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    O Programa de Educação Patrimonial

●  Primeira experiência em Educação Patrimonial ocorreu em 2002, 
dentro do projeto Por dentro do Arquivo

●  Parceria APERS e UFRGS desde o final de 2008

●  Convênio entre as instituições - Ação de extensão universitária junto 
ao Departamento de História da UFRGS

●  Recursos de Editais como Proext Cultura e CAPES Novos Talentos
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   Atividades desenvolvidas pelo programa

● Capacitação semestral de oficineiros (desde 2009); 

  

 “Os tesouros 
da família 
arquivo” (desde 
2009), 

 

● Curso de formação continuada para professores em 
Educação Patrimonial e Cidadania (desde 2011);

●  Realização das oficinas:

“Desvendando o 
Arquivo Público: 
Historiador por um 
dia” (desde 
2010),e

“Resistência em 
Arquivo: Patrimônio, 
Ditadura e Direitos 
Humanos” (desde 
setembro/2013);

● Divulgação do programa em eventos e publicações.
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   Curso de Formação Continuada para Professores

  

1ª Edição em 2011

2° Edição em 2012

Curso de Extensão em 2012

Apoio Financeiro: 
Novos Talentos/Capes
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Curso de Formação Continuada para Professores

Formato e Metodologia Gerais 
dos Cursos:

Encontros nos quais ocorrem:

●  Apresentação de diferentes concepções de patrimônio;
●  Aspectos conceituais e metodológicos ligados ao trabalho do campo da 
Educação Patrimonial;
●  Compartilhamento de experiências em Educação patrimonial;
●  Debate acerca dos conceitos de memória, identidade e cidadania;
●  Espaço destinado ao debate das propostas de projetos a serem 
desenvolvidos nas escolas de origem dos professores;  
●  Vivências das oficinas pelos professores e depois com as turmas nas quais 
ocorrerá o desenvolvimento do projeto;
●  Orientação via e-mail durante o período de planejamento e de execução do 
projeto;
●  Apresentação do Projeto.
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Curso de Formação Continuada para Professores

●   Para o ano de 2013, o objetivo central do Programa era expandir  suas ações para 
alcançar o Ensino Médio. Optamos por fazê-lo de maneira conectada com os debates 
que vem sendo travados no país, e no APERS, em torno de nossa tardia Justiça de 
Transição, do resgate da memória, da história e da verdade relativas ao período da 
Ditadura Civil Militar no Brasil

●   Uma nova oficina de Educação patrimonial, denominada Resistência em Arquivo: 
Patrimônio, Ditadura e Direitos Humanos, foi construída especificamente para o 
público do Ensino Médio. Ela desenvolve-se, a partir do trabalho com os processos 
administrativos de indenização aos ex-presos políticos durante o período da 
Ditadura no RS.

●   Conforme apontamento das reuniões participativas de construção da nova oficina, a 
3ª edição do Curso de Formação deveria abordar, além das questões já trabalhadas 
nas outras edições, a problemática da Ditadura e dos Direitos Humanos.
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Curso de Formação para Professores
Educação Patrimonial e Cidadania: Ditadura e Direitos Humanos

Público-alvo: professores da rede 
pública de ensino, educadores sociais 
ou populares, estudantes de graduação 
em curso de licenciatura a partir do 5º 
semestre.

Participantes: em sua grande maioria 
professores de História. Também 
contamos com professores de 
Educação artística, Ciências Sociais, 
Biologia, Pedagogia e além de outros 
profissionais e estudantes interessados 
na temática. Disponibilizadas 40 
vagas, tivemos 41 inscritos e 27 
frequentadores.

Carga Horária: 40 horas, divididas em 6 
encontros nos meses de junho e julho, 2 
encontros no final do mês de outubro, 
mais às horas de desenvolvimento dos 
projetos nas escolas 
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Curso de Formação para Professores
Educação Patrimonial e Cidadania: Ditadura e Direitos Humanos

1° dia – 25 de junho 

●  Arquivos da Repressão e da 
Resistência e Acesso à 
Informação – Isabel Almeida 
(Diretora do APERS)

●  Apresentação do programa de 
Educação Patrimonial e do 
Cronograma do Curso – Clarissa 
Sommer (Historiadora APERS)

●  Ditadura Civil Militar no 
Brasil: História e Memória – 
Carla Rodeghero (Profª 
Departamento de História da 
UFRGS)
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Curso de Formação para Professores
Educação Patrimonial e Cidadania: Ditadura e Direitos Humanos

2° Dia -  26 de junho

●  Caixa da Memória
Marisângela Martins (Dra. História  e TAC/UFRGS)
Clarissa Sommer (Historiadora APERS)

Emoções compartilhadas por meio 
das histórias pessoais dos 

participantes e da equipe 
organizadora do evento

Discussões em torno da memória e 
daquilo que consideramos objetos que 
constituem nossas memórias e 
contam nossas histórias.
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Curso de Formação para Professores
Educação Patrimonial e Cidadania: Ditadura e Direitos Humanos

2° Dia – 26 de junho

●  Patrimônio Cultural: Histórico e  
Legislação Patrimonial no Brasil
Letícia Bauer (Doutoranda em História - UFRGS)

Discussão em torno da historicidade da 
noção de patrimônio e da dinamicidade da 

legislação que versa sobre o assunto no 
Brasil.

●  Cidadania, Memória e Identidade
Marisângela Martins (Dra. História/UFRGS)

Apresentação que aconteceu em torno da 
exploração teórica e conceitual.
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Curso de Formação para Professores
Educação Patrimonial e Cidadania: Ditadura e Direitos Humanos

3° Dia – 28 de junho

●  Vivência da oficina Os 
Tesouro da Família Arquivo - 
 Equipe APERS

Muitas foram as curiosidades 
despertadas pela visita aos 
Acervos localizados no Prédio II do 
Arquivo, bem como pela proposta 
de, por meio de documentos da 
escravidão, reconstruir trajetórias 
de negros escravizados em nosso 
estado e discutir a construção de 
hipótese históricas a partir de 
fontes documentais produzidas 
pelo Estado.
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Curso de Formação para Professores
Educação Patrimonial e Cidadania: Ditadura e Direitos Humanos

3° Dia -  28 de junho

● Oficina Resistência em Arquivo: 
Patrimônio, Ditadura e Direitos 
Humanos –  Nôva Brando  e Vanessa 
Menezes (Historiadoras APERS)

Conversa sobre o processo de construção 
da nova oficina para os alunos do Ensino 
Médio que possui como tema central a 
Ditadura e os Direitos Humanos

Após seis meses de trabalho, o processo 
inicial de construção da oficina foi finalizado 
no mês de agosto e as oficinas passaram a 

ser oferecidas em setembro desse ano
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Curso de Formação para Professores
Educação Patrimonial e Cidadania: Ditadura e Direitos Humanos

4° Dia – 2 de julho

●  Instituições em defesa dos 
Direitos Humanos – Beatriz Lang 
(Comissão de DH da Procuradoria-Geral 
do RS

●  Cidadania e Direitos Humanos – 
propostas de atividades no 
cotidiano escolar – Lúcio Pedroso 
(doutorando/História UFRGS)

●  Patrimônio e Direitos Humanos no 
Processo de Ensino-Aprendizagem – 
Clarissa Sommer e Nôva Brando 
(Historiadoras APERS)
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Curso de Formação para Professores
Educação Patrimonial e Cidadania: Ditadura e Direitos Humanos

5° Dia – 3 de julho

●  O Poder na Memória na Escola Santa 
Luzia – Carla Moura (Professora da Escola 
Estadual Santa Luzia) 

Projeto desenvolvido a partir 
da participação na segunda 

edição do curso

●  Literatura de Cordel e Lei Maria da 
Penha – Direitos Humanos e 
Mulheres – Vanderlei Machado 
(Professor do Colégio Aplicação da 
UFRGS)

Possibilidades de trabalhar com o tema da 
violência, Direitos Humanos e Mulheres a 

partir da Literatura de Cordel
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Curso de Formação para Professores
Educação Patrimonial e Cidadania: Ditadura e Direitos Humanos

6° Dia – 5 de julho

●  Memórias da Vila Dique – 
Carmem Gil (Prof.ª da Faculdade de 
Educação da UFRGS)

Projetos desenvolvido a partir de rodas de 
conversas com os moradores da Vila 

Dique, que foram removidos do espaço 
que ocupavam a mais de meio século e 

levados para um novo local, com o 
objetivo de resgatar e registrar memórias 

e identidades da comunidade.
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Curso de Formação para Professores
Educação Patrimonial e Cidadania: Ditadura e Direitos Humanos

6° Dia – 5 de julho 

●  Avaliação do Curso

●  O compartilhamento de ideias e propostas

Os professores apresentaram ideias e 
propostas de projetos que serão 
desenvolvidos nas escolas e apresentados 
nos encontros finais do curso 

Momentos de dúvidas e incertezas em 
relação ao trabalho com conceitos tão 
complexos  e conexões de conceitos 

tão como patrimônio cultural, cidadania, 
direitos humanos e ditadura.

Distribuição de fichas de avaliação que continham 
questões como:
(a) avaliação geral da estrutura;
(b) avaliação de cada encontro, adequação do 
conteúdo do programa à proposta do curso;
(c) aplicabilidade do conteúdo à realidade profissional;
(d) equilíbrio entre teoria e prática;
(e) nível de obtenção de novos conhecimentos;
(f) contribuição para sua prática enquanto educador; e
(g) sugestões e críticas.

No geral, o Curso foi bem 
avaliado. Recebemos críticas 
naquilo  que diz respeito à carga 
horária insuficiente para o trabalho 
com a problemática e conceitos 
tão complexos. Isso resultou em 
dificuldades de conectá-los em 
torno de um mesmo projeto.
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Curso de Formação para Professores
Educação Patrimonial e Cidadania: Ditadura e Direitos Humanos

●  Expectativa quanto ao retorno, que 
ocorrerá no final de outubro, dos 
professores e das apresentações do 
projetos desenvolvido nas escolas 

Resultados:
●   Projeção de que trabalhos de 
educação patrimonial sejam 
desenvolvidos nas escolas

●   Comprometimento e 
agendamento dos professores 
para vivenciarem, junto com seus 
alunos, as oficinas oferecidas no 
APERS 

●  Incorporação dos professores de 
das escolas a uma grande rede de 
contatos entre o APERS e a 
comunidade, pela qual difundimos 
nossas ações educativas e 
culturais 

●  E o mais audacioso de todos, a 
formação de uma parceria junto aos 
professores para qualificar o trabalho 
pedagógico em torno dos 
conhecimentos que a educação a 
partir do patrimônio pode construir
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Curso de Formação para Professores
Educação Patrimonial e Cidadania: Ditadura e Direitos Humanos

Obrigada a tod@s!

Contatos

Ação Educativa - acaoeducativa@sarh.rs.gov.br

Clarissa Sommer Alves – clarissa-alves@sarh.rs.gov.br

Nôva Brando – nova-brando@sarh.rs.gov.br
 

Vanessa Menezes – vanessa-menezes@sarh.rs.gov.br


