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Introdução
O Centro de Documentação e Laboratório de História Oral da Universidade Federal
da Fronteira Sul campus Erechim/RS tem como objetivo reunir documentos e fomentar a
pesquisa, o ensino e a extensão na região do Alto Uruguai gaúcho. O estímulo a guarda e a
preservação de documentos históricos bem como a realização de entrevistas por meio da
técnica da história oral se torna de fundamental importância em regiões distantes dos grandes
centros, trata-se de uma necessidade das comunidades locais e regionais, como a que cerca
este campus da UFFS. Atualmente as atividades desenvolvidas pela equipe consistem na
higienização, organização e catalogação de documentos colocados sob a guarda do Centro,
empréstimo de entrevistas transcritas, desenvolvimento de projetos com a comunidade
externa, bem como encontros de formação que dizem respeito às discussões e leituras acerca
da memória e da história oral, assim como também de princípios da arquivologia e oficinas de
restauração e pequenos reparos em suporte papel. O espaço conta com uma equipe de sete
voluntários, sendo quatro de graduação e três alunas da pós-graduação, um bolsista, dois
professores coordenadores, uma técnica em arquivologia e um professor responsável por
assessorar no manejo das plataformas digitais.
1Graduando do curso de Licenciatura em História e bolsista do Programa de Extensão: Centro de
Documentação e Laboratório de História Oral: experiência de ensino, pesquisa e extensão. Edital
488/GR/UFFS/2018.
2Graduando no curso de Licenciatura em História e voluntário do Programa de Extensão: Centro de
Documentação e Laboratório de História Oral: experiência de ensino, pesquisa e extensão. Edital
488/GR/UFFS/2018.
3Coordenadora do Programa de Extensão: Centro de Documentação e Laboratório de História Oral:
experiência de ensino, pesquisa e extensão. Edital 488/GR/UFFS/2018.

Por meio do Centro de Documentação foram estabelecidas parcerias com setores
internos à instituição e com a comunidade externa, visando o apoio técnico do Centro de
Documentação e Laboratório de História Oral na realização de projetos. O espaço recebe
doações de documentos históricos, realiza a higienização, a catalogação e disponibiliza para
pesquisadores. Também fornece suporte de formação e aparelhos de gravação para
pesquisadores interessados em utilizar a metodologia da História Oral. Atualmente,
desenvolvemos um projeto junto à Secretaria Municipal de Educação de Aratiba/ RS visando
trabalhar a História Oral com os alunos dos oitavos anos da Escola Municipal de Ensino
Fundamental de Aratiba.
Metodologia
O trabalho no Centro de Documentação entremeia ensino, pesquisa e extensão. Os
acadêmicos participam de reuniões mensais de planejamento, estudo e avaliação das
atividades realizadas. Estas atividades englobam a formação teórica e metodológica com
relação a memória, história oral e acervos; a higienização e sistematização de documentos
impressos doados pela comunidade ao Centro e, a prática da história oral no ensino de
história. O desenvolvimento da ação de extensão junto a Escola Municipal de Aratiba que visa
trabalhar a memória aratibense por meio da oralidade de seus moradores tendo os alunos dos
oitavos anos como pesquisadores estimula não só a reflexão sobre o fazer do historiador, suas
fontes e metodologias, como também a interação direta da academia com a escola propiciando
aos acadêmicos uma experiência didático-pedagógica. Cabe destacar que reuniões também
são feitas na Escola com a participação da direção e da professora que ministra a disciplina de
História.
Desenvolvimento e processos avaliativos
O espaço, em sua abrangência como Centro de Documentação e Laboratório de
História Oral, recebeu documentos tais como jornais, fotografias, atas e uma centena de
clipagens acerca da fundação da UFFS/ campus Erechim. Essas reportagens tiveram título e
assunto organizados em planilha visando a constituição de um sistema de consulta digital. Os
documentos também foram higienizados, catalogados e acondicionados pela equipe. Já em
sua abrangência como Laboratório de História Oral, o projeto anteriormente referido com a
Escola Municipal de Aratiba realizou entrevistas com a comunidade por meio de roteiros
construídos e aplicados pelos alunos dos oitavos anos e acompanhamento dos acadêmicos
visando trabalhar a memória local e desenvolvendo o ensino de história a partir da
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metodologia da História Oral (MAGALHÃES; SANTHIAGO, 2015). A Escola participa de
todo o desenvolvimento do projeto que iniciou com uma visita dos alunos e professores ao
campus e, especialmente ao Centro de Documentação. A participação da professora que
ministra a disciplina de História é de fundamental importância para o projeto que foi
modificado em sua proposta inicial a partir da contribuição da docente e da avaliação
constante da equipe.
Considerações Finais
Com relação ao acervo do Centro de Documentação, a equipe realiza higienização e
catalogação dos documentos recebidos, atividade que demanda leituras da área de
conservação e arquivologia, bem como suscita ideias de pesquisa. Cabe destacar que, com a
presença constante do bolsista no Centro, já é possível o empréstimo de entrevistas e a
consulta a jornais e documentos sob a guarda do Laboratório. No que tange a história oral, a
participação de toda equipe assim como da direção da Escola no projeto e, especialmente da
professora da disciplina de História, tem possibilitado trocas pedagógicas importantes
enriquecendo a prática e as discussões sobre a metodologia da história oral em sala de aula.
Esse projeto que está em andamento aproxima a Universidade da comunidade, bem como
proporciona uma experiência singular que engloba a discussão de teoria, metodologia e a
experiência de sala de aula.
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