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DIA 28 DE ABRIL - MANHA

PROGRARA

8h30min - Abertura

9h             -Pal®stra do Dr. Carfos Eugenio Daudt
Diretor Cientifico da FAPERGS

9h45min - Intervalo

lob          -Palestra do Dr. Laudelino Teixeira Medeiros
Representante do lnstituto Hist6rico e Geogfafico do Rio Grande do
Sul

loh45min -Palestra da Profa. Acacia Maria M. Hagen
Representante do Arquivo Hist6rico do Rio Grande do Sul

11h30min -Lan§amento de Revista da ASPHE

DIA 2e DE ABRIL - TARDE

Coordenapao: Elomar Tambara

13h45min -lntrodugadinforma€6es

14hl5min -Jonge Luiz da Cunha
Hist6ria  oral/hist6rias  de  vida:  contribuig6es  para  a  pe9quisa  em
hist6ria da educagao

14h45min -Valeska Fortes de Oliveira
lmagens, doc3ncia e hist6ria de vida

15hl5min -Beatriz Daudt Fisch®r
Foucault e hist6rias de vida: aproximag6es e que tais

15h45min - Intervalo

16h            -Julieta B®atriz Ramos Desaulniers
0 campo religioso e a formagao de trabalhadores

16h30min -Jose F®mando Ki®ling
Expansao da agropecuaria e formagao de professores rurais

17h            -Eva Lizefy Ribes
A hist6ria da educagao rural a partir da hist6ria das escolas

19h           -Ass®mbl6ia G®ral
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PROGRARA

DIA 29 DE ABRIL -NIANH^

Coordenagao: Flavia Obino Correa Werio

8h30min - Elomar Tambara

9h

0 processo de (de)formaeao da negritude no Rio Grande do Sul no
s6culo XIX
- GEERGE (Guacira Lopes Louro e Dagmar E. E. Mey®r)
GEERGE - Grupo de estudos de educacao e relag6es de genero -
e a hist6ria da educagao no Rio Grande do Sul

9h30min - Dagmar E. E. Meyer
Pesquisa em hist6ria da educaeao da mulher na Alemanha: relatos
de urn estagio

10h - lntervalo

10hl5min -R®gina Port®Ila Schn®ider
lnstrueao publica no Rio Grande do Sul

loh45min -Flavia Obino Corr€a Werie
Di9outindo a institucionalizagao da instrueao pablica

11hl5m!n -Maria Stephanou
A   constituieao   de   sujeitos   higienicos:   pfaticas   fomativas   da
medicina no Rio grande do Sul

11h45min -Luci Elaine Kramer Schwengber
As politicas da educagao basica  brasileira,  em  nivel  de  processo
legislativo federal, de 1988 a 1996
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DIA 29 DE ABFanL - TARDE

PROGRARA

Coordenapao: Lacio Kreutz

13h45min -Marla Helena Camara Baetos
A genese do projeto republicano para a educagao: o disourso e a
agao do Dr. Joaquim Jos6 de Menezes Vieira - medico e educador
(1851-1897)

14hl5min -Jaime Giolo
Positivismo   e   catolicismo   na   educa9ao   gadcha   da   Primeira
Repdblica

14h45rm.n -Rosangela Montagner
Normalistas  em  Santa  Maria:  o  caso  do  lnstituto  de  Educagao
Olavo Bilac (1945-1975)

15hl5min -Maireos Corb®llini
ltinefario de uma proposta educativa

15h45mfn -In(®rvalo

16h             -C®ros Karam Brum
Lendas missioneiras. Dimensao pedag6gica

16h30min -Luclana Storek d® Mello Auzani
Estudo  do  curso  complementar  -  cur§o  de  formagao  de  alunas-
mestras

17h - Ldcio Kroutz
Educagao  e  etnia:  perspectivas  para  uma  leitura  na  Hist6ria  da
Educaeao

17h30min -Encerram®nto
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RnsuMoS DAS CoMUNICAC6ns

Apresenta§ao.. "\a\.. Z8104IgT
Hofario: 14hl5min

Oi   HisT6RIA   ORAL7HisT6RIAs   DE   viDA:   cONTRIBuleoEs   PARA  A
PESQUISA EM H[STORIA DA EDUCACAO`

Jorge Luiz da Cunha
UFSM

Neste  trabalho  abordaremos  a  questao  da  Hist6ria  Oral/Hist6ria  de
Vida como metodologia para coleta, preparo e utilizagao de "relatos orais" para
servirem de fontes primarias,  apresentando suas caracteristicas  basicas e o
sentido das contribuig6es que traz para a pesquisa em Hist6ria da Educagao.
Exemplificaremos  com  o  material  documental  obtido  atrav6s  de  entrevistas
tematicas  sobre  educagao  e  entrevistas  de  Hist6rias  de  Vida  realizadas  no

SFdca°TeEr::epJjamfj:adfaas#m°6r?:°j::°,#gp#i::SaA]"eH+Sat6:i:£er::/aHojs!:rissandt:
Cruz do Sul", realizada nos anos de 1995 e 1996.

Apresenfa££o.. Dia : 28/04/97
Hofario: 14h45min

02 IMAGENS, DOCENCIA E HISTORIAS DE VIDA

Valeska Fortes d® Oliv®ira
UFSM

A  pesquisa  integrada  intitulada  "Imagens  de  Professor:  significag6es
do  trabalho  docente"  redne,  atrav6s  de  uma  redo,   o  GEPEIS  (Grupo  de
Estudos e Pesquisas sobre Educaeao e lmaginario Social) - PPGE - UFSM, o
NEpl  (Ndcleo de  Estudos e  Pesquisas sobre  lmaginario -  UNIJui),  o  NESPE
(Ndcleo de Estudos sobre Subjetividade, Poder e Educacao - PPGE - UFGRS)
e a UFpel (Pelotas) com o objetivo de conhecer as significa96es construidas
em tomo da docsncia atrav6s das hist6rias de vida profissionais. A intencao
dessa  investigaeao      6      cruzar    tematicas    como    imaginario,    docencia,
formagao    de  professores,  historias  de  vida  e  genero.  A  configuragao  da
pesquisa assume uma das preocupag6es de N6voa (1994a, p.2) que ressalta a
importancia de favorecer o olhar para o modo como o passado 6 trazido ate o
presente  para  disciplinar  e  normalizar  as  ag6es.  Nosso  investimento  tom  a
inteneao de contribuir na formagao de professores atrav6s do conhecimento do
imaginario construido e auto-tematizado pelos pr6prios professores.



ASPIH - 97
08

Apresontac8o: Dia: 28/04/97
Horario: 15hl5min

03 FOUCAULT E HISTORIAS DE VIDA: APROXIMA¢OES E QUE TAIS

Beatriz Daudt Fischer
UNISINOS

Este  ensaio  nasce  da  ddvida  instaurada  diante  de  urn  projeto  de
pesquisa  que,  tendo  Foucalt como  inspirador te6rico,  adota  hist6ria  de  vida
como parte da metodologia. Busca-se argumentar em favor de uma possivel e
adequada aproximagao entre essas abordagens.  Revisa-se sucintamente  as
principais  quest6es  em  tomo  da  inscrigao  ou  nao  de   Foucault  entre  os
pesquisadores    da    nova    hist6ria.     Discorre-se    acerca    das    variantes
metodol6gicas subentendidas como hist6ria de vida,  enfatizando a alternativa
da  analise  discursiva,   segundo  a  qual  os  sujeitos  entrevistados  nao  nos

.±eRE=s=e.i+:=;a±m;Zj:5=~::g::,¥ffica±m>ent=cLfl€
Apresenfacao:  Dia: 28/04/97

Hofario: 16h

04 0 CAMPO RELIGIOSO E A FORMACAO DE TRABALHADORES2

Julieta Beatriz Ramos D®saulni®rs
PUCRS

0 estudo pretende expor como representantes da  lgreja cat6lica de
Porto Alegre/RS  contribuiram  para  a estruturagao  do  campo  religioso,  ainda
embrionario  no  s6c.XIX,  laneando  mao  de  estrat6gias  de  ounho  pedag6gico
voltadas a formagao de segmento9 populares, especialmente depois de 1860.
Tal empreendimento, com suas rupturas e descontinuidades, esteve associado
de  maneira  interativa  e/ou  conflitiva  com  a  dinamica  estrutural  dos  campo
social,   econ6mico  e   politico,   no  decorrer  de   sua   trajet6ria.   Pretende-se
demonstrar  esse  fen6meno  atrav6s  de   uma   reconstitui8ao   hist6rica   das
indmeras  obras fundadas  e  dirigidas  pelo  Pe.  Cacique  de  Barros,  em  Porto
Alegre/RS, por urn periodo de quase cinqoenta anos, constituindo-se urn caso
exemplar  dentre  os  seus  pares  enquanto  urn  importante  colaborador  na
estruturaeao do campo religioso,  ao implementar obras de cunho pedag6gico
voltadas a formagao de segmentos populares.
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Apresenfasao: Dia: 28/04/97
Hofario: 16h30min

05  EXPANSAO  DA  AGROPECuARIA  E  FORMACAO  DE  PROFESSORES
RURAIS

Jose Femando Kieling
UFpel

Desenvolvemos   duas   investigae6es   que   colocam   em   pauta   uma
amplitude  de  relae6es  que  tern  por  base  os  problemas  hist6ricos  vividos  a
partir da agropeouaria,  centrando-os em duas perspectivas que pretendemos
se situem pr6ximas uma da outra:

a)  os  processos  de  produgao  a  partir  da  agropeouaria  -  e  nao
exc/tjs/.vamenfe agropeou6n.os -,  dando  destaque  as formas  camponesas  de
organizagao do trabalho;

b)  os  processos  educacionais  e  escolares,  especialmente  ligados  a
formaeao docente.

Apresenfagao: Dia: 28/04/97
Hofario: i7h

06  A  HIstoRIA  DA  EDUCACAO  RURAL  A  PARTIR  DA  HISTORIA  DAS
ESCOIAS

Eva Lizefy Ribes
FURG

Atrav6s   da   reconstrugao   da   trajet6ria   de   duas   escolas   rurais,
Iocalizadas    em    zona    de    pescadores,    de    dificil    acesso,    busca-se    a
compreensao da situaeao atual da educaeao onde,  parece,  o progresso nao
chegou,   embora  a  televisao   esteja   la   presente,   com  toda  sua  tonga.   A
metodologia  do  trabalho  utilizada  foi  a  observaeao  direta,  acompanhada  de
entrevistas,  analise de dooumentos e convivio  por periodos de dez a quinze
dias,   que  se  sucederam  durante  o  periodo  91/93.   Os  resultados  obtido9
revelam que,  num periodo de cerca de 40 anos,  as escolas pouco mudaram,
tendo,  em  alguns  aspectos,   inclusive,  apresentado  retrocesso.  E  intengao
estender o trabalho a outras realidades, ampliando a pesquisa, envolvendo as
Secretarias Municipais de Educa9ao.
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Apresenta§ao.. Diial.. 291®4191
Hofario: 8h30min

07 0  PROCESSO  DE  (DE)FORMACAO  DA  NEGRITUDE  NO  RIO  GRANDE
DO SUL NO SECuLO XIX

Elomar Tambara
UFpel

Esta investigaeao objetiva recuperar o processo de criagao da imagem
do negro no Rio Grande do Sul no s6culo XIX e o consequente processo de
marginalizagao  a  que  foi  submetido.  Neste  intuito  sao  analisados  aspectos
direta e indiretamente vinculados a formaeao da negritude. Entre eles destaca-
se  os  aparelhos  ideol6gicos,  de  modo  especial,  a  escola.  Mecanismo  que
levou a existencia de altas taxas de analfabetismo entre a populagao de cor
negra no Rio Grande do Sul. A imagem da negritude 6 apreendida a partir da
construgao social  elaborada por "viajantes"  no  Rio  Grande  do  Sul  no s6culo
passado. Trabalha-se com duas categorias: a democracia social e democracia
racial.

Apresonfacao: Dia: 29/04/97
Horario: 9h

08 0 GEERGE - GRUPO DE ESTUDOS DE EDUCACAO  E RELACOES DE
GENERO - E A HISTORIA DA EDUCACAO NO flo GFIANDE DO SuL

Guacira Lopes Louro
Dagmar E. E. Meyer

UFRGS

0  GEERGE  constitui-se  em  urn  grupo  ligado  ao  Programa  de  P6s-
gradua9ao  em  Educagao  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul,
interessado  no estudo das  relag6es entre  Educa8ao e  Genero.  Dentre  suas
diversas  linhas  de  investigaeao  destaca-se  a  Hist6ria  da  Educaeao  no  Rio
Grande  do  Sul  -  area  na  qual  o  grupo  vein ja  produzindo  ha  alguns  anos.
Apresenta-se aqui algumas das diretrizes que vein norteando as pesquisas do
grupo nesta area.
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Apresen€agao.. Dla.. 29104191
Hofario: 9h30min

09 PESQUISA EM HIST6RIA DA EDuCACAO DA MULHER NA ALEMANHA:
RELATOS DE uM ESTAGIO

Dagmar E. E. Meyer
UFRGS

No  contexto  de  urn  projeto  de  pesquisa  que  se  prop6e  a  disoutir  a
formagao de professores e professoras teuto-brasileiros evangelicos/as no RS,
de 1926 a 1938, a partir da compreensao do processo de produgao do genero
que  se  da  no  ambito  da  articulagao entre  germanidade e  luteranismo  neste
estado,   sao   apresentados   dados   referentes   a  formaeao   e   exercicio   do
magist6rio elementar na Alemanha do sec. XIX,  Ievantados em urn estagio de
pesquisa  realizado  no  Centro  lnterdisciplinar  de  Pesquisa  sobre  Mulher  da
Universidade de Bielefeld.

Apnesenta?ao.. D.ia\-. 29104191
Horario: 10hl5min

10 lNSTRUCAO POBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

Regina Portella Schn®ider
SEC/RS

A  comunicagao  tern  por  tema  os  diferentes  aspectos  da  instrugao
pdblica no Rio Grande do Sul,  no seu inicio e na sua evolu8ao.  Tendo como
centro  a  Escola  Normal,  caracteriza  a  situagao  educacional  anterior  a  sua
criaeao, a criaeao propriamente dita e o papel transformador que exerceu nas
decadas   subsequentes   em   rela9ao   ao   nivel   de   ensino.    Sera   feita   a
apresentaeao da publicaeao "A instrugao pdblica no Rio Grande do Sul -1770-
1889„.
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Apresenta§ao.. D\a-. 2910419]
Hofario: 10h45min

11  DISCUTINDO A INSTITuCIONALIZACAO DA INSTRuCAO POBLICA

Flavia Obino Corfea Werie
UNISINOS

Analise dos processos de diferenciagao da base material e de gestao
decorrentes   da   institucionalizagao  da   instrugao   pdblica   riogranden9e   nas
dltimas d6cadas do  s6oulo XIX e de como  dimens6es  de  genero sao a  eles
incorporadas.

Apresenla€ao.. "ial.. Z9IO&Igd
Hofario: 11hl5min

12      A     CONSTITulcAO      DE      SUJEITOS      HIGIENICOS:      PRATICAS
FORMATIVAS DA MEDICINA NO RIO GRANDE DO SuL

Maria Stephanou
UFRGS

A  investjgacao  volta-se   para  a  problematizagao  e  desch9ao   das
pfaticas  formativas,  medico-pedag6gicas,  da  medicina  social  das  primeiras
d6cadas deste s6oulo, no Rio Grande do Sul, e que, em espapes propriamente
escolares,   estiveram   envolvidas   com   novas   formas   de   subjetivaeao.   0
problema  que  orienta  o  estudo  indaga:  que  tipo  de  sujeigao  sucedeu  ao
habitante do espaap  urbano,  que  se  viu  envolvido  por urn  poder medico  de
cafater pastoral,  e que lhe orientou acerca do modo de alcancar consciencia
sanitaria   e   comportamento   higienico,   a  fim   de   constituir-se   em   cidadao
saudavel?  Bachelard  e  Foucault  constituem  o  aporte  para  a  explicita9ao  do
conjunto de estrategias analiticas de desorieao e elaboracao do problema de
pesquisa.  A  investigagao  centra-se  naquelas  praticas  nas  quais  os  m6dicos
produziram experiencias que permitiram aos alunos e alunas das escola§ do
periodo  vivenciar  novas  relag6es  de  si  para  consigo,  seja  por  urn  rol  de
prescrig6es  seja  pelo  envolvimento  ativo  com  novos  habitos  e  sentimentos.
Lanea  mao  de fontes  empiricas  tais  como  relat6rios  dos  departamentos  de
saL]de   das   escolas,   fichas   de   acompanhamento  dos   alunos,   fotografias,
ourriculos das disciplinas de educaeao sanitaria,  teses,  Iivros,  confefencias e
artigos,     enfim,     praticas     disoursivas     diversas     dos     medicos.     (Apoio:
CNpq/FAPERGS)
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Apresen&asao., D.ia.. 2910419T
Hofario: 11h45min

13  As  pOLmcAs  DA  EDucACAO  BAsicA  BRAslLEIRA,  EM  NivEL  DE
PROCESSO LEGISLATIVO FEDERAL, DE 1988 A 1996

Luci Elaine Kramer Schw®ngber
UNISC

Genese   e   evolugao   da   educagao   brasileira   ate    1961.    Conflito
ideol6gico   entre   defensores   da   escola   privada   e   da   esoola   pdblica   na
estruturagao da Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional, n.a 4024/61.
Analise das emendas, procedentes da sociedade civil brasileira, ao Projeto de
lei  n.a  1258-a,  de  1988,  na  legislatura  da  Camara  dos  Deputados  Federais
1991/94.   Projeto  de  lei,   de  1992,   do  Senador  Darcy  Ribeiro  e  processo
legislativo do Projeto de lei do Senado, de 1995/96, que fixa diretrizes e bases
da educa9ao nacional brasileira.

Apresenfafao: Dia: 29/04/97
Horario: 13h45min

14  A  GENESE  DO  PROJETO  REPuBLICANO  PAFIA  A  EDuCA¢AO:  0
DISCuRSO E A ACAO DO DFL JOAQullvI JOSE DE MENEZES VIEIRA -
MEDICO E EDuCADOR (1851-1897)

Maria Helena Camera Bastes
UFRGS

Esta comunicaeao visa apresentar o projeto de pesquisa que prooura
resgatar  e  compreender  as  propostas  educacionais  gestadas  no  ocaso  do
lmp6rio e implantadas, em parte, nos primeiros anos da Repdblica. A pesquisa
abrange varias tematicas,  as quais tenho estudado nos dltimos anos  para a
melhor compreensao hist6rica da Educa¢ao Brasileira e da cultura escolar:  a
imprensa  da  educagao  e  do  ensino,  o  disourso  medico  na  constituigao  do
campo  educacional  brasileiro  (1813-1930),   manuais  escolares  e  livros  de
leitura adotados na Escola Brasileira.  Com este objetivo, o estudo, centraliza-
se  na  aeao  politico-pedag6gica  do  medi'dcroducador  Dr.  Joaquim  Jos6  de
Menezes Vieira (1851 -1897), figura representativa da /./ustrac8o bragileira, que
atuou  em  diferentes  areas:  jardim  de  infancia  (cria  o  primeiro  Jardim  de
lnfancia  em  1875);  escola  primaria  e  seoundaria  (Cdr5gfo  Menezes  V/.e/.ra);
educaeao de surdos-mudos; imprensa pedag6gica (Revista PecJag6g/ca, Joma/
das  Cn.angas);   professor  e  diretor  da  Escola  Nomal;  funda  o  curso  de
educaeao litefaria para opefarios (Esco/a de Doni.ngo), escreve diversos livros
didaticos, funda e dirige o Pedagogi.urn (1890-1919); participa de exposie6es e
confefencias  pedag6gicas,  no  Brasil  e  exterior  (E*posy.d5:o  e  Confefencl.as
Pedag6gicas     de     1883/Brasil,     Exposi¢ao    Universal    de    1889ifranca,
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Confefenc.Ias Populares da Freguesia da G16ria, realizadas a partir de 1873, na
capital do lmp6rio).

ApreseAfacao: Dia: 29/04/97
Hofario: 14hl5min

15 POSITIVISMO E CATOLICISMO NA EDuCACAO GAOCHA DA PRIMEIRA
REP0BLICA

Jaime Giolo
UPF

Partindo   da   constatagao   de   que   houve   urn   salto   quantitativo   e
qualitativo no sistema educacional  rio-grandense com  o advento da  Primeira
Repdblica, a presente comunicagao afirma que esse fato decorreu, sobretudo,
de uma parceria "acordada" entre o Estado Republicano e a  lgreja Cat6lica -
os principais agentes educacionais do Estado,  no periodo em questao.  Esse
acordo  teve  motivag6es  estruturais  e  motivag6es  conjunturais,  e  demandou
refinadas  estrat6gias  de  agao,   de  ambos  os  lados,   quest6es  que  serao
disoutidas detalhadamente na prelegao.

Apresonfafao: Dia: 29/04/97
Hofario: 14h45min

16   NORMALISTAS   EM   SANTA   MARIA:   0   CASO   DO   INSTITUTO   DE
EDuCACAO OLAVO BILAC (1945 -1975)3

Rosang®la MontaLgn®r
Mestranda - UFSM

0  projeto em  desenvolvimento,  "Normalistas em  Santa  Maria:  o caso
do   lEOB   (1945-1975)",   objetiva   investigar   o   papel   das   normalistas   na
sociedade  local,   enfatizando  o  sentido   agregadororganizador  da  escola,
assim  coma  analisar as contribuie6es  das  mesmas  no  contexto  da  6poca  e
ainda   verificar   se   elas   tinham   consciencia,    que   atrav69   do   exercicio
profissional  em  educagao,  podiam  desempenhar urn  papel  transformador ou
conservador.  Portanto,  ®sta pesquisa volta-se para as categorias de genero,
fazendo-se  uso  dos  procedimentos  adotados  pela  Hist6ria  Oral  (entrevista-
depoimento,   hist6ria  de  vida)  como  conjunto  de  t6cnicas  empregadas  na
recolha,  fixaeao  e  utilizagao  das  mem6rias  das  professoras  entrevistadas.
(CAPES/97)



ASPIH - 97

Apresenfafao: Dia: 29/04/97
Hofario: 15hl5min

17 lTINERARIO DE UMA PROPOSTA EDUCATIVA

15

Mareos Corbellini
La Salle

Desde  1971  as escolas  mantidas  pela  Provincia  Lassalista  de  Porto
Alegre  realizam  encontros  anuais,  com a  participagao  de  representantes  de
cada  uma  delas.  Nestes encontros foram  tomadas  decis6es sobre  a  pfatica
educativa  das  mesmas  e  elaborados  documentos  explicitando  sua  filosofia
educacional  e sua  proposta educativa.  Uma analise destes  encontros  e  dos
dooumentos neles produzidos e o objeto do relate que proponho apresentar.

ApresentaGao-. D-ia\.. Z9104Igl
Horario: 16h

18 LENDAS MISSIONEIRAS. DIMENSAO PEDAG6GICA4

Ceres Karam Brum
Mestranda - UFSM

Este  estudo  objetiva  analisar  a  experiencia  missioneira  nas  regi6es
platinas  atrav6s  das  lendas  retratadoras  do  processo  de  estruturaeao  e  de
desestruturagao desta experiencia, relacionando as identidades mis9ioneiras a
construgao  das  identidades  platinas  na  atualidade.  Na  conquista  do  Prata
contrap6em-se a experiencia de educagao informal dos guaranis a formal dos
jesuitas,   resultando  a   integragao   dos   primeiros   ao   mundo  colonial,   num
processo de educaeao/conversao;  revolugao cultural onde interessa perceber
as   estrat6gias   de   dominagao   e   os   mecanismos   de   resistencia   como
instrumentos  pedag6gicos  expressos  dialeticamente  no  lendario  missioneiro.
(CAPES/97)
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Apres®nt®?ao.. Dla.. Z910&lgl

Hofario: 16h30min

19   ESTUDO DO CuRSO COMPLEMENTAR -CURSO DE FORMACAO DE
ALUNAS-MESTRAse

Luciana Storck d® Mello Auzani
Mestrado em Educagao -UNISINOS

Analisar  a   presence  feminina   na   educaeao,   sobretudo   no   Curso
Complementar, que iniciou em 1906 e permaneceu ate a instauragao do Curso
Normal, em 1946.  0 ourso artioulava a formagao da professora a atividade de
dona de casa voltada para as prendas dom6sticas.  0 estudo contribui para a
compreensao da evolueao da mulher e da estrutura9ao da Educa9ao Basica.

Apres®ntesao-. D-ia-. 2910419]
Hofario: i7h

2o  :,%#8AincAA3AED::NAisiopERspECTivAs   PARA   UMA  LE,TURA  NA

Lacio Kroutr
UNISINOS

A comunicag5o  aborda  condig6es  de  possibilidade  e  implica96es  de
uma leitura da hist6ria da educagao a partir da perspectiva de etnia. Este olhar
podefa tomar-se significativo para a hist6ria da educagao no  Rio Grande do
Sul,  ouja  trajet6ria  de  formaeao  s6ciocultural  tern  o  conourso  de  todo  urn
conjunto   de   etnias.   Pretende-se   apresentar  considerae6es   iniciais   neste
sentido,  fazendo-se,  tamb6m,  refefencia  as  pesquisas  no  NETB  (Ndcleo  de
Estudos Teuto-Brasileiros da UNISINOS).
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NOTAS EXPLICATIVAS DOS RESUMOS

I Este trabalho contou como a colaborapao da Bolsista da FAPERGS Mariene calina Rego I.orenzi.
2 Este trabalho refere-se a alguns aspectos do texeo que foi apresetitado no  17 ISCRE (International

Standing  Corferenee  for  the  mstory  Of  Edrcation),  realizado  em  Berlin/Alemanha,  de  13/09  a
17/09/95, o qual contou com a apoio da CAPES. Pera a sun efabon63o, utlizourse de dados colctados
entre 1994/96 per Teresinha Venturin, bolsista de lniciapao Cientifica (firmciado pela FAPERGS) junto
ao  sirtyrojeto  de  pesquisa  "A  Formap@o  em  Escolas  de  Orcio  Catoricas  de  Porto  AlegreAIS  -
1860/1990", que se articula a linha de pesquisa Farmngto,  Z}chedAo, Jhrfuifpfo (coorfena6ao peha
autora),  ben  come  ao  nojeto  lntegrado  Urbanidade  e  Cidadania:  processes  de  fomacao  e
iDrfura€ao de 8aberes (CNpqTAPERGS).
3 Este tral]alho ten como orientador o Ftof. Dr. phil. Jonge Luiz da Cunha.
4 Este trabalho ten come orientador o Hof. Dr. phil. Jonge Luiz da Cunha.
5 Este trabalho ten come orientadora a Prop . Dr'. Flavia Chino Corfea Werle
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SS C S DA ASPHE

BEATRIZ DAUDT FISCHER

Rua Felipe Camarao, 356/201
Bairro Born Fim, Porto Alegre - RS
CEP 90035-140

BERENICE CORSETTI

Rua Bento Goncalves, 252/3011
Bairro N. Sa das Dores, Santa Maria - RS
CEP 97050-090

CERES RARAM BRUM

Av, Medianeira,  502/04
Bairro Medianeira, Santa Maria - RS
CEP 97060-000

DAGMAR E.  E.  MEYER

Rua eel. Lucas de Oliveira,1350/401
Bairro Bela Vista, Porto Alegre - RS
CEP 90440-010

EDUARD0 ARRIADA

Rua Gomes Cameiro, 1881/203
Bairro Centro, Pelotas - RS
CEP 96010-280

ELOMAR TAMBARA

Rua Alvaro Chaves, 297/501
Bairro Centro, Pelotas - RS
CEP 96010-760



ASPRE - 97

EVA LizErv RIBES

Rua Benjamin Constant, 394/1302
Bairro Centro, Rio Grande - RS
CEP 962oorogo

FLAVIA OBINO CORREA WERLE

Av. Borges de Medeiros,1121701
Bairro Centro, Porto Alegre - RS
CEP 90020-025

GUACIRA LOPES LOURO

Rua Sao Manuel,1780/410
Bairro Santana, Porto Alegre - RS
CEP 90620-110

JAIME GIOLO

Rua Joao Ambros Gouvea, 1 95
Rua Tupis, 419/501
Bairro Vila Fatima, Passo Fundo - RS
CEP 99020-200

JORGELUIZDACUNHA          Jf~(3M

Rua Joao Ambros Gouvea, 195
Bairro Jardim Europa, Santa Cruz do Sul - RS
CEP 96820-340

JOSE FERNANDO KiELING

Rua Anchieta, 949
Bairro Centre, Pelotas - RS
CEP 96015420

JULIETA BEATRIZ RAMOS DESAULNIERS

Rua Barao de Uba, 392
Bairro Bela Vista, Porto Alegre - RS
cEp 9045Oro9O

LUCIANA STORCK DE MELLO AUZANI
Saldanha da Gama, 647/302
Bairro Centro, Sao Leopoldo - RS
cEp 9301 Orooo
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LUCI ELAINE KRAMER SCHWENGBER

Rua Tiradentes, 1 52
Bairro Centro, Venancio Aires - RS
CEp 958oorooo

LUCIO KREUTZ

Rua Epifanio Fogape,121
Bairro Cristo Rei, Sao Leopoldo - RS
CEP 93020020

MARCOS CORBELLINI

Av. Vitor Barreto, 2288
Canoas - RS
cEp 92oi Orooo

MARIA DO CARMO DA SILVA

Rua D.  Pedro 11, 96
Bairro Centro, Caeapava do Sul - RS
CEP 96570J)00

MARIA HELENA CAMARA BASTOS

Rua Felicissimo de Azevedo, 770/601
Bairro Higian6polis, Porto Alegre - RS
CEP 90540-110

MARIA STEPHANOU

Rua Dr. Joao Palombini,144
Bairro Jardim Verde lpanema, Porto Alegre - RS
CEP 91751 -150

REGINA PORTELLA SCHNEIDER

Rua Vicente da Fontoura, 2547/404
Bairro Petr6polis, Porto Alegre - RS
CEP 90640-003
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ROSANGELA MONTAGNER

Rua :  Dr. Bozano, 912/12
Centro, Santa Maria - RS
CEp 97oi 5roo2

VALESKA FORTES DE OLIVEIRA

Rua Tuiuti, 2252/302
Bairro Centro, Santa Maria - RS

Cog:5P&9£°45:4;°&    4® Q5Esty   53 I+S£
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ESTATUTO DA ASPHE

cApiruLO I
DA DENOMINACAO, SEDE, FOF{O, PRAZO DE DURACAO

Art.  1® A ASSOCIACA0  SUL-Rlo-GRANDENSE  DE  pESQulsADORES  EM  HISTORIA  DA
EDuCACAO, fundada aos 02 de setembro de 1996, 6 uma sociedade civil, com personaljdad®
jun'dica pfopria, sem fins lucrativos, fundada na cidade d® Sao Leopoldo, e fora na comarca da
referida cidede no Estado do Rio grande do Sul, Brasil.

i A sede da ASPHE acompenhafa o domicilio do presidente.

Art. 2® A ASPHE roger-se-a pelo presente estatuto e pela legisla9ao em visor que incida  na
natureza des(a instituigao.

Art. 3® A ASPHE tefa prazo de dura9ao indeteminado.

Art. 4® A ASPHE 6 uma instltuigao de cafater cientifico-oultural atuando na area de pesquisa
em hist6ria da educagao no Rio Gr.ande do Sul.

CApiTULO 11
DOS OBWETIVOS

Art. 5® A ASPHE ten por objetivo:
a)   lncentivar  e   reallzar  a   pesquisa   e   a  divulgagao  na   area  de   hist6ria  da  educagao,
prioritahamente do Rio Grand® do Sul.
b) Congregar pesquisadores e estudiosos na area de hist6ria de educaeao no Rlo Grande do
Sul.
c) Manter interoambio com entidades congeneres.

CApiTULO Ill
DAS ATIVIDADES

Art.  6®  Pare  lover a  efeito  os  objetivos  mencionados.  a  ASPHE  utilizar-se-a  dos  seguintes
meios:
a) Fazer ciroular urn peri6dico de divulgagao da entidade.
b) Promover debates e pelestras nas areas a que se prop6e.
c) Publicar trabalnos de s6cios na areas de atuaeso da entidede.
d) Permitir a presence de aesistentes nos eventos que a entldado realizar.
e) Organizar grupos de trabelho pars atuar em areas especificas da hist6ria da educa9ao no
Rio Grande do Sul.
0 Promover oursos ou seminarios de aperfeiapamento em pesquisa historiografica.

i ONICO Pare exeoueao de seus objctivos a ASPHE podefa realizar conv6nios d® cooperaedo
e iuteroambio com qualquer entidede pdblica ou privada,  nacional  ou  estrangelra, visando a
conjugagao de reoursos pare a consecucao de sous objct!vos.

CApituLO IV
DOS SOCIOS, SuAS CATEGORIAS, SEuS DIREITOS E DEVERES

Art. 7® 0 quadro social compor-se-a oxclusivamente de s6cios contribuintes.
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i ONICO S6CIOS CONTRIBulNTES sao os que assinaram a eta de fundagao e aqueles que
forem admitidos posteriormente a data de fundagao.

Art. 8® Sao deveres dos s6cios:
a) Obedecer as disposigaes dos Estatutos.
b)  Cooperar com  todas  as  atividades  que  visem  o  oumprimento  dos  objetivos aos  quais  a
entidade se prop6e.
c) Acatar os atos da Assembl6ia Geral.

g)4EEsgngfaanrt?dsodae:j#gor=SJ::ra€gsu#iad:t#°ori:;Diretoriaut»ieandoosseguintescanais:
I - Dirigindo-se, per escrito ou verbalmente, a mesa.
11 -Mediante a convocacao de uma Assembl6ia Geral.
e) Satisfazer pontualmente sous compromissos financeiros com a entidade.
0  Exercer  os  cargos  pare  os  quais  forem  eleitos,  sem  erdrapolar  sous  poderes,  salvo
impossibilidade justificada anteeipedamente, sob pena de perda do cargo.
g) Votar e ser votado pare qualquer cargo.

Art. 9® Sao direitos dos s6cios:
a) Concorrer aos cargos eletivos.
b) Gozar plenamente das garantias presontes neste Es(atuto.
c) Propor candidatos a s6cios, assinando as respectivas propostas.

;)Eagictrapnat[ddoasa::ivfa;qoessg::nut#::rpedaTe::::eaoucoTnpvn:inca:#:dd°es:#:tivA=T:bT6e|g|8:rai,
ordinaria ou extraordinaria,  conforme o caso,  mediante assunto de suma  importancia  pars  a
entidade, deed® que redna 51 % de assinaturas dos associados.

Art. 10® Perde a condigao de s6cio:
a) Pela demiseao.
b) pela exclusao.

Art.  11® A demissao sera conoedida mediante pedido do s6cio, anotando-se ato respective no
livro de registro de associados, com a assinatura do demissionario e dos representantes da
entidade.

Art.  12® 0 descumprimento de qualquer disposigao deste Estatuto,  ou a prdtica de ato lesivo
aos intoresses e objetivos da ASPHE implicafa na ®xclusao do assoclado, por ato da Dirotorla,
cabendo reourso a Assembleia Geral, no prazo de 30 (trinta) dias.

§  ONICO  Decorrido  o  prazo  sem  interposi9ao  de  reoursos  ou  se  este  for  denogado  em
Assembl6ia,  efetivar-se-a  a  exclusao,   mediante  termo  lavrado   no   livro  de   Registro  de
Associados, com a transcrigao dos cirounstanctas que motivaram a exclusao.

CApiTULO V
DA ESTRUTURA E COMPETENCIA DOS 6RGAOS QUE ADMINISTRARAM A ASPHE

Art. 13° A ASPHE exercefa sues fune6es atrav6s dos seguintes 6rgaos:
a) Diretoria.
b) Conselho Fiscal.
c) Assembl6ia Geral.

CApiTULO VI
DA DIRETORIA

Art.   14®  A  ASPHE  sera  administrada  per  uma  diretoria  composts  de  Presid®nt®,  Vloe-
presidente, Secretario Geral.
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Art.15® A diretoria da ASPHE sera eleita em Assembl6ia Geral de acordo com o disposto no
Art. 28.

Art.16® 0 mandato da Diretoiia sera de 2 anos, cabendo reelei8ao pare quaisquer cargos.

Art.  17® Compete a diretoria:
a) Elaberar plane d® atividados para o bienio.
b)Dirigir e adminlstrar a entidado.
c) Cumprir e fazer oumprir o presente Estatuto,  bern como as delibemg6es das Assembl6ias
Gerais.
a) Dar publicidade de suas decis6es.
e) Aprosentar a Assembl6ia Geral e ao Conselho Fiscal, os refat6rios de sua g®stao.
i) Transmitir, ao final do sou mandato, o acervo que se encontra sob sue rosponsabilidade.

Art. 18e Ao Presidente Compete:
a) Repiesentar a ASPHE ativa a passivam®nte em suas relactes com terceiros] em juizo ou
fora dole.
b) Presidir as sess6es da Dirctoria.
c) Autorizar a pagamento das despecas normais da ASPHE,
d) Assinar as atas de Assemb!6ia da ®ntldede depois da vctagao e do registro dos assinaturas
no Livro de Presenea.
f) assinar com o vice-presidente ou com o secretan.o Geral opera96es bancarias.

Art. 19e Ao Vice-Presidente compete:
a) Substituir o Presidente em sells impodimentos.
b)  Par[icipar do  planejamento  a  exeoueao  dos  atividades  da  entidade,  juntam®nte  com  o
Presidente.
c) As§inar com o Presidente ou com a secretario Geral operae6es bancarias,

Art. 21® Ao S®crotario Geral compete:
a) Redigir e lavrar as alas dos Assembl6ias e dos sess6es da Diretoria.
b) Encanegar-se dos arquivos da ASPHE.
c) Manter sob sue responsabilidade todos os valores e hens da entidade.
d) Assinar os recites relativos a cob®rtura de m®nsalidades, subveng6es, doao8es e leoados.
e) Apros®ntar anualmente a Dlretoria o balanceto anual de receitas e despesas.
f) Depositar em estabelecimento bancario escolhido em reuniao de dirotoria, toda a reoeita da
entidede.
g) Efetuar todos os pegamentos da ®ntidade.
h) Assinar com o Presidente ou com a Vice-Presidente opera96es bancarias.

CAPITULO VII
DO CONSELHO FISCAL

Art.  22® 0 Conselho  Fiscal serfe  composto de 3  (tnes)  membros efctivos  e  1  (urn)  suplerte,
eleltos em Assembl6ia Geral Ordinaria.

§ UNICO 0 Conselho Fiscal tefa o mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reel®ito.

Art. 23® Sao atribuig6es do Conselho Fiscal:
a) Fiscelizar a contabilidade da ASPHE verificando, a qualquer momento, o saldo de calm e,
omgatoriamente, uma vez per ano.
b) Examinar e emitlr parecer sobre as contas, belanap goml e relat6rios anuais da Diretoria.
c) Examinar e emitir parecer sobre os balanoctes mensais.
d) Examiner livros, docLimentos, conrespondencias e faz®r inqu6ritos.
e) Convocar a Assembleia Geral E>ctraordinaria.
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CApiTULO Vlll
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art.  24® A Assembleia  Geral  e o  6rgao  maxima da ASPHE  e  reunir-se+a,  ordinariamente  ou
extraordinariamente, observadas as fomalidades legais e as disposi96es do presente Estatuto.

ATt.  25® A Assembl6ia  Geral  Ordinaiia  realizar-se  -a  anualmento dentro  dos 2  (dais)  moses
seguintes ao t6mino do Exercicio social, o que coincidifa com o exercicio civil.

Art. 26® Compote a Assembleia Geral Ordinaria deliberar sobre:
a) As contas e balanaps geral da ASPHE.
b) 0 Relat6rio e plane de trabalho da diretoria e o parecer do Conselho Fiscal.
c) 0 onpemento anual de Receltas e Despesas da ASPHE.
d) Qualquer assunto de interesse da ASPHE constante do edital de convocagao.

Art.  27® A Diretoria  comunicafa  aos s6cios com  antecedencia  minima de  30  ¢rinta)  dies da
data   marcada   pare  a   realizagao  da  Assemb!6ia  Geral  Ordinaria  que  se  acham   a  sue
disposieao:
a) Relat6rio da Diretoria.
b) Balanap anual das contas.
c) Parecer do Conselho Fiscal.
d) Ongamento anual da receita e despesa.

Art. 28® A Assembl6ia Geral Extraordinaria sera convocada, a quafauer tempo, pela Dirstoria,
pelo Conselho Fiscal, ou ainda pelo S6cio Fundador Contribuinte ou S6cio Contribuinte.

§ ONICO a requerimento dos s6cios para a convocacao de Assembl6ia Geral  Extraordinaria
devefa ser devidam®nte fundamentado e atender o que tiatar a Art. 9® Ietra f.

Art.  29®  Compete  a  Assembleia  Geral  E]draordinaria  e  medianto  a  aprova9ao de  2/3  (dois
tengos) dos s6cios, dellberar sobre:
a) Reforma dos Estatutos.
b) Assuntos de interesse da ASPHE que  nao  possam ser rosoividos pelos outros 6rgaos da
entidade.

Art,  30® As assembl6ias gerais se realizarao em primeira convoca9ao,  com 2/3 (dois tel¥os)
dos S6cios, no minimo; on segunda convoca9ao, a ser realizada 30 (trinta) minutos ap6s com
qualquer ndmero de s6cios.

Art.  31® A convocacao do qualquer Assembleia Geral  sera feita  mediante  comunicaeao  Sos
associados, atrav6s de cartas enviadas a sous respectivos endereaps, com  antecedencia de
pelo menos 30 (trinta) dias.

Art.  32®  Cada  s6cio  tera  direito  a  apenas  1   (urn)  veto  na  Assembl6ia  Geral,  nao  sendo
permitida a outorga de prooura9ao.

Art. 33® Os presentes a Assembl6ia Geral deverao provar sue qualjdade de s6cios e assinar o
livro de presenca.

Art. 34® 0 s6cl.o nao tefa djreito ao veto ou a ser votado quando:
a) For admitido na entidade depois da convocagao da Assembleia Geral.
b) A  Assembl6la Geral tiver que deliberar sobre assunto que §e reflra ao pr6prio s6cio.
c) Em atraso na sue mensalidade por pen`odo superior a 1  (urn) mss.

Art. 35® As decls6es da Assembl6ja Geral obrigam a todos os s6cios, ainda que discordantes
ou ausentos, a acatarem as deliberaee®s aprovadas na Assembl6ia.
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CAPITULO IX
DAS ELEIC6ES

Art.  36® As elei96es serao realizadas de 2 (dois)  em 2  (dois)  anos,  na  primeira quinzena do
mss de Abril.

Art. 37® Sera nomeada pela Diretoria uma Comissao Eleitoral pare a oTganizaqao do pleito.

Art. 38® A Diretoria eleita sera empossada imediatamente ap6s a apuragao do pleito.

i ONIC0  Sera considerado ®loito o candidate que obtiver maioria simples.

CApfTULO X
DOS RECuRSOS FINANCEIROS

Art. 39® A receita da ASPHE constituir-se-a:
a) Contribuiq6es anLiais dos sdeios oujo montante sera deflnido em Assembl6la Geral.
b) Subveng6es e auxilios.
c) Doae6es e legados.
d) Receitas diversas.

CAP[TULO XI
DAS DISPOSIC6ES FINAIS

Art. 40® A ASPHE 6 constituida  por tempo indcterminado e s6 podena ser dlssoMda  por 2/3
(dois tengos) dos s6cios, em Assembl6ia Geral Extraordinaria, especialmente convocada.

Art. 41® Nenhum posto ou funeao exercidos por membro da ASPHE sera remunerado, sendo
proibida  a  distribuigao  de  lucros,  bonificagives  ou  vantagens  a  dirigentes,  mantenedores  ou
associados, sob nenhuma foma ou prctexto.

Art. 42® Em caso de dissolueao da ASPHE a Assombleia Geral destinard sou petrim6nio a urn
6rgao cientifico com caracten'sticas similares.

§  PRIMEIR0  Surgindo  2  (dais)  ou  mais  nomes  de  6rgaos,  proceder-se-a  votagao,  sendo
escolhido o que obtiver maioria simples.

§ SEGUNDO A Assembl6ia que determinar a dissolueao da ASPHE elegefa o lk)uidante e o
Conselho Fiscal que deverao funcionar durante a liquidaqao,

i TERCEIRO Nao excedefa de 30  (trinta) dias o prazo qLie o liquidante e o Consolho Fiscal
terao pare ultimar a dissolugao, ressalvados outras exigencias legais.

Art.  43®  Os  associedos  nao  respondem  solidaria  nem  subsfdiariamente  pelas  obrigag6es
contraidas pela Diretoria, em nom® da ASPHE.

Art. 44® Esto Estatuto entra em vigor nesta data, aprovado que foi em Assembl6ia Geral.

Art, 45® Os casos omissos sefao dlrimidos pela difctoria.


