
O Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e as caixas pedagógicas AfricaNoArquivo:
história, memória e patrimônio para a igualdade étnico-racial.

No presente trabalho primeiramente compartilharei o processo de criação, produção e distribuição
da caixa pedagógica AfricaNoArquivo, elaborada pela equipe do Arquivo Público do Estado do Rio
Grande do Sul (APERS) a partir do patrimônio documental salvaguardado pela instituição. A caixa
foi  produzida  com recursos  captados  em edital  do  IBRAM, com apoio  da  UFRGS através  do
Programa  de  Educação  Patrimonial  UFRGS/APERS,  e  foi  idealizada  no  escopo  do  projeto
“AfricaNoArquivo: fontes de pesquisa & debates para a igualdade étnico-racial no Brasil”. Está
sendo distribuída para 700 escolas públicas e outras instituições de ensino e memória contendo
reproduções  de  documentos  relativos  ao  período  da  escravidão  no  RS  e  suas  respectivas
transcrições, um jogo pedagógico de tabuleiro criado a partir desses documentos, material de apoio
ao professor e um vídeo educativo. Após anos de trabalho do APERS para difundir seus acervos
evidenciando a contribuição de negras e negros na formação histórica e social de nosso estado, seja
através  da elaboração e  publicação dos  “Catálogos  de  Documentos  da  Escravidão”,  do  projeto
“Preservação das  Cartas  de  Liberdade”,  ou  da  realização,  desde  2009,  da oficina  de  Educação
Patrimonial  “Os  Tesouros  da  Família  Arquivo”,  a  caixa  pedagógica  AfricaNoArquivo  é  uma
importante ação que contribui para consolidar o Arquivo Público como referência para a pesquisa e
o ensino nessa área. Em seguida, a partir das experiências com este projeto, refletirei a respeito das
ações educativas em instituições arquivísticas, do emprego do patrimônio documental como fonte
primária nos processos de ensino e aprendizagem sobre história e cultura africana e afro-brasileira,
suas dificuldades e potencialidades tendo em vista a importância e a necessidade da efetivação da
Lei  10.639 nas escolas  de nosso país,  e  sobre como esse patrimônio pode contribuir  para uma
educação voltada à igualdade étnico-racial.  Sendo o acervo custodiado pelo APERS oriundo do
exercício  das  funções  do  Estado,  em grande parte  escrito  nos  séculos  passados pelas  mãos  de
senhores, brancos e escravizadores, é possível utilizá-lo para estudar, compreender e valorizar a
trajetória de mulheres e homens que foram escravizados? Ainda que tais documentos registrem
fragmentos de um passado escravista, é possível perceber a agência desses sujeitos, a resistência e a
luta por liberdade, e as conexões entre África e Brasil a partir de sua análise, da problematização de
conceitos  empregados  em  sua  escrita  e  de  referências  espaço-temporais  que  nos  permitam
aprofundar pesquisas com outras fontes? Nesse caminho, é possível afirmar que o APERS faz parte
do patrimônio negro e que podemos enxergar um “Africano Arquivo” ou a “África No Arquivo”,
como nos aponta o jogo de palavras no nome do projeto?
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