
 :Referências Bibliográfcas

Presença de negros e ameríndios na história de Cachoeirinha: suportes 
possíveis para a recepção das Leis 10.639/03 e 11.645/08

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

RESULTADOS
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        A investigação faz parte do projeto de pesquisa
 intitulado      -Trajetórias da educação das relações étnico

     :     raciais no Rio Grande do Sul ensino de História e
   10.639/03  11.645/08recepção das Leis e ,    cujo objetivo é

    ,      investigar a recepção das Leis no ensino de História em
        , dois Municípios do estado do Rio Grande do Sul

    .Cachoeirinha e Palmares do Sul

MÉTODOS

,     Metodologicamente a revisão bibliográfca é
        realizada através de busca e análise de produções

 ( , , , ),  acadêmicas TCC dissertação tese artigo materiais
      ,  escritos e imagéticos em jornais ou periódicos bem

       como entrevistas com professores ou pesquisadores do
,      .município que tratem da história de Cachoeirinha

  ,   ,   Como resultados parciais até o momento é possível
  :        indicar duas conclusões a primeira anuncia o fato de que

      existe pouca historiografa sobre essa presença
       ameríndia e negra na localidade específca de

, -     Cachoeirinha encontrando se mais registros gerais
      .   vinculados à região de Gravataí e arredores A segunda

      ,   conclusão aponta para a compreensão de que desde o
        início da ocupação do território hoje conhecido como

,       Cachoeirinha existe indícios da presença dos ameríndios
       e negros como trabalhadores das primeiras construções

 do território.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

         A pesquisa pretende trazer a história de negros e
         ameríndios no município de Cachoeirinha de forma a ser

          efciente nos estudos de professore da rede para o ensino
       - , nas escolas e a educação das relações étnico raciais

        mostrando a presença e a contribuição desses indivíduos
    ,     para a construção do municípios e das identidades dos

  .moradores da localidade
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Figura 1: Tabela censo de 1872, Aldeia dos Anjos.

          Umas das propostas do projeto é a elaboração de uma
         cartilha que narre as práticas educativas realizadas na

      rede municipal de Cachoeirinha dentro da
       , obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Africana

-   .      Afro Brasileira e Indígena O recorte de minha
,   ,    investigação dentro dessa pesquisa trata da revisão

        historiográfca com enfoque na presença de negros e
    ,   ameríndios na região do município objetivando trazer

         subsídios para a cartilha e suportes para aos professores
      .da rede numa perspectiva da história local  

Figura 2: Fazenda Cachoeira, primeira casa do território onde fica a cidade 
de Cachoeirinha.
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Figura 3: Ponte de Ferro, construída em 1925, por 
trabalhadores na sua maioria dos trabalhadores negros.
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