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Projeto APERS? Presente, Professor! 
Propostas Pedagógicas a partir de Fontes Arquivísticas
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Descrição do Projeto
O Arquivo Público do Rio Grande do Sul possui uma série de atividades na Área de Ação

Educativa,  sobretudo  as  vinculadas  ao  Programa  de  Educação  Patrimonial,  consolidadas  e
reconhecidas pelas mais diversas instituições ligadas à educação. De modo geral, quase todas as
atividades são desenvolvidas dentro da própria instituição. Na intenção de darmos continuidade e
estendermos essa  aproximação,  elaboramos  o  projeto  “APERS? Presente,  Professor?  Propostas
Pedagógicas a partir de Fontes Arquivísticas” que pretendeu levar um pouco do arquivo público
até a escola, a partir da construção de propostas pedagógicas que tiveram como ponto de partida
os  documentos  custodiados  pela  instituição.  O  objetivo  caracterizou-se  pela  disponibilização
virtual  de  atividades  que  pudessem ser  desenvolvidas  pelos  professores  nas  salas  de  aula  da
educação básica.

Elas foram organizadas em três eixos temáticos: o primeiro deles,  Resistência à Ditadura
Civil-militar – das fontes arquivísticas para a sala de aula, 50 anos depois, constituem  uma série
de  oito  propostas  elaboradas  a  partir  de  processos  de  indenização  de  ex-presos  políticos  do
período da Ditadura; o segundo, Cativeiro e Resistência –  a escravidão negra no Rio Grande do
Sul a partir  de fontes arquivísticas,  formam um conjunto de quatro publicações construídas a
partir dos documentos da escravidão, presentes nos acervos do judiciário e do tabelionato; e  o
terceiro,  Transversalidade nas Fontes  – diversas fontes arquivísticas para diferentes trabalhos
pedagógicos,  englobam  quatro  produções  pensadas  a  partir  dos  acervos  do  judiciário  e  do
executivo.

Essas  propostas  são  disponibilizadas,  no  formato  PDF,  no  Blog  do  Arquivo  e  no  Blog
Resistência em Arquivo.

Objetivos
• disponibilizar materiais pedagógicos, construídos a partir de documentos de arquivo, para o

trabalho em sala de aula;
• Contribuir, a partir de mais uma ação dentro da perspectiva da Difusão Cultural, para a

divulgação dos acervos do Arquivo e das suas potencialidades; Trabalhar junto à Área das
Ações Educativas do APERS para fortalecer nosso vínculo com os professores e com as
escolas,  já  solidificado  por  meio  do  Programa  de  Educação  Patrimonial,  a  partir  de
propostas que aproximem o Arquivo dos trabalhos desenvolvidos na Educação Básica.

• Contribuir para o uso de fontes arquivísticas no trabalho pedagógico desenvolvidas nas
escolas de Educação Básica;

• Colaborar com o Programa de Educação Patrimonial naquilo que diz respeito a construção
de um suporte pedagógico do Arquivo que evidencie as possibilidades de continuidade de
trabalhos na escola a partir das propostas teórico-metodológicas trabalhadas nas Oficinas e
nos Cursos de Formação em Educação Patrimonial oferecidos pelo APERS;

• Contribuir  para o trabalho de divulgação e de discussão acerca da temática Ditadura e
Direitos Humanos, já desenvolvidos permanentemente pelo APERS por meio do Programa



de Educação Patrimonial e em outras ações, a partir de propostas pedagógicas vinculadas
ao Acervo da Comissão Especial de Indenização, destinadas ao trabalho nas escolas;

• Auxiliar na permanente divulgação dos Acervos custodiados pelo APERS, registrados nos
Projetos “Catálogos da Escravidão e Cartas de Liberdade” que dizem respeito ao período da
escravidão  negra  no  RS;  contribuir  para  a  expansão  até  as  escolas  dos  trabalhos
pedagógicos, já desenvolvido pela oficina “Tesouros da Família Arquivo” e pelos cursos de
formação  “Aplicando  a  Lei  10.639  –  Patrimônio,  cultura  e  História  da  África  e  Afro-
Brasileira”;

• Ajudar na divulgação de acervos do Poder Executivo, com propostas pedagógicas ligadas
aos temas transversais presentes no currículo como, por exemplo, meio ambiente, saúde
[...]; Além disso, construir propostas que permitam a continuidade na escola das discussões
presentes na vivência da oficina “Desvendando o Arquivo Público – Historiador por um
dia”;

• A  partir  das  contribuições  do  Projeto  “Onde  estão  as  mulheres  no  APERS?”,  divulgar
acervos  com  potencialidades  de  trabalhos  pedagógicos  direcionados  as  questões  de
gênero, também conteúdo transversal nos currículos escolares;

Atividades

Avaliação das atividades até fevereiro a partir do Plano de Trabalho do Projeto.

Plano de Trabalho Detalhado
Calendário de Atividades 2014-2015

Etapas Prazos/Datas Situação

Elaboração do Projeto Novembro e dezembro de 2013 concluído

Submissão do Projeto
e aprovação da Direção do APERS

Dezembro de 2013 concluído

Organização do projeto no Servidor 24 de março de 2014 concluído

Atualização do plano de Trabalho e dos
prazos em relação ao Projeto

25 de março de 2014 concluído

Pesquisas nos Acervos para
Planejamento da Elaboração das

Propostas das Ações I, II e III

De 26 de março até 02 de abril
de 2014

concluído

Elaboração de um Quadro
Planejamento Geral de Propostas

27 de março de 2014 concluído

Elaboração de material Gráfico do
Projeto

De 03 de abril até 07 de abril de
2014

concluído

Planejamento detalhados para
Elaboração das Propostas Pedagógicas

das Ações I, II e III

De 08 de abril até 25 de abril
2014

concluído

Primeira Reunião de Equipe:
Apresentação do Projeto e atribuições

dos componentes

28 de abril de 2014 concluído

Elaboração das Propostas pedagógicas De 28 de abril até 23 de Em andamento



das Ações I, II e III dezembro de 2014

Reuniões de Equipe Duas reuniões mensais a partir
de 06 de maio

Em andamento

Lançamento e divulgação do Projeto 30 de maio de 2014 concluído

Publicação da Primeira Proposta
Pedagógica

14 de maio de 2014 concluído

Elaboração e Lançamento de Edital
“Contribuição de Professores” da Ação

II

11 de junho de 2014 Não realizado

Workshop AAP Junho 2014 Não realizado

Captação de recursos para publicação/
Edital Pró-Cultura RS

Outubro/novembro de 2014 Não realizada/Pró-Cultura não
lançou Edital em 2014

Organização das Propostas Pedagógicas
publicadas das Ações I, II e III e

Elaboração de Textos de Introdução de
cada Ação

Dezembro/Janeiro de 2014 Concluído

Relatório de Autoavaliação - Estagiária Dezembro/Janeiro Concluído

Elaboração gráfica final e fechamento
do Arquivo PDF

Fevereiro/março2015 Em andamento

Lançamento da Coletânea Março de 2015 Etapa a ser realizada

Avaliação do Projeto Abril de 2015 Etapa a ser realizada

Relatório Final de Trabalho Abril de 2015 Etapa a ser realizada

Produção/Resultados alcançados 

Até o dia  24/12/2014, foram produzidas 16 propostas pedagógicas, com em média, 25 páginas
cada uma.  Desde o início do projeto até o início de novembro, as propostas pedagógicas tiveram
cerca de 661 visualizações no Blog Institucional.

Publicações -  2014
N° da

Proposta
Ação – Eixo Temático Data de

Publicação
Nome/

Conteúdo/
Link

Visualiza
ções no

Blog

1 I – Resistência à
Ditadura Civil-militar –

das fontes
arquivísticas para a

sala de aula, 50 anos
depois

14/05 Os anos de chumbo da Ditadura e a Luta Armada no
RS/
Propôs uma problematização acerca das ações armada
e da repressão estatal levada acabo no Rio Grande do
Sul. Para construí- la a equipe do projeto utilizou como
fonte  um  processo  de  indenização  de  um  ex-preso
político do período chamado João Batista Rita/

    112



https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/05/14/a
pers-presente-professor-os-anos-de-chumbo-da-
ditadura-e-a-luta-armada-no-rio-grande-do-sul/ 

2 II – Cativeiro e
Resistência a

escravidão negra no
Rio Grande do Sul a

partir de fontes
arquivísticas

28/05 Compra e venda de negros escravizados: da relação de
coisificação à relação entre sujeitos/
Objetivou  problematizar,  a  partir  de  documentos  de
compra  e  venda  de  escravos,  o  tráfico  de  negros
escravizados,  as  suas  transformações  no  decorrer  do
período no qual esteve vigente o sistema escravista de
trabalho e possíveis tensões entre a agência do negro
escravizado na condução de sua história e sua condição
de  propriedade.  Além  disso,  trouxe  consigo
possibilidades de trabalhos com temas atuais/
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/05/28/a
pers-presente-professor-compra-e-venda-de-negros-
escravizados-da-relacao-de-coisificacao-a-relacao-
entre-sujeitos/ 

68

3 I – Resistência à
Ditadura Civil-militar –

das fontes
arquivísticas para a

sala de aula, 50 anos
depois

11/06 A Ditadura vista do lado de lá da fronteira: o mundo
dos exílios /
Teve como objetivo central, proporcionar uma reflexão
acerca do exílio como a última forma de resistência, e
muita vezes de sobrevivência, à Ditadura e à repressão
estatal imposta por ela. Para construí- la, a equipe do
projeto  utilizou  como  fonte  um  processo  de
indenização de um ex-preso político do período, João
Carlos Bona Garcia/
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/06/11/a
pers-presente-professor-a-ditadura-vista-do-lado-de-la-
da-fronteira-o-mundo-dos-exilios/ 

36

4 III – Transversalidade
nas Fontes – diversas
fontes arquivísticas

para diferentes
trabalhos pedagógicos

26/06 História das Mulheres e das Relações Familiares/
Teve  como  proposta  a  problematização,  a  partir  de
processos  de  desquite,  das  relações  nas  quais
estiveram  envolvidas  mulheres  que  viveram  em
contextos  históricos  diferentes  dos  nossos.  Com  ela,
pretendemos  contribuir  para  processo  de  ensino-
aprendizagem de desnaturalização e de historicização
das  relações  nas  quais  estiveram  e  ainda  estão
envolvidas as mulheres/
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/06/26/a
pers-presente-professor-historia-das-mulheres-e-das-
relacoes-familiares/ 

42

5 I – Resistência à
Ditadura Civil-militar –

das fontes
arquivísticas para a

sala de aula, 50 anos
depois

09/07 Conexões  Repressivas  e  redes  de  Solidariedade:
repressão e resistência no Cone Sul /
Teve  como  objetivos:  compreender  a  formação  das
redes  de  solidariedade  como  uma  estratégia  de
resistência e de sobrevivência à repressão imposta pela
ditadura;  perceber  as  relações  entre  os  aparatos
repressivos dos países do Cone Sul. Para construí- la, a
equipe do projeto utilizou como fontes dois processos
de  indenização  de  ex-presos  políticos  do  período,
Carlos  Alberto  Libanio  Christo,  mais  conhecido  como
Frei Betto, e  Claudio Gutiérrez/
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https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/07/09/a
pers-presente-professor-conexoes-repressivas-e-redes-
de-solidariedade-repressao-e-resistencia-no-cone-sul/ 

6 II – Cativeiro e
Resistência a

escravidão negra no
Rio Grande do Sul a

partir de fontes
arquivísticas

30/07 Herança de Pai para Filho: resistência e conquistas nos
registros de testamento
Teve como proposta a  problematização das formas de
resistência  e  das  possibilidades  de  conquistas
agenciadas por negros escravizados dentro do sistema
escravista e as rupturas e permanências das condições
de vida da população negra em nosso país/ 
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/07/30/a
pers-presente-professor-heranca-de-pai-para-filho-
resistencia-e-conquistas-nos-registros-de-testamento/ 

46

7 I – Resistência à
Ditadura Civil-militar –

das fontes
arquivísticas para a

sala de aula, 50 anos
depois

13/08 Esquemas Repressivos e Tortura
Teve como  objetivo  auxiliar  na  compreensão  da
construção  de  todo  um  aparato  repressivo  que
sustentou a ditadura e da utilização da tortura como
método  sistemático  aplicado  por  esse  esquema
montado  para  varrer  do  território  nacional  qualquer
tipo de oposição ao regime. Para construí- la, a equipe
do  projeto  utilizou  como  fonte  um  processo  de
indenização  de  um  ex-preso  político  do  período,
Antônio Pinheiro Salles.
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/08/13/a
pers-presente-professor-esquemas-repressivos-e-
tortura/ 

43

8 III – Transversalidade
nas Fontes – diversas
fontes arquivísticas

para diferentes
trabalhos pedagógicos

27/08 Mobilidade urbana e Violência no Trânsito/
Teve como objetivo a  problematização, a partir de um
documento  de  Investigação  Policial, da  paisagem
urbana  atual,  do  seu  funcionamento  e  de  suas
contradições  a  partir  da  historicização  do
desenvolvimento das cidades e do transporte urbano.
Abordamos o tema da violência no trânsito como uma
evidência  do  desrespeito  ao  direito  à  mobilidade
urbana e  à  cidade,  que entendemos ser  estendido a
todos os habitantes de uma determinada circunscrição
territorial/
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/08/27/a
pers-presente-professor-mobilidade-urbana-e-
violencia-no-transito/ 

62

9 I – Resistência à
Ditadura Civil-militar –

das fontes
arquivísticas para a

sala de aula, 50 anos
depois

10/09 O Fim da Ditadura: Abertura Política e Anistia 
Teve como  objetivo  auxiliar  na  compreensão  desse
período da História do Brasil conhecido como Abertura
Política, no qual lutas pela redemocratização do país,
dentre  elas  a  luta  pela  Anistia,   foram  forjadas  por
diversos  setores  da  sociedade. Para  construí-  la,  a
equipe do projeto utilizou como fonte dois processos
de indenização de ex-presas políticas do período, Ana
Lúcia Oliveira e Terezinha Burmeister/
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/09/10/a
pers-presente-professor-o-fim-da-ditadura-anistia-e-
abertura-politica/ 
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10 II – Cativeiro e
Resistência a

escravidão negra no
Rio Grande do Sul a

partir de fontes
arquivísticas

24/09 Resistência  à  Escravidão:  uma  história  de  luta
registrada nos processos crimes/
Teve como proposta a problematização de formas de
resistência  encontradas  nos  registros  de  processos-
crimes  nos  quais  negros  escravizados  foram
identificados como vítimas ou réus/
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/09/24/a
pers-presente-professor-resistencia-a-escravidao-uma-
historia-de-luta-registrada-nos-processos-crimes/ 

30

10 I – Resistência à
Ditadura Civil-militar –

das fontes
arquivísticas para a

sala de aula, 50 anos
depois

08/10 O  Processo  de  Redemocratização:  Rupturas  e
Permanências/
Teve como  objetivo  auxiliar  na  compreensão  do
processo  de  redemocratização  vivido  pelo  Brasil  na
transição da ditadura para a democracia. Para construí-
la,  a  equipe  do  projeto  utilizou  como  fonte  dois
processos  de  indenização  de  ex-presos  políticos  do
período,  Inácio  da  Silva  Mafra  e  de  Antônio  Cunha
Losada/
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/10/08/a
pers-presente-professor-o-processo-de-
redemocratizacao-rupturas-e-permanencias/ 

32

12 III – Transversalidade
nas Fontes – diversas
fontes arquivísticas

para diferentes
trabalhos pedagógicos

29/10 Sociedade, Violência e Políticas de Segurança/
Teve como  objetivo  discutir  violência  e  políticas  de
segurança  sobre  o  prisma  dos  Direitos  Humanos  na
tentativa de conciliar a ideia de punição ao agente que
cometeu um crime às condições necessárias para que
esse sujeito retorne à vida em sociedade/
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/10/22/a
pers-presente-professor-sociedade-violencia-e-
politicas-de-seguranca/ 

35

13 I – Resistência à
Ditadura Civil-militar –

das fontes
arquivísticas para a

sala de aula, 50 anos
depois

12/11 Democracia e Justiça de Transição/
Teve como  objetivo  auxiliar  no  reconhecimento  da
importância  de  uma  efetiva  justiça  de  transição  nos
processos  de  (re)construção  da  democracia. Para
construí- la, a equipe do projeto utilizou como fonte o
processo  de  indenização  do  ex-preso  político  do
período, Luiz Eurico Tejera Lisboa. 
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/11/12/a
pers-presente-professor-democracia-e-justica-de-
transicao/ 

31

14 II – Cativeiro e
Resistência a

escravidão negra no
Rio Grande do Sul a

partir de fontes
arquivísticas

26/11 A  Experiência  do  Cativeiro,  a  Resistência  e  a
Liberdade. 
Teve  como proposta  abrir  possibilidades de reflexões
acerca da concessão de alforrias como uma conquista,
resultante  do  empenho  pessoal  do  negro  cativo  em
lutar por ela, seja por meio do pagamento em pecúlio
ou com prestação de serviços.
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/11/26/a
pers-presente-professor-a-experiencia-do-cativeiro-a-
resistencia-e-a-liberdade/ 

45

15 I – Resistência à 10/12 A Luta por Memória, Verdade e Justiça
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Ditadura Civil-militar –
das fontes

arquivísticas para a
sala de aula, 50 anos

depois

Teve como objetivo auxiliar na compreensão de que a
memória,  a verdade e a justiça são direitos que devem
ser reconhecidos e garantidos a qualquer cidadão que
vive em uma democracia. Para construí- la, a equipe do
projeto utilizou como fonte o processo de indenização
do ex-preso político, Jorge Fischer Nunes.
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/12/10/a
pers-presente-professor-a-luta-por-memoria-verdade-
e-justica/ 
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16 III – Transversalidade
nas Fontes – diversas
fontes arquivísticas

para diferentes
trabalhos pedagógicos

24/12 Saúde – História e Políticas Públicas
Teve como objetivos (a) desnaturalizar a ideia, que
talvez para muitos jovens seja óbvia, de que todos
sempre tiveram acesso aos cuidados e avanços da
medicina e que o Estado, o poder público, sempre
ofereceu  serviços  a  população  que  por  eles
procurou e (b) auxiliar na construção da noção de
que o acesso universal  garantido pelo Estado foi
uma conquista da população.
https://arquivopublicors.wordpress.com/2014/12/
24/apers-presente-professor-saude-historia-e-
politicas-publicas/ 
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*Visualizações no Blog Resistência em Arquivo

Ainda  como  perspectiva  de  resultados  do  projeto,  aguardamos  a  efetivação  de  um
Convênio  junto  à  Secretária  de  Educação,  para  que  seja  divulgado  no  site  da  instituição  as
propostas pedagógicas. Da mesma forma, aguardamos a divulgação das propostas pedagógicas no
site do Laboratório de Ensino de História e Educação da UFRGS.

Como  encerramento  dessa  primeira  edição  do  projeto,  ocorrerá  a  publicação  de  uma
coletânea em três volumes, organizados a partir dos eixos temáticos.

Considerações Clarice

Coordenado  pela  historiadora  Nôva  Brando,  a  elaboração  de  cada  uma  das  propostas
pedagógicas contou o trabalho da estagiária Clarice, que se dedicou, na integralidade de sua carga
horária ao projeto, desde meados do mês de maio. 

No final do trabalho, foi solicitado, pela coordenadora, que escrevesse um relato sobre sua
participação, suas aprendizagens e dificuldades durante todo o processo, uma forma encontrada
de registrar o percurso formativo pelo qual passam os estagiários no Arquivo. Esse material se
encontra em arquivo separado.

Planejamento para 2015

No  ano  de  2015,  ocorrerá  uma segunda  edição  do Projeto,  que  contará  com  algumas
modificações. Está previsto para o mês de abril a divulgação da primeira proposta. 
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