
 

 
 
 
 
 
 Adhemar Lourenço da Silva 
Junior 

Universidade 
Federal de Pelotas 

História e historiografia através do rádio: experiências 
do programa Som do Tempo 

O projeto O Som do Tempo em seu terceiro ano, 
contribui para difundir o conhecimento produzido pela 
academia, além de divulgar os eventos que são 
realizados na região de Pelotas, no que tange história e 
música, principalmente. É também um espaço onde 
alunos, professores e o público em geral podem 
colaborar com as discussões propostas pelo programa. 
Programa semanal, apresentado na RadioCom em 
Pelotas (104.5 FM e www.radiocom.org.br) às sextas-
feiras às 14h30 min, aborda temas de História e 
historiografia. O Som do Tempo já está em seu terceiro 
ano de atividades, num tipo de mídia que escapa ao 
padrão da divulgação científica de História no Brasil 



(cujo foco prioritário é as revistas tais como Aventuras 
na História ou História Viva). Ao invés das 
representações gráficas importantes em mídias 
impressas tais como são as revistas, procuramos, no 
programa de rádio, exibir representações sonoras. Esta 
comunicação pretende apresentar alguns relatos de 
experiências no prover de representações sonoras de 
eventos e conceitos históricos, e encerrará com alguma 
avaliação dessas experiências que permitirá indicar 
prognósticos. 
  
Palavras-chaves: História; divulgação científica; rádio; 
música. 
 

Adriana Orlandi E.M.E.F. Aramy 
Silva 

Currículo de História: reflexões e possibilidades no 
ensino por ciclos de formação 

O presente trabalho aborda algumas questões teóricas e 
metodológicas sobre currículo, em especial sobre o 
currículo de História, nos anos finais do ensino 
fundamental da Rede Municipal de Ensino de Porto 
Alegre, que é organizada por ciclos de formação. Entre 
os objetivos do trabalho encontram-se o de construir 
um breve histórico referente às discussões sobre 
currículo e a implantação do sistema de ciclos de 
formação, na Rede Municipal de Ensino, e o de 
estabelecer critérios para a reestruturação curricular da 
área de História. A fundamentação para essa análise 
encontra-se nas concepções e teorias do currículo, na 
literatura sobre ensino e currículo de História e em 
documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Uma das considerações possíveis de serem 
feitas a partir da análise se refere à impossibilidade de 
pensar a qualificação do trabalho docente sem levar em 
conta as discussões sobre currículo. Com relação à 
Rede Municipal de Ensino, no entanto, as discussões 
sobre currículo têm sido encaminhadas de maneira 
apressada, sem o aprofundamento teórico necessário e 
sem a efetiva participação do coletivo de professores.  



 
Palavras-chave: Currículo. Ensino. História. Teoria. 
Metodologia. 
 

Alessandra Rivaroli Univesidade 
Federal de Pelotas 

UM DESPERTAR PARA A DOCÊNCIA: O PIBID-
HUMANIDADES/UFPEL COMO ELO ENTRE O 
MUNDO ACADÊMICO E O UNIVERSO ESCOLAR 

 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência (PIBID) tem como um dos objetivos não só 
colocar os bolsistas frente à realidade do universo 
escolar, como também, proporcionar oportunidades 
para que pesquisas acerca do tema “ensino” sejam 
realizadas e, ainda, que nós bolsistas, possamos ajudar 
a melhorar a realidade do ensino nestas escolas, através 
de projetos que busquem incentivar os alunos a estudar, 
e oferecer a nós experiência necessária para 
adequarmos a nossa didática em sala de aula de acordo 
com as necessidades e realidades dos alunos. Nós – 
alunos do curso de História Licenciatura e futuros 
docentes – nos deparamos, inúmeras vezes, com um 
currículo muito conteudista em um formato totalmente 
voltado ao bacharelado, o que acaba colocando de lado 
a importância da função de professor e esquecendo o 
caráter de docência. Quando nos referimos a um 
currículo voltado ao bacharelado, é preciso salientar 
que o Curso de Licenciatura em História na 
Universidade Federal de Pelotas, e em muitos outros 
Cursos de História do Brasil, as pesquisas que são 
valorizadas e produzidas em larga escala, são sempre 
sobre temas que não envolvem o ensino e a formação 
docente, o que vai resultar na formação de um 
profissional quase sempre despreparado e sem suporte 
teórico adequado sobre o universo escolar ao qual irá 
conviver. Vendo essa carência na formação de 
professores, o PIBID vem a ser um meio em que os 
bolsistas participantes têm a oportunidade de se 
aproximar do espaço escolar e entrar em contato com 
professores e alunos das escolas participantes do 



projeto, ambientando-se, desta forma, com o futuro 
local de ação profissional. Para isso, começou-se a 
pesquisar dados que demonstrassem, de maneira geral, 
as realidades enfrentadas pelas graduações em 
licenciaturas. Recorreu-se, inicialmente, a autores que 
trabalhassem com a formação docente e suas relações, 
para isso utilizou-se de Jarbas dos Santos Viera, 
Maurice Tardif e Guacira Lopes Louro entre outros 
autores que abordam essa temática. Após esse estudo 
inicial, foi possível entender o diálogo estabelecido 
entre a universidade – que focaliza a pesquisa e que 
raras vezes enfoca o Ensino – e o presente projeto que 
é voltado para docência, evidenciando um contraste 
existente entre a formação docente e a realidade 
escolar. Após inúmeras experiências no PIBID, 
constatou-se o avanço ocorrido, não só como um 
despertar para docência, como também uma motivação, 
buscando romper barreiras dentro de um curso que, 
mesmo com caráter de licenciatura, possui uma 
roupagem de bacharel. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Licenciatura, PIBID, 
Docência. 
 
 
 

Alexandre dos Santos Villas 
Bôas 

UNIPAMPA A Arte como idealização: desenvolvimento urbano e a 
construção da Igreja de Nossa Senhora do Carmo em 
Rio Grande (RS). 

Esta comunicação é referente à monografia de 
conclusão do curso de História Bacharelado da 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG), tendo como tema a Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo, localizada na cidade do Rio Grande, estado 
do Rio Grande do Sul, construída durante a década de 
30 do século XX, onde foi analisado o histórico da 
construção e de seus idealizadores e as características 
da arquitetura neogótica presentes em sua fachada e 
interior, correlacionado com o estilo gótico medieval e 



o neogótico do século XIX, bem como com o estágio 
do desenvolvimento urbano à época de sua edificação,  
ressaltando-se sua proeminência na cidade como 
símbolo que se tornou parte do patrimônio histórico e 
cultural da população rio-grandina, tendo como 
objetivo o resgate da história da Igreja do Carmo, sua 
importância como local de memória e identificação dos 
moradores do Rio Grande e também criar um elo que 
possibilite fazer a ligação entre a arquitetura neogótica 
presente no prédio e a arquitetura gótica europeia 
medieval, demonstrando que o ideário do homem 
medievo persistiu durante os séculos, então a 
necessidade de sua compreensão na atualidade e a 
metodologia utilizada para a elaboração da pesquisa foi 
a consulta a documentação existente na biblioteca da 
Igreja do Carmo e jornais, documentação esta, que faz 
referência a construção do templo de estilo neogótico, 
bem como a trajetória da ordem dos padres carmelitas 
que idealizaram sua construção, esperando-se como 
resultado que a utilização destas fontes enunciadas, 
conjugadas com a visão histórica advinda de uma 
revisão bibliográfica de vários autores, possibilite um 
novo olhar neste prédio de valor histórico inestimável 
para a cidade do Rio Grande e a busca pela valorização 
deste espaço que vai além do aspecto religioso, sendo 
um marco para a população e referência de identidade 
citadina, tendo como conclusão que o presente tema 
serviu para se colocar como primordial o legado 
medieval e o progresso econômico como constituintes 
de uma realidade contemporânea, a construção da 
Igreja do Carmo de estilo neogótico, obra que confluiu 
esforços teóricos e recursos capitalistas para 
demonstrar a sociedade local e também exterior, a 
superioridade de uma religião específica, católica, e da 
burguesia que considerava o progresso um meio de 
abandonar o passado colonial e demonstrar o resultado 



de seu desenvolvimento, impondo a população seu 
modo de pensar e gostos estéticos.   
Palavras chave: neogótico, urbano, religiosidade. 
 

Aline Moroso Guilhão; Co-
autoria: Nicole Fischer Perez, 
Marcéli Machado Santos, 
Naira Gislaine Cooper 
Carvalho, Michelle Zilli 
Monsú 

UFRGS HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA NAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

No presente trabalho apresentamos as atividades 
desenvolvidas em uma experiência de docência 
compartilhada realizada no período de março a julho de 
2011, nas turmas de Educação Infantil da Escola 
Estadual de Ensino Básico Presidente Roosevelt, Porto 
Alegre/RS. O projeto foi desenvolvido durante as 
atividades do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) do curso de 
Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - UFRGS, propiciando o exercício da docência, 
procurando aliar constantemente a teoria com a prática, 
não dissociando o aluno/professor do pesquisador. O 
projeto tem como enfoques teóricos a alfabetização e 
letramento e a temática indígena, auxiliando dessa 
forma na implementação da Lei 11.645/2008 que trata 
da obrigatoriedade do ensino da história e cultura 
indígena, nas modalidades Ensino Fundamental e 
Médio, público e privado. problematizados pelo nosso 
grupo por meio de intervenções pedagógicas coletivas, 
realizando contação de histórias, textos coletivos, 
cartazes, práticas culinárias com comidas típicas, jogos 
e brincadeiras de origem indígena no pátio e confecção 
de artesanatos como recursos para o aprendizado da 
história e cultura dos povos indígenas. O nosso 
objetivo é abordar a história, mas não pela visão 
eurocêntrica, e sim contemplando a visão dos povos 
originários do nosso país. Procuramos contextualizar as 
práticas históricas do povo indígena Kaingang e 
Guarani com as suas práticas atuais, visando à 
compreensão de que a nossa sociedade traz muitas 



heranças culturais indígenas, como a língua, a comida, 
nomes de ruas e cidades, histórias, enfim, na nossa 
cultura em geral. Para auxiliar nossas atividades, bem 
como aprimorar os nossos conhecimentos, realizamos 
leituras, pesquisas, períodos de formação, visita a 
aldeias, palestras e seminários. Para situar nosso 
trabalho, contextualizamos as práticas com as crianças 
da Educação Infantil apresentando a elas o Povo 
Mundurucu e após, dois povos da região Sul, os 
Guarani e os Kaingang. Realizamos as atividades com 
as crianças de forma lúdica e procuramos tornar o 
conteúdo de história significativo para elas, 
aproximando-as da ancestralidade brasileira indígena 
através de práticas simples e próximas aos seus 
contextos. Acreditamos que por meio deste projeto 
conseguimos despertar nas crianças um olhar sensível, 
o respeito aos povos indígenas e à natureza, mostrando 
o significado da terra, da água, da família e da escola. 
Por fim, proporcionou diversas aprendizagens 
envolvendo a ludicidade, a oralidade, as artes plásticas, 
música, informática e letramento.   
Palavras-chave: Ensino de história, Educação Infantil, 
história e cultura indígena, diversidade. 
 

Bárbara Macagnan Lopes Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

Educação Patrimonial: o que dizem as pesquisas de 
2005 a 2009 em Programas de Pós-Graduação? 

Este trabalho apresenta o primeiro esboço de 
mapeamento da produção de conhecimento sobre 
Educação Patrimonial em programas de pós-graduação 
do Brasil através da análise de resumos de teses e 
dissertações apresentadas no período entre 2005 e 
2009. A busca de informações foi feita no Banco de 
Teses do Portal de Periódicos da CAPES, entre os 
meses de abril e junho de 2011, fazendo parte das 
atividades de monitoria da disciplina de Estágio em 
Educação Patrimonial da Faculdade de Educação da 
UFRGS. O objetivo do trabalho foi buscar dados que 
informassem  as tendências dos estudos sobre o tema 



da Educação Patrimonial. Nesse sentido, procuramos 
perseguir os caminhos da produção em Educação 
Patrimonial, buscando os lugares de sua produção, o 
público ao qual se destina (escolas, formação de 
professores, museus, cidade) e os temas em evidência. 
No decorrer da pesquisa, foram realizadas leituras 
sobre a atualidade da educação para o patrimônio e 
elaboradas tabelas que pudessem facilitar o cruzamento 
dos dados. Dessa forma, foi possível observar que os 
trabalhos não possuem concentração em determinados 
programas de pós-graduação e que as áreas do 
conhecimento envolvidas nas temáticas de Educação 
Patrimonial são bastante diversas - arquitetura, história, 
matemática, dentre outras. Procurou-se também 
identificar teses e dissertações que trabalham com 
Educação Patrimonial e ensino de história. 
Palavras-chave: Educação Patrimonial. Ensino de 
história. Pesquisas. 
 

Beatriz Floôr Quadrado UFPel Patrimônio e História Oral: um Método Didático O Ponto de Cultura “Axé Raízes” é um projeto da 
FURG na cidade de Arroio Grande, neste há diversas 
oficinas culturais. Dentre elas a Oficina de Patrimônio, 
em que sou monitora, e ministrada pela antropóloga 
Marília Floôr Kosby, a qual teve início em maio de 
2011. A oficina tem por objetivo o conhecimento sobre 
patrimônio e suas histórias, mais especificamente do 
próprio município, por meio da interdisciplinaridade, 
ou seja, utilizando a antropologia e a história para a 
verdadeira capacitação do grupo discente. O estudo 
teve como marco inicial o próprio prédio utilizado para 
realização das oficinas, o antigo Clube Guarani. Este 
era uma associação negra, de 1920, em que foi criada 
como resposta ao preconceito e discriminação, pois na 
época não era permitida a entrada dos mesmos nos 
outros dois clubes sociais da cidade. Com base nestas 
informações, primeiramente passamos algumas 



informações iniciais sobre o conceito de patrimônio, 
teve-se um estudo sobre a própria história do prédio, e 
depois passamos a utilizar o método de História oral. 
Ou seja, estão sendo chamados antigos freqüentadores 
da associação, para estes contarem suas histórias e 
compartilharem suas lembranças. As entrevistas estão 
sendo filmadas, e feitas com todos os alunos presentes 
e participando, para depois construírem um registro a 
respeito do clube. E é preciso levar em consideração a 
memória e sua transformação através dos anos, e as 
influências e modificações da mesma. É relevante 
constar que através da história Oral como método 
didático, aproxima-se consideravelmente o aluno do 
período, fato ou local estudado. E isto só funciona com 
a participação destes em todo o processo, desde o 
estudo preliminar, entrevistas, transcrições e 
construção de fonte. É necessário frisar que através do 
patrimônio se tem o conhecimento de uma história 
social, cultural e política de uma temporalidade e 
localidade, então se percebe um amplo campo para o 
estudo histórico, que aliado à história oral se pode 
conhecer as diversas interpretações pelo uso das 
memórias de quem vivenciou tal fato. Enfim, a história 
Oral ainda é uma nova metodologia, principalmente no 
que tange como método didático, e que tem resultados 
imediatos em termos de conhecimento e interesse. É 
um meio de transformar o ensino da história, então 
marcada por seus métodos arcaicos e teóricos, agora é 
possível a prática e a proximidade com o que se quer 
relatar. 
 
Palavras-chave: Patrimônio. História Oral. Clube 
Guarani. Ensino de História.  
 



Bernard Goulart Prietto UFRGS Histórias da Lomba: uma experiência de Educação 
Patrimonial, em sala de aula, através da História Oral. 

Este trabalho foi fruto da disciplina de Estágio de 
Docência em História – Ensino Médio e trata de uma 
proposta didática de educação patrimonial dentro de 
sala através das aulas de história. Desenvolvido na 
Escola Estadual de Ensino Médio Rafaela Remião, a 
atividade foi feita com a participação do Museu 
Comunitário da Lomba do Pinheiro, de forma a não 
dissociar educação patrimonial das aulas de história. 
No entanto, o desenvolvimento do trabalho foi se 
mostrando muito mais amplo, o que o levou por 
caminhos nunca d’antes navegados, o da história oral. 
Dessa forma o trabalho enveredou pela oralidade dos 
alunos, para assim pensar patrimônio, história e o fazer 
historiográfico. 
 

Bianca Silva Costa UFRGS ENSINO DE HISTÓRIA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA: REFLEXÕES SOBRE 
EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS EM ESPAÇO 
NÃO-FORMAL 

: Este artigo analisa uma das etapas de uma atividade 
de extensão universitária desenvolvida a partir do 
projeto “Historiando Brincando com o Tempo”, 
vinculado ao curso de História da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS.  
Participaram professores e estudantes do referido 
curso. As atividades foram aplicadas no Centro 
Comunitário da Zona Sul de Porto Alegre, uma 
comunidade considerada em situação de 
vulnerabilidade social, no ano de 2007. Caracterizou-se 
como espaço de educação não-formal e teve como 
objetivo refletir sobre as diversas maneiras de aprender 
História por meio da realização de oficinas lúdicas. 
Objetivamos compreender quais as contribuições da 
extensão universitária para a formação dos estudantes 
durante suas experiências educativas e quais são os 
reflexos das atividades para a comunidade envolvida. 
Na perspectiva da abordagem qualitativa, foram 
selecionados como referenciais teóricos os estudos de 
Boaventura de Souza Santos, Marilena Chauí, Hannah 
Arendt, José Dias Sobrinho e Jorge Larrosa. Dentre os 



resultados obtidos ressaltamos as contribuições da 
extensão universitária para a formação do estudante 
com o aprimoramento da sua capacidade reflexiva e 
crítica enquanto educador a partir do contato com 
realidades diversas. O retorno para a comunidade não 
se constitui imediatamente, mas a discussão das 
realidades no âmbito da universidade e os estudos 
sobre as capacidades de superação das desigualdades 
podem ser considerados uma contribuição relevante 
para outras atividades, visando o aperfeiçoamento de 
projetos futuros. Dessa forma, a extensão foi 
compreendida como possibilidade de enriquecimento 
das experiências dos estudantes e como intensificação 
da relação universidade e sociedade. 
 
Palavras-chave: Ensino de História. Extensão. 
Experiência educativa. Educação não-formal. 
 

Bibiana Werle UFRGS Patripife – o jogo da educação para o patrimônio 
intangível nas aulas de história 

O trabalho a ser apresentado na XVII Jornada de 
Ensino de História e Educação foi elaborado a partir da 
disciplina “Estágio de Docência em História III – 
Educação Patrimonial” da graduação em História da 
UFRGS, ministrada por Carmem Zeli de Vargas Gil, 
no primeiro semestre de 2011. No intuito de criar 
possíveis atividades em sala de aula e em instituições 
culturais, a professora nos instigou a elaborar jogos que 
visassem à educação para o patrimônio. Considerando 
patrimônio cultural como os bens tangíveis e 
intangíveis que representam manifestações, expressões 
e ritos culturais de um determinado grupo social, e que 
são ressignificados a cada geração de modo a 
funcionarem como símbolos de acordo com a sua 
necessidade, entendo a noção de educação para o 
patrimônio como relevante ao ensino da história. Algo 
que deve, conforme Maria de Lourdes Parreiras Horta 
(2000), levar o aluno, no processo de conhecimento, a 



identificar os signos e os significados atribuídos às 
coisas por uma determinada cultura. Dentro da vasta 
gama de atividades que o tema “patrimônio cultural” 
proporciona aos professores da área, este trabalho 
especifica o patrimônio intangível através apresentação 
do Jogo do Patrimônio Intangível, o “Patripife”. Este, 
trata-se de uma releitura de um jogo de cartas, o pife, 
que tem por objetivo formar três “trincas” que se 
relacionam em termos de conteúdo. Elaborado para 
alunos do Ensino Médio, o jogo tem a intenção de ser 
um problematizador no trato do conceito de 
“patrimônio intangível” e pretende fazer com que os 
alunos reflitam sobre o mesmo em um momento 
anterior ao jogo – quando o professor faz uma 
explanação aos alunos e discute as tensões que 
envolvem o registro de um bem, como o porquê de 
preservar, o porquê de sua escolha, o que ele diz sobre 
determinado grupo, quais são os bens esquecidos... – e 
durante a prática do jogo – pois cada trinca formada 
pelo aluno é um conjunto de relações que formam a 
informação sobre determinado bem. Criado, então, para 
ser aplicado nas aulas de história, o Patripife é uma 
ferramenta didática que inova no ensino do patrimônio 
intangível, bem como na reflexão acerca dos vinte e 
dois bens registrados no Brasil pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
Palavras-chave: educação para o patrimônio, jogo, aula 
de história, patrimônio intangível. 
 

Camila de Almeida Silva FURG A ATUAÇÃO DA PASTORAL DA JUVENTUDE 
NO MOVIMENTO DOS CARAS PINTADAS 

Esse estudo tem como objetivo compreender de qual 
forma ocorreu a atuação dos integrantes da pastoral da 
juventude no movimento dos caras-pintadas, que saiu 
às ruas em protestos a favor do Impeachment do 
presidente Fernando Collor de Melo. Além disso, 
considerar as formas que foram realizadas as 
movimentações dentro dos pequenos grupos para que 



esses aderissem ao protesto. Além da participação 
neste acontecimento, se levará em conta quais as 
contribuições que da Pastoral da Juventude oferece 
para o protagonismo juvenil e as metodologias 
utilizadas para o despertar político dos jovens inseridos 
nos diversos meios e realidades, levando em 
consideração relatos orais de ex-participantes da 
Pastoral da Juventude. 
 

Carla Josiele Weber Universidade 
Federal do Pampa 

A relação entre as diferentes concepções pedagógicas 
no Brasil e sua concretização nas práticas dos 
educadores e nos planos político-pedagógicos dos 
estabelecimentos de ensino municipais localizados em 
Jaguarão 

Apresentamos resultados de uma pesquisa que teve por 
finalidade desafiar os acadêmicos do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia a estabelecerem reflexões a 
respeito da relação entre as diferentes concepções 
pedagógicas no Brasil e sua concretização nas práticas 
dos educadores e nos planos político-pedagógicos dos 
estabelecimentos de ensino municipais e estaduais 
localizados em Jaguarão ou em municípios adjacentes. 
A investigação objetivou trabalhar os dados coletados 
sob a ótica de quais concepções pedagógicas que 
permeiam a prática educativa destes profissionais da 
educação, confrontando-os com as “escolas 
pedagógicas” estudadas a partir das aulas e da leitura 
da bibliografia da disciplina de História da Educação 
no Brasil. A análise dos dados possibilitou verificar 
que não existe um modelo padrão para a elaboração 
dos projetos político-pedagógicos das escolas, sendo 
que os mesmos devem ser elaborados por toda 
comunidade escolar: desde professores e equipe 
diretiva e até mesmo pais e alunos. Além disso, cada 
escola deve adequar seu projeto a sua realidade. 
Analisamos o PPP de duas escolas da cidade e 
confrontamos os dados obtidos cada um com uma 
concepção pedagógica diferente. Enquanto o PPP de 
uma escola aborda as ideias de pensadores sócio 
interacionistas inspirados nos ideias da Escola Nova, o 
PPP da outra escola teoricamente ainda mantém um 



sistema tradicional de ensino, mas na verdade está 
baseado nos ideais da Pedagogia Libertadora de Paulo 
Freire. Por meio da realização de entrevistas com 
profissionais da educação e da análise dos Projetos 
Político-Pedagógicos das escolas em questão, pudemos 
perceber que elas se mostram seriamente preocupadas 
com a formação dos educandos, comprometidas com o 
aluno até mesmo depois de sua passagem pela escola, 
sendo que o educador é visto como o mediador desse 
processo de ensino-aprendizagem; diferentemente da 
educação tradicional, na qual o professor era 
considerado o detentor do saber, enquanto os alunos: 
meras tábulas rasas, simples receptores de informações. 
Concluímos a pesquisa com a convicção de que há uma 
movimentação no sentido de mais comprometimento 
por parte dos professores em se atualizarem através de 
cursos superiores e assim adequarem sua prática à 
realidade dos educandos, buscando mais qualidade na 
formação dos alunos, de modo a preparar “gerentes da 
informação”, seres humanos autônomos e reflexivos, e 
não meros “acumuladores de dados”, que estes sejam 
cidadãos críticos, capazes de transformar sua realidade, 
ao invés de seres “passivos”, incapazes de refletir, 
acomodando-se diante das dificuldades e obstáculos 
que possam vir a surgir. 
 

Carmen Regina Dorneles 
Nogueira; Co-autor: Nadir 
Lurdes Damiani, Amilcar 
Guidolin Vitor 

Unipampa- 
Jaguarão 

A REGIÃO TRANSFRONTEIRIÇA DAS MISSÕES 
JESUÍTICO-GUARANI E O PROCESSO DE 
URBANIZAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL 

A “Região das Missões” constitui-se em um espaço 
transfronteiriço, integrado por territórios pertencentes à 
Argentina, ao Brasil e ao Paraguai onde, no período de 
1626 a 1706, foram implantadas as “Missões Jesuítico - 
Guarani”. As Missões tinham como principais 
objetivos difundir a fé cristã e garantir a posse das 
terras à coroa espanhola. A partir delas, foram 
fundadas as “Reduções Jesuítico - Guarani” cujos 
remanescentes materiais e imateriais são testemunhos 
da estruturação dos primeiros núcleos urbanos do Rio 



Grande do Sul. Atualmente, os estudos realizados sobre 
a urbanização do Rio Grande do Sul destacam como 
seus primeiros núcleos as cidades de Rio Grande e 
Pelotas, fundadas em 1737 e 1812 respectivamente. No 
entanto sabe-se que o processo de urbanização do 
estado se deu concomitantemente ao processo de 
ocupação e desenvolvimento econômico o que não nos 
permite esquecer todo o processo de ocupação que 
ocorreu no oeste do atual território do Rio Grande do 
Sul. Este ocorreu através da implantação das Reduções 
Jesuítico - Guarani a partir da segunda metade do 
século XVII, na região centro-sul da América Latina 
onde foi fundada uma rede de 30 “POVOS” a partir de 
uma planta única, que era aplicada para a fundação das 
cidades nas colônias espanholas. Assim, foram 
implantados, no território hoje pertencente ao RS, os 
“Sete Povos das Missões: São Borja, São Nicolau, São 
Luiz Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço, 
São João Batista e Santo Ângelo Custódio”. Nesse 
contexto, o presente trabalho relata uma pesquisa 
realizada no período de 2009 a 2011 que teve por 
objetivos principais: reconhecer as Reduções Jesuítico 
- Guarani como os primeiros núcleos urbanos do RS; 
analisar a estruturação das Reduções Jesuítico - 
Guarani como fator histórico que contribuiu para a 
formação de uma rede urbana no Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul; caracterizar os núcleos urbanos 
localizados na Região das Missões do Rio Grande do 
Sul, como objeto para a configuração territorial do 
estado; socializar o conhecimento produzido 
principalmente com os professores de História e 
Geografia da rede pública municipal dos 27 municípios 
integrantes do Corede-Missões. Para sua consecução 
realizou-se pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo 
com observação sistematizada e entrevistas a pessoas 
qualificadas. Como resultado preliminar destaca-se a 



carência de pesquisas sobre o tema e o 
desconhecimento, por parte dos professores 
responsáveis pela formação intelectual dos alunos, 
sobre a História e a Geografia local e regional.  
PALAVRAS-CHAVE: patrimônio; fronteira; 
urbanização 
 

Caroline Rippe de Mello Unisinos O ENSINO DA HISTÓRIA ATRAVÉS DE OBJETOS 
COTIDIANOS 

O presente trabalho tem por finalidade investigar uma 
nova abordagem para o ensino da História com a 
utilização de material concreto, neste caso o uso de 
objetos cotidianos que remetam a certa época histórica. 
Esta proposta busca valorizar o campo lúdico e criativo 
do aluno, propiciando o desenvolvimento de idéias e 
aproximando a matéria da História com sua realidade. 
Para esta investigação realizamos uma análise teórica 
do processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva 
construtivista, segundo a teoria cognitivista de Jean 
Piaget. Bem como, amparados pela teoria de van 
Hielle, no que se refere à análise do desenvolvimento 
do pensamento de objetos geometricamente 
construídos. A metodologia de pesquisa adotada seguiu 
os princípios da engenharia didática. O presente projeto 
foi aplicado numa turma de 5ª série do Ensino 
Fundamental na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. 
Oscar Tollens, na zona leste do município de Porto 
Alegre-RS, no período de março a maio de 2008. A 
metodologia educacional desenvolvida propiciou a 
conclusão de que o ensino da História torna-se mais 
eficiente, quando utilizamos materiais concretos, bem 
como os alunos sentem-se motivados quando inter-
relacionamos aspectos concretos com temas históricos, 
trabalhando num contexto pedagógico construtivista, à 
luz da Teoria Cognitivista de Piaget. 
 
Palavras-chave: História, Objetos, Piaget. 
 



Celoi Pereira Universidade 
Federal de Pelotas 

IRMÃO SOL, IRMÃ LUA: O INÍCIO DA FÉ 
FRANCISCANA EM ASSIS NO SÉCULO XIII E 
SEUS USOS NA SALA DE AULA 

O uso do cinema em sala é um relevante recurso para 
melhor visualização daquilo que está sendo ensinado 
pelo professor de História. Porém, nota-se que em 
muitos momentos tal recurso é utilizado de forma 
equivocada, principalmente pela falta de preparo do 
professor para a realização desta atividade, colocando-a 
em sua maioria para compensação de aulas ou de 
conteúdos. Por isso, penso que é necessário além do 
desenvolvimento do conteúdo uma orientação prévia 
pelo professor sobre o que os alunos devem prestar 
atenção durante a exibição do filme para 
posteriormente ser concluído. Desta forma me 
proponho a informar de forma sucinta alguns aspectos 
históricos sobre os franciscanos durante o século XIII, 
falar da utilização de temas da história pelo cinema e 
uma sugestão de uso de tal recurso para alunos do 
ensino médio. Portanto, a escolha do filme “Irmão Sol, 
Irmã Lua”, que tem por diretor Franco Zeffirelli, para 
ser analisado é tentar proporcionar melhor 
entendimento das pretensões da Igreja no século XIII, a 
qual finalmente havia se consolidado no Ocidente, e 
destarte compreender porque a Ordem dos 
Franciscanos foi aprovada. 
 
Palavras chaves: Cinema; História; Ordem dos 
Franciscanos 
 

CLAUDIA FEIJO DA 
SILVA; Co-autora: Laura 
Ferrari Montemezzo 

UFRGS Uma parceria entre ensino formal e ensino não-formal: 
o Museu como recurso didático para o ensino da 
história 

O presente texto visa problematizar o trabalho 
desenvolvido entre instituição pública de ensino 
formal, e instituição museal na perspectiva do ensino 
não-formal, a partir da necessidade de pensar como 
deslocar-se do tema central do currículo escolar para 
realizar trabalho extra-currículo, sob a ótica da 
educação para o patrimônio, essencial para a 
compreensão da disciplina de história no que tange a 
escolha do patrimônio enquanto componente de lugar 



de memória. Entendemos ainda, que é necessário 
refletir a respeito das atividades desenvolvidas no 
âmbito do museu e que colaboram para o ensino da 
história, visto que o museu é historicamente 
reconhecido como instituição que pesquisa, produz e 
comunica o conhecimento, nesse sentido ele pode ser 
explorado como recurso didático, e ao mesmo tempo, 
visto como lugar de memória que guarda e expõe 
referências históricas, enquanto representação da 
sociedade. Portanto, nossa reflexão terá como ponto de 
partida a prática desenvolvida com a parceria museu-
escola, a partir do planejamento de atividades que 
visaram discutir e problematizar o patrimônio 
construído historicamente no bairro onde a instituição 
pública de ensino e o museu estão inseridos. Para tanto, 
também é necessário pensar como a história local que 
não está contemplada no currículo formal de ensino 
pode ser incorporada ao currículo formal, de maneira 
que atinja os objetivos do ensino da história. Como 
resultado será apresentado, a experiência da prática 
proposta a partir do ensino de história, na parceria entre 
museu-escola. 
 

CLAUDIA H DUARTE  c.e.f.p. gen. flores 
da cunha 

AFRICA FASCINIO E DIVERSIDADE Como participante da IV Mostra da Consciência Negra 
do Instituto de Educação/Porto Alegre, o trabalho se 
propôs a incentivar a reflexão e a discussão sobre o 
tema África entre os estudantes da educação básica da 
escola.Partindo do questionamento e do manifesto 
interesse demonstrado pelos estudantes, bombardeados 
que foram pela mídia com imagens 
descontextualizadas e informações superficiais, sobre a 
África do Sul e sobre o próprio continente africano, em 
função da realização da Copa do Mundo de Futebol em 
2010, a equipe de História do IE procurou orientar os 
estudos e as pesquisas sobre áreas que pudessem 
suscitar um pensamento crítico e ir alem da 



superficialidade e dos interesses econômicos da grande 
mídia. 
Como delimitação temática, a cultura, o Estado e a 
economia surgiram naturalmente como canalizadores 
das questões surgidas durante a discussão sobre o tema 
África.A África do Sul específicamente foi considerada 
como um mosaico de etnias e culturas e as 
considerações políticas e econômicas foram 
historicamente contextualizadas expondo as 
riquíssimas contradições históricas de povos que lutam 
para manter sua liberdade, sua identidades e sua 
diversidade. Sendo assim, propõem-se uma 
ressignificação do conceito de consciência negra, 
tratando-o de forma  que possa ser compreendido 
enquanto possibilidade didático-pedagógica da 
educação para a diversidade, superando o “silêncio “ 
que marca o currículo escolar no que tange as relações 
raciais. 
Palavras-chave: Consciência Negra. Diversidade. 
Currículo Escolar . 
 

Cleber Monticelli Petró Universidade 
Federal de Santa 
Maria 

Reflexões teóricas sobre a Didática e o ensino da 
História 

Neste artigo serão feitas algumas considerações de base 
teórica com relação à discussão em torno da Didática e 
do Ensino da História enfatizando a necessidade de 
relacionar a Teoria da História com o Ensino de 
História, pois de acordo com Aryana Lima Costa 
“acreditamos que é exatamente nesta relação entre a 
História dos historiadores e a História escolar que 
reside o ponto chave de diálogo com a Teoria da 
História.” Para tal reflexão também serão abordados 
elementos relativos à formação de identidade dos 
sujeitos históricos pensando que a memória é um 
elemento constituinte do sentimento de identidade 
(Pollak, 1992). Outro fator importante é 
compreendermos que as relações de poder 
estabelecidos na sociedade atuam nas formulações das 



políticas públicas de ensino interferindo na 
metodologia, no currículo, portanto na aula do 
professor de História. Aqui constatamos que a memória 
e a identidade são valores disputados em conflitos 
sociais e intergrupais, e particularmente em conflitos 
que opõem grupos políticos diversos (Pollak, 1992). 
Por fim, discutiremos alguns conceitos que são 
fundamentais para pensar a Didática e o Ensino de 
História, entre eles: consciência histórica, tempo e 
cultura histórica. 
 

Cristiano Nicolini UNISC Análise do conteúdo dos livros da história dos 
municípios do Vale do Taquari 

A história dos municípios é um recurso bastante 
utilizado por aqueles que se vêem como responsáveis 
pela preservação da memória de suas localidades. Na 
região do Vale do Taquari, é comum encontrarmos 
estes livros que contêm narrativas elaboradas não 
exatamente por historiadores, mas geralmente por 
membros das próprias comunidades, que investem na 
tarefa de registrar personagens, fatos, datas e outros 
elemtnos que constituem a memória local. Esta 
construção, no entanto, não tem compromisso teórico e 
metodológico, sob a perspectiva historiográfica. 
Portanto, cabe aos pesquisadores e professores de 
História se apropriar destes materiais, seja como objeto 
de pesquisa ou então como material passível de análise 
na sala de aula. Neste sentido, propôs-se realizar um 
trabalho voltado à análise de conteúdo destes livros que 
contam as "histórias" do Vale do Taquari, tendo como 
público alunos de 5ª à 8ª série de uma escola municipal 
de Teutônia. O trabalho consistiu na coleta de livros 
que contam a história dos municípios do Vale, partindo 
em seguida para a leitura e análise dos mesmos. Na 
etapa seguinte, os alunos realizaram seminários e 
elaboraram conclusões a apartir destes livros, buscando 
ressaltar os elementos mais frequentes nestas 
narrativas, bem como a sua função histórica na 



construção da identidade regional. Como atividade 
final, os alunos envolvidos neste projeto irão elaborar 
um livro próprio, relatando as suas aprendizagens a 
partir de uma leitura crítica das obras anteriormente 
analisadas. O objetivo deste projeto é proporcionar aos 
estudantes um contato diferenciado com a histórica 
local, percebendo as construções discursivas que 
permeiam  a escrita dos atores locais, identificando-as e 
confrontando-as com as suas próprias impressões e 
opiniões acerca da história regional. 
 

Cristiano Nicolini UNISC Imagens da colonização na propaganda turística do 
Vale do Taquari 

A partir do final do século XX, a região do Vale do 
Taquari vem investindo na construção de uma 
determinada identidade regional, a partir de 
representações do universo do colono-imigrante no 
material de propaganda turística elaborado pelas 
administrações municipais. Esta construção possibilita 
a reflexão acerca dos processos de construção 
identitária referenciados no passado, o qual é 
selecionado e repreesentado de acordo com 
determinados interesses presentes na sociedade. Esta 
análise faz parte do projeto de minha pesquisa no 
Mestrado em Desenvolvimento Regional, pela 
Universidade de Santa Cruz do Sul. 
 

Cristine Tedesco; Tamires 
Xavier Soares 
 

UFPel Gênero na escola: uma categoria útil para ensino de 
história 
 

Este trabalho analisa as Orientações Curriculares 
Nacionais para o ensino médio (2006), no que diz 
respeito à disciplina de História, procurando identificar 
a presença ou ausência de uma problemática de ensino 
que se preocupe com as questões de gênero. Os 
conceitos básicos que fundamentam o conhecimento 
histórico e constituem perspectivas teóricas dos 
historiadores, são apresentados pelos parâmetros de 
ensino, mas a seleção desses conceitos acompanhou as 
tendências historiográficas da última década no Brasil? 
Alguns conceitos, de acordo com as orientações 



nacionais (2006, p. 70), “são imprescindíveis para 
permitir aos alunos do ensino básico apropriarem-se de 
uma formação histórica que os auxilie em sua vivência 
como cidadãos”. Entendemos que o conceito de gênero 
é fundamental para compreender como as diferenças 
entre homens e mulheres foram sendo construídas 
cultural e socialmente ao longo da história e como 
mudaram. Dessa maneira, o presente texto pretende 
estabelecer também uma reflexão acerca das 
possibilidades de trabalhar as questões de gênero na 
educação. Através do uso de materiais didáticos como 
fonte de pesquisa, pensamos em formas de incluir as 
temáticas de gênero no cotidiano escolar e refletimos 
sobre como contribuir com o combate aos pré-
conceitos cometidos contra homossexuais, mulheres, 
negros, pobres, entre outros, na atualidade. Na sala de 
aula, os professores (as) possuem um compromisso 
bastante relevante de promover atividades que possam 
desconstruir estereótipos baseados numa educação 
androcêntrica, o que pode ser realizado através de 
estratégias de ensino que utilizem ferramentas como 
imagens, filmes, vídeos, entrevistas, jornais, revistas. 
Esse trabalho pode ser iniciado com o entendimento, 
por parte dos alunos, do que é gênero, o que é sexo, 
sendo o último ligado ao biológico e o primeiro ao 
subjetivo, a uma construção, segundo Simone de 
Beauvoir. Dessa maneira, pretendemos estabelecer uma 
discussão que colabore com as reflexões do ensino de 
história e indicar possibilidades para que os alunos (as) 
possam “ler criticamente não apenas a história dos 
livros e da escola, mas, principalmente, a história de 
seu tempo, a própria vida cotidiana na qual eles 
desempenham importante papel transformador” 
(PAIVA, 2006, p. 13). Assim, as problemáticas 
norteadas pelas questões de gênero constituem um 
suporte também para o ensino de história preocupado 



em demonstrar que as diferenças entre homens e 
mulheres não são inatas.  
  
Palavras-chave: Gênero. Ensino de História. Educação. 
Cidadania.  
 

Criziane da Silva Madruga; 
Co-autor: Luci Sales 

unipampa Cultura e Identidade na sala de aula das séries iniciais: Este trabalho foi realizado na disciplina de Linguagem 
de Fronteira I, sob orientação da Dra. Adriana Fraga da 
Silva durante o semestre letivo 2011\1 e tem como 
objetivo discutir a possibilidade de uso do churrasco 
como material pedagógico para trabalhar os conceitos e 
as vivências da cultura e da identidade em sala de aula, 
explorando, para tanto. as diferentes formas de preparo 
do churrasco numa região fronteiriça. O elemento 
cultural como material pedagógico permite às crianças 
a experiência de “entender” ou “vivenciar” como se 
constroem esses elementos/linguagens culturais que 
constituem a “naturalidade” no cotidiano delas 
mesmas. É tarefa da escola propiciar ao aluno essa 
compreensão. Entender que tudo é construído 
socialmente, inclusive a cultura e a identidade. Nosso 
objetivo, com esta proposta, é estimular a criança a se 
posicionar com a consciência de ator social e agente 
histórico dessa construção e não meramente como uma 
receptora. Num espaço de fronteira geográfica, política 
e cultural, como a fronteira Brasil (Jaguarão) e Uruguai 
(Rio Branco), o ensino nas escolas tem que propor 
atividades e discussões a respeito da diversidade 
cultural, explorando um elemento chave, a saber, a 
alteridade, pois a critica sobre o “outro” sempre 
existirá. Nesse sentido, a escola deve ser local de 
diálogo, de aprendizagem e convivência, respeitando as 
diferentes formas de expressão cultural, e das 
identidades de cada grupo, sendo as aulas de história 
um espaço fecundo a tais discussões. Para tal, 
utilizaremos como pressupostos teóricos as idéias sobre 



identidade debatidas por Stuart Hall (2006). Nossa 
escolha pelo objeto e tema de pesquisa citados, deu-se 
pelo motivo de ser o churrasco um dos elementos da 
dita tradição gaúcha (Br) e da dita tradição gaucha 
(Ur). Neste caso, verificamos que gaúchos brasileiros e 
gauchos uruguaios intitulam-se os donos do 
“verdadeiro” preparo do churrasco. Portanto, o 
churrasco como um elemento/linguagem cultural torna-
se, nesta proposta, material pedagógico para 
abordagem de temas e conceitos como cultura e 
identidade no espaço de fronteira.  
 

Débora Strieder Kreuz UFPel A influência do livro didático na escrita da História: o 
caso dos Anos de Chumbo 

O presente trabalho está sendo elaborado 
conjuntamente com as atividades do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência e busca 
a análise dos livros didáticos da disciplina de História 
que foram utilizados na educação básica  entre 1968 e 
1974, quando o Brasil vivenciou período tensionado da 
sua história, ou seja, a Ditadura Militar, nomeado por 
parcela da historiografia como os “Anos de Chumbo”. 
Tal preocupação é pertinente tendo em vista que a 
História, muitas vezes, é utilizada com o intuito de 
mascarar/alterar a realidade, como ocorreu no período 
em tela, inclusive com a vinculação à nova disciplina 
denominada de “Educação Moral e Cívica”, a qual 
possuía a finalidade de ensinar os estudantes a serem 
realmente “bons cidadãos”, dentro dos parâmetros do 
governo militar. Por isso, a análise se foca na 
representação que os livros faziam do momento atual, 
os quais geralmente demonstravam a ocorrência do 
“milagre brasileiro”, os aspectos positivos do regime, 
bem como a conduta que deveria ser tomada pelos 
jovens. Em nenhum momento mencionava-se o aparato 
militar-repressivo que estava posto para acabar com 
qualquer tentativa de mobilização em prol da luta pela 
liberdade, a qual estava cerceada, bem como pelo fim 



do regime e o retorno a situação democrática. Esses 
silêncios dos manuais didáticos estão sendo 
examinados, com reflexão e análise críticas perante o 
exposto. Como a pesquisa ainda está sendo efetivada, 
os resultados encontrados são parciais. Contudo, 
percebe-se que durante o período em estudo, a História 
foi utilizada como meio de legitimação, embora muitos 
professores fossem perseguidos por serem 
considerados “subversivos”. Aqueles que aceitavam as 
novas determinações passaram a pregar os ideais 
defendidos pelo regime sem contestação. Portanto, 
percebe-se que as diferentes formas de manusear a 
disciplina podem servir para legitimar um governo 
ditatorial, bem como mascarar a realidade na qual um 
país, no caso o Brasil, estava inserido. 
 
Palavras-chave: livro-didático; História, ditadura. 
 

Diego da Luz Nascimento Universidade 
Federal de Pelotas 

Utilização de imagens em livros paradidáticos: ''As 
pioneiras guarapuavanas'' 

Este estudo trata da análise de imagens vinvuladas 
especificamente à temática do ensino de história e da 
pesquisa em materiais didáticos e paradidáticos. Dentro 
dessa perspectiva se procedeu a análise de 04 
fotografias utilizadas nos livros paradidáticos 
''Guarapuava: história de luta e trabalho'' e ''200 anos 
de uma caminhada histórica: 1810/2010''. As imagens 
são fotografias de mulheres tratadas pela autora como 
''as pioneiras'': uma delas do final do século XIX e as 
outras do início do século XX. Observou-se 
principalmente a relação imagem/texto escrito, 
constatando-se que as imagens servem apenas como 
ilustração, não sendo analisadas enquanto documento 
histórico pela autora dos livros e que, texto e imagens, 
em certa medida, expressam idéias diferentes. Ressalta-
se ainda em que medida essas imagens são 
consideradas representação e como atuam desta 
maneira ligadas ao contexto de produção do material.  



 

Dynara Martinez Silveira Escola Municipal
de Ensino
Fundamental 
Marechal Castelo
Branco 

Estudos Sociais na Educação
Infantil 

O trabalho apresentado é o relato de uma prática 
pedagógica realizada com 
alunos do Pré Escolar (Educação Infantil), crianças 
entre 5 e 6 anos da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Marechal Castelo 
Branco, situada no Bairro 
Kennedy, município de Jaguarão ao sul do Estado do 
Rio Grande do Sul. Cujo 
objetivo é destacar a importância do estudo e da visão 
histórica e geográfica 
do entorno da escola, bem como estimular um 
sentimento de pertença nas 
crianças e em suas famílias. Este trabalho foi 
desencadeado pelos próprios 
alunos, pois ao assistirem um filme do youtube sobre o 
“Canto Jaguarense”, 
considerado o hino do município, onde várias imagens 
podem ser vistas 
ilustrando a música, chamou a atenção das crianças a 
inexistência de 
imagens do bairro onde vivem e do seu entorno. Sendo 
a professora 
questionada, a resposta foi a seguinte: “são mostradas 
as imagens dos 
pontos turísticos de Jaguarão, do centro”. Então o que 
fazer? Aos alunos foi 
explicado como fazer um filme, para tal era necessário 
imagens e o software 
Movie Maker, este que nos possibilita dramatizar 
situações históricas, 
registrar processos de pesquisa ou mesmo apresentar 
um projeto. Assim, 
este projeto que visa atender aos interesses e 



curiosidades das crianças, vem 
de encontro com alguns princípios trazidos pelo 
Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil. Sendo assim, 
começamos envoltos em 
muito barulho e excitação por parte das crianças a 
pensar e citar os lugares 
que são importantes para eles e a comunidade, depois 
de muita conversa nos 
organizamos e pegamos a máquina fotográfica para 
registrar os locais 
escolhidos. Após este trabalho docente conclui que é 
possível fazer diferente, 
que o ensino de história, geografia ou de outra 
disciplina não precisa ser uma 
sequência do que nossas professoras tradicionalmente 
nos depositavam, 
educação é aprender a pensar, a ser. Apesar de não 
termos o costume de 
investigar, de pesquisar, é preciso para que uma boa 
aula aconteça em que 
há diálogo, curiosidade, construções, e principalmente 
o processo de ensinoaprendizagem 
e as crianças da Educação Infantil podem e devem ser 
inseridos nesta atividade de construção do 
conhecimento. 

Eliana Ventorini Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

Práticas culturais juvenis: entre velhas e novas 
interdições 

A idéia segundo a qual a leitura é uma prática cultural 
perigosa, que precisa ser tutelada, controlada ou 
mesmo censurada, ganhou força nos anos 1950, no 
Brasil, mas não se circunscreveu àquele tempo 
histórico. Na história de longa duração dos impressos e 
sua difusão, o perigo sempre esteve associado ao ato de 
ler, especialmente em se tratando de leitores jovens. No 
Rio Grande do Sul, ao longo dos anos 1950, 
professores e outros profissionais do campo da 
educação, religiosos católicos, políticos, jornalistas 



associaram-se em torno do tema da leitura e do leitor 
jovem, através de uma rede de ações e discursos que 
visavam o controle e interdição de determinados 
impressos dirigidos às crianças e  aos jovens. 
E  hoje, o que foi feito da idéia que, no passado 
recente, associava o jovem à cera mole – considerado 
mero receptor, moldável e permeável a tudo que lhe é 
dado a ler/assistir/ver?  Temos muitos indícios da força 
da sua explosão no contexto dos anos 1950, mas qual 
será o alcance dos seus estilhaços? O que aquela idéia 
ainda produz e tem a nos dizer, hoje, especialmente 
frente às tecnologias da aprendizagem e do 
conhecimento? Quais são as práticas culturais juvenis 
que, no presente, suscitam preocupação ou “perigo”? E 
que discursos e interdições proliferam e as atravessam 
hoje? Pretende-se dar visibilidade a essas questões 
como forma de ajudar a pensar a relação entre as 
práticas culturais juvenis e a escola.  
 

Eva Maria Dutra Pinheiro E.E.E. F. Ruy 
Ramos 

Quilombos e Quilombolas em Piratini: uma proposta 
de reflexào no espaço escolar 

O presente trabalho apresenta uma proposta de reflexão 
sobre a importancia do resgate da história oral das 
comunidades quilombolas, como uma das formas de 
implementaçao da lei 10639/03 no currículo escolar do 
Município de Piratini. Apresenta-se uma breve 
contextualizaçao das comunidades quilombolas deste 
município, bem como o trabalho com elas realizado 
que tem por objetivo, contribuir para sua inserçao nas 
politicas públicas legalmente estabelecidas. O trabalho 
foi construido ä partir de referenciais teoricos, e das 
experiencias da autora junto äs comunidades.  
 

Everton Lessa da Silva Universidade 
Federal de Pelotas 

O Carnaval pode ser fonte de ensino de História? Essa comunicação tem por objetivo discutir os desfiles 
das Escolas de Samba como um método facilitador da 
pratica do ensino de História para os alunos de nível 
fundamental e médio, uma vez que a estrutura do 
espetáculo carnavalesco é uma aula de História em 



movimento. O texto tem como desígnio abordar a 
relação entre imagem, música e carnaval e dessa forma 
procura compreender como esses três elementos podem 
nortear a didática do saber histórico dentro da sala de 
aula. Como exemplo apresenta-se o desfile do ano de 
2009 do Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-
Flor de Nilópolis apresentou em seu tema enredo 
(narrativa que é apresentada ao longo do desfile) a 
“história da relação entre a humanidade e a água”. A 
articulação do universo carnavalesco - que muitas 
vezes faz parte da realidade dos alunos que são 
marginalizados pelo sistema - e o ensino na área de 
história pode ser muito rico. Apesar da difícil realidade 
do professor das redes públicas e municipais de ensino, 
pondera-se que o processo de educação não se resume 
somente na lousa negra ou branca da sala de aula e no 
livro didático. O conhecimento sobre passado pode ser 
vivo e atraente, portanto, julga-se que a arte oriunda do 
carnaval dever ser observada como uma fonte para o 
ensino de história. 
 
Carnaval, Ensino, História, Imagem. 
 

Fabian Filatow PPGH - PUCRS História Política, Memória e o Ensino de História.  O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma 
experiência de ensino de história desenvolvida no 
ensino médio da escola estadual Profª. Margot T.N. 
Giacomazzi. Partindo da percepção da realidade 
estudantil que evidenciou a pouca importância dada às 
questões políticas e pelo acentuado interesse sobre 
questões relacionadas com a Segunda Guerra Mundial 
e regime nazista, foi elaborado o projeto Margot em 
Debate que propôs discutir questões relacionadas aos 
regimes políticos que existiram nas décadas de 1930 e 
1940. É falsa ideia de que tais políticas não encontram 
mais espaço na atualidade, tornando-se ilusória a 
impressão de que estas ideologias ficaram restritas ao 



passado. Faz-se necessário manter a vigilância e isso se 
consegue através do conhecimento histórico sobre seu 
surgimento e seus efeitos na humanidade. 
Compreendendo história política não como o feito de 
grandes personagens, mas sim a participação dos 
sujeitos no seu cotidiano, dialogou-se sobre a 
necessidade da participação juvenil também no campo 
político. Buscando um melhor conhecimento das 
memórias do passado, percebendo seus usos políticos 
ao longo dos anos, foram exibidos três filmes 
temáticos, Olga, Uma mulher contra Hitler e A Onda 
com o propósito de sensibilizar o público, após 
ocorreram debates com os alunos. Os filmes 
propiciaram a representação visual para fomentar a 
discussão, tendo como ponto unificador a participação 
política. Assim, a sala de aula desempenha o papel de 
“lugar de memória” não permitindo que o passado seja 
silenciado, esquecido, pois isto também se configura 
num posicionamento político. A multidiciplinariedade 
se fez presente pela contribuição de outras áreas do 
saber que se incorporaram ao projeto, como sociologia, 
filosofia, geografia, literatura. Como atividade concreta 
do projeto, os alunos, divididos em grupos, realizaram 
pesquisas temáticas, resultando numa apresentação 
para o grupo de estudantes da escola. Enfim, 
almejamos construir e disponibilizar no ambiente 
escolar um espaço para analisar, refletir e discutir sobre 
os processos políticos, sociais e econômicos, desejando 
que os alunos e alunas possam se apropriar do 
instrumental teórico, assumindo seu protagonismo 
político e social frente aos desafios da atualidade.  
 

FABIANA BORGES MEIRA E.M.E.F. ARAMY 
SILVA 

Além das queixas, em direção a uma produção 
pensante: reflexões sobre o ensino de História na 
escola pública 

O presente trabalho apresenta reflexões sobre o ensino 
de História na escola pública da rede municipal de 
Porto Alegre. Tem por objetivo estabelecer critérios 
para a reorganização da prática docente em História 



nos três anos do terceiro ciclo do ensino fundamental, a 
fim de que o conhecimento se constitua para o aluno 
enquanto experiência, de acordo com o conceito 
desenvolvido por Larrosa Bondia. Alguns aspectos 
importantes para que isso se concretize são a 
valorização da leitura e da escrita enquanto leitura 
histórica do mundo; a utilização de referências 
culturais tais como a música, o cinema e a literatura 
para a discussão de temas históricos; e a história 
temática, que trabalhe com conceitos apresentados 
hierarquicamente e contextualizadamente. A 
qualificação da prática de sala de aula a partir do 
reconhecimento e da apropriação do saber docente é 
necessária também para a valorização da profissão 
docente. 
Palavras-chave: Ensino. História. Experiência. Saber 
docente. 
 

Fátima Ferreira Peixoto Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

Representação social da educação: colônia Quatro 
Irmãos-Rio Grande do Sul, na primeira metade do 
século XX. 

o objetivo deste trabalho é de mostrar a História da 
educação na colônia de Quatro Irmãos, sua importância 
e significados, atráves das práticas  cotidianas dos 
indivíduos. 
 

Felipe Rodrigues Bohrer UFRGS Colônia Africana: ocupação territorial e relações de 
vizinhança 

Sendo relevante local de referência identitária da 
população negra porto-alegrense, os territórios 
negros de Porto Alegre, compreendidos enquanto 
regiões urbanas, se formaram a partir do final do 
século XIX e início do XX. Muitas pesquisas vêm 
nos últimos anos investigando suas especificidades e 
importância no contexto ao qual estavam inseridos, 
demonstrando sua complexidade no período da pós-
abolição. Na historiografia local foram exploradas 
tanto as representações estigmatizantes e 
excludentes sobre estes espaços, associando-os à 
marginalidade e criminalidade, assim como as 
atividades sociais desenvolvidas no seu interior 



atestando as redes de solidariedades e estratégias de 
afirmação identitária da população negra. O 
presente artigo tem por objetivo explorar um desses 
territórios negros de Porto Alegre, conhecido como 
Colônia Africana, investigando seu perfil de 
ocupação e crescimento entre os anos de 1895 e 
1924, observando seu diálogo com as relações de 
vizinhança. A necessidade de abordar a ocupação 
territorial faz-se necessário para problematizar 
tanto as designações estigmatizantes (através dos 
jornais de época) como a atuação da população 
negra nestes locais de moradia e sociabilidade, além 
de possibilitar uma melhor compreensão das 
características deste território negro.  A 
metodologia empregada consistiu, primeiramente, 
no mapeamento da região analisada através da 
documentação municipal sobre tributação, 
realizada por amostragem. Com este procedimento 
analisamos o perfil de ocupação deste território e 
avaliamos o crescimento e sua incorporação na 
malha urbana de Porto alegre. No segundo 
momento, observamos as relações de vizinhança 
através de documentações diversas e aportes 
bibliográficos problematizando os resultados 
adquiridos com o perfil de ocupação.Os resultados 
da pesquisa indicaram uma composição 
heterogênea, tanto social como etnicamente, deste 
território. Este aspecto se acentua com o 
crescimento urbano e populacional de Porto Alegre 
fomentando as relações sociais em seu interior, 
manifestadas nas aproximações e distanciamentos 
de sua população heterogênea. Concluímos que as 
intensas atividades sociais desenvolvidas pela 
população negra, assim como as imagens 
estigmatizantes sobre o território, são marcadas 
pela disputa em torno de diferentes usos do 



território. Os conflitos e solidariedades observadas 
são tributárias das relações inter-raciais do contexto 
referido, marcada por disputas em torno de 
inserção e mobilidade social.  
 

Felipe Schulz Praia UFRGS USO DE IMAGENS NO ENSINO DE HISTÓRIA: 
UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA NA SALA DE 
AULA 

Resumo: O presente artigo discute o uso de imagens no 
ensino de História, através do relato de um projeto 
desenvolvido com alunos do primeiro ano do ensino 
médio, durante o estágio do curso de licenciatura em 
História da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Aponta dificuldades e possibilidades do uso desse 
tipo de fonte dentro da sala de aula. Destaca a 
importância e necessidade crescente da utilização desse 
recurso didático, na medida em que a construção das 
representações sociais dos alunos passa também pela 
veiculação de imagens nos diferentes meios midiáticos 
contemporâneos. Remete-se somente à imagem parada 
e, especialmente, à sua função na Idade Média 
Ocidental, não esquecendo, no entanto, de tratar do uso 
da imagem nos dias de hoje. Busca-se demonstrar que 
a iconografia, quando usada pelo professor de História, 
tem como principal objetivo incitar a reflexão histórica 
sobre o conteúdo estudado. Ademais torna a aula mais 
interativa, participativa e atrativa ao estudante, 
possibilitando a construção de interpretações das 
figuras em conjunto com os discentes, constituindo-se 
como uma metodologia promissora para o ensino de 
História. 
 
Palavras-chave: ensino de história - uso de imagens - 
Idade Média Ocidental 
 

Fernando Seffner UFRGS - 
Faculdade de 
Educação 

Comparar a aula de História com ela mesma: valorizar 
o que acontece e resistir à tentação do juízo exterior  

Definição direta: uma aula de história é o que nela 
acontece. Essa definição traz em si uma constatação 
que valoriza, de modo positivo, o que efetivamente 
acontece nas aulas de história. A partir de relatos de 



cenas acontecidas nas aulas de história este texto se 
propõe a pensar possibilidades de construção de 
aprendizagens significativas em história, no ensino 
fundamental e no ensino médio.  
Qual a novidade desta abordagem? As reflexões deste 
texto servem para afastar aquele que tem sido um 
movimento sempre presente nas avaliações da 
qualidade das aulas de história. Este movimento situa 
em algum lugar fora da escola a “verdade” sobre a aula 
de história. Estabelece-se então uma comparação entre 
este lugar da verdade, e a aula de história. O resultado 
deste processo já é sabido: a aula de história, no ensino 
fundamental ou no ensino médio, tira sempre uma 
“nota baixa” neste exercício de comparação, é vista 
como local de saberes degradados. Este exercício de 
comparação da aula de história com algo que lhe é 
exterior tem três eixos preferidos. O primeiro é 
comparar o que se diz na aula de história com os 
avanços da historiografia. A aula de história é então 
vista como lugar de anacronismos, informações 
erradas, pouco atualizadas, etc. O segundo é comparar 
o que se faz nas aulas de história com as necessidades 
de formação cidadã, de formação de um sujeito crítico, 
ativo, participante na sociedade. Novamente a aula sai 
perdendo, pois as atividades que ali acontecem não 
propiciam o desenvolvimento de um espírito crítico. 
Por fim, temos o movimento de comparar a aula de 
história com os avanços na área de educação, em 
especial aqueles ligados à produção de recursos e 
estratégias pedagógicas, tais como o trabalho com 
ambientes virtuais, o uso do cinema, os exercícios com 
imagens, etc. Também aqui, em geral a aula de história 
fica mal avaliada, pois é percebida como local do 
predomínio da cópia, da decoreba, da leitura fria do 
livro didático. 
E se a gente resistir a esta tentação, e não comparar a 



aula de história com outras realidades que lhe são 
exteriores, e examinar o que nela vem acontecendo, 
com olhos mais generosos? Esta é a proposta deste 
texto, em que se discutem algumas cenas e anotações 
etnográficas de aulas de história. A partir do que 
acontece nas aulas, buscamos boas alternativas de 
trabalho na produção de aprendizagens significativas 
em  história. 
 
 
Ensino de história – cenas escolares – aprendizagens 
significativas em História – formação docente 
 

Gabriel de Paula Brasil FAPA/GTHRR A UMBANDA E SEU SABER ANCESTRAL: UMA 
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM ESPAÇO NÃO-
FORMAL NO CENTRO DE UMBANDA REINO DA 
MÃE OXUM E DO PAI OGUM 

Resumo: O presente trabalho surgiu a partir do 
relatório de regência, proposto pela disciplina de 
Estágio Supervisionado I, que tem por objetivo 
proporcionar a vivência da prática docente em espaço 
não-formal. A Umbanda carece de espaços de 
discussão e aprendizado sobre sua própria história. De 
fato os praticantes se restringem em reproduzir suas 
práticas sem conhecer suas origens, e sua 
ancestralidade, elemento este muito presente entre os 
membros do corpo mediúnico dessa Casa. No entanto, 
devido a uma série de fatores, as pessoas têm buscado 
conhecer mais a história de sua religião para assim 
fortalecer sua identidade e, sobretudo sua unidade. O 
Centro de Umbanda Reino da Mãe Oxum e do Pai 
Ogum, templo afro-religioso localizado num bairro de 
classe média de Porto Alegre, vai ao encontro desta 
perspectiva ao disponibilizar sua infra-estrutura para 
desenvolver esta proposta. A comunidade ao qual se 
destina este trabalho é a umbandista e/ou simpatizante. 
A execução deste trabalho reflete alguns objetivos 
pessoais, como a possibilidade relatar a magnífica 
experiência, analisada sob a perspectiva da educação, e 
talvez a criação de um instrumento para 



desmistificação do caráter discriminatório atribuído a 
religião. 
Palavra - chave: Ancestralidade. Educação Não-
Formal. Umbanda 
 

Gabriel Torelly Fraga Corrêa 
da Cunha 

UFRGS Por um currículo selvagem: história indígena, 
imaginação e narrativas 

No ano de 2008, foi aprovada a lei 11.645, que diz 
respeito à obrigatoriedade do ensino de história da 
matriz cultural indígena no currículo da Educação 
Básica brasileira. O presente trabalho tem como 
objetivo propor uma reflexão sobre as formas pelas 
quais esta história vem sendo contada, problematizando 
os seus lugares-comuns e levantando algumas 
hipóteses para pensá-la a partir do referencial teórico 
da filosofia da diferença. Sem pretensão de 
exaustividade, proponho uma revisão sobre as 
principais formas que os indígenas aparecem no 
currículo de história da escola básica brasileira. Num 
segundo momento, formulo uma proposta para tratar a 
temática indígena na escola, voltada principalmente 
para alunos e alunas das séries iniciais do ensino 
fundamental. Destaco especialmente a importância de 
um aprofundamento teórico por parte do professor em 
algumas áreas específicas do conhecimento, assim 
como a necessidade de pensar um ensino voltado para a 
abertura, o movimento e a imaginação. Por fim, esboço 
um exercício de composição, exemplificando um 
recurso estilístico que considero um ótimo aliado para 
o ensino de história nos anos iniciais: a criação de 
ficções e o uso de narrativas.  
 
Palavras-chave: Diferença – Ensino de História - 
História indígena – Imaginação - Narrativa. 
 

Gabriela Correa da Silva UFRGS Meu Bairro, muitas Memórias: Ação Educativa no 
Museu da UFRGS 

Este trabalho expõe e analisa a experiência do Estágio 
de Docência em História III – Educação Patrimonial. A 
prática de estágio no Museu da UFRGS resultou na 



elaboração da oficina intitulada “Meu Bairro, Muitas 
Memórias”. O objetivo da ação educativa foi abordar o 
conceito de patrimônio cultural tangível e intangível, 
relacionando-o à temática da exposição – o Bairro Bom 
Fim, de Porto Alegre. Durante a concepção da oficina, 
atentamos à necessidade de interação dos visitantes 
conosco e, sobretudo, com a temática. A atividade era 
iniciada com a pergunta: O que é Patrimônio Cultural? 
Através de uma exposição dialogada, introduzimos 
nossa concepção de patrimônio cultural, que levou em 
conta a afirmação de Bemvenuti e Menezes (2010), de 
que a antiguidade dos bens culturais não é o que lhes 
confere o status de  patrimônio cultural, mas sim que 
ele “nasce das vivências de um determinado grupo e da 
necessidade de mostrar ao grupo em si e aos outros a 
maneira como constroem a sua história” (p. 240). A 
oficina foi organizada em três partes, e contou com 
apoio de uma apresentação de slides: primeiro 
momento – Aprendizado desejável: compreensão do 
conceito de patrimônio cultural tangível e intangível, 
do processo de sua oficialização e do questionamento 
das escolhas que foram feitas para consagrá-lo. Ênfase 
na relevância do reconhecimento do patrimônio 
intangível para a percepção da diversidade da cultura 
brasileira; segundo momento – Aprendizado desejável: 
compreensão geral da história do prédio do Museu e de 
aspectos da atuação da instituição; terceiro momento – 
Aprendizado desejável: entendimento de que o ato de 
consagrar um bem passa por uma escolha que tem suas 
condicionantes. Nesta última etapa, solicitamos que os 
estudantes desenhassem algo que considerassem um 
patrimônio cultural de seu bairro. Objetivamos a 
sensibilização, a partir do reconhecimento do 
patrimônio individual/local, para o reconhecimento do 
patrimônio coletivo. Nos parece que este foi o 
momento mais profícuo: quando partiram para a ação. 



Muito se tem discutido acerca da introdução do 
conceito de interatividade nas práticas educativas em 
instituições culturais. Acreditamos que a incorporação 
deste conceito nas ações educativas constitui uma das 
chaves para a conversão da visita ao Museu em uma 
experiência, nos termos de Walter Benjamin (1994). 
Concluímos que, dessa forma, a educação para o 
patrimônio pode contribuir para formar cidadãos 
reflexivos sobre os bens culturais e às identidades 
inerentes a eles. 
 

Gabriela Golembiewski 
Passuelo; Co-autores: Ana 
Paula Ribeiro de Souza, 
Simone Silva da Silveira, 
Bárbara de Souza Francisco, 
Bruno Henrique Silva de 
Castilhos 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul - 
UFRGS 

História e Cultura Indígena nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

O presente trabalho tem por objetivo mostrar as 
experiências de docência compartilhada no Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
da Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul – UFRGS. As práticas pedagógicas foram 
vivenciadas em uma instituição escolar da rede pública 
estadual de Porto Alegre/RS, com sete turmas do 2° ao 
5° ano do Ensino Fundamental de Nove Anos. Foram 
realizados 10 encontros com cada turma, durante o 
primeiro semestre de 2011. Desenvolvemos um projeto 
pedagógico que tinha como enfoque promover o ensino 
da história e cultura indígena, levando em consideração 
a Lei Federal 11.645/2008 que cria a obrigatoriedade 
deste ensino, além da temática afro-brasileira, e 
articulando com os eixos do projeto do PIBID: o 
processo de inclusão na escola contemporânea; a 
diversidade como foco de ações pedagógicas 
(principalmente considerando a história e a cultura dos 
Povos Indígenas); a alfabetização/letramento e a 
formação de professores pesquisadores de sua ação 
docente. Dentre as práticas realizadas destacamos: 
dinâmicas com palavras diversas para que os alunos 
classificassem de acordo com suas concepções 
referentes aos Povos Indígenas e as atividades músico-
teatrais sobre a chegada dos portugueses em Pindorama 



(Brasil). Em uma primeira análise das concepções 
pudemos observar que os alunos tinham ideias 
estereotipadas em relação aos indígenas, como 
principais, destacamos índio genérico e índio exótico. 
Percebemos que nosso trabalho já alcançou alguns 
resultados, pois notamos, através das práticas, das 
observações e anotações em diário de campo, o quanto 
os alunos estão sensibilizados diante da temática 
indígena e fazem relações com o seu cotidiano e sua 
história familiar, reconhecendo aspectos da história e 
da cultura indígena. Além disso, enfatizamos que 
trabalhar com a docência compartilhada proporciona 
muitas aprendizagens e um olhar diferenciado sobre a 
diversidade. 
Palavras-chave: História e Cultura indígena. Docência 
compartilhada. Ensino de história. Anos iniciais. Lei 
11.645/2008.  
 

Geórgia Stefânia Manfroi 
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RODA DE CAPOEIRA DO LARGO ZUMBI: UMA 
AULA A CÉU ABERTO NA NOITE DE PORTO 
ALEGRE 

O presente artigo objetiva contribuir para o debate 
acerca das possibilidades do ensino de história que 
vislumbrem saídas de campo com objetivos de 
visitação histórica e de reconhecimento do patrimônio 
cultural presente no entorno escolar. Trata-se de um 
relato de  experiência realizada no estágio de prática 
docente no ensino médio do curso de licenciatura em 
história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
No contexto dos estudos sobre a escravidão e a herança 
cultural africana em nosso país, realizou-se uma  saída 
de campo com os jovens estudantes, cujo destino foi 
uma roda de capoeira. O relato apresenta desde a forma 
como foi concebida a idéia desta atividade com a 
turma, passando por uma preparação temática em sala 
de aula, até a saída propriamente dita. Este trabalho é 
também uma tentativa de sugerir novas possibilidades 
de abordagens da temática de História da África em 
sala de aula, para que consigamos avançar tanto no 



aspecto de integração cultural à escola, quanto a tornar 
compreensível aos educandos os conteúdos 
programáticos, a partir de sua vivência prática. Reflete 
igualmente sobre a capoeira como patrimônio cultural 
do povo brasileiro. 
 

Giovanni Biazzetto da Silva 
Prévidi 

UFRGS VEM QUE TEM CULTURA: RESSIGNIFICANDO 
O PATRIMÔNIO CULTURAL 

O artigo tem como proposta debater as práticas 
metodológicas utilizadas nas ações de educação 
patrimonial promovidas nos espaços de memória 
reconhecidos como patrimônios culturais refletindo 
também como tais práticas contribuem com o ensino de 
história. Para tal tarefa, como instrumento prático de 
análise, recorri a partilha da experiência de ação de 
educação patrimonial que realizei no Museu Júlio de 
Castilhos em Porto Alegre, atividade esta que fazia 
parte de meu estágio curricular (Estágio de Educação 
Patrimonial do curso de Licenciatura em História). A 
preocupação com o planejamento e aplicação das ações 
de educação patrimonial norteiam a discussão presente 
neste artigo que ainda tem como objetivo observar o 
quanto e como que as ações de educação patrimonial 
estão atingindo os educandos que delas participam. 
Porém somente criticar não é construtivo, portanto o 
artigo - de forma propositiva - organiza 
metodologicamente as ações educativas propostas nos 
patrimônios culturais afim de propiciar que os 
educandos passem por um processo de aprendizagem e 
assim tenham a possibilidade de “dar” seus “olhares” 
ao patrimônio cultural, atribuindo sentidos e 
significados particulares – que partem de suas 
experiências de vida -  a este patrimônio, 
transformando-o e ressignificando-o. O processo 
educativo proposta está organizado em algumas etapas: 
conhecer e compreender conceitos; interagir e 
questionar; propor e ressignificar; valorizar e apropriar-
se; e a conseqüente difusão e preservação. Ao longo do 



artigo pode-se perceber que tais etapas não são rígidas, 
pois são propostas para serem vivenciadas e a 
experiência de cada educando é quem dará o rumo ao 
processo. Para contribuir com as reflexões, está 
presente no artigo as experiências práticas 
desenvolvidas com o Grupo Cultural: Vem Que Tem 
Cultura, na atividade de educação patrimonial referente 
ao meu estágio. Para contextualizar, o Grupo Cultural é 
formado por alunos de 7ª e 8ª séries da Escola La Salle 
Pão dos Pobres, escola em que leciono e coordeno este 
grupo como atividade extracurricular. O grupo 
encontra-se semanalmente para participar de atividades 
relacionadas com patrimônio cultural e ensino de 
história e aceitou o desafio de elaborar uma ação de 
educação patrimonial corroborando com meu estágio, 
contribuindo significativamente para a realização do 
mesmo. Sendo assim, foram os educando que 
planejaram e aplicaram a ação de educação patrimonial 
no Museu Julio de Castilhos e sob minha orientação, 
passaram pelo processo educativo proposto neste artigo 
e ressignificaram o museu.  
Palavras-chave: patrimônio cultural – educação 
patrimonial – ensino de história – museu - educação 
 

Gislania Carla Potratz 
Kreniski 

FURG FONTES E ENSINO DE HISTÓRIA: A IMPRENSA 
NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO. 

 
RESUMO: 
 
No processo de construção do saber histórico, 
pesquisadores e professores da área da história 
consideram  imprescindível o trabalho com as fontes.  
No entanto, na reflexão acerca do fazer histórico, nas 
salas de aula dos Ensinos Fundamentais e Médios, 
destacam-se algumas questões relacionadas à 
concepção, ampliação e utilização das fontes no fazer 
pedagógico. A partir disso, o presente artigo almeja 
discorrer sobre a utilização de fontes, especificamente 



aquelas oriundas da imprensa escrita, na construção do 
ensino de história. Nessa perspectiva, apresentamos as 
seguintes inquietudes como norteadoras desse trabalho: 
Qual o papel das fontes históricas dentro do ensino de 
história?  Quais as possibilidades de aprendizado a 
partir dessas? A imprensa assume um lugar de destaque 
nesse cenário em que medida?  O meio escolhido de 
nos aproximarmos dessas respostas foi, primeiramente, 
a metodologia da pesquisa bibliográfica, que auxilia na 
escolha de um método apropriado, assim como no 
conhecimento das variáveis e autenticidade da 
pesquisa. Bem como a análise de conteúdo, que 
possibilita o trabalho com materiais textuais escritos. É 
importante mencionar que nessa metodologia o ponto 
de partida é a mensagem, mas devem ser consideradas 
as condições contextuais de seus produtores e assentar-
se na concepção crítica e dinâmica da linguagem para 
estabelecer um parecer (FRANCO, 2005: 13).  
Dado o exposto, será traçada primeiramente uma 
discussão sobre o ensino de história. Logo após serão 
apresentados alguns aspectos em relação as 
importância das fontes e suas possibilidades de 
utilização dentro da área abordada. Por último, 
refletiremos sobre a imprensa e suas especificidades.  
Assim sendo o intuito fomentar uma reflexão acerca do 
ensino da História e suas amplas possibilidades de 
construção dentro do espaço escolar 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História- Fontes- 
Imprensa 
 

Hernán Venegas Marcelo FURG A noção de patrimônio nas últimas décadas: memória 
do seu itinerário histórico 

Há algumas décadas, a noção de patrimônio cultural 
apresenta um entendimento mais abrangente do que a 
de “monumentofilia” que o caracterizou durante mais 
de um século. Imerso num complexo processo de 
redefinição, ele extrapolou suas dimensões móveis e 



imóveis para abranger manifestações da cultura 
imaterial a partir das últimas décadas do século XX. 
Assim, o patrimônio ultrapassou a fronteira tradicional 
dos objetos históricos e artísticos e se associou a 
inúmeros outros, entre eles: o arqueológico, o 
industrial, o etnográfico, o paisagístico, o 
gastronômico, o natural, admitindo que todos se 
constituem, também, em expressões culturais 
significativas. Essa evolução muito mais do que 
semântica tornou o patrimônio mais heterogêneo e 
incorporou outras expressões culturais até então 
ausentes dos discursos legitimadores do Estado-Nação 
no plano da cultura, o que se aplica ao caso do Brasil 
onde sua variante, histórica e artística, iphaniana, 
eclipsou o reconhecimento de outras manifestações 
culturais durante quase todo o século XX. Entretanto, 
como todo processo histórico, ao longo do tempo, essa 
noção de patrimônio foi sendo construída socialmente 
através de práticas e representações que acompanham e 
relacionam-se aos conceitos de civilização, nação e 
memória bem antes da criação do Serviço de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o que nos 
leva a afirmar que existe uma história do patrimônio 
antes mesmo de ser incluído na pauta do poder público 
federal brasileiro.   
 
 
        Palavras chave: patrimônio, história, memória, 
monumentos históricos 
 

Isabela Lisboa Berté UFRGS O milagre econômico e suas facetas Este trabalho é baseado em uma experiência realizada 
em sala de aula, em uma turma de oitava série, na 
cidade de Porto Alegre. A atividade visa demonstrar as 
ambigüidades do conceito “milagre econômico” 
através da simulação de um mercado capitalista, no 
Brasil, na década de 1970. O trabalho parte do 



pressuposto de que o aluno ao vivenciar uma situação 
histórica, ainda que de forma simulada, reage e 
identifica-se com os atores históricos do período 
abordado. O método utilizado baseia-se na distribuição 
de renda na sociedade brasileira, na década de 1970. 
Conforme os dados: 50,2% da população econômica 
ativa ganhavam menos de um salário mínimo; 28,6 
ganhavam entre um e dois salários mínimos e 21,2 % 
ganhavam mais que dois salários mínimos. Os alunos 
recebem salários proporcionais a sociedade brasileira 
na época, através do dinheiro de mentira, e devem fazer 
suas compras, que se dividem em cestas básicas, mini 
cestas básicas e produtos industrializados. Como 
metade da turma recebe menos que um salário mínimo, 
só tem acesso a uma mini cesta básica, já os produtos 
industrializados ficam restritos a cerca de 20 % dos 
alunos. Frente à desigualdade na distribuição dos 
recursos, os alunos reagem instantaneamente e são 
levados a encarar criticamente o período cunhado pelo 
Regime Militar como “milagre econômico”.  A 
atividade é proveitosa no sentido de discutir a 
desigualdade social brasileira e como o Regime Militar 
foi responsável por acirrar ainda mais estas 
desigualdades. Podendo ser discutido que o “milagre 
econômico” favoreceu as classes médias e altas, assim 
como empresas multinacionais, as quais serviram de 
apoio para o Regime Militar. Enquanto isso, no 
período, não houve investimentos na melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, pelo contrário, o 
arrocho salarial levou ao empobrecimento da maior 
parte da população brasileira.   
Palavras chaves: desigualdade social; Ditadura Militar; 
milagre econômico; sistema capitalista; vivência 
histórica.  
 



Lisliane dos Santos Cardozo; 
Co-autores: Jaisson oliveira 
da silva; Jorge Luiz da Cunha 

ufrgs NARRATIVAS DE EDUCADORES: INTERFACES 
ENTRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 
ENSINO DE HISTÓRIA 

Nesta pesquisa investigamos a profissão do educador 
de História, através de sua identidade narrativa. Assim, 
buscamos relacionar a formação inicial do educador 
com a percepção que este tem da docência. Para isto, 
entrevistamos sete professores da disciplina de História 
das escolas públicas da cidade de Santa Maria, RS. 
Nossa metodologia é a História Oral de Vida. 
Percebemos que a formação inicial tem um papel 
central na constituição de posturas teóricas, práticas 
pedagógicas e na identidade profissional. A principal 
crítica apontada em relação à formação inicial se 
relaciona à dicotomia entre teoria e prática. Entretanto, 
a percepção do educador da sua profissão não fica 
restrita aos processos de formação formal, sendo 
influenciada pelas trajetórias pessoais e profissionais, 
tendo sua gênese na história de vida dos entrevistados: 
na escolha da profissão e na imagem que se tem, à 
priori, da docência. A partir dessas reflexões, 
apontamos a necessidade de refletir e rever paradigmas 
que norteiam as práticas dos Cursos Superiores de 
História. 
 

Jesianne Pereira Delfino Universidade 
Federal do Pampa 

Interpretando o Patrimônio Cultural através dos 
Percursos da Mulher 

Trata-se de uma proposta de atividade contemplando o 
patrimônio cultural, denominada de circuito 
patrimonial. Tem como objetivo, discutir sobre ações 
no âmbito da educação e do turismo cultural, que 
promovam a apropriação das noções de patrimônio, 
memória , bens culturais e a sua interpretação pelos 
acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Turismo da 
Unipampa e comunidade local. Trata-se de considerar 
uma experiência de circuito patrimonial diferenciada, 
uma vez que a experiência versa sobre os percursos de 
um patrimônio existente na cidade, ligado às memórias 
das mulheres. Para a sua elaboração, a metodologia 
utilizada foi a educação patrimonial através das suas 
etapas de estudo, identificação, levantamento, 



socialização e divulgação dos bens culturais. Dentre os 
resultados e conclusões destacam-se o trabalho com os 
conceitos do campo do patrimônio pelos alunos de 
ambos os cursos e o reconhecimento das 
potencialidades do legado patrimonial do município 
para o turismo local.  
 

Jocély Peixoto Osório da 
Rosa 

Instituto Estadual 
de Educação 

Resgatando vínculos açorianos Transcorridos quase 260 anos da chegada oficial dos 
açorianos ao Rio Grande do Sul é relevante que se 
examine e se destaque as marcas identitárias da 
açorianidade gaúcha. Para além de revelá-las há que 
reconhecer-se nelas, preservando-as. 
No caso de Santo Antônio da Patrulha, as provas da 
influência açoriana são reveladas não só pelos 
sobrenomes que se fazem presentes em seus 
descendentes como pelos vestígios arquitetônicos e 
urbanísticos que atravessaram o tempo e que persistem 
em não se deixarem apagar.  
Vale conferir as edificações e a estrutura urbana do 
centro histórico da cidade, localizado na Cidade Alta.  
E é, nesse eixo central, ao longo da avenida que se 
encontram o conjunto edificado mais significativo, 
segundo o levantamento realizado pelo Projeto Santo 
Antônio/UFRGS: “[...] o entorno, formado por casarios 
que integram o complexo da Avenida Borges de 
Medeiros, é de inestimável valor patrimonial, o que 
leva a conclusão de que deve ser preservado em seu 
conjunto [...]” (Volkmer; Gambim, 2000, p. 989). 
Em cada casa, um pouco da nossa história, da nossa 
cultura, mas há que se preservá-las. Valorização e 
preservação do patrimônio histórico cultural através da 
educação patrimonial. 
Na sequência, experiência vivida com alunos do 1º ano 
do Ensino Médio: olhar crítico sobre sua realidade e 
sua história; conhecimento, identificação e valorização 
de elementos procedentes da cultura luso-açoriana 



presentes na estrutura urbana e na arquitetura das 
fachadas das moradias da Vila – centro originário da 
cidade - uma expedição exploratória... 
 

Jônatas Marques Caratti Colégio Adventista 
Marechal Rondon 

Como se fosse a primeira vez: ensinando e reensinando 
conceitos básicos de História 

Como professor de História do Ensino Fundamental, 
tenho percebido a dificuldade dos estudantes em 
compreenderem conceitos básicos de História. Muitas 
vezes temas como tempo histórico, tempo cronológico, 
fontes históricas, escala do tempo, dentre outros, são  
ensinados na 5º série (atual 6º ano) e nunca mais 
lembrados. O objetivo dessa apresentação é 
compartilhar uma série de oficinas e experimentações 
pedagógicas que buscam resgatar a importância de 
conceitos básicos de História no dia-a-dia de sala de 
aula.  
 

Júlia Silveira Matos; Co-
autoria: Pâmela Pereira de 
Pinho, Adriana Kivanski de 
Senna 

Universidade 
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Os livros didáticos de História e seus posicionamentos 
teóricos: os critérios de seleção dos professores no 
PNLD 

A partir da percepção de que a prática docente está 
intrinsecamente ligada a seleção do material didático 
feita pelo docente, nos voltamos no presente texto a 
analisar a produção historiográfica dos livros didáticos 
de história utilizados nas escolas de ensino 
fundamental e médio da cidade do Rio Grande e o 
papel do professor de história na escolha desses livros, 
dentro do Plano Nacional do Livro Didático de 2010 e 
quais os seus critérios nessa seleção. Elaboramos 
categorias de conteúdo a partir de quatro vertentes 
teóricas: a marxista, a positivista, a cultural e a social, 
com o intuito de perceber como essas abordagens 
dirigiram a produção desses livros didáticos e como 
isso influencia o ensino de história nas escolas hoje. 
Esse trabalho busca, ainda em sua análise, uma relação 
entre ensino e pesquisa a partir da noção de que o 
conhecimento ensinado nas escolas é fruto de pesquisa 
e ao mesmo na produção de um novo conhecimento 
sobre os processos de elaboração da narrativa histórica 
nos livros didáticos. No entanto, também se volta para 



a extensão a partir do momento de aproxima a escola 
da universidade através de entrevistas com dez 
professores da rede de educação básica (que ainda 
estão em fase de elaboração), das escolas Estadual de 
Ensino fundamental e médio Augusto Duprat, Escola 
Municipal de Ensino fundamental Maria Angélica, 
Escola de Ensino fundamental Caic, Escola Estadual de 
Ensino fundamental e médio Lilian Neves e Escola 
Estadual de Ensino fundamental e médio Juvenal 
Müller. 
 

Juliana dos Santos Nunes sem vínculo 
institucional 

A História da África e Brasil Africano em Sala de 
Aula: A experiência de dois professores numa 7ª série 
do ensino 

A história mundial, sempre priorizou a visão dos 
vitoriosos, brancos e abastados. As minorias, sejam 
étnicas, sejam de gênero, que ao longo dos séculos 
compuseram o grosso corpo social, sempre estiveram 
excluídas da história dita “oficial”, na história 
brasileira não foi diferente. Desde a chegada dos 
primeiros colonizadores, a prioridade de registro foi 
para os grandes feitos, homens de posição significativa, 
etc. Entretanto, o Brasil foi constituído por mais de 
uma vertente cultural, como por exemplo, índios e 
negros. Neste sentido, depois de longos anos de luta 
dos movimentos negros organizados contra o 
preconceito racial, foi sancionada a lei 10.639 em 2003 
que visa introduzir no currículo básico, o ensino da 
Cultura e História da África e Brasil Africano, na 
tentativa de mostra a pluralidade étnica que contribuiu 
para a formação de nosso país, bem como diminuir o 
preconceito contra a população negra. Desse modo, o 
presente artigo tem por objetivo abordar, a partir da 
experiência dos autores, como se deu o ensino de 
História da África e Brasil Africano, numa escola de 
ensino fundamental da cidade de Pelotas, as 
dificuldades de aceitação, por parte dos alunos, da 
disciplina e as justificativas para a não inserção do 
conteúdo, que ainda é visto com exotismo. Além de 



relatar a experiência do cotidiano em sala de aula, o 
trabalho ainda abordará a falta de material didático, a 
interdisciplinaridade e a utilização da dança como 
instrumento dialógico no processo de aceitação da 
disciplina e suas relações com a realidade, seja ela no 
passado, a partir da introdução de negros africanos 
escravizados, seja no presente, pela situação da 
população negra, utilizando o entorno da escola como 
exemplo de exclusão social. Metodologicamente, 
optamos pelo conceito antropológico da etnografia, em 
especial a observação participante, tendo em vista a 
atuação, como professores, na série em que a disciplina 
fora apresentada, fazendo a etnografia um relato da 
experiência vivida em sala de aula. Os resultados 
obtidos ao longo do trimestre em que se abordou a 
temática do negro e História da África não foram 
totalmente alcançados, muito embora se possa relatar 
que alunos e professores se sensibilizaram da 
importância em se ministrar conteúdos que envolvam 
temáticas como preconceito étnico-racial, exclusão 
social e cultura africana e afro-brasileira na escola.  
 

Juliana Schneider Medeiros UFRGS Reflexões sobre o ensino de História na escola 
indígena 

Este trabalho busca apresentar algumas reflexões 
acerca do ensino de história na escola indígena. A 
escolarização indígena tem uma longa história que se 
iniciou no período colonial, porém neste artigo 
pretendo discutir a escola indígena específica e 
diferenciada que vem sendo construída desde a 
Constituição de 1988. Nesse contexto de construção de 
uma escola dos próprios índios mas que também é 
intercultural, torna-se necessário pensar que história vai 
se ensinar nesta escola. Para iniciar esta reflexão é 
fundamental perguntar-se o que é história para os 
indígenas. Ou ainda: que narrativas os indígenas 
querem ensinar na disciplina chamada História? Busco 
respostas para estas questões nas falas de professores 



indígenas, na literatura indígena, em documentos 
relativos à escola elaborados pelos próprios índios, em 
livros didáticos específicos e em alguns poucos 
trabalhos já feitos sobre o ensino de História na escola 
indígena. Sem resultados e conclusões fechadas, pois 
essa problematização faz parte de um projeto de 
mestrado que está em desenvolvimento, o que este 
trabalho visa é justamente suscitar questões e abrir 
discussões sobre o ensino de História na escola 
indígena. 
 
Palavras-chave: educação escolar indígena; escola 
indígena; ensino de História.     
 

Júlio Ricardo Quevedo dos 
Santos e Márcia Cristina 
Cabreira Rodrigues 

Universidade 
Federal de Santa 
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O "descaso" do patrimônio histórico são-borjente: 
educação patrimonial em sala de aula 

Este projeto de pesquisa se faz necessário devido ao 
fato de, em julho de 2009 um pastor queimar imagens 
de valor histórico incalculável em um “ritual de cura”, 
trazendo à tona as dicussões sobre como as pessoas 
tratam seu Patrimônio Histórico e Cultural e, qual é a 
visão das pessoas em relação a esses objetos, que na 
maioria das vezes é tratado com descaso e, muitas 
vezes destruídos sem ao menos terem a visão do quanto 
eles são importantes para lhes mostrar seu passado 
comum, e de como eles trazem em si uma herança rica 
em fé, mitos, lendas e também violencia e crueldade. 
Um povo que é “cego” em relação à sua herança 
histórica e cultural, é um povo proprenso a enfraquecer 
e desaparecer em pouco tempo. Não ter raízes 
profundas, faz com que uma planta tenha uma vida 
breve e pouco satisfatória, mesmo que isso faça parte 
do equilibrio natural. Porém, não é nada natural quando 
as pessoas tratam sua histórica comum com indiferença 
e “descaso”. Visto que, muitas vezes esses sentimentos 
estejam também ligados ao modo como esse povo 
firmou suas estruturas políticas, econômicas e socais. 
Uma localidade onde sobrenomes, mesmo que já sem 



tanto respaldo de poderio econômico, fazem a 
diferença e também controlam o poder, só podem levar 
como consequência uma população alijadas a essas 
sombras e que não se importam, como foi seu passado 
histórico já que seu presente é de quase “submissão”. 
Mesmo que essa situação, contemporaneamente, 
comece a dar sinais de mudanças e, que as gerações 
mais jovens se monstrem mais questionadoras e 
também, mais interessadas em mudar esse visão, as 
mentatlidades custam a mudar e, portanto, tratar uma 
peça de valor histórico incalculável, como pretenso 
“exorcismo” de uma doença pode se tornar banal.  
Então, começou a acontecer os seguintes 
questionamentos: Por que as pessoas tratam com tanto 
descaso seu Patrimônio Histórico e Cultural? Por que 
as imagens foram quiemadas? As pessoas que 
participaram dessa ato tinham consciência de sua 
importância histórica para a preservação da memória 
de todo uma população? Onde se encontra a imagem 
que foi salva? Esse acontecimento causou algum 
impacto na população em geral? Ele serviu para que as 
pessoas dessem mais valor ao seu Patrimônio 
Histórico? Os questionamentos acima, serão 
respondidos na medida do possível e com total 
imparcialidade. 
A partir desta questão, voltaremos o nosso foco para a 
sala de aula como um espaço privilegiado de discussão 
sobre o patrimônio missioneiro, sua preservação e 
valorização. 
 

jussemar weiss gonçalves furg O Estágio na formação do futuro professor de história trata-se neste artigo de discutir uma longa experiencia 
na qual tenho orientado alunos(as) no estágio de 
formação especifica.Esta experiencia é revista a partir 
da reflexão sobre as formas de organização do 
curriculo, da lógica escolar, do tempo e do espaço 
subjetivo  que se constitui neste território, chamada 



escola. o que desejamos discutir, realizar um processo 
reflexivo, é a percepção que existe na escola sobre o 
lugar e o papel do estagiário. 
 

Leonardo Prado Kantorski UFPel Expurgo de docentes na lógica da Doutrina da 
Segurança Nacional: o caso da FURG (1969-1977). 

A ditadura civil-militar no Brasil, por meio de sua 
política autoritária, provocou inúmeros impactos na 
estrutura social do país. Como não poderia deixar de 
ser, um dos setores da sociedade que não ficou imune 
às ações do Estado de violência legal foi o ensino 
superior público. O impacto desta interferência no 
campo educacional possui características diversificadas 
de acordo com as peculiaridades de cada instituição. 
Neste sentido, o presente trabalho aborda o processo de 
expurgo docente ocorrido na FURG, no recorte 
temporal compreendido entre 1969, ano de fundação da 
Universidade Federal do Rio Grande, e 1977, último 
ano de ocorrência dos expurgos em análise. O estudo, 
ao apresentar elementos cujos resultados foram o 
expurgo de professores na FURG, colabora para a 
compreensão da política autoritária da ditadura no meio 
intelectual. A grande importância da memória dos 
docentes para esta pesquisa é a constituição de uma 
expressiva fonte, capaz de auxiliar no entendimento 
das peculiaridades. Estas delinearam o processo de 
expurgo de professores na universidade, contribuindo 
assim, para a exposição de acontecimentos que, 
atualmente, não fazem parte da História oficial da 
FURG.  
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Educação patrimonial e o ensino de história: quem 
diria que da prática pedagógica “nasceria” um museu? 

Palavras chave: Ensino de História – Educação 
Patrimonial – Museu Comunitário 
 
Entendendo que a valorização do patrimônio cultural 
de uma comunidade é algo fundamental para o 
fortalecimento da identidade sociocultural desta, 
lançamos mãos da educação patrimonial como uma 



ferramenta pedagógica, que contribuiu 
significativamente na prática de ensino da disciplina de 
história.  Neste artigo serão analisadas as atividades 
escolares e comunitárias desenvolvidas no município 
de Morro Redondo, que culminaram na criação de um 
museu histórico, neste ano de 2011. O museu foi fruto 
de diversas atividades comunitárias, entre as quais, 
incluem-se as práticas de ensino voltadas à educação 
patrimonial, desenvolvidas durante as aulas de história 
na Escola José Pinto Martins (Morro Redondo/ RS).  
Durante o ano de 2003 e 2004, foi realizado nesta 
escola rural um trabalho que objetivava o 
reconhecimento do patrimônio cultural da comunidade 
local. Assim, buscou-se produzir o conhecimento de 
que a escola, a comunidade e as famílias locais, 
possuíam uma história tão importante quanto a história 
registrada nos livros didáticos, que deveria ser 
reconhecida, contada e preservada. Visando fortalecer 
o sentimento de pertencimento comunitário, passou-se 
a dar visibilidade as práticas e costumes da 
comunidade local, através de diversas atividades. 
Provocou-se questionamento e a construção de 
respostas para questões como: A nossa comunidade 
tem história? Que importância a história dos nossos 
avós poderá ter para nós? O que os objetos podem nos 
contar? Com o objetivo de organizar uma exposição de 
materiais históricos, foram coletados entre os alunos 
diversos objetos. Quando os materiais chegavam à 
escola era elaborada uma ficha com os principais dados 
e/a aluno (a) deveria relatar a utilidade e a história 
destes objetos. Assim, a educação patrimonial foi 
compreendida como “um instrumento de ‘alfabetização 
cultural’ que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do 
mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do 
universo sociocultural e da trajetória histórico- 
temporal em que está inserido.” (HORTA, 



GRUNBERG e MONTEIRO, 1999, p. 06). 
Posteriormente, outra ação foi empreendida junto a 
comunidade em geral, quando um grupo de indivíduos 
motivados em salvaguardar o patrimônio cultural da 
comunidade organizaram-se na forma de associação, 
oficialmente registrada no ano de 2007 como 
Associação Amigos da Cultura. A ação desta 
associação culminou na criação do Museu Municipal 
da cidade de Morro Redondo. Compreende-se, 
portanto, que o processo educativo tem papel 
fundamental na formação da identidade cultural e na 
valorização do patrimônio comunitário.    
 

Luciane Dos Santos Avila Universidade 
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Pesquisa Sobre o Ensino de História Título: Pesquisa Sobre o Ensino de História 
Luciane dos Santos Avila 
Furg (licenciando em história-2° semestre) 
E-mail: lu-aneavila@hotmail.com 
Palavras chaves: Gilberto Cotrim, Independência, 
Paulo Freire, Professor 
A partir da análise do livro de Gilberto Cotrim História 
e Consciência Do Brasil volume dois, conteúdo 
Independência brasileira, capítulo um, trabalhado na 
disciplina de história de uma escola particular da 
cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, utilizando o 
caderno de um aluno da, oitava série do ensino 
fundamental, para examinar como o professor em seu 
ambiente escolar utiliza o livro didático numa 
apreciação a partir de concepções freirianas de 
educação. Utilizando um estudo de caso para tentar 
perceber as propostas pedagógicas de Paulo Freire na 
prática de ensino de história. O livro de Cotrim, 
segundo o próprio autor, traz a visão dos subjugados e 
a mentalidade dos grupos sociais. Esta abordagem 
histórica é claramente a de um historiador com o 
objetivo de mostrar a história dos vencidos como este 
denomina na apresentação do livro, nenhum 



personagem tem cunho heróico. O capítulo tem um 
tempo cronológico, um texto para reflexão do aluno 
geralmente o que agrega conhecimento, fotos, e mapa 
também são usados. Nos exercícios propostos por 
Cotrim aparece a interação com a classe, pois ele pede 
em algumas tarefas que os estudantes respondam as 
perguntas uns nos cadernos dos outros e que eles 
corrijam as respostas dando valor aos seus 
pensamentos e interpretações. Por outro lado no 
caderno de aula o professor apresenta um texto 
complementar sobre o Processo de Independência, 
nota-se que o professor mesmo trazendo para sua sala 
de aula o debate de um livro e seu autor, utilizou 
poucos recursos para dinâmica da aula, fazendo isto 
acaba por não contribuir como deveria para o diálogo 
com os alunos e se torna “bancário” mesmo não sendo 
esta sua intenção, como se só estivesse ali para 
transferir o que o livro aborda. A leitura que o 
educador faz de sua turma é muito importante e o 
conteúdo abordado tem que levar em conta o saberes 
dos estudantes e suas realidades para que a troca de 
conhecimento seja concreta. 
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Documentos que contam histórias possíveis: narrativa e 
criação no ensino de história 

Este artigo tem por objetivo uma discussão sobre o uso 
da narrativa no ensino de história para não 
historiadores. Em primeiro lugar, a trama narrativa -  
que pode ser entendida como um filme, um trecho 
literário ou mesmo uma música – pode ser encarada 
como documento histórico. Para isto, diversas formas 
de sua utilização são possíveis. Possibilidade de 
embasamento ao discurso conceitual e abstrato, o grau 
de veracidade no seu conteúdo ou mesmo suas 
condições internas de produção, no sentido que aponta 
Le Goff (2003). Assim, o documento é encarado como 
uma base na qual se pode falar sobre o passado. Para o 
ensino de História, buscamos tomar um caminho 



alternativo no sentido de que estes documentos 
(vestígio de uma narração do passado, portanto), 
podem nos ensinar uma maneira, ou uma performance, 
de como contar um passado. Ou seja, propomos que os 
usos destes vestígios propiciem uma maneira de 
ensinar a história com eles. Para isso, temos que levar 
em conta que este documento, visto agora como uma 
narrativa do passado, cria um mundo de possibilidades 
que não se restringe ao embasamento de estruturas e 
leis da história. Podemos ir além, levando em conta os 
objetos que cria, os personagens e a própria concepção 
de história implicada nele no sentido de Michel 
Foucault (2008). Tendo em vista este objetivo, 
levantamos também a discussão dentro do campo da 
teoria da história sobre o papel da narrativa no campo 
historiográfico. Autores que debateram este assunto 
[como Michel de Certeau (1982) e Roger Chartier 
(1994)] acabaram criando uma dicotomia entre história 
e literatura – a primeira ligada ao real e a segunda à 
ficção – onde a narrativa histórica foi associada a uma 
tentativa de fazer da história literatura, ficção portanto. 
Procuramos levantar aqui uma sugestão para o ensino 
de história onde a criação de uma narrativa a partir dos 
documentos não está ligada à ficção, mas sim ao fato 
de que a história pode estar povoada de possibilidades, 
de mundos singulares, de experiências de vida e de 
modos de existência que estão além de blocos 
conceituais onde há um único sentido.  
 

Luís Artur Niemeyer Unisinos Os Quase Brasileiros de Saint-Hilaire: Em Busca de 
Raízes Histórico-Culturais para a Identidade Sul-
Riograndense 

Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em 
História que investiga, através da obra “Viagem ao Rio 
Grande do Sul”, de Auguste de Saint-Hilaite, a 
existência de protonacionalidades rio-grandenses a 
partir dos elementos “etnicidades” e “alteridades”. Para 
tanto, o autor buscou, inicialmente, compreender quem 
era Auguste de Saint-Hilaire e quais as motivações 



para suas viagens pelo Brasil. Após, aprofundou-se 
sobre a teorização dos conceitos de identidade, cultura, 
etnia e nação, relativizando os seus aspectos 
ideológicos em busca de uma arqueologia da cultura, 
nos termos teóricos propostos por Astor Diehl, e 
amarrando-os na conceituação de protonacionalidade 
de Eric Hobsbawm. A análise da fonte foi feita através 
da extração: dos dados etnográficos registrados por 
Saint-Hilaire; das manifestações de alteridade das 
populações transcritas por ele; e das percepções 
comparativas do próprio viajante sobre as diferentes 
regiões que conheceu na América. A conclusão aponta 
para a inexistência de uma protonacionalidade que 
abarcasse todo o território rio-grandense, em função 
das especificidades da Província das Missões. Porém, é 
perce-se que, tanto etnicamente, quanto no aspecto das 
alteridades, o Rio Grande de São Pedro do Sul 
propriamente dito – assim compreendida a área 
circunscrita pelo triângulo Torres–Santa Maria–Santa 
Tereza – apresentava uma protoidentidade nacional no 
momento da passagem de Saint-Hilaire por essas áreas. 
Entretanto, para uma melhor compreensão histórico-
cultural da atual identidade rio-grandense, há questões 
levantadas por este trabalho que aqui não se resolvem, 
restando em aberto para futuras pesquisas. 
 

Luís Guilherme Ritta Duque Faculdade 
Cenecista de Osório 
(Facos) 

A Música Popular Brasileira na sala de aula: forma e 
conteúdo 

Frequentemente, a Musica Popular Brasileira é 
utilizada como recurso pedagógico em sala de aula; 
porém, na maioria das vezes, é dada ênfase à letra da 
canção, desconsiderando a música e todas as relações 
possíveis entre ela e o período em que foi composta. O 
presente trabalho tem por objetivo apresentar 
possibilidades pedagógicas para a utilização da Música 
Popular Brasileira na sala de aula considerando forma e 
conteúdo das canções. Para tanto, serão exibidas 
gravações de algumas obras significativas produzidas 



entre as décadas de 1950 e 1960, apresentando o 
contexto histórico em que elas foram compostas e 
discutindo as possibilidades pedagógicas das canções 
brasileiras em sala de aula, a partir da análise de suas 
letras e músicas. 
 

Luíza Mello da Silva FURG PATRIMÔNIO IMATERIAL: AS BENZEDURAS 
EM RIO GRANDE 

O presente estudo tem por base as relações existentes 
entre a memória e a cultura no que tange às ações 
religiosas na cidade do Rio Grande; religiosidade essa 
presente na cultura de benzer objetos, pessoas e lugares 
a fim de proporcionar a cura e/ou a proteção.  Dessa 
forma, o estudo está centrado no caráter patrimonial 
dessa atividade, entendendo-a como um patrimônio 
imaterial da cidade. Sendo assim, a fundamentação 
teórica do presente estudo está vinculada ao aporte 
teórico do patrimônio imaterial estipulado pelo IPHAN 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 
e, ainda, às leis regulamentadoras e incentivadoras da 
pesquisa e proteção do patrimônio como é o caso dos 
artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988. A 
partir desses parâmetros, o estudo tem como objetivo 
refletir sobre a atividade social e cultural das 
benzedeiras na cidade do Rio Grande tendo como foco 
a sua ação enquanto patrimônio imaterial. Porém, o 
estudo foca, principalmente, as benzedeiras católicas; 
qual o motivo de tal enfoque? Benzer torna-se ao longo 
do tempo, uma prática comum a várias pessoas, de 
religiões distintas; entretanto, a pesquisa se centra nas 
benzedeiras que se consideram católicas, pois uma das 
problemáticas trabalhadas na presente pesquisa está 
relacionada à construção de uma religiosidade e de um 
ritual que, em determinados momentos, não condiz 
com as regras do catolicismo. Nesta direção, o ato de 
benzer é tomado como um saber que traz em sua base 
algumas construções simbólicas distintas, mas que 
acabam se constituindo em uma identidade e uma 



religiosidade única. A historicidade dessa manifestação 
cultural também é um tema trabalhado no presente 
estudo. Em termos metodológicos, buscou-se apoio na 
História Oral, já que a pesquisa ocorre entre as 
benzedeiras contemporâneas, visando também suas 
percepções em relação às atividades que exercem; 
também a concepção dos padres em relação a tal 
atividade e ainda a percepção das pessoas que recorrem 
às benzedeiras em busca de algum alívio ou proteção. 
Como resultados parciais, até o momento, o estudo 
revelou que o ato de benzer é transmitido de geração a 
geração por avós, mães e tias; além disso, as rezas 
feitas possuem elementos da religiosidade cristã, e 
embora a sociedade contemporânea seja baseada na 
razão e na ciência, o simbólico ainda possui o seu 
lugar, notavelmente, quando se misturam aspectos de 
várias culturas. Não obstante, a relação com o meio 
rural ou com aspectos da natureza é um ponto 
importante dessa manifestação cultural.  
 
Palavras-chave: Patrimônio. Cultura. Benzedeiras. 
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UFRGS Diversidade e Ancestralidade: a capoeira como 
mediadora 

O objetivo deste trabalho é apresentar o projeto 
desenvolvido com alunos de educação infantil e anos 
iniciais, voltado para o conhecimento e valorização das 
culturas dos povos indígenas, afrodescendentes e suas 
ancestralidades. Nossa proposta visa contribuir para 
implementar a Lei Federal nº 11645/2008 na Escola  
Estadual Ensino Fundamental Padre Balduíno Rambo, 
em Porto Alegre/RS, escola que é conhecida pela 
comunidade como "Rambinho". Esta lei prevê o ensino 
da cultura indígena, africana e afrodescedente nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e médio. 
Trabalhamos tal temática dentro do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) 
que permite articular a docência à pesquisa, procurando 



aliar teoria e pratica. Vivenciar a docência 
compartilhada tem sido para o grupo uma grande 
experiência, pois temos o constante desafio de dividir e 
compartilhar conhecimentos. O projeto de integração 
entre as culturas indígenas e africanas surgiu quando 
desenvolvemos atividades relacionadas às culturas dos 
povos indígenas, uma vez que observamos a 
espontaneidade e o interesse dos alunos, que faziam 
aproximações entre ambas as culturas, inclusive por 
muitas das crianças terem esta ancestralidade, 
principalmente africana. A partir daí percebemos as 
necessidades dos educandos em trabalhar temáticas que 
tivessem como foco tais culturas, fazendo então a 
escolha pela capoeira Angola, como meio de trabalhar 
essas questões. Portanto, buscamos incentivar as 
práticas dessa arte afro-brasileira que vem de uma 
cultura ancestral e de povos originários, e visa 
desenvolver a confiança, a coletividade, o respeito, a 
solidariedade, a motricidade, a musicalidade, a 
oralidade, entre outras características e, assim, 
contribuir para fortalecer a formação do individuo, sua 
afirmação cultural e apropriação da história a qual está 
inserido. Estes valores estão presentes nas duas 
culturas, tanto indígena como afrodescedente. A pratica 
foi implementada inicialmente através de movimentos 
corporais, músicas da roda e fundamentos do universo 
da capoeira. Foi possível constatar esta experiência na 
atividade realizada no mês de junho através de ensaio 
de uma roda de capoeira, onde iniciamos os rituais 
condizentes com a prática. A resposta por parte dos 
alunos foi rápida, os quais se mostraram envolvidos 
pela nova atividade. Os alunos identificaram na roda de 
capoeira elementos que representam sua religiosidade e 
realidade sociocultural. A continuidade deste trabalho 
será realizada ao longo do ano, fazendo com que os 
alunos desenvolvam estes valores e que possam ir ao 



encontro com a sua ancestralidade.  
 

Maira Eveline Schmitz Universidade 
Federal de Pelotas 

Construção do saber histórico em sala de aula: Políticas 
Públicas, Cidadania e Ensino de História 

O presente trabalho de pesquisa possui por tema a 
relação existente entre a cidadania, as políticas públicas 
educacionais e o ensino de História. A formação para a 
cidadania, ao longo do retrospecto da Educação 
brasileira, sempre foi enfatizada, sendo delegada à 
disciplina de História um papel central nesta 
responsabilidade. Diante da percepção de que o “ser 
cidadão” é um tema muito em voga atualmente, optou-
se por abordá-lo em sala de aula, durante as aulas 
ministradas no estágio supervisionado com alunos de 
terceiro ano do Ensino Médio, por meio de uma 
atividade que aliasse pesquisa e construção do 
conhecimento histórico por parte dos alunos. Nesta 
direção, partindo da noção de que o conceito de 
cidadania é histórico, transformando-se conforme as 
conjunturas e os processos, e ancorando-se em uma 
metodologia baseada na História-problema, objetivou-
se compreender alguns dos diversos grupos sociais da 
década de 30, durante a Era Vargas, analisar de que 
forma a cidadania era garantida e exercida por estes, 
bem como refletir sobre o uso do conceito atualmente. 
A partir da atividade desenvolvida, puderam-se 
observar na prática as concepções tão discorridas e 
defendidas nos meios teóricos. Ao se aliar a educação e 
a pesquisa, propiciando que os alunos sejam agentes do 
seu conhecimento, o processo ensino-aprendizagem se 
efetiva de forma mais coerente, satisfatória e visível. A 
análise das pesquisas desenvolvidas pelas turmas 
demonstrou o quanto este tipo de trabalho, ao ser 
desenvolvido em sala de aula, auxilia a compreensão 
histórica por parte dos alunos, aproximando-os da 
disciplina.  
 



Marcele da Silva Fernandes Escola Municipal 
Frederico Ozanan 

A Educação por trás das grades: reflexões sobre o 
ensino de história no Centro de Apoio sócio educativo 
de Pelotas/RS. 

Este trabalho tem como objetivo verificar as relações 
de ensino/aprendizagem na Escola Dom Antonio 
Zattera, localizada no CASE - Centro de Apoio Sócio-
educativo da cidade de Pelotas, mais especificamente o 
ensino de história. Observou-se também a estrutura 
pedagógica da escola; as limitações e desafios dos 
educadores; o alunado diferenciado, estando em 
condições de regime fechado ou semi-aberto na 
instituição, conseqüência de infrações cometidas entre 
os 12 e 21 anos incompletos, intervenção esta de ordem 
judicial, bem como o papel importantíssimo da escola 
na ressocialização de seus alunos. Discutir-se-á as 
legislações vigentes quanto ao ensino de jovens 
infratores em idade escolar, como ECA (Estatuto da 
Criança e Adolescente) e o PEMSEIS (Programa de 
Execução de Medidas Sócio-educativas de Internação e 
Semi-liberdade do Rio Grande do Sul) nos quais se 
percebe descompassos entre a prática e a lei. Também 
será apresentado ainda um breve histórico da 
instituição onde está inserida a escola, a FASE/CASE. 
Tem-se como principal questionamento, como inserir 
uma educação crítico- libertadora em um ambiente 
cercado por grades, provocando limitações tanto ao 
aluno quanto ao professor, com aquele apresentando 
baixos níveis escolares, desestruturação familiar, 
evasão escolar, exclusão social, dentre outros. 
Analisar-se-á as limitações da instituição, buscando 
demonstrar que mudanças são necessárias e ainda 
viáveis. Questionou-se as condições físicas da 
instituição, os estímulos e dificuldades, sendo utilizada 
como metodologia a história oral temática de final 
aberto, utilizando autores como Michel Foucault, 
Michelle Perrot, Poul Thompson, Antonio Torres 
Montenegro, dentre outros. Foram realizadas 
entrevistas com o público alvo, direção, professores e 
alunos, contemplando perguntas abertas cujos 



resultados demonstraram a necessidade de políticas 
públicas exclusivas, tanto para os docentes como os 
discentes.  
 

Marcello Paniz Giacomoni UFRGS Possibilidades e desafios para o ensino de História 
Antiga 

A presente comunicação pretende explorar 
possibilidades para o ensino de História Antiga. Fruto 
de uma série de ataques, mesmo de setores do próprio 
ensino de História, a temática da antiguidade aparece 
com cada vez menos ênfase na Escola Básica. Em 
“resposta” a tais ataques, proponho que abandonemos 
certos matizes tradicionais, dentro da abordagem do 
conhecimento da antiguidade, como a lógica do 
“grande processo” antigo, visando um ensino ligado 
sobremaneira à leitura, conceitualização, raciocínio 
histórico e escrita. Na articulação direta com o 
presente, o ensino pode pautar-se em três eixos de 
ação: conceitos, ensino temático e educação para a 
diversidade.  
 

Maria Beatriz Moraes Martins Unipampa Santa Casa de Jaguarão:memórias da formação e das 
práticas das trabalhadoras em saúde. 

O presente artigo é o resultado de uma pesquisa 
qualitativa realizada através de entrevistas com duas 
funcionárias da Santa Casa de Jaguarão com o 
propósito de resgatar e compreender a formação e 
atuação das memórias das mulheres trabalhadoras a 
respeito das suas atividades de enfermagem e de 
orientação junto às parturientes desta instituição. 
Apresenta uma breve contextualização histórica do 
surgimento das Santas Casas no Brasil, trazendo para a 
realidade local, levantando aspectos da sua construção 
e administração procurando recuperar uma parte da 
historia da saúde pública desta cidade relativa às 
práticas das profissionais da saúde investigadas. Para 
recuperar essa memória foi utilizada a História Oral 
como forma de coletar os dados tendo em vista a falta 
de fontes escritas. 
 



Palavras-chave: Santa Casa de Jaguarão. Trabalhadoras 
em saúde. Formação e atuação. 
 

Maria Catharina Lima 
Pozzebon 

Aposentado Um novo "olhar"sobre o ensino de geografia e historia, 
atraves de diferentes materiais didaticos. 

O presente trabalho tem como proposta apresentar a 
experiência desenvolvida na disciplina de Ensinar e 
aprender Geografia no Curso de Pedagogia da 
Universidade Federal do Pampa-UNIPAMPA campus 
de Jaquarao no 2ª semestre de 2010. A ementa da 
disciplina buscou discutir a evolução do pensamento 
geográfico numa interface com os conceitos de tempo e 
espaço. Além da revisão conceitual, buscou promover a 
interdisciplinariedade quando da motangem 
dediferentes materiais didáticos a serem utilisados 
pelos acadêmicos quando de suas práticas pedagogicas. 
O uso destes materiais é de suma importancia para 
acadêmicos e professores do Ensino Fundamental e da 
educação Básica que de posse destes recursos 
didáticos, tonaram o trabalho com geografia e história 
muito mais significativo. 
 

Marilise Moscardini dos 
Passos 

UFRGS Arqueologia na sala de aula: o ensino de história pré-
colonial no município de Viamão – RS 

Esta comunicação tem como objetivo esboçar o projeto 
de pesquisa acerca da relação entre o conhecimento 
arqueológico e o ensino de História em sala de aula, 
especificamente a abordagem da História Pré-colonial 
do Brasil e Rio Grande do Sul. O ensino da Pré-
História do Brasil, no âmbito da escola básica, ainda 
hoje é realizado de forma problemática no que 
concerne a sua aplicação em sala de aula.  Geralmente 
é comum o tema ser abordado de forma rápida e 
sumária, quando são apresentados os aspectos básicos 
sobre os principais grupos pré-históricos registrados no 
país, baseados em informações muitas vezes vagas e 
não atualizadas sobre o conteúdo. Isso se mostra de 
modo mais incipiente quando se trata da Pré História 
de algum Estado ou região, no qual o tema muitas 
vezes (ou praticamente) nem chega a ser abordado. 



Neste sentido, a visão de um passado pré-colonial pode 
ser apreendida de uma maneira generalizada, onde fica 
a impressão de que os antigos grupos indígenas que 
habitavam o atual território brasileiro apresentavam 
características similares em todas as regiões, ou que até 
mesmo se tratava de um grande grupo comum, 
geralmente associado ao macro grupo Tupi-guarani.  A 
partir destes pressupostos, podemos pensar em como a 
educação pode transformar essas concepções. As 
pesquisas em arqueologia têm produzido uma 
quantidade considerável de estudos sobre o passado 
regional. No entanto, será que esse conhecimento 
chegou à sala de aula? Desse modo, esta pesquisa 
procurará investigar de que maneira o conhecimento 
arqueológico acerca da ocupação pré-colonial do Rio 
Grande do Sul vem sendo apresentado em sala de aula; 
quais são os problemas dessa relação e quais medidas 
poderiam melhorá-la. E, por fim, como esta relação 
pode refletir no ensino de História Indígena em sala de 
aula, tomando como exemplo a Lei 11.645/2008, que 
torna obrigatório a inclusão do ensino da História e 
cultura indígenas nos currículos escolares do ensino 
básico. Esta investigação será feita a partir de 
entrevistas com professores de História em escolas do 
município de Viamão, no qual objetiva-se verificar 
como vem sendo trabalhado o conteúdo de Pré-
História. Intenta-se, desta maneira, pensar sobre como 
os conceitos são apresentados em sala de aula e se 
possível, apontar melhorias para essa prática. Este 
pesquisa irá servir de base para o Trabalho de 
Conclusão de Curso da autora. 
 

Mario Marcello Neto Universidade 
Federal de Pelotas 

QUEM DISSE QUE ESTUDAR NÃO PODE SER 
DIVERTIDO? UMA ANÁLISE DE CASO SOBRE O 
ENSINO DE HISTÓRIA IN LOCO. 

Em uma viagem de estudos realizada a Montevideo e a 
Colónia del Sacramento, de extrema importância para 
que nós, acadêmicos do curso de História, foi possível 
que conhecêssemos e percebêssemos na prática a 



importância e a efetividade da História in loco. Nesta 
viagem foi possível analisar os acontecimentos 
históricos a partir da visualização dos vestígios 
históricos. Através desses vestígios, existe a 
possibilidade de compreender a cultura e o contexto em 
que determinada sociedade estava inserida, facilitando 
a compreensão acerca do assunto. Uma questão 
importante a ser destacada é que um estudo de História 
in loco pode ser divertido, o que desconstrói a ideia de 
que estudar só é possível dentro de uma sala de aula. 
Referindo-se às aulas-passeio, nos diz Freinet que as 
aulas ministradas fora da escola dão possibilidade para 
que o ambiente escolar se abra para a vida, onde as 
paredes da sala de aula deixam de ser os limites para o 
conhecimento e se tornam as portas de entrada para ele. 
Desta forma, o conteúdo torna-se mais vivo, ativo para 
o aluno, afinal, eles visualizam aquilo que está sendo 
trabalhado, o que acaba por valorizar a cultura em que 
está inserida. Para que a viagem fosse realizada, 
buscamos estudar teorias apontadas sobre o tema para 
obtermos um melhor aproveitamento. Autores como 
Freinet foram utilizados nesse estudo. Com as 
informações obtidas nessas leituras foi possível 
compreender a real função de um estudo in loco, sua 
importância e características que vieram a contribuir 
para o melhor aproveitamento da viagem ao Uruguay. 
O professor, ao propor como dinâmica de aula-passeio, 
suscita neles, num primeiro momento, certa 
desconfiança e descrédito na atividade, porém, cabe ao 
próprio professor desmitificar isso e mostrar que é 
possível estudar e se divertir, simultaneamente, sem 
que haja um prejuízo do conteúdo, mas, pelo contrário, 
um acréscimo. É sabido das limitações que se colocam 
para a realização desse tipo de aula in loco devido a um 
sistema ‘rígido’ em que a maioria das escolas 
brasileiras estão envolvidas, no entanto, atividades 



simples como esta podem despertar o interesse e a 
criticidade do aluno, pelo fato de ele vivenciar aquilo 
que está aprendendo e não só ouvir falar, ou ler sobre; 
as aulas tornam-se mais dinâmicas e atrativas, 
despertando cada vez mais, sua vontade de saber, sua 
curiosidade. 
PALAVRAS-CHAVES: Ensino, História, In Loco. 
 

Milene Bobsin UFRGS Qual professor? De que História? Considerações sobre 
o ensino de História  
 

 Qual a finalidade da disciplina de história nas 
escolas brasileiras, hoje, em um momento de 
disseminação do estudo e da formação 
escolar/acadêmica como requisito para o sucesso 
profissional? Resultado de um processo histórico de 
ampliação das oportunidades de estudar para além de 
uma elite, cada vez mais os cursos tecnicos e de 
graduação estão chegando aos projetos de vida da 
população brasileira. Mas com qual o objetivo? Para 
qual finalidade, além de fornecer certificados de 
competências para ingressar no mercado de trabalho? 
Considero essas perguntas elementares para pensarmos 
o papel do professor de história, sua contribuição para 
a formação de sujeitos. Para tanto, é importante ter 
claro como surgiu e se modificou, ao longo da história 
do Brasil, a disciplina de história como parte de um 
programa educacional. Apresento alguns desses 
momentos, já que ao longo do tempo o proposito do 
ensino da historia, e o da escola, se modificaram. Essa 
sucessão de experiências político-pedagógicas permite 
repensar o ensino de história. Podemos observar que, 
hoje, o ensino escolar é visto por nossa sociedade como 
uma mercadoria, um capital a ser adquirido para 
inserção social, não enquanto ferramenta de expressão, 
criação e debate de ideias. Há uma banalização de 
certificados, utilizados como trampolins para o 
mercado de trabalho, exigente de títulos, não de mentes 
criadoras. Por outro lado, podemos observar também 



significativos avanços nas práticas educativas. 
Podemos ver nos próprios livros ecolares a 
preocupação com didáticas mais próximas da realidade 
dos alunos, abordagens menos “positivistas”, temáticas 
mais problematizadoras do que os antigos livros 
didáticos, de formato mais “enciclopédico”. Esse é um 
importante avanço com o qual necessitamos contribuir, 
já que o conhecimento escolar é um espaço de acordos 
e conflitos, que constrói e desconstroi conhecimentos. 
Não pode haver uma cartilha que hierarquize os 
diferentes tipos de  conhecimentos. Para isso devemos 
ter claro o objetivo do professor de História: propor o 
questionamento sobre a nossa sociedade, utilizar o 
conhecimeto histórico para fins que vão além de 
apropriação de variados assuntos. Mas sim utilizá-los 
para pensar e debater a relação que as pessoas travaram 
e travam  entre si, se ela se modificou, se é igual em 
todos os lugares e contextos, se pode ser tranformada, 
ir além do ensino padronizado para permitir às pessoas 
entrar no mercado de trabalho. O professor de história 
não forma somente empregados, donos de empresas, 
burocratas. Forma seres pensantes, críticos. 
Palavras chave: conteúdo escolar, ensino de história, 
finalidade da disciplina.    

Monica Karawejczyk UFRGS Memória e Cidadania - conservação de livros e 
documento também se aprende na escola 

Uma das fontes mais utilizadas pelos pesquisadores e 
historiadores são as fontes que tem como suporte o 
papel, tais como livros, documentos manuscritos ou 
impresso e periódicos.  A proposta deste artigo é trazer 
um exemplo de implantação de um projeto de incentivo 
a conservação de documentos e livros para alunos do 
ensino fundamental e médio intitulado  "Memória e 
Cidadania". Tal projeto procura incentivar os alunos a 
preservar o que se tem na biblioteca de sua própria 
escola a fim de formar um futuro cidadão consciente da 
importância de não se danificar o patrimônio de todos. 
Nossa proposta é explicitar tal projeto. 



 

Natiele Gonçalves Mesquita UFPel Entre a historiografia e a educação - relações 
etnicorraciais na região de Pelotas 

O imaginário da história do Rio Grande do Sul, por 
muitos anos, foi marcado pelo poderio das elites 
agrárias, enquanto a história da cidade de Pelotas, traz 
em seu âmago a exaltação de sua pujança econômica, 
cultural e artística. Neste contexto, não há espaço para 
a História dos negros escravizados, nem tampouco para 
a realidade da pós-abolição para esta população 
historicamente excluída, o que traz a tona esta 
invisibilidade também no Ensino de História nas 
escolas da região. O presente trabalho pretende fazer 
uma análise bibliográfica a respeito da história dos 
negros em Pelotas e região e também analisar o 
processo de consolidação dos direitos etnicorraciais na 
educação. Esta comunicação também apresentará os 
resultados parciais da pesquisa em andamento que irá 
inventariar os projetos da Secretaria Municipal de 
Educação de Pelotas a partir da Lei 10.639/03. 
 
Palavras-chave: Invisibilidade histórica, Pelotas, 
negros, ensino de História. 
 

Nauber Gavski da Silva UFRGS Fontes para o ensino da história das condições de vida 
dos trabalhadores urbanos: o exemplo de Porto Alegre 

A temática das condições de vida dos trabalhadores é 
recorrente em aulas de história, em especial quando 
tratamos da Revolução Industrial inglesa e do 
surgimento do capitalismo. Entretanto, a abundância de 
informações sobre o tema pode tornar inexeqüível para 
o(a) professor(a) a tarefa de hierarquizar os aspectos 
mais relevantes sobre as condições de vida dos 
trabalhadores que passaram por processos de mudança 
daquela magnitude. Nesse caso, destacamos a 
importância do tema convencionalmente chamado de 
“padrão de vida” como forma de destacar aspectos 
específicos da industrialização e do surgimento de uma 



economia de mercado. Como o advento do capitalismo 
e a conversão de grandes contingentes de trabalhadores 
rurais em urbanos é um processo recorrente nas 
sociedades desde finais do século XVIII, acreditamos 
ser pertinente apresentar um caso que conhecemos 
mais de perto. Dessa forma, a proposta é demonstrar, a 
partir da leitura de um clássico sobre o tema, a obra A 
formação da classe operária inglesa do historiador 
Edward Palmer Thompson (de 1963), quais são os 
aspectos centrais do tema das condições de vida dos 
trabalhadores urbanos. A partir dessa leitura, vamos 
apresentar algumas fontes e acervos disponíveis para o 
estudo do processo de industrialização e instalação do 
operariado em Porto Alegre na primeira metade do 
século XX, visando destacar formas de converter 
fontes primárias em material didático para a sala de 
aula, buscando demonstrar e objetivar processos sociais 
de pauperização para os alunos. Além disso, 
demonstraremos quais as virtudes e as dificuldades no 
diálogo com cada tipo de fonte, e como essa tarefa nos 
possibilita (com maior ou menor sucesso) trabalhar 
com os estudantes a construção de um conceito de 
exploração baseado nas suas observações sobre as 
condições de vida do operariado porto-alegrense da 
época. 
 

Nicole Fischer Perez; 
Coautora: Gabriela 
Golembiewski Passuelo; 
Naira Gislaine Cooper 
Carvalho; Marcéli Machado 
Santos 

UFRGS Experiências de Docência: a memória no ambiente 
escolar 

O objetivo deste trabalho é compartilhar as 
experiências de docência vivenciadas, com três turmas 
do segundo ano do Ensino Fundamental de Nove Anos, 
na Escola Estadual Dinah Nery Pereira, no período de 
Junho à Outubro do ano de 2010. Esta escola pertence 
ao anexo I do Instituto de Educação General Flores da 
Cunha, uma referência patrimonial e histórica na 
formação de professores, localizada na cidade de Porto 
Alegre/RS. Para iniciar nosso fazer docente, 
disponibilizamos um período de observação, lançando 



nossos olhares sobre os espaços físicos e sobre as 
práticas pedagógicas.  Após este momento, 
desenvolvemos o projeto intitulado “Conhecendo e 
construindo nossas histórias”, tendo como foco a 
construção das identidades culturais, sociais e 
históricas dos alunos. As nossas experiências como 
docentes foram proporcionadas por meio do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 
PIBID; programa que permite o exercício da docência, 
unindo constantemente a teoria com a prática, não 
dissociando o aluno/professor do pesquisador, que 
objetiva estimular a reflexão sobre o fazer docente. As 
temáticas desenvolvidas identificaram-se com as 
questões que envolvem memória, identidade, 
construção das noções temporais e todas elas, ao final, 
vinculam-se ao ensino de história. O objetivo do 
projeto era que os alunos se percebessem como 
sujeitos, partícipes e também constituintes da história 
coletiva. Para embasar e aprimorar nossos 
conhecimentos, realizamos leituras de biografias, de 
textos acadêmicos sobre o ensino de história e 
estudamos os significados da memória enquanto 
documento para a História. Destacamos algumas 
atividades, como a construção de linhas de tempo 
individual e coletiva, contação de histórias, escrita e 
trabalho de artes plásticas ilustrando a história de vida 
dos alunos, produção de caixa de memórias materiais 
contendo objetos significativos que ajudam a narrar as 
histórias dos alunos. Como possíveis aprendizagens 
obtidas pelos discentes, destacamos a apropriação de 
novos conceitos, como memória, quando o aluno 
percebe que também tem sua história; alteridade, ao 
reconhecer que o outro também tem sua história 
respeitando-a, e que a sua história esta implicada em 
uma história coletiva; construção das noções temporais 
como duração, sucessão e simultaneidade. Além disso, 



a apreciação e valorização do patrimônio histórico que 
culminou na visita ao museu Júlio de Castilhos, de 
modo a criar um elo entre o que havíamos abordado em 
sala de aula, ou seja, entre a memória individual do 
aluno com uma história maior, além da ampliação do 
vocabulário em diversas atividades de 
alfabetização/letramento.  
Palavras-chave: memórias; docência; escola; ensino de 
história. 
 

Otávio Servi Marandini; Co-
autoria: Márcio Dias da 
Silveira  

FURG Monumento a Bento Gonçalves: Realidade atual sob a 
perspectiva da educação patrimonial. 

O monumento ao Bento Gonçalves remonta o início do 
século XX, diante da proclamação da república, a nova 
formatação política e a ascensão dos republicanos 
castilhistas vimo-nos diante das construções de novos 
ideais nacionalistas. A necessidade de personalidades 
que representasse este novo panorama politico acabou 
elegendo na esfera regional o Gal. Bento Gonsalves da 
Silva que teve seus restos mortais doados a intendência 
de Rio Grande em 1900. A edificação que conteria seus 
restos mortais seria erguida no final da primeira década 
com o intuito de um altar cívico que funcionaria como 
uma ferramenta de rememoração do ideal libertador 
representado por Gonçalves e seus seguidores. 
Antagonizando os motivos primeiros de sua construção 
nos deparamos hoje com um quadro degenerativo, 
tanto pela ação do tempo quanto do homem, um 
descaso que remonta a perda da identidade local 
diretamente proporcional ao avanço das gerações 
vindouras. O sequente trabalho teve como principal 
objetivo compreender os porquês do descaso com a 
edificação levantando sua atual importância para 
identidade local bem como, através da perspectiva da 
educação patrimonial fortalecer a identidade cultural e 
garantir a apropriação do patrimônio como possíveis 
soluções. A consequente deterioração do monumento 
foi levantada a partir do quadro comparativo entre 



fotografias, para tanto foram pesquisados os acervos 
fotográficos da Biblioteca Riograndense, a Fototeca 
Municipal Ricardo Giovannini e acervos particulares 
bem como os motivos depredação que foram coletados 
através de história oral realizada com locais. Por fim a 
pesquisa visou - longe de apontar soluções para uma 
problemática comum a realidade de vários municípios 
– apontar as principais ferramentas da educação 
patrimonial para reverter este quadro 
 

Priscila ferreira Universidade 
Federal de Santa 
Maria - UFSM 

A história cultural como aporte teórico para estudar o 
documentário como dispositivo de memória 

Levando em conta a abordagem que a história cultural 
proporciona para os estudos historiográficos, este 
artigo tem a intenção de analisar a contribuição dessa 
abordagem nos estudos relacionados a documentário e 
memória. A partir de uma revisão bibliográfica, busca 
analisar as possibilidades de estudar o documentário 
como dispositivo de memória a partir do aporte teórico 
e metodológico da história cultural. Nesse sentido, 
pretende-se ver o filme documentário como fonte de 
pesquisa que contribui na construção de um 
conhecimento historiográfico.  
 

Rafael Antunes do Canto UFRGS Utilização da fotografia para construção da identidade 
dos alunos 

Resumo: Utilização da fotografia para construção da 
identidade com os alunos 
 
O presente artigo tem por objetivo criar um trabalho 
prático-pedagógico, para utilização de fotografias em 
sala de aula. Em um primeiro momento a análise e a 
importância da fotografia na construção da memória, 
suas diversas formas de utilização e manipulação. 
Analisaremos também sua transformação de arte 
restrita à elite em grande arte popular principalmente 
entre os adolescentes. Uma transformação não só das 
técnicas fotográficas, mas também na forma como é 
vista pelo grande público, antes aquela que registrava 
locais, pessoas importantes, cenários inesquecíveis, 



momentos gloriosos, agora vive e respira junto aos 
grupos populares e dentro deles apresenta uma nova 
juventude, um tanto quanto efêmera. Em um segundo 
momento se apresenta a proposta pedagógica onde será 
trabalhado algum ponto de referência, escola, 
comunidade, bairro e os alunos trarão fotografias, suas 
ou antigas e será discutido o porquê dessas fotos 
representarem aquele espaço. Posteriormente os 
próprios alunos irão produzir fotos novas desse espaço, 
e serão eles que irão definir quais fotos irão representar 
o lugar. A partir dessa temática poderemos discutir a 
forma de construção que se trabalha por parte da 
fotografia, desde o recorte feito pelo olho do fotógrafo, 
passando pelas seleções fotográficas, até as fotos 
montadas ou recortadas. Dependendo de como se possa 
trabalhar com a turma, esse trabalho pode ter 
continuidade chegando até a trabalhar a cidade como 
um todo. 
 
Palavras-chave: fotografia, educação, história. 
 

Raquele Lopes Borges UFSM  Barroco-Missioneiro: A História em miniaturas O presente projeto de pesquisa se justifica pela imensa 
riqueza artística e cultural que envolve as Esculturas 
Barroco-Missioneiras, que pertencem ao acervo do  
Museu Municipal Monsenhor Estanislau Wolski. 
Quando nos referimos as Missões Jesuíticas, a imagem 
que se sobressaí é a do Sítio Arqueológico de Santo 
Ângelo Custódio. Para muitos, são esses remanescentes 
arquitetônicos, os mais expressivos registros da obra 
dos Padres Jesuítas junto aos Índios Guaranis, na 
Região do Rio Grande do sul, conhecida como “Os 
Sete Povos das Missões”. 
Sem dúvida, a grandiosidade, a importância que teve 
essa redução e o estado de preservação desse Sitio 
Arqueológico justifica a grande afluência de turistas 
que o visitam todos os anos. 



O que pretendemos é mostrar aos turistas, que em 
outros pontos da Região Missioneira, especificamente 
no município de Santo Antônio das Missões, está 
preservada um acervo riquíssimo e significativo da arte 
produzida pelos Índios Missioneiros. 
 

Raul Costa de Carvalho UFRGS O Uso de Imagens no Ensino de História: O México 
Pré-hispânico nos murais de Diego Rivera 

O objetivo do artigo é propor uma atividade de ensino 
de história que utilize imagens como recurso didático, 
tomando-as como documentos históricos. As imagens 
selecionadas são dois murais do pintor mexicano Diego 
Rivera sobre o México pré-hispânico. A atividade foi 
realizada em uma turma de Ensino Médio do Colégio 
Estadual Júlio de Castilhos, Porto Alegre/RS. Após 
uma breve discussão sobre o uso de imagens como 
fontes históricas e sobre a importância e os cuidados na 
utilização desse recurso em sala de aula, foi descrita a 
atividade realizada, detalhando as etapas de seu 
desenvolvimento e os resultados obtidos com os 
alunos. Os objetivos desta atividade com o uso de 
imagens como fontes é desenvolver uma postura crítica 
nos alunos em relação às representações sobre o 
passado, produzir conhecimento em sala de aula e 
exercitar a prática da leitura de imagens. 
 

Renata Andreoni; Co-autora: 
Débora Regina Vogt 

Companhia Carris 
Porto-Alegrense 

Memória Cidadã: comunidade, cidade e Carris Apresentamos nesta comunicação o Programa de 
Educação Patrimonial “Memória Cidadã”, 
desenvolvido pela Companhia Carris Porto-Alegrense, 
através de sua Unidade de Documentação e Memória. 
Fundada por um decreto de D. Pedro II em 1872, a 
Companhia é a empresa de transporte coletivo mais 
antiga do Brasil em funcionamento. Sua história está, 
portanto, intrinsecamente ligada à da capital gaúcha, já 
que as ruas e avenidas da cidade foram inicialmente 
formatadas pelas linhas de bonde que por ali 
transitavam, primeiramente os de tração animal, depois 
os elétricos. Atualmente, a Carris atua com ônibus 



automatizados, embora a memória dos bondes esteja, 
ainda, muito presente no imaginário urbano de Porto 
Alegre. Dessa forma, tendo em vista a relação mantida 
entre a empresa e os citadinos, o programa tem sido 
desenvolvido no sentido de perceber essas memórias, e 
registrá-las, valorizando-as através de ações que 
promovam o exercício da cidadania. Composto por três 
principais eixos (os 3 C’s, em alusão as três linhas de 
ônibus circulares), a proposta tem como objetivo 
atingir antigos e atuais trabalhadores, bem como 
usuários do transporte público. Desta forma, Carris é o 
subprograma direcionado às histórias internas da 
instituição. Comunidade, por sua vez, procura enfatizar 
as memórias individuais e coletivas da população 
(Porto Alegre e Região Metropolitana). Cidade visa 
salientar a história do transporte coletivo e sua relação 
com o desenvolvimento e mobilidade da urbe. Ligado 
aos dois primeiros, o último eixo pretende demonstrar 
os elementos que, conectados, possibilitaram a 
formatação da metrópole e seu crescimento no decorrer 
do tempo. Todos eles são desenvolvidos a partir da 
metodologia de História Oral. Assim como através do 
uso da documentação existente, procurando, dessa 
forma, preservar e comunicar as memórias da empresa, 
que são, em suma, parte constituinte do imaginário do 
cidadão porto- alegrense. 
 Palavras Chaves: Memórias X Cidadania X Transporte 
Coletivo X Educação Patrimonial 
 

Rodrigo Mendonça Fundação 
Universidade 
Federal do Pampa 

JORNALISMO OPINATIVO, UMA REVISÃO 
HISTÓRICA SOBRE O GÊNERO 

O jornalismo é para além de uma atividade profissional 
uma área de conhecimento que com o passar do tempo 
vem ganhando uma produção cada vez mais 
qualificada e significativa dentro da comunicação 
social. Porém, existem certas lacunas quanto a 
produção profissional e mesmo teórica em 
determinados gêneros desse campo. Exemplo disso 



refere-se ao jornalismo opinativo que apesar de 
reportar a gênese do jornalismo, atualmente ocupa 
pouco espaço na construção gráfica dos periódicos e na 
sua apreciação acadêmica. Nesse sentido, identificando 
a necessidade de compreender melhor o gênero 
opinativo em sua concepção estrutural e os 
desdobramentos históricos que o relegaram a uma 
produção minimizada nas mídias, organizou-se este 
trabalho, com o objetivo de racionalizar a trajetória que 
culminou na configuração que se apresenta atualmente. 
Utilizando a contextualização histórica tornou-se 
possível compreender as origens de uma gama de 
divisões por gênero encontradas no jornalismo que são 
fundamentais para a organização mais consciente e 
elaborada da distribuição das variadas formas 
narrativas presentes em seus discursos. Esse processo 
foi feito através de pesquisa bibliográfica que resgata 
as apreciações das práticas e teorias sobre o tema pelos 
principais pensadores do gênero, Marques de Mello e 
Luiz Antonio Ferreira, articulados com as perspectivas 
de Nelson Traquina e Luiz Beltrão sobre os processos 
históricos constituintes do arcabouço teórico-
comunicativo pertinentes ao gênero. Como reflexo 
dessa pesquisa encontrou-se discussões relevantes 
quanto às especificidades do Jornalismo Opinativo que 
não podem ser desprezadas, ainda que o foco deste 
trabalho localize-se especialmente sobre a baixa 
produção de material opinativo, sobretudo na opinião 
jornalística impressa. É possível através do diálogo 
entre os autores visualizar as nuances do gênero, 
contudo, na prática a conclusão é que muitas vezes a 
produção não atende aos critérios jornalísticos, o que 
ocorre por alguns motivos específicos como o fato da 
opinião seguidamente não ser produzida por jornalistas. 
A falta de abertura e estímulo para que os novos 
jornalistas possam produzir material opinativo e a 



mudança de perfil das necessidades do mercado 
também contribuíram para o enfraquecimento histórico 
do gênero. Percebe-se como fundamental uma releitura 
e retomada na produção do jornalismo de opinião tanto 
para sua preservação como gênero, como também para 
uma maior apreciação e qualificação do material 
produzido atualmente.  
Palavras-Chave: Jornalismo, História, Opinião. 
 

Rodrigo Moraes Alberto Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul - 
UFRGS 

REPRESENTAÇÕES DO NEGRO NAS IMAGENS 
DOS LIVROS DIDÁTICOS BRASILEIROS 

Este artigo pretende traçar um panorama, evidenciando 
recorrências, da forma como o negro tem sido 
representado nas imagens das publicações didáticas 
brasileiras. Com a inserção do estudo da história da 
África e da cultura Afro-brasileira nos currículos de 
História da Escola Básica no Brasil, tais questões têm 
vindo à tona nas discussões no interior das escolas, 
com reflexos importantes nas publicações didáticas. 
Considerando que a realidade é constituída de uma 
constante luta de representações, e que o ensino de 
história e os livros didáticos são espaços de produção e 
reprodução de representações, a preocupação desta 
pesquisa é analisar estas representações, abordando as 
imagens dos negros e da África que aparecem nos 
livros. Para tanto, foram analisadas as publicações 
didáticas de História, de diferentes abordagens, 
selecionadas no PNLD 2008. Verifica-se que o negro 
continua tendo um papel secundário nestas publicações 
e, de modo geral, estereótipos e valores são expostos de 
acordo com os preceitos da sociedade eurocêntrica. As 
imagens dos afro-descendentes nas publicações, 
freqüentemente ligadas à denúncia social, acabam por 
continuar a associar, pelo discurso criado, os negros ao 
sofrimento e à inferioridade. Tais reflexões nos levam a 
repensar o modo como a História das diferentes etnias 
chega aos bancos escolares. 
 



Rodrigo Tresoldi Giovanaz Universidade 
Federal de Pelotas 

História e historiografia através do rádio: experiências 
do programa Som do Tempo 

O projeto O Som do Tempo em seu terceiro ano, 
contribui para difundir o conhecimento produzido pela 
academia, além de divulgar os eventos que são 
realizados na região de Pelotas, no que tange história e 
música, principalmente. É também um espaço onde 
alunos, professores e o público em geral podem 
colaborar com as discussões propostas pelo programa. 
Programa semanal, apresentado na RadioCom em 
Pelotas (104.5 FM e www.radiocom.org.br) às sextas-
feiras às 14h30 min, aborda temas de História e 
historiografia. O Som do Tempo já está em seu terceiro 
ano de atividades, num tipo de mídia que escapa ao 
padrão da divulgação científica de História no Brasil 
(cujo foco prioritário é as revistas tais como Aventuras 
na História ou História Viva). Ao invés das 
representações gráficas importantes em mídias 
impressas tais como são as revistas, procuramos, no 
programa de rádio, exibir representações sonoras. Esta 
comunicação pretende apresentar alguns relatos de 
experiências no prover de representações sonoras de 
eventos e conceitos históricos, e encerrará com alguma 
avaliação dessas experiências que permitirá indicar 
prognósticos. 
  
Palavras-chaves: História; divulgação científica; rádio; 
música. 
 

Selso Jacinto Universidade 
Federal de Santa 
Maria 

Ensino da língua e cultura Kaigang na aldeia Irai-RS Exposição sobre o trabalho desenvolvido com as 
crianças kainganges na faixa etária de 09 a 10 anos na 
escola indígena estadual de ensino fundamental Nãn 
Ga [dono da mata] onde se busca preservar, valorizar a 
língua materna e a cultura Kaingang a partir da sua 
historidade e memória. Na questão da língua é 
evidenciada a fala correta usando por exemplo as 
plantas, diferenciando-as na forma de escrever e falar. 
Simultaneamente são trabalhado as lendas. O milho, 



por exemplo, traz consigo a lenda de que na 
ancestralidade era um indígena - Gãr kófa - 
transformado em milho para atender as necessidades da 
comunidade. um ser humano que doou sua vida para a 
sobrevivência dos kaingangs. 
Essa e outras narrativas são importantes porque 
mantém viva as tradições dos antigos, dos idosos na 
comunidade. Não existe "isso já é velho" porque "é o 
mesmo", porque cada ser humano kaingang carrega 
consigo as tradições, as memórias, a narrativas dos 
seus antepassados. 
 

Sherol dos Santos Museu de História 
da Medicina do Rio 
Grande do Sul 

E pode brincar no museu? As oficinas lúdico-
pedagógicas do Museu de História da Medicina do Rio 
Grande do Sul. 

O Museu de História da Medicina do Rio Grande do 
Sul (MUHM) tem como um de seus norteadores a ação 
educativa, realizada, entre outras atividades, na forma 
de oficinas voltadas ao público infantil e infanto-
juvenil de escolas de Porto Alegre e região 
metropolitana. Esse serviço é levado a cabo pelo Setor 
Educativo que se dedica a elaborar e aplicar essas 
atividades junto ao público escolar. As ações propostas 
e executadas pelo Setor Educativo do MUHM 
pretendem convidar crianças e adolescentes a se 
apropriarem espaço expositivo brincando, propondo 
atividades para a exploração dos conteúdos da 
exposição e para a expressão e compartilhamento das 
impressões que cada um teve sobre as mesmas. O Setor 
Educativo oferece 6 opões de oficinas, pensadas de 
acordo com a faixa etária dos alunos e escolhidas pelo 
professor regente da turma, pretendemos nesse texto 
apresentar essas atividades e as possibilidades 
educativas que elas representam para o ensino de 
História dentro do MUHM. 
 

Telma Almeida da Silva Fundação de 
Proteção Especial 

Escola D"Avila: hq para a diversidade O projeto que apresentamos visa introduzir a história 
em quadrinho nas escolas municipais de ensino 
fundamental - séries finais- como um instrumento 



pedagógico eficaz na discussão de temas atuais sobre 
cultura africana, motivando o debate sobre questões 
étnicas e a diversidade dos grupos sociais. 
Considerando as práticas pedagógicas como essenciais 
na formação da percepção que o aluno desenvolverá 
diante do mundo, da sociedade e da cultura, o projeto 
Escola D’Avila vem participar desse processo através 
de um conjunto de ações culturais e educacionais que 
propõem um olhar diferenciado sobre a temática 
referida.  Foi apresentado com sucesso em escolas 
municipais da região metropolitana no ano de 2010, 
nas cidades de Cachoeirinha, Gravataí e Porto Alegre, 
abrangendo as regiões de vulnerabilidade social, 
beneficiando uma média de 1100 alunos. O trabalho 
tem seu foco nas questões cotidianas do espaço escolar 
alicerçado na própria comunidade onde se localiza a 
escola 
 

Thiago Branco Wonghon FURG CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM: Práticas 
do Pibid História  

A disciplina de História, através de seus métodos e 
conceitos inovadores, tem adquirido formas e 
dinamismos, os quais possibilitam ao aluno sua melhor 
apreensão. O professor educador é o que pela mediação 
abre os caminhos para o conhecimento e 
desenvolvimento, formando não somente alunos, mas 
seres capazes de exercer seu lugar no âmbito social. A 
centralização e a relevância do meio sócio – cultural, 
estão presentes neste contexto, onde a construção da 
identidade é primordial. Portanto, a relação do ensino – 
aprendizagem caminha para rumos instigantes e 
fundamentais para um ensino de História qualitativo. A 
partir destas prerrogativas que permeiam os cursos de 
formação docente, propomos através do projeto PIBID 
História a incorporação de um método alternativo que é 
a utilização do fanzine como ferramenta de ensino na 
sala de aula. O resultado parcial do uso deste método 
tem se mostrado significativo no que tange a 



participação, empenho, produção e criatividade dos 
estudantes, os quais ao construírem o fanzine 
desenvolvem as suas capacidade de interpretação e 
escrita a cerca dos fatos históricos trabalhados. 
 

Tiago Perinazzo Cassol UFPel História e historiografia através do rádio: experiências 
do programa Som do Tempo 

O projeto O Som do Tempo em seu terceiro ano, 
contribui para difundir o conhecimento produzido pela 
academia, além de divulgar os eventos que são 
realizados na região de Pelotas, no que tange história e 
música, principalmente. É também um espaço onde 
alunos, professores e o público em geral podem 
colaborar com as discussões propostas pelo programa. 
Programa semanal, apresentado na RadioCom em 
Pelotas (104.5 FM e www.radiocom.org.br) às sextas-
feiras às 14h30 min, aborda temas de História e 
historiografia. O Som do Tempo já está em seu terceiro 
ano de atividades, num tipo de mídia que escapa ao 
padrão da divulgação científica de História no Brasil 
(cujo foco prioritário é as revistas tais como Aventuras 
na História ou História Viva). Ao invés das 
representações gráficas importantes em mídias 
impressas tais como são as revistas, procuramos, no 
programa de rádio, exibir representações sonoras. Esta 
comunicação pretende apresentar alguns relatos de 
experiências no prover de representações sonoras de 
eventos e conceitos históricos, e encerrará com alguma 
avaliação dessas experiências que permitirá indicar 
prognósticos. 
  
Palavras-chaves: História; divulgação científica; rádio; 
música. 
 

Tiarles Macedo Rodeghiero Universidade 
Federal de Pelotas 

O RPG NA EDUCAÇÃO: UMA ATIVIDADE 
POSSÍVEL PARA O ENSINO DE HISTÓRIA DA 
ARTE? 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa 
cujo tema é a possibilidade de uso do RPG 
(Roleplaying Game) como material para-didático 
lúdico-pedagógico pelo professor de Artes Visuais do 



Ensino Médio em uma Escola Pública Federal de 
Pelotas. O objetivo geral deste trabalho é a 
investigação da possibilidade do uso do RPG como 
material para-didático para a disciplina de Artes 
Visuais. Tendo como objetivos específicos pesquisar 
em que medida o professor de Artes Visuais está apto 
ou não a utilizar o RPG em sala de aula; estudar as 
origens e o significado do RPG como atividade lúdica e 
do conhecimento; verificar se o professor de Artes 
Visuais tem conhecimento, acesso e/ou interesse pelo 
uso do RPG em sala de aula na referida escola; 
verificar as experiências anteriores e a aprovação dos 
alunos em relação ao RPG e analisar as bases do ensino 
de Artes Visuais de hoje para alunos do ensino médio, 
identificando as possibilidades de aplicação do RPG 
pelo professor nessa disciplina. A metodologia 
empregada na realização da pesquisa foi teórico-
empírica, a partir de uma abordagem quanti-qualitativa, 
na qual foram realizadas entrevistas com dois 
professores, um de Artes Visuais e um de História, do 
Ensino Médio do Instituto Federal Sul-riograndense de 
Pelotas e questionários com seus alunos, a fim de 
levantar dados sobre o interesse, disposição, 
conhecimento, capacitação, uso e opiniões sobre os 
resultados e expectativas do uso didático desse jogo em 
sala de aula. Constatou-se que o RPG, por ser um jogo 
narrativo, se presta muito bem como uma atividade 
auxiliar no trabalho de conteúdos de História da Arte, 
principalmente, sendo necessário lembrar que a aula 
não deve servir aos propósitos do jogo, mas sim o jogo 
aos propósitos da aula. Por fim, concluiu-se que o RPG 
promove o estímulo ao desenvolvimento da 
criatividade e da imaginação dos alunos e pode, sim, 
contribuir no ensino de Artes.  
 
Palavras-chave: Educação; História da Arte; RPG; 



 

Vanderlise Machado Barão PUCRS Vivências e Memórias do Bairro Santa Rita: Diálogos 
entre pessoas e coisas na construção de uma 
comunidade. 

Durante uma pesquisa de prospecção arqueológica nas 
ruínas da Chacara da Charqueada, percebeu-se a 
importância de um estudo aprofundado deste 
patrimônio de valor histórico e arqueológico na região. 
Porém para dar continuidade a pesquisa arqueológica 
na localidade onde se encontra a Chacara da 
Charqueada, tornou-se necessário um levantamento das 
redes sociais existentes nos bairros do entorno a fim de 
coletar maiores informações sobre a memória local da 
construção do bairro onde se encontra tais vestígios e 
sua relação com o passado histórico vinculado a eles, 
bem como, aproximar a comunidade local das 
pesquisas arqueológicas.  
Nas imediações verificou-se a presença do antigo 
depósito de lixo do município, cuja população ao redor 
convive e subsiste dos resíduos depositados, 
constituindo esse fenômeno num ponto de atração de 
muitas pessoas para o local, o que gerou um 
crescimento do bairro, porém alargando dessa forma a 
precariedade dos recursos do mesmo.   
Este trabalho visa valorizar a memória histórica do 
bairro, vinculando este a construção histórica da 
própria cidade de Rio Grande, já que ao que tudo 
indica o local onde hoje se encontra o bairro Santa Rita  
e arredores comporta o antigo Caminho das Tropas.  
A realização dessa pesquisa pode chamar a atenção do 
poder público para uma comunidade formada em 
situação de risco, apontando a necessidade de políticas 
públicas que visem a melhoria das condições de vida 
dos moradores, bem como valorizando a memória e 
Patrimônio tanto histórico quanto ambiental 
daquele local. 
 



Véra Lucia Maciel Barroso FAPA e Centro 
Histórico-Cultural 
Santa Casa de Porto 
Alegre 

Mãos à obra: Educação Patrimonial com operários da 
Santa Casa de Porto Alegre 

O Centro Histórico-Cultural da Santa Casa de Porto 
Alegre desenvolveu com dezenas de operários e a 
equipe de Engenharia do Complexo Hospitalar, em 
2010, um circuito de oficinas de Educação Patrimonial. 
Aproximadamente 300 funcionários da Instituição, que 
trabalham com as obras da Casa, tiveram a 
oportunidade de se aproximar da história da instituição 
onde trabalham e foram sensibilizados na partilha de 
responsabilidade pela preservação da memória 
institucional. A intenção é relatar a experiência piloto, 
revelar seus resultados e indicar os rumos de trabalho 
futuro com a aplicação da Metodologia da Educação 
Patrimonial aos que compõem o conjunto de mais de 
6000 empregados da mais antiga Misericórdia do Rio 
Grande do Sul. 
 

Victor Hugo Veppo Burgardt UNIPAMPA A ideologia do nacionalismo: as imagens no ensino de 
História. 

Tem havido no ensino de História (bem como em 
outras disciplinas) certo nível de confusão quando 
aparecem as expressões "nacionalismo" e "sentimento 
nacional", pois, quem se propõe a discutir tal ideologia, 
por vezes, propositalmente ou não, tende a esquecer 
que aquela é o excesso e esta é o equilíbrio. Após ter 
chamado a atenção em minha tese e no livro que ora 
está sendo publicado, para tal diferença, não sem antes 
desferir críticas ao excesso, me proponho a, mostrando 
um universo de imagens, esclarecer um pouco mais 
sobre esta peculiaridade da nação, a nação vista como o 
conjunto cultural de um povo. 
 

 


