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REGISTRO E MEMÓRIA CULTURAL TURISMO E CULTURA REGIONAL. Alexandra de 
Souza Evaldt, José Alberto Chemin, Elisabeth Brasil de Brasil, Éverton Gonçalves de Ávila (orient.) 
(ULBRA). 

O presente projeto faz parte de linha de pesquisa Caminho das Águas: Integração Regional e Desenvolvimento 
Turistico do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Linha de pesquisa interdisciplinar desenvolvida por professores 
pesquisadores das areas de turismo, história, geografia e pedagogia da Ulbra Campus Torres. Essa linha vem atuando 
na região do Litoral Norte, sempre com a preocupação de estabelecer alternativas para os problemas provocados pela 
sazonalidade da economia dos municípios do Litoral. A partir de encontros sistemáticos com professores da rede 
municipal e estadual, podemos constatar que a grande dificuldade dos professores esta na impossibilidade de 
estabelecer uma aproximação dos conteúdos curriculares a realidade dos alunos, principalmente no que se refere ao 
processo histórico e cultural. Baseado nessa necessidade procurou-se desenvolver através do resgate e análise da 
fotografia familiar, novas abordagens de ensino e pesquisa que instrumentalizem o processo de conhecimento e 
reconhecimento da comunidade litôranea com sua história, cultura e ambiente. A imagem vem ocupando cada vez 
mais espaços junto à sociedade ajudando a compor o conhecimento através da lente da história do cotidiano e do 
ambiente, integrando fronteiras geograficas e culturais. Nessa liha de investigação, a pesquisa de imagens 
fotográficas em diferentes contextos do litoral norte do Rio Grande do Sul, objetiva promove a aproximação da 
história, do cotidiano e do ambiente com a realidade escolar. Assim trata-se de uma expansão da dimensão da 
imagem fotografica como forma de construção de uma nova proposta metodológica de ensino e pesquisa, priorizando 
um tempo histórico, através do pensamento complexo, religando saberes no aprender analisar e interpretar valores e 
crenças, tendo a imagem como forma de configuração do universo cultural das comunidades do litoral norte. 
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