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O Arquivo  Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  (APERS)  e  o  Departamento  de  História  da
Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  (UFRGS)  vem  desenvolvendo,  em  parceria,  o  Programa  de
Educação Patrimonial do APERS, idealizado e desenvolvido a partir de um longo processo de contato e troca de
conhecimentos  e  experiências  entre  educadores  e  estudantes  da  Educação  Básica  e  do  Ensino  Superior,
servidores  e  gestores  do  Arquivo  Público.  Seu  embrião  foi  semeado  na  instituição  em  2002,  quando  foi
construída  a  primeira  oficina  para  estudantes  do  Ensino  Fundamental,  dentro  do  Projeto  “Por  dentro  do
Arquivo”. A atividade foi aplicada apenas naquele ano, mas foi uma importante iniciativa para reconhecer seu
grande potencial enquanto espaço de educação e cultura.

A parceria  entre o APERS e a UFRGS nasceu no final de 2008, quando a direção do Arquivo foi
procurada pela Universidade no intuito de criar campo de estágio para estudantes de graduação em História
matriculados na então recente disciplina de Estágio em Educação Patrimonial. A ideia foi abraçada, e logo em
seguida passou-se a elaborar a oficina Os Tesouros da Família Arquivo, oferecido desde o início de 2009 para
estudantes das 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental, que aborda a escravidão e a luta por liberdade no Brasil a
partir de documentos do acervo que registram a vida de sujeitos outrora escravizados.  O bom andamento do
projeto em 2009 abriu espaço para que fosse elaborada uma nova oficina, pensada especificamente para as 7ª e 8ª
séries do Ensino Fundamental, hoje 8º e 9º anos, ficando a primeira destinada às turmas de 5ª e 6ª séries. Nasceu,
então, a oficina Desvendando o Arquivo Público: Historiador por um dia, disponibilizada desde abril de 2010,
que discute o ofício do historiador e a produção do conhecimento histórico a partir de diferentes documentos,
pensados como fontes primárias arquivísticas.

Ainda em 2009, compreendemos que as ações vinham sendo desenvolvidas como parte de um projeto,
que na sequência foi  transformado em ação de extensão universitária junto ao Departamento de História da
UFRGS. Dessa forma, a parceria foi consolidada em 2010 através da assinatura de convênio entre as instituições,
trazendo, além de aporte teórico e qualificação às ações desenvolvidas, a possibilidade de captação de recursos
via  universidade.  Em  diferentes  momento  fomos  contemplados  com  recursos  dos  editais  Proext  Cultura
(Ministérios da Cultura e da Educação), e Novos Talentos (CAPES), viabilizando o oferecimento de transporte
gratuito às turmas, contratação de bolsistas, de um atuador que realiza intervenção teatral, e outros subsídios
necessários.

Além da realização  das oficinas,  desde o início o projeto foi  construído com base na formação de
oficineiros,  estudantes  de  graduação  em História  e  áreas  afins,  que  semestralmente  são  recepcionados  pela
equipe do APERS e da UFRGS para um processo de formação que envolve o contato com a metodologia da
Educação Patrimonial, com o debate de conceitos como patrimônio, memória, identidade e cidadania, e com a
prática pedagógica nas oficinas. Esses futuros educadores recebem certificados de horas complementares,  ou
realizam neste espaço seus estágios curriculares obrigatórios, e são incentivados a incorporar o trabalho com a
Educação  Patrimonial  enquanto  metodologia  que  contribui  para  a  formação  dos  educandos,  ampliando  seu
repertório  cultural,  aguçando  sua  apreensão  crítica  do mundo,  e  trabalhando a  noção  de  pertencimento  em
relação aos patrimônios culturais. 

O  contato  cotidiano  com as  escolas,  estudantes  e  educadores,  as  reflexões  realizadas  a  partir  dos
encontros de formação de oficineiros, e a própria demanda dos professores que traziam suas turmas para as
oficinas evidenciaram a importância de expandir o projeto para além da atuação direta junto aos educandos,
oferecendo também espaços de formação para os professores, a partir da compreensão de que a continuidade do
trabalho nas instituições de ensino e o aprofundamento dos debates que envolvem o tema do patrimônio somente
seriam possíveis a partir da sensibilização e formação desses profissionais. Assim, o projeto desenvolvido passou
a ser compreendido como um Programa de Educação Patrimonial, fundamentado nos seguintes eixos de ação:
(A)  oficinas  de  Educação  Patrimonial  voltadas  aos  estudantes  da  Educação  Básica;  (B)  capacitação  de
oficineiros, voltada a estudantes de graduação; (C) cursos de formação continuada para professores; (D) difusão
do Programa, a partir da participação em eventos, seminários, construção de publicações, etc.

Ainda que essa nova compreensão esteja em constante desenvolvimento, passou a ser aplicada em 2011
a partir  do oferecimento da primeira edição do  curso de formação  Educação Patrimonial e Cidadania.  Pela
primeira vez realizado em 2011, e reeditado em 2012 com o mesmo enfoque, foi subsidiado nesses dois anos
com recursos do Edital Novos Talentos/CAPES, tendo como público-alvo educadores da rede pública de ensino.
Nas duas edições os objetivos centrais do curso foram debater os conceitos de patrimônio, memória, identidade e
cidadania, e incentivar que os professores desenvolvessem projetos em suas escolas nesta área temática.

Para  isso,  o  programa  do  curso  envolvia  a  apresentação  de  noções  e  diferentes  concepções  de
patrimônio;  aspectos  conceituais,  metodológicos e exemplo dos experiências  com a ferramenta da Educação
Patrimonial; encontro para debater os conceitos de memória, identidade e cidadania; e espaço para debater as
propostas de projetos a serem desenvolvidos nas escolas, tudo isso fazendo uso de recursos como indicações de
leituras,  encontros presenciais,  orientações via e-mail  no período de intervalo entre os encontros  – pensado
estrategicamente como tempo para que os professores pudessem desenvolver suas ações nas escolas –, realização
de oficinas com uma ou mais turmas dos professores participantes, e finalmente momento de apresentação dos
projetos.



Paralelamente ao trabalho desenvolvido na área de Educação Patrimonial, outro debate muito caro ao
Arquivo Público nos últimos anos tem sido a produção de conhecimento  e a  apropriação  de nossa história
recente  vinculada  à  Ditadura  Civil  Militar  no  Brasil.  Compreendendo  que  os  trabalhos  desenvolvidos  pelo
APERS estão inseridos em um contexto de intensas discussões a respeito da identificação, da preservação, do
acesso e da difusão dos arquivos produzidos pela repressão e pela resistência naquele período, desenvolvemos
ações de caráter educativo e cultural que proporcionassem espaços de debate, troca de saberes, experiências de
vida,  de  militância  e  de  pesquisa.  São  exemplos  os  eventos  sobre  o  tema  Ditaduras  e  a  luta  por  Direitos
Humanos, Memória, Verdade e Justiça realizados na instituição desde 2006, especialmente na semana do Dia
Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro), e a consolidação da Jornada de Estudos sobre Ditaduras e
Direitos Humanos, evento bianual realizado em parceria  com o Programa de Pós-Graduação em História da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que já contou com duas edições e agregou palestrantes,
militantes, ex-presos políticos, e pesquisadores de diversas cidades do RS, de diversos estados do Brasil e até
mesmo de fora do país. Estas ações buscam marcar o APERS como um polo de discussões, de produção de
conhecimento e de engajamento na área. 

Nesta perspectiva, o Programa de Educação Patrimonial chegou ao ano de 2013 com o objetivo central
de expandir suas ações para alcançar as turmas do Ensino Médio, e optamos por fazê-lo de maneira conectada
com os debates que vem sendo travados no país em torno de nossa tardia Justiça de Transição, do resgate da
memória, da história e da verdade relativas ao período da Ditadura Civil Militar, e com as ações que já vinhamos
desenvolvendo  neste  campo.  Assim,  desde  o  final  de  2012,  estamos  planejando  e  construindo  ações
especificamente  a  partir  do  acervo  da  Comissão  Especial  de  Indenização,  composto  por  processos
administrativos  de  indenização  aos  ex-presos  políticos  durante  o  período  da  Ditadura.  Umas  das  linhas  de
trabalho é caracterizada pela apropriação dos conteúdos dessa documentação na construção de ações educativas.

Além da  construção  participativa  de  uma nova oficina  de  Educação  Patrimonial  específica  para  o
Ensino Médio, utilizando como fonte o referido acervo, compreendemos que é na parceria entre instituição e
escola que encontramos o sucesso de nossas ações na área  de educação a partir  do patrimônio. Para tanto,
conforme apontamentos das reuniões participativas, os cursos de formação para professores,  cujos conteúdos
abordassem tanto questões  relativas  ao  patrimônio,  ao  Direitos  Humanos  quanto  conhecimentos  específicos
acerca do período da Ditadura seriam fundamentais para a garantia de continuidade do trabalho nas escolas,
decorrência importantíssima para o Programa. Além disso, o curso caracteriza-se por um espaço de troca de
experiências  e  difusão  da  Educação  Patrimonial  como uma possibilidade  metodológica  para  contribuir  nos
processos  de  ensino-aprendizagem,  instigando  e  instrumentalizando  os  educadores  para  que  desenvolvam
projetos na área em suas escolas.

Tendo  em  vista  tal  contexto,  no  final  do  primeiro  semestre  de  2013  o  Programa  de  Educação
Patrimonial elaborou e ofereceu a terceira edição do Curso de formação para professores, agora com a inclusão
da temática Ditadura e Direitos Humanos. O curso, denominado Educação Patrimonial e Cidadania: Ditaduras
e Direitos Humanos ocorreu, em sua primeira etapa, nos dias 24, 26 e 28 de junho e 01, 03 e 05 de julho de 2013
no Auditório do Arquivo Público nos turnos da noite. A segunda etapa inclui um período de trabalho nas escolas
e mais dois encontros em duas noites no final do mês de outubro. 

O reconhecimento da instituição como produtora de ações em educação e o interesse generalizado pela
temática ficou evidenciado pela diversidade de formação do público que demonstrou interesse em participar do
curso.  O  preenchimento  das  vagas  disponibilizadas  foi  direcionado  tendo  como  critérios  primeiramente  o
atendimento a professores da rede pública de ensino, seguidos por educadores sociais ou populares, e finalmente
por estudantes de graduação em cursos de licenciatura a partir do 5º semestre. Entre os inscritos, em sua grande
maioria professores de História, também contamos com professores de Educação Artística, Ciências Sociais e
Biologia,  pedagogos  atuantes  junto às  séries  iniciais  do  Ensino Fundamental,  e  profissionais  ou  estudantes
interessados na temática, mas sem atuação direta nos espaços escolares, das áreas do Jornalismo, Arquivologia,
Direito, supervisão e administração escolar.  

A nova proposta, com carga horária de quarenta horas, desenvolveu-se em meio a palestras dialogadas,
à proposição de leituras e dinâmicas de apropriação de conhecimentos, à vivência da oficina Os Tesouros da
Família Arquivo, já oferecida no APERS dese 2009, a relatos de experiências na área e a espaço destinado à
orientação para desenvolvimento de projetos, prevendo também intervalo entre os encontros para oportunizar
tempo para o desenvolvimento de projetos nas escolas.

A terceira edição do curso foi aberta com uma palestra da historiadora e Diretora do Arquivo Público,
Isabel Oliveira Perna Almeida, intitulada Arquivos da repressão e da Resistência e Acesso à Informação,  que
discutiu,  em  linhas  gerais,  os  contextos  nos  quais  tais  arquivos  foram  produzidos  e  nos  quais  têm  sido
identificados e liberados para acesso público. Após um primeiro espaço de debate, no qual foi evidenciado a
importância do papel dos arquivos públicos enquanto custodiadores de uma memória documental, a Historiadora
e Coordenadora das Ações Educativas da Instituição, Clarissa Sommer apresentou o Programa de Educação
Patrimonial  e  o  cronograma  do  Curso  Educação  Patrimonial  e  Cidadania:  Ditaduras e  Direitos  Humanos
enfatizando uma das propostas centrais do curso, que é a construção de um projeto de Educação Patrimonial que



problematize Direitos Humanos e Ditadura Militar a partir de algum tipo de patrimônio considerado importante
para a comunidade ou para o trabalho junto à comunidade. Esse seria um dos produtos finais do curso, ações
desenvolvidas  nas  escolas  de  origem dos  professores,  a  partir  dos  conhecimentos  construídos  durante  essa
formação. Finalizamos a primeira noite com a mesa Ditadura Civil Militar no Brasil: História e Memória na fala
da Professora do Departamento de História da UFRGS Carla Rodeghero que se utilizou de inúmeras charges
produzidas durante o regime militar para recapitular elementos importantes da história da Ditadura a partir de
conhecimentos prévios suscitados pela leitura dos materiais realizada pelos professores.

No segundo dia, a Dinâmica “Caixa de Memória” iniciou uma noite de muitas emoções compartilhadas
por meio das histórias pessoais dos participantes e da equipe organizadora do evento. Tal atividade foi dirigida
pela Técnica em Assuntos Educacionais da UFRGS, Marisângela Martins e pela Clarissa Sommer e oportunizou
discussões em torno da memória e daquilo que consideramos objetos que constituem nossas memórias e contam
nossas histórias. Posteriormente, Letícia Bauer, doutoranda no curso de Pós-Graduação em História da UFRGS,
apresentou a palestra de nome Patrimônio Cultural: Histórico e legislação patrimonial no Brasil, que discutiu a
historicidade da noção de patrimônio, bem como a dinamicidade da legislação que versa sobre o assunto no
Brasil. Encerrando a noite, tivemos o retorno de Marisângela, agora em uma fala sobre Cidadania, Memória e
Identidade que privilegiou a exploração teórica e conceitual dos três elementos.

A Vivência da Oficina Tesouro da Família Arquivo, oferecida para alunos de 6° e 7° anos do Ensino
Fundamental, realizada pela Equipe do APERS, abriu o terceiro dia de trabalhos. Muitas foram as curiosidades
despertadas pela visita aos Acervos localizados no Predio II do Arquivo, bem como pela proposta de, por meio
de  documentos  da  escravidão,  reconstituir  trajetória  de  negros  escravizados  em  nosso  estado  e  discutir  a
construção  de  hipóteses  históricas  a  partir  de  fontes  documentais  produzidas  pelo  Estado.  Nessa  noite,  o
encerramento das atividades coube as Historiadas do APERS Nôva Brando e Vanessa Menezes que exploraram
em suas falas  e apresentação,  a construção da nova oficina para o Ensino Médio que versará sobre o tema
Ditadura e Direitos Humanos e que será oferecida às escolas no segundo semestre desse ano.

Na segunda semana, o quarto dia de curso iniciou com a presença de Beatriz Lang, representante da
Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Procuradoria-geral  do  estado  do  rio  Grande  do  Sul,  que  abordou
especificamente a conceituação de Direitos Humanos e o trabalho de instituições que trabalham para garantir a
efetivação  desses  direitos.  No  segundo  momento  da  noite,  Lúcio  Pedroso,   doutorando  no  curso  de  Pós-
Graduação em História da UFRGS, apresentou algumas possibilidades de aplicabilidade de discussões acerca de
Cidadania e Direitos Humanos no cotidiano do desenvolvimento das propostas de aula. Nôva Brando apresentou
uma experiência  desenvolvida  no  Archivo  Provincial  de  Córdova,  como uma proposta  de  lugar/espaço  de
repressão da Ditadura Argentina ressignificado pelo trabalho pedagógico em torna da resistência daqueles cujos
direitos humanos lá foram violados. E Clarissa Sommer apresentou, por meio da experiência do Museu da Maré
e da possibilidade de trabalhos sobre gênero a partir de documentação arquivística, possíveis construções da
relação entre direitos humanos e patrimônio. 

Experiências  em Educação  Patrimonial  foram exploradas  por  meio  de  projetos  como  O Poder  da
Memória na Escola Santa Luzia, apresentado pela professora Carla Moura, da Escola Estadual Santa Luzia, que
desenvolveu o projeto a partir da participação na segunda edição do Curso de Formação de Professores realizado
em 2012. Literatura de Cordel e Lei Maria da Penha – Direitos Humanos e Mulheres, experiência desenvolvida
pelo professor  Vanderlei  Machado na Educação de Jovens e Adultos do Colégio de Aplicação  da UFRGS,
também foi apresentada aos participantes. Por fim, no último encontro da primeira etapa do curso, a professora
da  Faculdade  de  Educação  da  UFRGS,  Carmem  Gil,  apresentou  o  Projeto  Memórias  da  Vila  Dique,
desenvolvido a partir de rodas de conversas com os moradores da Vila que foram removidos do espaço que
ocupavam a mais de meio século, e levados para um novo local, de maneira a resgatar memórias e a identidade
da comunidade, apropriando-se de sua história coletiva caracterizada por inúmeras lutas e trajetórias que podem
ser compreendidas como patrimônios. Em seguida, os professores apresentaram e debateram ideias e propostas
de projetos,  que  serão  apresentados  no final  do mês de outubro em dois  outros  encontros.  Nessa  etapa  do
encontro  evidenciaram-se  as  dúvidas  e  incertezas  ainda  persistentes  em  relação  a  como  trabalhar  com  os
estudantes temas tão densos e conectar conceitos tão complexos, como patrimônio cultural, cidadania, direitos
humanos e ditadura. A partir das discussões travadas pelo grupo, em círculo, foi possível constatar o quanto é
produtivo e esclarecedor o trabalho de reflexão coletiva, quando as dúvidas de uns auxiliaram na proposição de
soluções por outros, quando as ideias – em muitos casos ainda embrionárias – passaram a tomar corpo a partir
das observações feitas pelos colegas.

Também  no  último  dia,  foram  distribuídas  fichas  de  avaliação  para  que  a  Equipe  de  Educação
Patrimonial acompanhasse o aproveitamento do curso pelos professores. A estrutura avaliativa era composta por:
(A) avaliação Geral: estrutura física, os dias da semana/turno, carga horária, conteúdos ministrados, materiais de
apoio utilizados, serviços de secretaria e apoio, propostas de execução de propostas nas escolas; (B) avaliação de
cada um dos encontros; (C) adequação do conteúdo do programa à proposta do curso, aplicabilidade do conteúdo
à  realidade  profissional,  equilíbrio  entre  teoria  e  prática,  nível  de  obtenção  de  novos  conhecimentos;  (D)
avaliação geral em relação a contemplação das expectativas em relação ao curso; (E)Avaliação descritiva na qual



apresentavam-se duas perguntas: a participação no curso contribuiria para a sua atuação enquanto educador? Por
quê? Sugestões ou críticas que possibilitem a qualificação do trabalho desenvolvido pelo Programa de Educação
patrimonial  APERS/UFRGS.  No  geral,  o  programa  foi  bem avaliado.  Recebemos  críticas  naquilo  que  diz
respeito a carga horária insuficiente para o trabalho com tantos conceitos e problemáticas complexas.

Como resultados imediatos da participação dos professores no curso temos a projeção de que trabalhos
de  educação  patrimonial  sejam  desenvolvidos  nas  escolas,  temos  o  comprometimento  dos  professores  no
agendamento  e  na  participação,  junto  de  seus  alunos,  das  oficinas  oferecidas  no  APERS.  Para  tanto,
continuaremos nos próximos meses em contato, de modo a efetivar tais ações. Tais professores também serão
incorporados a uma grande rede de contatos entre o APERS e as escolas, difundido nossas ações educativas,
sobretudo as oficinas. Além disso, e talvez o mais importante dos objetivos do curso, formar uma parceria junto
aos professores para qualificar o trabalho pedagógico em torno dos conhecimentos que a educação a partir do
patrimônio pode construir.


