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RESUMO 

A história de cada época, de cada local e de cada povo deixa resquícios que a 
perpetuam. Os registros são formas de transformar esses resquícios em fragmentos 
históricos, ampliando as condições para compreender a evolução histórica daquilo 
que representam Uma das formas de evitar o esquecimento da história é registrar o 
que se acessa ao ativar a memória de personagens que a vivenciaram, além de 
recorrer à análise de documentos, imagens e objetos utilizados no passado. Em 
função da relevância de acessar a memória daqueles que vivenciaram momentos 
determinantes na constituição de uma cidade, esta pesquisa teve como objetivo 
produzir um material didático em forma de histórias em quadrinhos composto por 
fragmentos de memórias da população local e da análise de acervo museológico 
sobre Macieira, Santa Catarina, compondo um produto educacional para a 
preservação e a difusão da história do município no Ensino Fundamental. Por meio 
de um estudo documental e exploratório, apoiado pela abordagem qualitativa, 
recorreu-se a objetos, imagens, documentos e personagens ativos da comunidade a 
fim de registrar história do município a partir de uma análise historiográfica aberta às 
experiências humanas e às transformações sociais. A pesquisa contou com a 
participação de dez moradores da comunidade, todos com idade superior a 70 
(setenta) anos, e 12 (doze) estudantes matriculados na turma de 9º ano do Ensino 
Fundamental, com idades entre 13 (treze) e 14 (quatorze) anos. Coletaram-se os 
dados por meio de um roteiro para análise documental e um roteiro de entrevista 
estruturada. O acervo museológico e as memórias acessadas nas rodas de 
conversa evidenciaram fragmentos de uma história pregressa, sendo reconstituídos 
dados e fatos do período de formação da Vila Paiol e seu desenvolvimento até a 
emancipação política-administrativa e a decorrente transformação no município de 
Macieira. Os utensílios domésticos, as ferramentas utilizadas no trabalho agrícola e 
outros objetos que compõem o acervo do Museu Municipal constituem registros do 
passado e exerceram um papel determinante para ativar a memória dos moradores 
sobre a chegada à comunidade, os modos de vida, as dificuldades, a luta pela 
emancipação e as diferenças entre a realidade daquela época e da atual. Durante a 
realização do estudo, a participação dos estudantes na coleta de dados fez-se 
fundamental para elaboração da história em quadrinhos proposta por esta pesquisa. 
Como produto educacional, o material produzido ultrapassa o valor didático para 
preservar as memórias dos moradores sobre nove décadas e evidenciar a 
valorização de jovens que se dedicaram à coleta de dados e à elaboração do 
material didático preparado para contribuir com a Educação Básica e com 
moradores ou visitantes de Macieira interessados na história da cidade. 
 
Palavras-chave: História. Memória. Ensino Fundamental. Macieira. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The history of each epoch, each place, and each people leaves traces that 

perpetuate it. Records are ways of transforming these vestiges into fragments that 

can help understand the historical evolution of what they represent. One of the ways 

to avoid forgetting history is to record that which is accessed by activating the 

memory of the characters that experienced it, besides analyzing documents, images, 

and objects used in the past. Due to the relevance of accessing the memory of those 

who experienced decisive moments in the constitution of a city, this research aimed 

to produce a didactic material in the form of comic books, using fragments of the local 

population's memories and the analysis of the museum collection on the city of 

Macieira, Santa Catarina, in southern Brazil, creating an educational product for 

preserving and disseminating the municipality's history in Elementary Education. 

Through a documental and exploratory study, supported by a qualitative approach, 

objects, images, documents and active characters from the community were used to 

record the municipality's history from a historiographic analysis open to human 

experiences and social changes. The research involved the participation of ten 

community residents, all of them over 70 years old, and 12 students enrolled in the 

9th grade class of the elementary school, between 13 and 14 years old and. The 

data was collected using a question guide for documentary analysis, and a structured 

interview script. The museum´s collection and the memories accessed in the 

conversations showed fragments of earlier history, recovering information and facts 

from the settlement of Vila Paiol and its development until the political-administrative 

emancipation and the resulting transformation into the city of Macieira. Household 

items, tools used in agricultural work and other objects that are part of the municipal 

museum's collection are records of the past and played a decisive role in activating 

the memory of residents about the arrival to the community, the ways of life, the 

difficulties, the struggle for emancipation and differences between the reality of that 

time and the present. During the study, the participation of the students in the data 

collection was fundamental to create the comic book proposed by this research. As 

an educational product, the produced material exceeds the didactic value to preserve 

nine decades of residents’ memories, and highlight the value of young people who 

have dedicated themselves to data collection and preparation of the didactic material 

that was created to contribute to the Basic Education, and the residents and visitors 

interested in the history of the city. 

Keywords: History. Memory. Elementary School. Macieira. 
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INTRODUÇÃO 

 

No decorrer dos anos, constrói-se, evolutivamente, a história de um 

determinado local, contribuindo para seu desenvolvimento e transformação. Essa 

construção é mobilizada por pessoas que vivenciaram os fatos ocorridos em 

diversos períodos, o que torna relevante o registro das suas memórias.  

Burke (2008, p. 90) reforça essa necessidade ao afirmar que “[...] homens e 

mulheres, ou a velha e a nova geração, podem não se lembrar do passado da 

mesma maneira”. Para acessar informações, necessário se faz, então, ativar a 

memória por meio de vivências e de personagens pregressos, direcionando-os a 

alguns fatos ocorridos. 

Ao se basear em vivências, a memória se constitui na construção de um 

passado realizado no presente. Ela é referência para a forma de pensar e de agir 

que o indivíduo e o grupo social desenvolvem ao longo do tempo, constituindo-se na 

reconstrução de fragmentos do passado, reforçando a identidade coletiva e 

individual do presente (MAIA FILHO, 2013). 

Considerada um dos principais recursos à construção da identidade social de 

um determinado local, a memória é construída por meio do acesso a personagens 

vivos que transformam a sociedade. Nesse processo, a relação da memória com a 

história se dinamiza na preservação e na retenção do tempo, suporte essencial à 

construção do saber histórico.  

Em sua manifestação “[...] a história da memória é um campo que revela com 

rara clareza a importância dos esquemas ou estereótipos [...]. À medida que os 

acontecimentos retrocedem no tempo, perdem algo de sua especificidade” (BURKE, 

2008, p 88). 

É na memória que “[...] nos refugiamos todas as vezes que remontamos [...] a 

encosta de nossa vida passada” (MAIA FILHO, 2013, p 43). Ela tem o poder de 

manter o tempo vivo, contribuindo para o acesso àquilo que não volta mais.  

Especificamente, nesta dissertação, a memória transitará pela história da 

cidade de Macieira, um município do oeste de Santa Catarina, cuja distância da 

capital do Estado é de 448 quilômetros. Por meio de um estudo documental e 

exploratório, apoiado pela abordagem qualitativa, pretende-se recorrer a 

personagens ativos da comunidade a fim de registrar sua história a partir de uma 
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análise historiográfica aberta às experiências humanas e às transformações sociais. 

Como produto educacional, pretende-se produzir uma história em quadrinhos, cujo 

acesso se deve disponibilizar tanto para as escolas do município como para outras 

instituições que se interessam pela história local.  

Por isso, este estudo tem por questão mobilizadora o seguinte problema de 

pesquisa: que fragmentos da história de Macieira, Santa Catarina, podem ser 

acessados por meio do acervo bibliográfico e das memórias de moradores locais 

para composição de um material didático elaborado com a contribuições de 

estudantes do Ensino Fundamental? 

Articulando-se ao problema da pesquisa, este estudo objetiva produzir um 

material didático em forma de histórias de quadrinhos composto por fragmentos de 

memórias da população local e da análise do acervo museológico de Macieira, 

Santa Catarina, disponibilizando-o como produto educacional para a preservação e 

para a difusão da história do município na Educação Básica e na comunidade em 

geral. Em relação aos objetivos específicos, este estudo tem por compromisso: I) 

sistematizar dados sobre a memória histórica da cidade de Macieira, por meio do 

acesso ao acervo museológico; II) coletar dados por meio da realização de rodas de 

conversa com pessoas que vivenciaram a formação da Vila Paiol e seu 

desenvolvimento até o período da emancipação política-administrativa e a 

decorrente transformação no município de Macieira; III) sistematizar os dados 

coletados, adequando-os em uma sequência cronológica compatível ao material 

didático produzido na sequência; IV) organizar uma história em quadrinhos com 

auxílio dos estudantes implicados na pesquisa, priorizando dados e acontecimentos 

que caracterizem a história passada de Macieira. 

Considerando a relevância da construção da história pessoal e de sua 

consonância com a atuação profissional, esta pesquisa tem como origem o estímulo 

à valorização das memórias locais e sua veiculação no currículo escolar. É a partir 

de documentos e de relatos dos sujeitos pesquisados que se pretende elaborar um 

material didático para utilização no contexto educacional, articulando, dessa forma, 

uma vontade que permeia a vida pessoal da pesquisadora, além de atender às 

necessidades de seu campo profissional.   

Outra razão que justifica o interesse pela pesquisa se relaciona à importância 

de preservar a memória da cidade de Macieira como uma das formas de valorizar a 
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história desse lugar. O material didático produzido é uma forma de registro e de 

preservação dessa memória além de ser um recurso à aprendizagem dos 

estudantes.  

Este trabalho de pesquisa busca resgatar a história do município, contada 

através dos personagens vivos, pessoas que vivenciaram a história local desde a 

colonização até a emancipação, envolvendo dimensões como: agricultura, 

construções, comércio, religião, educação, organização política, social e cultural. 

Envolve, também, o acervo documental disponível na cidade sobre sua própria 

história.  

Para as pessoas que residem neste local, espera-se que o resultado da 

pesquisa seja um material de fácil acesso e que sirva para o estímulo ao sentido de 

pertencimento, pois terão a oportunidade de reviver algumas situações e de 

favorecer sua preservação. Para o município, o material didático será mais um 

recurso à contação da sua história, compondo o acervo do museu Municipal para 

acesso da comunidade.  

A proposta prioriza a constituição do município, desde seu surgimento, por 

volta de 1900, até os anos de 1992, com a sua emancipação política administrativa. 

Essa iniciativa pretende sensibilizar a comunidade escolar a fim de que percebam a 

importância de se preservar a memória local e de evidenciar o potencial dos 

documentos guardados em arquivos públicos ou particulares. 

 A busca de dados e sua sistematização no material didático não se limita 

apenas ao nome de ruas, personagens importantes ou datas comemorativas, mas 

também busca inserir os estudantes em um contexto histórico que lhes é comum, 

relacionado com toda uma conjuntura nacional e internacional. Portanto, espera-se 

estimular, por meio da elaboração do material didático, que aprendam, valorizando o 

que está mais próximo para problematizar situações diárias, observando sua 

relevância e especificidades em relação à dinâmica de contextos históricos mais 

amplos. 

  Nesse processo, destaca-se a relevância de refletir, de resgatar e de valorizar 

o passado, analisá-lo criticamente para compreender, de forma contextualizada, os 

processos que constituíram a cidade de Macieira. Esse processo implicou o estudo e 

o registro das memórias, transformando-as em referência aos estudos sobre essa 

cidade.  
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A pesquisa conta com a participação de uma amostra de dez moradores da 

comunidade, todos com idade superior a 70 (setenta) anos, e 12 (doze) estudantes 

matriculados na turma de 9º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 13 

(treze) e 14 (quatorze) anos. Enquanto os representantes da comunidade 

participarão da pesquisa por meio de relatos realizados em cinco rodas de conversa 

(uma no Museu Municipal e as demais em sala de aula), os estudantes 

sistematizarão os relatos e avaliarão a versão final do material didático produzido.   

Para a coleta de dados, utilizam-se dois instrumentos: um roteiro para análise 

documental, cujo propósito é identificar fatos históricos de relevância para o 

município, personagens que vivenciaram fatos históricos de relevância para a cidade 

e que podem fornecer informações para o material didático, imagens que 

caracterizam os fatos históricos e podem contribuir para que os estudantes levantem 

informações no decorrer das entrevistas; b) um roteiro de entrevista estruturada 

aplicada pelos estudantes aos personagens em rodas de conversa, sendo composta 

por questões referentes à realidade do município no momento de chegada, ao 

processo de organização da vila, às condições vivenciadas pelos responsáveis pelo 

processo de colonização, à a realidade política vivenciada na etapa da constituição 

do local como distrito de Caçador e ao processo para emancipação.  

Além da relevância para a comunidade em geral, o resultado pretende 

contribuir para o trabalho dos docentes, já que a memória integra o conteúdo 

curricular da Educação Básica, sendo tratado nos anos iniciais e retomado nos anos 

finais do Ensino Fundamental. Por isso, espera-se que se possam observar, além de 

outras condições, as mudanças nos valores e nas atitudes sociais já que a história 

de um determinado local é o resultado das ações dos indivíduos ou das pessoas em 

um determina do momento. Dessa forma, a pesquisa pretende se constituir na busca 

de informações preservadas nas memórias pessoais e documentais com a finalidade 

de obter informações acerca de determinados assuntos vinculados à vivência 

daqueles que fizeram parte da cidade e das transformações que ocorreram.  

Além de coletar dados em fontes distintas, a pesquisa possibilita confrontar 

diferentes versões, observando as semelhanças e o distanciamento dos relatos. 

Nesse processo, a pesquisa documental e a exploratória vem a cumprir sua função 

ao reforçar considerações de Fonte (2004, p. 3) quanto ao papel da pesquisa 
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científica e seu planejamento, pois esse envolve “[...] rigorosos critérios de 

processamento das informações”.  

A oportunidade de trabalhar com o assunto da memória local surgiu por meio 

do Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica, o qual prioriza a 

pesquisa com intervenção. Ao vincular-se à linha de pesquisa ‘Cultura, Ensino e 

Formação Docente’, aproxima-se com a ênfase da mesma de ter, na qualificação da 

formação docente e na prática profissional, o seu objeto de reflexão, de análise e de 

transformação, dedicando-se ao estudo da cultura pedagógica, visando a sua 

ressignificação e ao delineamento de ações transformadoras por meio das práticas 

docentes (UNIARP, 2016). 
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1 DA MEMÓRIA À PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E OS SUPORTES PARA 

ACESSO AOS FRAGMENTOS 

 

Todo documento constitui uma fonte de informação. Facilitar o acesso é uma 

forma de socializar dados e fatos e uma maneira de ampliar a inclusão social, 

especialmente nesse momento de vigência do que ficou definido como Sociedade 

da Informação (SI), tanto por ser um momento de mudanças aceleradas como de 

múltiplas alternativas para preservação da história individual e coletiva.  

Apesar de ser “[...] incapaz de prever e de predizer o futuro” a história 

consiste em um diálogo entre o passado e presente (LE GOFF, 1990, p. 4). Nesse 

processo, a relação dos documentos com a história instiga visitar o passado, por 

meio do acesso à memória, e estudar a formação da identidade local, evidenciando 

a relevância da necessidade destacada por Lodolini das pessoas trazerem consigo, 

desde os primórdios, o desejo de sua preservação por meio do registro. 

[...] desde a mais alta Antigüidade [sic], o homem demonstrou a 
necessidade de conservar sua própria “memória” inicialmente sob a 
forma oral, depois sob a forma de graffiti e desenhos e, enfim, graças 
a um sistema codificado [...] A memória assim registrada e 
conservada constituiu e constitui ainda a base de toda atividade 
humana: a existência de um grupo social seria impossível sem o 

registro da memória, ou seja, sem os arquivos (LODOLINI, 1990 
apud JARDIM, 1995, p. 4). 

Sob o ponto de vista de Pereira (2011, p. 23), a memória é “[...] a capacidade 

de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis tanto no cérebro como 

em outros mecanismos artificiais como, por exemplo, a memória de um computador, 

ou nos documentos de arquivo [...]”. É através dela que se dá significado ao 

cotidiano. 

A memória oportuniza o acesso à história em constante transformação; 

mudanças ocorrem diariamente e tudo muda em espaço de segundos. Em meio a 

essas mudanças galopantes, reside a importância de preservar o passado que se 

manifesta em museus, arquivos, bibliotecas e outros contextos considerados esteios 

da identidade histórica por sua contribuição para evitar o esquecimento e o 

desprendimento do passado. Essa a história, igualmente, pode estar retida na 

mente, esperando que alguém estimule o acesso e a registre. 

Quando a intenção é estudar uma cidade, procura-se, geralmente, identificar 

o conhecido, como pontos de referência com o passado, objetos e outros recursos 
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que colaboram no acesso à história pregressa. Nesse processo, o espaço é recriado 

na memória pelos afetos, sensações e ideias.  

[...] É ainda nessa medida que uma cidade inventa seu passado, 
construindo um mito das origens, recolhendo as lendas, descobrindo 
seus pais ancestrais, elegendo seus heróis fundadores, identificando 
um patrimônio, catalogando monumentos, atribuindo significados aos 
lugares e aos personagens, definindo tradições, impondo ritos. Mais 
do que isso, tal processo imaginário de invenção da cidade e de 
escrita de sua história é capaz de construir utopias, regressivas ou 
progressivas, através das quais a urbe sonha a si mesma. 
(PESAVENTO, 2007, p. 16). 

É essa memória individual e coletiva que orientará a relação humana com o 

espaço seja urbano ou rural. Por isso, a relevância da consciência de que, ao agir 

sobre o local, este também age sobre as pessoas. A construção da memória é, 

portanto, algo que resulta de uma ação recíproca. 

Nessa reciprocidade, a cidade se transforma tanto no lugar onde se inscreve 

a história como no entorno que pode preservar a memória individual e coletiva. Essa 

história, porém, não é uma simples coleta de referências factuais, mas uma 

recepção e percepção de lembranças e repertórios perdidos que incidem sobre o 

espaço da cidade. É a partir dessa premissa que esta pesquisa transitou pela 

memória da cidade de Macieira e, por meio de diferentes estratégias, coletou dados 

e fatos cujo registro culminou na produção de um material didático. 

 

2.1 AS IMAGENS E AS REPRESENTAÇÕES DA HISTÓRIA DE UMA CIDADE 

 

A memória é uma reconstrução de fragmentos ou pedaços da história do 

passado, que reforça a identidade tanto coletiva quanto individual e tem o poder de 

manter um passado vivo, retornando em pensamento a um tempo que não volta 

mais. É nesse processo que a importância de preservar informações em diferentes 

tipos de suporte se vincula à “[...] necessidade de resguardar o passado, no intuito 

de entender o presente e fazer prospecções ao futuro com base nas experiências 

vivenciadas anteriormente (MENDES; SANTOS; SANTIAGO, 2010, p. 2).  

O acesso à memória, por meio de diferentes suportes, colabora para que a 

preservação da história seja baseada em vivências e em experiências humanas. Um 

dos suportes para os registros de memória é a fotografia. Essa está por toda parte, 

imortalizando diferentes instantes e situações da vida e, nesse percurso, o que, para 
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muitos significa apenas a prova de um fato, pode ser, na verdade, uma importante 

fonte histórica para a análise social e cultural da história humana de um determinado 

local.  

As fotografias revelam fragmentos do que foi vivido e apresentam aquilo que 

se quer guardar individual e coletivamente e o que se pretende mostrar para os 

outros. A fotografia serve, então, como suporte da memória e sua relevância 

consiste no potencial oferecido para reconstruir a história (FERNANDES; PARK, 

2006). 

Na primeira metade do século XX, a utilização da máquina fotográfica se 

tornou popular. Além da crescente e veloz evolução tecnológica que a envolveu, a 

fotografia passou a figurar como um discurso da verdade, importante documento 

comprobatório de um acontecimento que se transforma em fato registrado.  

A fotografia nasceu no século XIX, época marcada por uma 
concepção de História inspirada na filosofia positivista, na qual a 
noção de documento histórico estava associada ao valor de prova 
dos registros textuais, notadamente os de caráter oficial, como leis, 
tratados, certidões, atas. Com a exatidão e a fidelidade da 
representação fotográfica em relação aos demais registros visuais já 
existentes deram à fotografia grande credibilidade no testemunho 
dos acontecimentos vividos pelo homem, ofuscando, assim, a 
compreensão crítica da natureza subjetiva das informações contidas 
nesse tipo de fonte histórica (TURAZZI, 2005, p. 6).  

  A fotografia pode ser usada como fonte histórica se tomada como um 

fragmento de realidade, um aspecto do passado, em que a decisão de registro se 

fez necessária.  Dessa forma, vale levantar os diversos aspectos contidos na 

fotografia e sua contextualização, que provocam reflexões sobre os conteúdos 

subjacentes e os motivos para seu registro, especialmente quando se sabe que 

cada geração tem, de uma forma ou outra, a memória de acontecimentos que são 

pontos de amarração de sua história.  

 Nesse sentido, há que se ter cuidado com a forma como as informações são 

expostas, pois se sabe que todo documento fotográfico é produzido por uma pessoa 

que tem uma intencionalidade. A fotografia é, nesse sentido, um jogo de expressão 

e conteúdo que a envolve, porque representa uma história, um fato ou um momento. 

 Em função do valor da fotografia, esperava-se que este estudo pudesse 

aprofundar o referido recurso com um dos suportes centrais para a coleta de dados 

sobre a história da cidade de Macieira. Partiu-se do princípio de que toda sociedade 

deve ter sua memória valorizada, permitindo que as tradições ou a cultura de um 
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povo sejam preservadas através de gerações, por isso, especificamente neste 

estudo, a fotografia é compreendida como suporte para reconstrução de fragmentos 

da história do passado que reforçam a identidade local e têm o poder de mantê-la 

viva. 

 Esperava-se que o acesso a fotografias sobre a constituição histórica de 

Macieira possibilitasse reconhecer singularidades sem perder de vista suas 

implicações para constituir a totalidade, ou seja, o contexto de uma cidade 

construída com a participação de pessoas e a partir de um movimento dialético entre 

a micro-história e a macro-história.  

Para Chartier (1999), a micro-história é reveladora de estudos sobre as 

sociedades, pois tem demonstrado a possibilidade de se pensar a 

representatividade a partir de um caso excepcional, controlando a sua 

excepcionalidade a partir do que se pode saber da cultura partilhada ou da 

organização social. 

É o saber da História como possibilidade e não como determinação. 
O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, 
inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me 
relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que 
ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de 
ocorrências. Não sou apenas objeto da História, mas seu sujeito 
igualmente. No mundo da História, da cultura, da política, constato 
não para me adaptar, mas para mudar (FREIRE, 2001, p. 85-86). 

 O grande desafio desta pesquisa se constituiu pelo desejo de preservar as 

micro-histórias de Macieira com o intuito de manter viva a lembrança daqueles que 

participaram da sua construção, de suas instituições e dos momentos em que fatos 

significativos para essa construção ocorreram. Contudo, também, pelo desejo de 

que, a partir delas, a macro-história local fosse, minimamente, parcialmente 

reconstruída. Nesse sentido, as micro-histórias não se constituiriam em atos 

individuais, mas resultariam em um laço “[...] de solidariedade, e, como tal, só pode 

existir porque foi constituída em relação a todo um conjunto de noções e 

convenções comuns, presentes em pessoas, grupos, lugares, datas, palavras e 

formas de linguagens das quais nós fazemos ou fizemos parte” (SANTOS, 2003, p. 

131). 

 Macieira está localizada no meio oeste de Santa Catarina, tendo como limites 

geográficos os municípios de Arroio Trinta, Caçador, Água Doce, Salto Veloso, 

sendo elevada à categoria de cidade pela Lei nº 8.560 de 30 de março de 1992, 
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pois, até então, pertencia ao município de Caçador. Sua história inicial precede sua 

emancipação, por isso, a relevância de registrar as memórias distantes de seu povo 

e sua contribuição para a coletividade a partir da concepção de que acessar o 

passado é uma forma de dar significado à existência atual, estimulando, nesse 

processo, o (re)encontro identitário e a valorização da própria história. 

Com a pesquisa, esperava-se colaborar para “[...] trabalhar de forma que a 

memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE 

GOFF, 2003, p. 477), especialmente quando do uso do material didático em sala de 

atual. Nesse sentido, pretendia-se acessar memórias e experiências que são 

pessoais, mas, ao mesmo tempo, coletivas, transformando-as em fontes históricas 

emancipadoras para uso em sala de aula. Por isso, a pesquisa mobilizou conteúdos 

individuais e situou sentidos construídos na vida coletiva; ou seja, sentidos que são 

pessoais, mas, ao mesmo tempo, referentes a um tempo e a um lugar. 

A ideia inicial era de que Macieira se constituiu em um contexto influenciado 

por muitos agentes que atuaram para sua transformação. Por isso, compreendia-se 

que visão sobre ela deveria superar a dimensão unilateral para envolver sujeitos 

com diferentes condições sociais, valores e sentimentos. 

Essa necessidade se justificou pelas mudanças nos conceitos de família, de 

sexualidade, de comportamento, de trabalho, e de tantas outras condições que 

repercutem em novas maneiras de compreender a cidade. Dessa forma, a cidade 

constituiu em um discurso que, de acordo com Barthes (2004), formata-se em uma 

linguagem por meio da qual se fala da própria cidade, seja ela a habitada ou a 

simplesmente visitada. 

A compreensão de como esses componentes estão intrincados e de que 

maneira se apresentam na atual forma da cidade permite perceber como a cidade 

corresponde a uma obra sempre inacabada, presa para a reconstrução através do 

pensamento e da ação prática. Por isso, a relevância das imagens que, ao serem 

analisadas, relevam informações sobre o contexto que representam. 

Todas as imagens, em todo o caso, têm sua razão de ser, exprimem 
e comunicam sentidos, estão carregadas de valores simbólicos, 
cumprem funções religiosas, políticas ou ideológicas, prestam-se a 
usos pedagógicos e mesmo mágicos. Isso quer dizer que participam 
plenamente do funcionamento e da reprodução das sociedades 
presentes e passadas. Em todos os aspectos, elas pertencem ao 
território de ‘caça’ do historiador (SCHIMITT, 2007, p. 11).  
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As imagens são uma produção das pessoas, fruto do contexto histórico que 

influencia sua existência e de sua intervenção nesse processo. Por isso, ao mesmo 

tempo que o imaginário coletivo analisado pela história é um dos conteúdos que 

favorece a compreensão das diferentes sociedades, o estudo das imagens 

estabelece uma articulação consistente na perspectiva da história, sendo ela 

considerada um registro dos múltiplos significados possíveis do contexto histórico 

que ela espelha e é produto. 

Sabe-se que uma mesma imagem pode gerar várias interpretações, o que é 

possível justamente pelo caráter visual, não textual, do que representa. A 

observação e a análise dos elementos existentes nas imagens têm o objetivo de 

refinar a capacidade subjetiva da pessoa, gerando uma produção imagética que 

pode registrar elementos importantes do processo histórico.  

[...] na fotografia não posso nunca negar que a coisa esteve lá. Há 
uma dupla posição conjunta: de realidade e de passado. E uma vez 
que este constrangimento só existe para ela, devemos tomá-la, por 
redução, pela própria essência, o noema da fotografia. Aquilo que 
intencionalizo numa foto, não é nem Arte nem a Comunicação, é a 
Referência, que é a ordem fundadora da fotografia (BARTHES,1980, 
p.109). 

Portanto, a análise iconográfica se situa no nível da imagem, especialmente, 

quando “[...] a interpretação iconológica tem aí seu ponto de partida e estende-se além do 

documento visível, além da chamada evidência documental [...]” (KOSSOY, 2001, p. 55). 

Nesse processo, o autor destaca que favorece a recuperação de diferentes camadas de 

significação, enquanto a interpretação iconológica se desenvolve na esfera das ideias. 

Kossoy (2001), um dos autores que dedica suas pesquisas à fotografia e à 

memória, tornando-se referência para estudos de fotografias documentais, deixa 

clara a necessidade de contextualização das imagens selecionadas pelo 

pesquisador, pois, segundo ele, a fotografia não consegue, sozinha, oferecer as 

informações sobre o passado. Portanto, o sucesso nas investigações desses 

documentos depende diretamente das informações iconográficas e de informações 

escritas de diferentes naturezas. 

A memória pura é a que reside nas imagens da lembrança. Ela não 
negligencia nenhum detalhe; atribui a cada fato, a cada gesto, seu 
lugar e sua data, sem segunda intenção de utilidade ou de aplicação 
prática, [...] registra, sob a forma de imagens-lembranças, todos os 
acontecimentos de nossa vida cotidiana à medida que se desenrolam 
sado pelo mero efeito de uma necessidade natural. Por ela se torna 
possível o reconhecimento inteligente, ou melhor, intelectual, de uma 
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percepção já experimentada; nela nos refugiamos todas as vezes que 
remontamos, para buscar aí uma certa imagem, a encosta de nossa 
vida passada (MAIA FILHO, 2013, p 43). 

A memória tem o poder de manter o tempo vivo, ou seja, resgatar um tempo 

que não volta mais, mas está na memória de quem o viveu. Especificamente nesta 

pesquisa, sua função é transitar pela história da cidade de Macieira, através dos 

personagens ativos da comunidade, facilitando seu registro a partir de uma análise 

aberta às experiências humanas e às transformações sociais. 

 

2.2 A ANÁLISE DOCUMENTAL COMO TÉCNICA DE ACESSO ÀS MEMÓRIAS  

 

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A 

riqueza de informações que deles se pode extrair e resgatar justifica o seu uso em 

várias áreas das Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o 

entendimento sobre objetos e acontecimentos, cuja compreensão necessita de 

contextualização histórica e sociocultural. 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa 
para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, 
insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 
relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase 
totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas 
épocas. Além disso, muito frequentemente[sic], ele permanece como 
o único testemunho de atividades particulares ocorridas num 
passado recente (CELLARD, 2008, p. 295). 

A pesquisa documental tem o documento como objeto de investigação. Nela o 

conceito de documento ultrapassa a ideia de textos escritos e/ou impressos para se 

transformar em fonte de pesquisa, que pode ser escrita e não escrita, tal como 

ocorre em filmes, vídeos, slides, fotografias ou pôsteres. Esses documentos são 

utilizados como fontes de informações, indicações e esclarecimentos que preservam 

seu conteúdo para elucidar e/ou servir como testemunho do passado. Para Cellard 

(2008, p. 296) não é tarefa fácil conceituá-lo, pois “[...] definir o documento 

representa em si um desafio”.  

O documento sempre foi um instrumento de base do registro, sendo utilizado 

pelas mais diversas sociedades e civilizações, épocas e regimes. Nesse ínterim, 

serviram tanto para a comprovação dos direitos e para o exercício do poder como 

para o registro da memória (INDOLFO, 2007). 
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Hauaiss (2008, p. 260) reforça que o documento é tanto a “[...] declaração 

escrita, oficialmente reconhecida, que serve de prova de um acontecimento, fato ou 

estado [...]” como “[...] qualquer objeto que comprove, elucide, prove ou registre um 

fato, acontecimento arquivo de dados gerado por processadores de texto”. Phillips 

(1974, p. 187), por sua vez, defende que documentos são “[...] quaisquer materiais 

escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o comportamento 

humano”. 

As definições indicam a representação do documento como material escrito e 

de sua importância histórica. Contudo, o registro como fonte oficial somente foi 

impulsionado no final do século XIX. Antes desse século, a existência de registros se 

resumia, em grande parte, a vestígios deixados pela humanidade.  

A valorização do documento como garantia de objetividade, marca 
indelével dos historiadores positivistas, exclui a noção de 
intencionalidade contida na ação estudada e na ação do 
pesquisador, sendo esse processo construído historicamente. A 
palavra documento com o sentido de prova jurídica, representação 
que se mantém até a atualidade, contudo, já era usada pelos 
romanos, tendo sido retomada na Europa Ocidental no século XVII. 
Assim, os historiadores positivistas, ao se apropriarem do termo, 
conservam-lhe o sentido de prova, agora não mais jurídica, e sim 
com status científico. O próprio fato de nomear a palavra documento 
aos testemunhos históricos traduz uma concepção de história que 
confunde o real com o documento e o transforma em conhecimento 
histórico. Captar o real nessa lógica cartesiana seria conhecer os 
fatos relevantes e fundamentais que si impõem por si mesmos ao 
conhecimento do pesquisador. Como resultado desse pensamento, 
só se considerava relevante para o campo da história aquilo que 
estava documentado, dando privilégio para os termos e ações da 
política governamental: ações do governo, atuações de 
personalidades, questões ligadas à política internacional, e outros 
assuntos (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 2007 apud SÁ-SILVA, 
ALMEIDA; GANDINI, 2009, p. 7).  

 O documento é um testemunho escrito do passado que possibilita sua 

reconfiguração em um novo registro. É um recurso valioso e indispensável para 

compreensão do processo evolutivo da humanidade e, por isso, Sá-Silva, Almeida e 

Gandini registram algumas orientações acerca das formas de elaboração dos 

documentos históricos. 

É necessário em todas as etapas de uma análise documental que se 
avalie o contexto histórico no qual foi produzido o documento e o 
universo sócio-político do autor e daqueles a quem foi destinado, 
seja qual tenha sido a época em que o texto foi escrito. Isso é 
indispensável quando se trata de um passado distante, e de igual 
modo, quando a análise se refere a um passado recente. No último 
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caso, no entanto, cabe admitir que a falta de distância tenha algumas 
implicações na tarefa do pesquisador. É obrigação do pesquisador 
conhecer satisfatoriamente a conjuntura socioeconômico-cultural e 
política que propiciou a produção de um determinado documento, 
pois esse conhecimento possibilita apreender os esquemas 
conceituais dos autores, seus argumentos, refutações, reações e, 
ainda, identificar as pessoas, grupos sociais, locais, fatos aos quais 
se faz alusão, etc. Pela análise do contexto, o pesquisador se coloca 
em excelentes condições até para compreender as particularidades 
da forma de organização, e, sobretudo, para evitar interpretar o 
conteúdo do documento em função de valores modernos (2009, p. 8-
9).  

 Cellard (2008, p. 301), por sua vez, lembra que “[...] é importante assegurar-

se da qualidade da informação transmitida”. Para ele, não se deve esquecer de 

verificar a procedência do documento. Em alguns casos, é também necessário 

considerar o fato de que alguns documentos chegam por intermédio de copistas que 

tinham, às vezes, de decifrar escritas quase ilegíveis. Por outro lado, é importante 

estar atento à relação existente entre o autor e o que ele escreve, conhecendo 

vários de seus escritos. 

A pesquisa documental é um procedimento metodológico decisivo, é 
quase sempre a base do trabalho de investigação. Dependendo do 
objeto de estudo e dos objetivos da pesquisa, pode se caracterizar 
como principal caminho de concretização da investigação ou se 
constituir como instrumento metodológico complementar. Ela 
apresenta-se como um método de escolha e de verificação de dados, 
pois visa o acesso às fontes pertinentes (SÁ-SILVA, 2009, p. 13).  

A análise dos documentos propõe-se a produzir ou reelaborar conhecimentos 

e criar novas formas de compreender os fenômenos. Nesse processo, o investigador 

deve interpretá-los, sintetizar as informações, determinar tendências e, na medida do 

possível, fazer a inferência. May (2004) defende que os documentos não existem 

isoladamente, mas precisam ser situados em uma estrutura teórica para que o seu 

conteúdo seja entendido.  

Feita a seleção e a análise preliminar dos documentos, o pesquisador 

procederá à análise dos dados. Este “[...] é o momento de reunir todas as partes – 

elementos da problemática ou do quadro teórico, contexto, autores, interesses, 

confiabilidade, natureza do texto, conceitos-chave” (CELLARD, 2008, p. 303).  O 

pesquisador poderá, assim, propor uma interpretação coerente, tendo em conta a 

temática ou o questionamento inicial.  

A análise é desenvolvida através da discussão que os temas e os dados 

suscitam e inclui, geralmente, o corpus da pesquisa, as referências bibliográficas e o 
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modelo teórico. No caso da análise de documentos, recorre-se geralmente à 

metodologia da análise do conteúdo, ou seja, a um conjunto de técnicas de 

investigação científica utilizado em ciências humanas, caracterizado pela análise de 

dados linguísticos. É comum que “[...] nesse tipo de análise, os elementos 

fundamentais da comunicação são identificados, numerados e categorizados. 

Posteriormente, as categorias encontradas são analisadas face a uma teoria específica” 

(APPOLINÁRIO, 2009, p. 27). 

Após ser realizada a codificação de análise, o passo seguinte do processo de 

análise documental é caracterizar a forma de registro, organizando os dados em um 

processo de numerosas leituras e releituras. Muitos dos pesquisadores preferem 

fazer anotações à margem do próprio material analisado, outros fazem esquemas, 

diagramas e diferentes formas de síntese. Essas anotações concretizam o primeiro 

momento de classificação dos dados, que pode incluir o tipo de fonte de informação, 

os tópicos ou temas tratados, o momento e o local das ocorrências e a natureza do 

material coletado. 

 

2.3 A HISTÓRIA ORAL COMO TÉCNICA DE ACESSO ÀS MEMÓRIAS 

 

A técnica da história oral surgiu em 1947, nos Estados Unidos, e ingressou ao 

Brasil na década de 1970 (GARNICA, 1998). Com isso, a oralidade passou a ser tida 

como uma fonte da história, uma vez que, até então, apenas os documentos eram 

tidos como fontes oficiais. 

A história oral é uma das técnicas de pesquisa do campo da história e das 

ciências sociais, áreas em que mais se têm produzido textos de cunho teórico-

metodológico nos últimos anos. É grande a quantidade de artigos, palestras e até 

livros que discutem questões como o papel do pesquisador, o transcurso da 

entrevista, a relação com a memória, entre outras.  

[...] acreditamos que a principal característica do documento de 
história oral não consiste no ineditismo de alguma informação, nem 
tampouco no preenchimento de lacunas de que se ressentem os 
arquivos de documentos escritos ou iconográficos, por exemplo. Sua 
peculiaridade ¾ e a da história oral como um todo ¾ decorre de toda 
uma postura com relação à história e às configurações sócio-
culturais, que privilegia a recuperação do vivido conforme concebido 
por quem viveu (ALBERTI, 1990, p. 5). 
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Segundo Sousa (1998, p. 27), os dados podem ser obtidos “[...] por meio de 

fontes vivas de informações, histórias de vida, autobiografias, biografias, 

depoimentos pessoais e entrevistas [...] material que precisa passar por um 

minucioso processo de análise”. A utilização da oralidade não significa excluir outros 

tipos de fontes, como os documentos escritos ou as imagens para a análise 

historiográfica, pelo contrário, propõe a construção de textos nos quais diferentes 

tipos de documentos são contrapostos e analisados, porém, dedica-se atenção 

maior aos depoimentos orais, pois esses constituem a parte central da pesquisa 

devido a suas características próprias:  

O uso das fontes orais permite não apenas incorporar indivíduos ou 
coletividades até agora marginalizados ou pouco representados nos 
documentos arquivísticos, mas também facilita o estudo de atos e 
situações que a racionalidade de um momento histórico concreto 
impede que apareçam nos documentos escritos. Assim, portanto, as 
fontes orais possibilitam incorporar não apenas indivíduos à 
construção do discurso do historiador, mas nos permite conhecer e 
compreender situações insuficientemente estudadas até agora” 
(GARRIDO, 1993, p. 36). 

Sua utilização nesta pesquisa pretendia possibilitar o acesso às memórias de 

moradores de Macieira. Dessa forma, esperava-se a obtenção de dados que 

contextualizassem a construção da história local. Para tanto, observaram-se regras 

metodológicas que auxiliassem no rigor científico da pesquisa.  

Neste estudo, a história oral foi a técnica mais utilizada, pois o município de 

Macieira não dispõe de uma diversidade de documentos escritos. Contudo, ainda 

existem moradores que vivenciaram a história da formação do município. 

Para auxiliar no acesso à história desse período fez-se necessária a utilização 

de alguns recursos, entre eles, algumas questões previamente delimitadas, 

elaboradas para compreender como viviam e as transformações que ocorreram ao 

longo dos anos. Na sua elaboração considerou-se a possibilidade que as questões 

ofereciam para: a) indexação pessoal: rememorar que estava com o sujeito 

pesquisado; b) indexação local: situar onde se encontrava e o que havia; c) 

indexação temporal: contextualizar a época. Essas estratégias ativam a memória 

para acessar detalhes retidos.   
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3 A MEMÓRIA DO MUNICÍPIO NO CURRÍCULO ESCOLAR E A RELEVÂNCIA DA 

PESQUISA NA ARTICULAÇÃO COM A REALIDADE LOCAL 

 

Acessar a história local por meio de depoimentos é uma estratégia importante 

para a formação integral.  Por isso, a relevância de articular ao currículo o meio em 

que o estudante vive, proporcionando vivências que estimulem a observação e a 

análise empírica sem subestimar a relevância do acesso, construção e difusão de 

conhecimentos curriculares.   

Neste capítulo, analisa-se o componente curricular História à luz da Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC). Igualmente, destaca-se a relevância atribuída à 

pesquisa no acesso à memória e ao registro da história local. 

Ao elaborarem o planejamento anual das turmas e das disciplinas, a memória 

do município no currículo é incluída, destinando o primeiro trimestre ao seu estudo 

devido ao aniversário de emancipação política administrativa do mesmo. Para 

trabalhar o conteúdo, os docentes dispõem de um material postado no site da 

prefeitura e do mapa com as localizações históricas, além de ser possível 

desenvolver atividades pedagógicas no Museu Municipal. 

As fontes, contudo, são escassas e, por isso, a importância de ampliar os 

registros com informações fornecidas por aqueles que retêm a história em suas 

memórias. São personagens vivos que guardam dados e acontecimentos 

conhecidos somente por eles, sendo fundamentais ao currículo escolar. 

  

3.1 O COMPONENTE CURRICULAR HISTÓRIA E A VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA 

NA BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNCC) 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que estabelece 

demandas curriculares e define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica para que os mesmos tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e de desenvolvimento. Em relação a este estudo, o 

documento converge com o propósito quando indica a relevância da Educação 

Básica trabalhar com registros da História: linguagens e cultura, as tradições orais e 

a valorização da memória, a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas 
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e histórias, os patrimônios materiais e imateriais da humanidade, cidadania, 

diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas (BRASIL, 

2017). 

Em decorrência, observa-se a relevância de se promoverem estratégias 

didáticas que possibilitem os estudantes aprofundarem conhecimentos sobre a 

comunidade e compreenderem que todos os grupos humanos criaram uma forma de 

registrar o tempo a partir das mudanças observadas. Dessa forma, a ideia de tempo 

é, portanto, interpretada de acordo com o modo de vida e o ambiente em que se 

vive. 

A BNCC (2017, p. 348), também, estabelece etapas como componente 

curricular de história e acrescenta que “[...] é fundamental considerar a utilização de 

diferentes fontes e tipos de documento (escritos, iconográficos, materiais, imateriais) 

capazes de facilitar a compreensão da relação tempo e espaço e das relações 

sociais que os geraram”. Nesse sentido, chama a atenção à necessidade de levar 

em conta a experiência de vida dos estudantes do ponto de vista social, econômico, 

cultural e temporal, e, por isso, considerou-se fundamental realizar registros da 

história por meio do acesso à memória de moradores que vivenciaram, utilizando-se 

de rodas de conversas. Para execução dessa proposta, foi determinante a indicação 

de alguns conteúdos sugeridos pela BNCC (BRASIL, 2017), entre os quais: 

linguagens e cultura; as tradições orais e a valorização da memória; a noção de 

fonte para a transmissão de saberes; culturas e histórias; os patrimônios materiais e 

imateriais da humanidade; cidadania; diversidade cultural e respeito às diferenças 

sociais, culturais e históricas. 

 

3.2 A RELEVÂNCIA DA PESQUISA NO ACESSO À MEMÓRIA E  O REGISTRO DA 

HISTÓRIA 

 

Roldão (1998) reforça o fato de ser desafiador aos docentes favorecerem nos 

estudantes o gosto pela história, estimulando-os à capacidade investigativa e 

orientando-os para o enriquecimento de conhecimentos de uma determinada época 

e seus acontecimentos. Dessa forma, pode-se apropriar, com entusiasmo, de fatos 

ocorridos no passado, tomando-os como referenciais para estruturação gradual de 

sua identidade pessoal.  
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Freire (2001, p. 32) destaca que “[...] não há ensino sem pesquisa e pesquisa 

sem ensino”. Essa condição se fortalece quando se observa que as crianças se 

atraem pela descoberta, o que compete ao docente não lhes dar respostas prontas, 

mas alimentar-lhes a curiosidade, motivando-as à busca de possíveis respostas 

(MARTINS, 2007, p. 78). 

Diante disso, observa-se a relevância da indicação da BNCC quando faz 

referência à pesquisa como forma de contribuir para os registros históricos (BRASIL, 

2017). Por meio dela, é possível compreender as mudanças ocorridas no decorrer 

do tempo, sua organização e seu desenvolvimento, observando o que precisa e 

pode ser modificando no presente para que o futuro seja convergente com as 

perspectivas atuais. 

Nesse sentido, Martins (2007, p. 34) destaca a relevância de trabalhar com 

projetos de pesquisa desde os anos iniciais. Para ele, isso é determinante para 

evitar situações que muitas vezes ocorrem no Ensino Superior, quando o estudante 

se vê incapaz de realizar os trabalhos solicitados. Por isso, destaca a relevância de 

orientar a criança a utilizar métodos científicos no estudo e na investigação, 

estimulando-a à reflexão sobre problemas da vida e a investigá-los pela observação. 

É diante dessa perspectiva que, nesta pesquisa, esperava-se que o contato 

do estudante com pessoas que vivenciaram a história passada estimulasse neles a 

curiosidade e ampliasse a capacidade de sistematização dos dados coletados. Além 

disso, esperava-se que o fato de avaliar o material organizado a partir da 

contribuição deles, especialmente como o registro das rodas de conversa, 

contribuísse para analisarem a relevância do processo que pode ser desencadeado 

a partir de um ensino contextualizado, reflexivo e vinculado à própria realidade. 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

4 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

 Para atender ao propósito do estudo, necessitou-se selecionar o método e a 

abordagem da pesquisa, a população e a amostra, além da delimitação das técnicas 

de coleta e a maneira de tratar os dados. Esses aspectos são descritos, neste 

capítulo, com o intuito de evidenciar as delimitações metodológicas da pesquisa. 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM 

 

Quanto ao tipo de pesquisa, optou-se pela documental e pela exploratória. 

Enquanto a primeira caracteriza-se pela coleta de dados em documentos [...]” 

(MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 106), atendendo, portanto, ao que se propõe neste 

estudo em relação ao acervo de documentos históricos de Macieira, a segunda 

contribui para ampliar teoricamente temas pouco aprofundados. Elas “[...] são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato” (GIL, 2008, p. 44), que, nesse caso, é o posicionamento 

em relação ao material didático produzido. 

Quanto à abordagem, optou-se pela qualitativa, pois a mesma busca estudar 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados. Nesse sentido, responde a 

questões mais particulares, trabalhando com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes “[...], dessa forma [...] corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2010, p. 23). 

O desenvolvimento da pesquisa compreende a cinco etapas: 

Primeira etapa: correspondeu ao levantamento e à análise de documentos 

que fazem parte do Museu Municipal de Macieira. Priorizaram-se imagens e 

documentos referentes ao processo de colonização, a organização da cidade e seu 

desenvolvimento inicial, compreendido o período de 1900 até os anos de 1992, com 

a sua emancipação política administrativa.  

Segunda etapa: correspondeu à coleta de dados durante a realização de 

cinco rodas de conversa, envolvendo moradores da comunidade: a primeira 

realizada no Museu Municipal e as demais em sala de aula. Nessa etapa mediada 

pela pesquisadora, os estudantes auxiliaram tanto na aplicação do roteiro de 
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questões como na sistematização dos relatos com o objetivo de aproximar o material 

didático, organizado na terceira etapa, ao perfil discente. 

Terceira etapa: nesta etapa, confrontaram-se os documentos coletados na 

primeira fase com os registros realizados na segunda a fim de selecionar os dados 

mais indicados à organização do material didático. 

Quarta etapa: nesta etapa, apresentou-se o material didático aos estudantes 

para que o avaliassem.  

Quinta etapa: organização final dos dados em forma de história de 

quadrinhos.   

Essas etapas foram trabalhadas de forma articulada, pois a produção da 

história em quadrinhos dependia das ações que precediam esse processo. 

 

4.2 LÓCUS DE PESQUISA 

 

A pesquisa teve como lócus a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professora Cândida Bertotto Zucatti, localizada no Km 30, em Macieira, tendo por 

data de fundação o ano 2009. A mesma atende crianças da Educação Infantil e 

estudantes do Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Anos Finais (de 6º e 9º anos) e 

Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

A escola tem por missão contribuir para a formação de cidadãos conscientes 

e atuantes na sociedade através de ações transparentes que garantam o acesso a 

um ensino de qualidade e propiciem a autonomia dos estudantes nela matriculados 

(EMEF PROFESSORA CÂNDIDA BERTOTTO ZUCATTI, 2018). 

A pesquisa foi autorizada pela instituição para desenvolver-se no decorrer do 

ano letivo de 2018. Em contrapartida, havia o compromisso de que, durante a 

pesquisa, fosse respeitada a organização escolar que, por sua vez, tem suas razões 

e sua lógica, as quais precisaram ser consideradas durante a coleta dos dados. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A pesquisa contou com a participação de uma amostra de dez moradores da 

comunidade, todos com idade superior a 70 (setenta) anos e 12 (doze) estudantes 
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matriculados na turma de 9º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 13 

(treze) e 14 (quatorze) anos. Enquanto os representantes da comunidade 

participaram da pesquisa por meio de relatos concretizados em cinco rodas de 

conversa (uma no Museu Municipal e as demais em sala de aula), os estudantes 

sistematizaram os relatos e avaliaram a versão final do material didático produzido.   

Destaca-se que se selecionou a amostra da comunidade em função de formar 

um grupo de pessoas ingressantes no município de Macieira por volta da década de 

1930. Elas se aproximaram do proposto na pesquisa por terem vivenciado parte do 

período histórico que se pretendia sistematizar no material didático.  

 

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, utilizaram-se dois instrumentos: um roteiro para 

análise de documentos e um roteiro de entrevista. Esses dois instrumentos tinham 

propósitos específicos: 

a) Roteiro para análise documental - o instrumento teve como finalidade:  

identificar fatos históricos de relevância para o município; identificar 

personagens que vivenciaram fatos históricos de relevância para a cidade 

e que poderiam fornecer informações para o material didático; imagens 

caracterizadoras de fatos históricos com o intuito de contribuir para os 

estudantes levantarem informações no decorrer das entrevistas. 

Coletaram-se informações pela pesquisadora no Museu Municipal.  

b) Roteiro de entrevista estruturada - a entrevista foi aplicada pelos 

estudantes aos personagens em rodas de conversa, sendo composta por 

questões referentes à realidade do município no momento de chegada; o 

processo de organização da vila; as condições vivenciadas pelos 

responsáveis pelo processo de colonização; a realidade política vivenciada 

na etapa da constituição do local como distrito de Caçador; processo para 

emancipação entre eles.  

Gravaram-se as entrevistas a fim de facilitar a sistematização pelo coletivo 

de estudantes mediado pela pesquisadora. Depois de todas as 

entrevistas, os estudantes organizaram a história do município, ação 
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fundamental para o desenvolvimento do produto educacional proposto 

pela pesquisa.  

 

4.5 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Na relevância da pesquisa estava implícita a importância de se preservar a 

memória local e evidenciar o potencial dos registros orais e escritos como fontes 

importantes  do   trabalho na escola, contribuindo para um ensino contextualizado 

para os estudantes e para o diálogo mais efetivo com a comunidade. Vale, portanto, 

a indicação de Goldenberg (2004, p. 14) ao afirmar que “[...] o que determina como 

trabalhar é o problema que se quer trabalhar: só se escolhe o caminho quando se 

sabe aonde se quer chegar”. 

Este estudo surgiu de uma situação vivenciada em sala de aula quando se 

pretendia trabalhar o conteúdo referente às origens da cidade, sem, contudo, ter 

disponível, para o acesso dos estudantes, um material mais denso sobre o conteúdo 

abordado. Como os registros sistematizados sobre a história local ainda são 

incipientes, pretendia-se coletá-los por meio das seguintes técnicas de pesquisa:  

- História oral: utilizou-se no Museu Municipal e na sala de aula quando das 

visitas de moradores da cidade. Esses momentos pretendiam estimular o acesso às 

memórias por meio de rodas de conversa que evidenciassem, entre outros aspectos, 

os modos de vida e o processo de colonização e da emancipação de Macieira, bem 

como mudanças posteriores, 

- Análise documental: utilizou-se essa técnica no acesso a arquivos 

públicos. Além de documentos sobre o processo de colonização e de 

desenvolvimento da cidade, pretendeu-se proceder à análise de imagens 

componentes do acervo do município. 

Os dados coletados em ambas as técnicas foram fundamentais para formar o 

material didático a ser disponibilizado aos estudantes e à comunidade em geral. 

Para tanto, o tratamento dos dados se deu por meio da seleção de categorias:  

a) categorias estruturantes: referem-se àquelas que possibilitaram organizar 

os relatos em uma linha do tempo; 
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b) categorias contextualizadoras: referem-se às categorias que possibilitaram 

contextualizar os fatos históricos selecionados na formação da linha do 

tempo. 

As opções apresentadas possibilitaram atender aos objetivos propostos na 

pesquisa. O resultado desse processo é apresentado no próximo capítulo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa refuta ou confirma hipóteses e traduz um percurso transcorrido do 

projeto inicial ao momento de análise dos dados coletados, sua sistematização, 

análise e difusão. Este capítulo traduz essa trajetória, que se caracteriza por uma 

sucessão de etapas articuladas entre si para atender aos objetivos propostos. 

Discutem-se os resultados à luz de teóricos que pesquisam os conceitos 

norteadores do estudo, elucidando: a) documentos que asseguraram a análise da 

memória histórica da cidade de Macieira por meio do acesso ao acervo museológico, 

documentários e relatos da comunidade; dados  coletados em rodas de conversa 

com pessoas que vivenciaram a formação da Vila Paiol e seu desenvolvimento até o 

período da emancipação política-administrativa e a decorrente transformação no 

município de Macieira; c) organização de uma sequência cronológica compatível 

com o material didático produzido; d) um material pedagógico como produto 

educacional proposto. 

Antes da sistematização, reafirma-se que esta pesquisa surgiu de uma 

necessidade detectada em sala de aula quando ficou perceptível a falta de material 

didático sobre a história do município de Macieira. Pretendia-se, em decorrência, 

que os resultados pudessem ser explorados na Educação Básica, especialmente no 

Ensino Fundamental, a fim de acessar e de aprofundar os conhecimentos sobre a 

realidade local, deixando-os acessíveis, também, a moradores e a visitantes da 

cidade.  

 

5.1 DOCUMENTOS, OBJETOS E IMAGENS CONTENDO A MEMÓRIA HISTÓRICA 

DE MACIEIRA 

 

Localizaram-se os documentos, os objetos e as imagens sobre a história de 

Macieira no arquivo público do município de Caçador e no Museu Municipal de 

Macieira. A tentativa de explorar o acervo no primeiro contexto se deve ao fato de 

essa ter pertencido ao município de Caçador até sua emancipação.  

Em ambos os espaços, situaram-se objetos e imagens referentes ao processo 

de colonização. Contudo, o volume foi menor que o esperado, dificultando o 
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aprofundamento dos dados e a delimitação dos principais acontecimentos para 

compor a cronologia prevista neste estudo. 

Como a BNCC (2017, p. 348) defende que, no componente curricular, História 

“[...] é fundamental considerar a utilização de diferentes fontes e tipos de documento 

(escritos, iconográficos, materiais, imateriais) capazes de facilitar a compreensão da 

relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram”, os objetos 

localizados foram considerados determinantes para esta pesquisa, pois são formas 

de registro das vivências passadas. 

A Figura 1 ilustra parte do ambiente do Museu Municipal. O edifício foi todo 

construído em pedra e representa uma das primeiras construções do município 

preservada até a presente data. 

Figura 1 – Espaços do Museu Municipal de Macieira 

  
Fonte: acervo da pesquisadora. 

Criou-se o museu para registrar a história, justamente por se saber que, ao 

longo dos anos, perdem-se as informações sobre os locais e seus acontecimentos. 

Com a ajuda dos moradores, foi possível coletar vários objetos para o museu.   Para 

preservar dados, cada objeto é 

acompanhado pelo nome do doador 

e pela época em que se utilizou. 

As Figura 2 e 3 registram 

ferramentas de trabalho que 

compõem o acervo do Museu de 

Macieira. A maioria delas era 

utilizada pelos agricultores locais, 

pois essa era a principal profissão no 

período de colonização. 

Figura 2 – Ferramentas de trabalho 

 
Fonte: acervo da pesquisadora 
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Apesar de não ter um acervo 

formado por um número amplo de 

objetos, o Museu Municipal preserva 

a história de condições vividas pelas 

famílias, caracterizando maneiras de 

viver, produzir e se relacionar. Os 

utensílios domésticos, representados 

na Figura 3, caracterizam formas de 

vida que se diferenciam das atuais. 

Figura 3 – Utensílios domésticos 

 
Fonte: acervo da pesquisadora. 

Moedas, igualmente, compõem o acervo além de meios de comunicação 

como televisões; essas adquiridas somente pelos que tinham melhores condições 

financeiras. Tanto as moedas como os televisores destacam-se na Figura 4. 

Figura 4 – Moedas e meios de comunicação 

  

Fonte: acervo da pesquisadora. 

 

As ferramentas, os utensílios e os meios de comunicação representarem 

condições de vida dos moradores de Macieira. Por isso, constituem condições 

pregressas que reforçam a construção da identidade coletiva e individual do 

presente conforme defende Maia Filho (2013). 

Além disso, projetam fragmentos históricos que possibilitam resguardar o 

passado e, nesse processo, auxiliam na compreensão do presente para projetar 

possibilidades em relação ao futuro (MENDES; SANTOS; SANTIAGO, 2010). 
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5.2 DADOS COLETADOS NAS RODAS DE CONVERSA  

 

A segunda etapa consistiu na realização de rodas de conversa com 

personagens que vivenciaram momentos determinantes da constituição da história 

do município. As rodas de conversa valorizam a história oral e possibilitam que 

dados sejam coletados “[...] por meio de fontes vivas de informações, histórias de 

vida [...], depoimentos pessoais e entrevistas [...]” (SOUSA, 1998, p. 27).  

Especificamente nesta pesquisa, a história oral, estimulada nas rodas de 

conversa, facilitou “[...] o estudo de atos e situações que a racionalidade de um 

momento histórico concreto impede que apareçam nos documentos escritos”. Dessa 

forma, tangenciou a incorporação de indivíduos na construção do discurso do 

historiador, assegurando “[...] conhecer e compreender situações insuficientemente 

estudadas até agora” (GARRIDA, 1993, p. 36).  

 O papel cumprido pela história oral nas rodas de conversa realizadas nesta 

pesquisa reafirmou a capacidade da memória, que, para Pereira (2011, p. 23), é a 

“[...] de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis tanto no cérebro 

como em outros mecanismos artificiais [...]”. Foi por meio da memória que os 

participantes atribuíram significado ao cotidiano. 

Uma das rodas de conversa 

realizou-se no Museu Municipal (Figura 5).  

Essa roda, especificamente, contou com a 

proximidade de imagens e de objetos 

históricos, despertando algumas 

memórias que pareciam esquecidas. 

Especificamente nesta roda, participaram 

alguns membros da comunidade que não 

participaram das demais rodas de 

conversa. 

Figura 5 – Roda de conversa realizada no 
Museu Municipal 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Durante a própria roda de conversa, alguns dos membros comentaram que 

estavam muito felizes por partilharem o que lembravam da sua história com a 

comunidade. De igual modo, comentaram que era muito bom serem valorizados por 

seus conhecimentos e que, ao contarem as históras, passavam a lembrá-las, 

fazendo-os sentirem-se bem.  
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Dos estudantes (Figura 6) que 

foram sujeitos da pesquisa e também 

contribuíram na coleta de dados e na 

produção da história em quadrinhos, cinco 

participaram com mais efetividade de todo 

o processo. Como autorizaram sua 

identificação, seus nomes são aqui 

registrados:  Elizandra M. S. Carvalho, 

Hernandes M. Abraão, Franciane F. dos  

Figura 6 – Estudantes que participaram da 
pesquisa 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora 

Santos, Jennifer O. Arruda, Elediane A. Paloschi. 

Na organização das rodas de conversa, os estudantes lançavam as perguntas 

e auxiliavam nas anotações. As perguntas envolveram, entre outras questões, a 

formação do povoado, o processo de organização, as maiores dificuldades, a 

organização política e o processo de emancipação. 

Essa estratégia possibilitou o atendimento da demanda indicar por Burke 

(2008, p. 90) ao mencionar que “[...] homens e mulheres, ou a velha e a nova 

geração, podem não se lembrar do passado da mesma maneira”. Para acessar 

informações, será necessário, então, ativar a memória de personagens pregressos, 

direcionando-os a alguns fatos ocorridos tal como os ocorridos nas rodas de 

conversa. 

A utilização das rodas de conversa funcionou como um recurso ou uma 

ferramenta para fazer aflorar as memórias, criando possibilidades para o registro de 

experiências dos participantes e de outras lembranças que tiveram acesso na 

infância ou na juventude. Para organizar esse processo, enquanto um estudante 

lançava a pergunta, outro fazia as anotações das respostas.  

O interesse em prestar atenção nas histórias contadas foi nítido, 

especialmente porque daquilo que os estudantes ouviram muito pouco ainda existe. 

Para eles, as dificuldades enfrentadas na época não eram muito claras, pois as 

famílias dos mesmos têm automóvel, trabalho, recebem salários no final do mês, vão 

ao supermercado e compram diferentes produtos prontos para consumo.  

No decorrer dos relatos dos membros da comunidade, cujas fotos formam a 

Figura 7, alguns estudantes faziam comentários, destacando as diferenças. 
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Considerou-se o resultado produtivo e satisfatório, pois demonstravam estar 

aprendendo enquanto também registravam a história.   

Figura 7 – Moradores que participaram da pesquisa 

 
Eleodoro 
Pedroso 

 
Helga Schuh 

Pedroso 

 
Dorilde Locatelli 
 

 
Tereza 
Betinelli 

 
 

 
Rosalino Locatelli 

e Adelina 
Locatelli  

Raulino Locatelli 

 
Maria Perego, Odite Karpinski  

e Amadeus Karpinski 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

A inserção das imagens dos participantes neste documento é intencional. A 

razão converge ao posicionamento de Schimitt (2007, p. 11) quando afirma que 

todas imagens têm sua razão de ser, pois “[...] exprimem e comunicam sentidos, 

estão carregadas de valores simbólicos, cumprem funções [...]. Isso quer dizer que 

participam plenamente do funcionamento e da reprodução das sociedades 

presentes e passadas [...]”. No caso desta pesquisa, representavam autores e 

sujeitos da história por meio das suas contribuições nas rodas de conversa. 

Parte dos relatos desses personagens destaca-se na sequência, 

evidenciando memórias dos moradores acionadas no decorrer das conversas, 

representando trocas de experiências, conversas, discussões, construção e 

divulgação coletiva de conhecimentos; são fatores oriundos da prática de roda de 

conversa, que explora e fortalece aspectos sociais favoráveis a posturas coletivas e 

singulares. Em decorrência, propiciou-se uma forma de discutir e de construir, 
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coletivamente, respeitar e valorizar a opinião dos outros e aprender com a 

diversidade de ideias.  

Durante as conversas, era notável o entusiasmo dos que participaram das 

rodas por compartilharem as experiências, a atenção na escuta do relato dos outros 

e o interesse demonstrado em contribuir para a elaboração do produto educacional 

previsto na pesquisa. Também, demonstraram o desejo e a expectativa em conhecer 

o resultado. 

Na organização das rodas, os estudantes lançavam perguntas integrantes do 

roteiro norteador das conversas (Apêndice I). A partir disso, surgiram relatos sobre: a 

forma de chegada à localidade; o modo como viviam, aspectos relacionados ao 

processo de colonização; as lutas para o processo de emancipação de Macieira; as 

mudanças ocorridas no decorrer dos anos. 

 

- A chegada à localidade 

 

Nos relatos dos participantes, destacou-se o fato de as primeiras famílias que 

chegaram à localidade de Macieira haviam migrado de Urussanga, Lages, Serra 

Baixo, Arroio Trinta e Iomerê. Como não existiam estradas, utilizavam o que 

chamaram de ‘picadas’, ou seja, caminhos por onde se realizava o transporte de 

porcos pelos tropeiros.   

O trajeto era feito a cavalo ou em carroça e os bens transportados eram 

poucos, resumindo-se a algumas roupas, alimentos e utensílios de uso caseiro. Em 

muitos pontos do caminho, precisavam remover galhos de árvores, que impediriam 

chegar-se ao destino pretendido. 

De modo semelhante, comentaram que, ao chegarem na atual Macieira, 

optaram pelas margens do rio. Como havia muita mata, o trabalho de derrubada de 

árvores teve que ser agilizado para que pudessem construir as primeiras casas.  

Durante o desmatamento e a construção das casas, reencontraram vestígios 

deixados pelos ‘jagunços’ e por grupos de indígenas. Nas conversas, deixaram claro 

o fato de tudo indicar que os indígenas pertenciam às tribos Xokleng e Kigang. 
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 - Os modos de vida 

 

Quando comentaram sobre os modos de vida, os participantes das rodas de 

conversa relataram que as famílias residência na atual Macieira tinham poucos 

objetos, compravam tecido em mercearias de outros municípios, costuravam suas 

próprias roupas e construíam suas próprias casas, grande parte sem divisórias.  

Se comparada à vida atual, observa-se a profundidade das mudanças nos modos de 

vida pelas quais passaram as famílias nas últimas décadas. De vivências que se 

dinamizavam praticamente no interior das moradias, os modos de vida se definem 

por uma dependência acentuada do contexto exterior. Os modos de vida pregressos 

são, portanto, acentuadamente diferentes dos vivenciados pelos sujeitos da 

pesquisa, especialmente, até o início da década de 1970.  

Um dos exemplos consiste nas roupas utilizadas pelas pessoas registradas na 

Figura 8. Apesar dos modelos que podem retornar ao modismo contemporâneo, a 

forma de confecção era caseira, o que se diferencia da atual produção em facções 

ou outra forma de industrialização. 

Figura 8 – Família do período de colonização 

  
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Em relação à alimentação, comentaram que tudo ou praticamente tudo que 

consumiam era resultado de produção própria. Além disso, destacaram que as 

famílias se ajudavam no plantio e na colheita, enaltecendo o trabalho coletivo, pois, 

segundo eles, eram pessoas humildes, que tinham como valores a ajuda ao próximo 

e a união entre as famílias. Também, lembraram que a água utilizada era do rio e, 

àquela época, era muito limpa. 
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Figura 9 – Encontros de domingo 

  

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

As manhãs de domingo dedicavam-se às orações e as tardes para as 

conversas e, especificamente aos homens, reservavam-se os jogos de mesa (truco 

ou canastra) e o futebol. Igualmente, homens e mulheres reuniam-se para festejar e 

fazer matinês ao toque da gaita e violão, usando, nas ocasiões as melhores roupas 

que as condições lhes permitiam (Figura 9). 

 

- Memórias sobre as maiores dificuldades 

Em relação às maiores dificuldades vivenciadas, Eleodoro Pedroso (91 anos) 

mencionou que foi um período muito bom, diferente de tudo que existe hoje. Para 

ele, o mais complicado era lidar com as doenças, pois tudo era mais distante e de 

difícil acesso. Para elucidar o problema, citou o caso da paralisia infantil que afetou 

seis crianças. Dessas, somente sua filha conseguiu sobreviver, mas causaram-lhe 

sequelas. 

Helga Schuh Pedroso (81 anos), filha de Francisco Schuh, primeiro morador 

do local, indicou como grandes dificuldades a distância e a locomoção, mas 

destacou o valor do trabalho coletivo, lembrando que todas as famílias se ajudavam. 

Nos dois relatos, observa-se a necessidade de indicar, além dos problemas, 

uma condição considerada boa. Portanto, o acesso às memórias relacionadas aos 

problemas, também, movia-os às condições positivas como se não fosse possível 

julgar o período somente pelas necessidades não atendidas.  

Ao falar das famílias, Rosalino Locatelli (80 anos), Adelina Locatelli (79 anos), 

Dorilde Locatelli (80 anos) e Raulino Locatelli (82 anos – in memória) lembraram que 

eram numerosas. De modo igual, destacaram que, na organização familiar, era 
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atribuição dos homens realizar o serviço na roça (agricultora), enquanto as mulheres 

cuidavam da casa, das crianças e de alguns animais, sendo, ainda, responsáveis 

pelas refeições diárias. 

 Em relação à sobrevivência, Tereza Betinelli (79 anos) relatou que a família 

de seu marido chegou ao local por volta da década de 1940. Segundo ela, era uma 

família que tinha a caça como um de seus hábitos e, por isso, era comum reunir 

todos depois do retorno daqueles que saiam para as caçadas com o objetivo de 

participar da refeição, cujo prato principal eram os animais apreendidos.   

Amadeu Karpinski (71 anos), Odite Karpinski (69 anos) e Maria Perego (96 

anos) também lembraram das grandes dificuldades enfrentadas na época. Eles, 

contudo, segundo seus relatos, conseguiram adquirir um caminhão e o utilizavam 

para carregar as madeiras que, até então, eram levadas por carroças descoladas 

por animais. 

 

- O processo de colonização 

 

As memórias dos sujeitos que participaram da pesquisa os levaram a relatar 

que os primeiros moradores da atual Macieira desmataram um local próximo ao rio e 

lá começaram a construir suas casas, sendo essas feitas da madeira derrubadas por 

eles mesmos. 

Para seu sustento, trabalhavam na lavoura, plantando, especialmente, milho, 

feijão, trigo, legumes e verduras. Quanto à saúde, mencionaram que, quando 

alguém ficava doente, curavam com ervas ou, quando a situação era mais grave, 

levavam a cavalo até Arroio Trinta, Treze Tílias ou Iomerê a fim de terem 

possibilidade de uma consulta e de realizarem algum tratamento médico. 

Devido à fé que os movia, os colonizadores construíram a primeira igreja de 

forma colaborativa. As missas eram rezadas, inicialmente, pelo Frei Cassiano e, 

mais tarde, pelo Frei Daril; ambos se deslocavam a cavalo de Herval do Oeste. Para 

aproveitar as visitas dos Freis, também se faziam os batizados e casamentos, mas 

na sua ausência, os moradores responsabilizavam-se pelas orações. 
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Figura 10 – Primeira igreja e primeira escola 

  

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

O Grupo Escolar Albina Mosconi foi a primeira escola do local enquanto 

Guilhermina Cecília de Oliveira foi a primeira professora. Como era uma escola 

multisseriada, a referida professora atendia a diferentes turmas simultaneamente. 

Com um considerável aumento populacional ocorrido a partir da década de 1940, 

construíram-se um armazém, bem como um moinho, uma funerária e uma represa. 

Figura 11 – Construções para atendimento da população 

  

  
Fonte: Acervo do Museu Municipal. 
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- As lutas para a emancipação 

 

Os relatos dos moradores que participaram da pesquisa indicaram o ano de 

1952 como o de surgimento do Distrito de Macieira. Apesar da conquista, Macieira 

encontrava-se a uma distância de 48 km da sede de Caçador e as dificuldades de 

locomoção impediam atender às necessidades da população local e estimular o seu 

crescimento. 

Devido à inquietação da comunidade e, com o intuito de resolver alguns dos 

problemas considerados mais urgentes para a época, o então Prefeito decidiu criar 

no local uma intendência, um posto de saúde, um cartório, um posto de correio e 

também um estádio de futebol. 

Mesmo assim, algumas dificuldades persistiram. Em função do movimento 

popular ocorrido em 1972, criaram-se comissões compostas por pessoas da 

comunidade para lutar pela emancipação do distrito. Em decorrência da persistência 

da população, realizou-se plebiscito para saber se os moradores eram a favor ou 

contra a emancipação. A resposta foi favorável à criação do município e, por isso, a 

comissão organizou as atas e encaminhou ao Prefeito para que o mesmo tomasse 

as devidas providências, remetendo ao governo do Estado a documentação como o 

pedido de emancipação. 

No dia 30 de março de 1992, vinte anos após a organização dos movimentos 

populares, os moradores conseguiram, por meio da Lei nº 8.560, a emancipação 

política administrativa do distrito, que passou a município de Macieira. 

Figura 12 – Emancipação de Macieira 
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Fonte: Acervo do Museu Municipal. 
 

 O documento de emancipação constitui um dos registros da história de 

Macieira. Como afirma Cellard (2008, p. 295) “[...] o documento escrito constitui uma 

fonte extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, 

evidentemente, insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 

relativamente distante [...]”. 
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- As principais mudanças  

 

Ao situar mudanças mais perceptíveis, ocorridas na cidade de Macieira desde 

o processo de colonização, os moradores que participaram da pesquisa destacaram 

que as mesmas poderiam compor dois períodos – antes e depois de 1970. As 

mudanças evidenciadas por eles foram significativas e estão registradas no Quadro 

1.  

Ainda que tenham se passado décadas para que parte delas ocorresse, a 

linha divisória evidencia a década de 1970 quando novas condições de vida se 

tornaram possíveis. Entre essas condições, a grande aliada foi a chegada da 

energia elétrica na região. 

Quadro 1 – Períodos que situam as principais mudanças históricas de Macieira 

Condições Até 1970 Depois de 1970 

 
Construções 

Construções feitas de madeiras 
rústicas. 

Construções de madeira ou 
alvenaria. 

 
Moradias 

Casas sem divisões; poucos móveis; 
prateleiras serviam de guarda-roupa; 
sem acesso à energia elétrica; roupa 
lavada no rio; fogão no chão batido; 
pia da cozinha na parte externa da 
janela; janelas de madeira; os 
banheiros eram ‘patentes’; banhos 
tomados em bacias ou no rio. 
 

Casas com divisões; móveis 
diversos, inclusive sob medida; 
acesso à energia elétrica; máquina 
de lavar roupa; fogão a gás; pia 
dentro de casa, inclusive parte com 
torneira elétrica; janelas com vidros 
de diversos tamanhos e modelos; 
banheiro com vaso sanitário, 
chuveiro e papel higiênico. 

Cultivo 
Enxadas, foices e arado constituíam 
as principais ferramentas de trabalho 
agrícola.  

O trabalho agrícola passou a contar 
com maquinarias como trator, ceifa 
e gafanhoto.  

Trabalho Existência de poucas profissões. Diversificação nas profissões. 

Escola 
Existência de uma escola 
multisseriada. 
 

Criação de três escolas para 
atendimento dos diferentes níveis da 
Educação Básica. 

Saúde 
Tratamento com ervas medicinais ou 
atendimento de médicos de 
municípios vizinhos. 

Atendimento em diversas áreas no 
posto de saúde 
 . 

Transporte 
 
Cavalo como principal meio de 
transporte. 

Disponibilidade de transporte 
coletivo e individual, público e 
privado 

Meios de 
comunicação 

Carta como principal meio de 
comunicação para longa distância. 

Telefone como principal meio de 
comunicação para diferentes 
distâncias. 

Fonte: adaptado dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa. 
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5.3 SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA COMPATÍVEL COM O MATERIAL DIDÁTICO 

PRODUZIDO 

 

Após a contação das histórias, os estudantes construíram, com o auxílio da 

pesquisadora, uma sequência cronológica dos principais acontecimentos de 

Macieira, discutidos nas rodas de conversa. A sequência que pode ser conferida na 

Figura 15 tem como extremos os anos de 1900, quando a atual Macieira ainda era 

território de indígenas e de passagem de tropeiros, e 1990, data de sua 

emancipação. 

Figura 13 – Sequência cronológica de Macieira 
 

   
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Os marcos históricos, delimitados por décadas, evidenciam transformações 

profundas na história de Macieira. Em menos de um século deixou de ser terra de 

indígenas e caminho de passagem de tropeiros para a garantia de sua emancipação 

política-administrativa.  
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5.4 MATERIAL PEDAGÓGICO SOBRE A MEMÓRIA DE MACIEIRA 

 

Para a elaboração da história em 

quadrinhos, contou-se com a 

colaboração do professor em designer 

Mestre Adriano Santos. Com seu auxílio, 

criaram-se os desenhos e inseriram-se 

as informações coletadas na pesquisa.  

Inicialmente, observou-se a sequência 

cronológica organizada em sala com os 

Figura 14 – Organização inicial do produto 
educacional 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora 

estudantes. A partir dessa etapa, o designer ajudou a inserir os personagens na 

história, dividindo-a em partes para facilitar sua produção (Figura 13). 

Nesse processo, realizou-se um Workshop para a construção dos 

personagens, animais e paisagens do período pesquisado. Deram-se orientações 

sobre o formato dos desenhos e discutiram-se técnicas para seu desenho. 

Para que a equipe seguisse 

conectada após o encontro, criou-se um 

grupo de whatszapp. O nome escolhido 

para o grupo foi História da Macieira. 

Além do cronograma dos quatro 

encontros, o designer enviou vídeos ao 

grupo além orientações sobre a 

produção dos desenhos disponíveis 

em: https://youtu.be/gvdrhcRKiRY e 

https://youtu.be/rCR8Bleu7_l. 

Figura 15 – Organização da sequência de 
elaboração do produto educacional 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A interação com o designer teve continuidade no decorrer de toda elaboração 

da história em quadrinhos conforme contextualizado na Figura 15. O seu auxílio foi 

determinante para o formato do material, sua sequência e seu conteúdo.  
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Figura 16 – Elaboração gradativa do produto educacional 

  

  

Com o auxílio do profissional, criaram-se os desenhos e inseriram-se as 

informações coletadas na pesquisa. Parte das produções dos estudantes pode ser 

observada na Figura 17.  

Figura 17 – Parte da versão preliminar da história em quadrinhos 
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Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Após a revisão do conteúdo e do formato, adaptou-se o material elaborado 

pelos estudantes ao formato final da história em quadrinhos, sendo enviado à gráfica 

para a impressão. O resultado desse processo pode ser conferido na Figura 18.   

Figura 18 – Sequência de elaboração da versão definitiva da história em quadrinhos 
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Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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A figura 18 representa trechos da história em quadrinhos construída a partir 

do acesso de registros e da memória de moradores que vivenciaram momentos de 

profunda mudança e que culminaram com a emancipação de Macieira. São nove 

décadas contextualizadas por fragmentos da história que transita da ocupação das 

terras por indígenas e de passagem de tropeiros à sua ocupação. 

Ainda existe muita memória a ser ativada e registrada. Contudo, como outros 

estudos, esta pesquisa se comprometeu com dados passíveis de coleta por meio do 

acervo museológico e da memória de um grupo de moradores que vivenciou 

momentos determinantes do período pesquisado. 

O material produzido conta com duas versões para ampliar seu acesso. O 

impresso disponibilizado aos envolvidos na pesquisa, à escola e ao Museu Municipal 

e o digital disponível em formato digital. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Recorrer à memória de pessoas, objetos, imagens e documentos sobre a vida 

pregressa de uma localidade constitui uma das estratégias determinantes para 

compreender a formação identitária e as culturas de uma cidade. Também é 

fundamental para o registro de fragmentos do passado, favorecendo sua 

preservação. 

Ao ter como objetivo produzir um material didático em forma de histórias em 

quadrinhos, composto por fragmentos de memórias da população local e da análise 

do acervo museológico de Macieira, Santa Catarina, disponibilizando-o como 

produto educacional para a preservação e difusão da história do município na 

Educação Básica e na comunidade em geral, este estudo comprometeu-se com a 

coleta e a sistematização de dados sobre a memória histórica da cidade de Macieira, 

a elaboração de uma sequência cronológica compatível e a criação de uma história 

em quadrinhos com auxílio dos estudantes implicados na pesquisa. 

Apesar de ter sido uma tarefa desafiadora, os resultados são compatíveis 

com os objetivos propostos. Eles envolvem o acervo e os relatos e culminam em 

uma sequência cronológica e em uma história em quadrinhos, que pode ser 

explorada pela Educação Básica, servindo não somente como material didático, mas 

também com fonte de informação para a comunidade interessada na realidade 

pregressa de Macieira. 

Especificamente sobre o acervo, observou-se que a forma de registro mais 

relevante se reverte na disponibilidade de utensílios domésticos, ferramentas para o 

trabalho agrícola e outros objetos. Apesar da quantidade reduzida de objetos, parte 

da história pode ser ativada a partir do acesso a eles. 

Já as rodas de conversa ampliaram as possibilidades para o acesso a dados 

e a fatos do período de formação da Vila Paiol e seu desenvolvimento até a 

emancipação política-administrativa e a decorrente transformação no município de 

Macieira. São dados sobre a chegada à comunidade, os modos de vida, as 

dificuldades, a luta pela emancipação e as diferenças entre a realidade daquela 

época e a atual fundamentais para compreender a formação identitária e as 

especificidades culturais que permeiam o atual contexto de Macieira. 
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Tais dados contribuíram para organizar uma sequência cronológica, 

evidenciando acontecimentos relevantes de nove décadas. A sequência elaborada 

representa, portanto, praticamente um século que se delimita pela existência de um 

território indígena e de passagem de tropeiros à emancipação política e 

administrativa de Macieira.  

São relatos sobre a chegada dos primeiros moradores, a retirada da madeira, 

a intensificação da produção agrícola e a construção de casas e de edifícios 

públicos e comunitários. Também, são registros de dificuldades, descontentamentos 

e de mobilização em prol de melhorias para os moradores que se dedicaram à 

história da construção da cidade. 

Enquanto a colaboração dos membros da comunidade foi determinante para 

o acesso às memórias sobre a história local, a participação dos estudantes no 

processo de coleta e da sistematização dos dados foi fundamental para produção do 

material didático, atendendo, dessa forma, ao proposto pela pesquisa. Igualmente, 

destaca-se a relevância do material produzido não se limitar ao seu uso no contexto 

educacional. 

Como produto educacional, a história em quadrinhos pode ser explorada na 

Educação Básica, inclusive na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, pois possibilita aos docentes viabilizarem estudos sobre a realidade 

local. Como preservação da história, a produção pode ser explorada pela 

comunidade em geral, servindo, ainda, de material de consulta para visitantes de 

outros municípios. 

Apesar do atendimento dos objetivos propostos, algumas limitações se 

verificaram no decorrer do estudo. Uma das principais foi a existência de um número 

restrito de documentos no Museu Municipal, dificultando o confronto com os relatos 

dos moradores da comunidade participantes da pesquisa. 

Em decorrência, sugere-se, como possibilidades para novos estudos, o 

acesso a documentos diretamente obtidos com os moradores. Geralmente, as 

famílias preservam fotografias históricas as quais podem ser úteis para compreender 

o passado.  

De modo igual, sugere-se a realização de uma pesquisa com os estudantes 

que participaram efetivamente do processo de coleta de dados, sua sistematização e 
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elaboração do produto educacional. A percepção deles pode contribuir para elucidar 

formas de trabalhar a história local no currículo e evitar o distanciamento do 

conteúdo em relação aos acontecimentos que influenciam na constituição das suas 

próprias identidades. 

Para finalizar, ressalta-se a importância da participação dos moradores da 

comunidade. A morte de dois deles, no decorrer da pesquisa, evidencia que estudos 

como esses são determinantes para os contextos educacionais e para a história das 

cidades.   
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ACESSO À MEMÓRIA DE MACIEIRA 

 

Este roteiro tem como objetivo acessar a memória de moradores de Macieira, Santa 

Catarina, para compor o produto educacional de uma pesquisa vinculada ao Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Básica (PPGEB) voltada para o registro da história 

local. 

1 Nome completo: ____________________________________________________ 

2 A história de um município começa a partir da formação de um povoado e 

prossegue com seu crescimento até que se torne uma vida. Para conhecer como foi 

esse processo em nosso município, gostaríamos de saber em que época você 

chegou em Macieira e como era o local. 

R: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3 Como foi o processo de organização das condições vivenciadas pelos moradores 

a partir do momento em que você passou a residir na atual Macieira? 

R: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

4. Quais eram as maiores dificuldades na época de sua chegada e de que você mais 

gostava? 

R: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Na questão política, como o local era organizado no momento de sua chegada e o 

que influenciou nas mudanças que ocorreram depois? 

R: _________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Como foi o processo de emancipação política-administrativa desse local? Por que 

a emancipação aconteceu? 

R: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 


