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RESUMO 

 

Este trabalho dissertativo tem como proposta analisar o uso do vídeo do Programa Memórias 

do Pampa, como recurso pedagógico nas aulas de História. Tem como principal objetivo 

atingir uma melhor compreensão do aluno sobre o contexto histórico local, despertando o 

interesse e o senso crítico, através da TV e as mídias digitais. A utilização deste recurso é 

parte da prática pedagógica que foi aplicada em sala de aula. Nesse contexto foi realizada uma 

pesquisa, para obter o levantamento desses dados, onde foi levada em consideração a opinião 

de um grupo de alunos da 3ª ano do Ensino Médio. Nesse levantamento procurou-se 

comprovar que a TV e as mídias digitais são importantes recursos pedagógicos para o ensino 

de História. 
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RESUMEN: 

 

Este trabajo disertativo tiene como propuesta analizar el uso de vídeo del Programa Memorias 

del Pampa, como recurso pedagógico en las clases de Historia. Tiene como principal objetivo 

obtener una mejor comprensión del alumno sobre el contexto histórico local, suscitando el 

interés y el sentido crítico, a través de la tele y los medios digitales. La utilización de este 

recurso es parte de la práctica pedagógica que fue aplicada en la clase. En ese contexto fue 

realizada una investigación, para obtener el levantamiento de eses datos, donde fue llevada en 

consideración la opinión de un grupo de alumnos de 3ª año de la Enseñanza Media. En ese 

levantamiento procuró comprobarse que la tele y los medios digitales son importantes 

recursos pedagógicos para la enseñanza de Historia. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de Historia. Medios Digitales. Tele. Recursos 

Pedagógicos. Revolución Federalista. 
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INTRODUÇÃO 

 

A História faz parte de nosso dia a dia e nos proporciona estarmos sempre ligados a 

um novo fato e um novo acontecimento. É a ciência que estuda a humanidade no seu tempo e 

seu espaço. 

No Ensino de História sempre devemos proporcionar aos alunos as condições, para 

que se possa identificar enquanto sujeitos históricos, a participação de um grupo social e ao 

mesmo tempo em que seja único e diverso. Por isso compreendemos as mudanças, 

permanências, continuidades e descontinuidades, para que o aluno aprenda a captar e 

valorizar a diversidade e participe de forma mais crítica da construção da História. 

A grande questão é sabermos como podemos chamar essa atenção, para os diversos 

temas que a História nos caracteriza. Como fazer isso tão interessante, a ponto de despertar 

nos docentes a instigação e o olhar crítico. 

As gravuras ou ilustrações têm sido utilizadas com frequência como recurso 

pedagógico no ensino de História. 

De acordo com Bitencourt, (2011) atualmente além das imagens dos livros escolares, 

presencia-se a proliferação da produção de “imagens tecnológicas” como recurso didático, 

proveniente de máquinas ou aparelhos eletrônicos e constituídos de filmes, fotografia e 

imagens informáticas dos CD-ROMs e softwares. 

As imagens são produzidas e podem ser criadas como material didático ou recursos 

didáticos. Podemos citar aqui os filmes ou documentários históricos, além de programas e 

canais de TV direcionados para a História. Para usar de maneira correta o material, o 

professor deve buscar um tratamento metodológico, para não só apenas seduzi-lo com a 

profusão das imagens, mas inseri-lo em um contexto crítico. 

A escola não é o único lugar de conhecimento, pois existem outros espaços e formas 

para divulgar os acontecimentos históricos, tais como museus, arquivos, filmes, peças de 

teatro, músicas, programas de TV, entre outros. 

Os espaços educativos não formais são lugares alternativos de aprendizagem. Um 

destaque maior do ensino de História pode ser evidenciado pela TV. Os programas como 

filmes, matérias e documentários buscam uma nova forma de apresentar a História, de 

maneira mais atrativa. 

Bitencourt, (2011) afirma que os pesquisadores historiadores vêm-se dedicando ao 

estudo da iconografia, incluindo análises das denominadas “imagens tecnológicas”. 
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É necessário apresentar propostas do ensino de História, tendo como recurso didático 

as imagens tecnológicas, fundamentando em métodos que integrem as questões pedagógicas e 

historiográficas.  

O mundo das imagens como na TV, se torna agradável para os historiadores, através 

dos diversos espaços e momentos apresentados na cronologia histórica.  

A televisão é entretenimento, onde o telespectador se mantém atento diante da tela. A 

imagem é um universo a parte, para buscarmos um novo olhar crítico, como nunca antes feito. 

Ela não veio para substituir o rádio, cinema ou jornal, ela veio para ser um novo meio de 

comunicação, que aprendeu com esses outros meios, já que seus profissionais, principalmente 

no início, vieram do rádio, jornal, teatro e cinema.  

A Televisão é formadora de opinião e de comportamento, aliando à velocidade da 

informação e o fascínio de suas imagens. O telespectador senta-se diante da tela da TV e 

acredita que o apresentador de um telejornal ou personagem de um filme, naquele momento 

está falando para ele.  

Apesar de todo esse fascínio tecnológico percebe-se uma preocupação por grande 

parte dos historiadores, dos métodos de análise dessas linguagens específicas criadas pela 

indústria cultural. 

Existem historiadores que se inspiram em Theodor Adorno da Escola de Frankfurt, 

para analisar a produção de imagens em um contexto capitalista na criação de mercadorias e 

formas de consumo manipuladoras e ideológicas. As imagens tecnológicas eram aprendidas 

em valor de troca, gerando uma socialização de massificação. 

Conforme Napolitano, (2003) o uso escolar das imagens requer um tipo de 

abordagem diferente das reservadas ao documento escrito. 

Mas por outro lado, temos outras pesquisas onde McLuhan, um dos autores da teoria 

da comunicação, destaca o significado das mudanças nas formas de comunicação provocadas 

pelos aparelhos tecnológicos, tais como mídias digitais entre eles sites, blogs e 

compartilhamento de vídeos ao qual tem se substituído a cultura do livro ou da escrita pela 

cultura da nova oralidade. Para o autor existe uma transformação dos meios de comunicação, 

por intermédio do cinema falado e da televisão, sendo que a expressão humana se apresenta 

de forma completa, incluindo a voz, o gesto e a figura humana em ação, denominando-se uma 

“nova cultura de oralidade”. Gerando novas formas de comunicação onde analisamos o papel 

do espectador, do consumidor das imagens, como integrante do processo. Sujeito que não 

apenas assimila a cultura hegemônica, mas que estabelece novas formas de comunicação. Por 
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outro lado, em muitos casos, o uso escolar das imagens requer um tipo de abordagem 

diferente da reservada ao documento escrito.  

Nisso a TV e as mídias digitais, aliada à História tornam-se um material riquíssimo 

em sua forma de apresentar esse novo mundo. O ensino de História pode ser contado através 

da TV, desde matérias para crianças como para adultos. Essa forma de aprendizagem instiga o 

fascínio, a descontração e uma curiosidade maior através das imagens. Nisso se proporciona 

trabalhar uma alfabetização científica do cidadão, através de um conceito de aprendizagem 

que vai além da sala de aula. Devemos considerar que a TV está incorporada as mídias 

digitais, já que muitos de seus programas são exibidos e compartilhados na internet, seja pelo 

computador, tablet, celular entre outros. 

Surgem novas pesquisas que analisam o processo de ensino, ou divulgam o 

conhecimento nesses espaços e nessas novas formas, na perspectiva dos estudos sobre 

transposição didática. 

Utilizar programas de TV e as mídias digitais com conteúdo histórico para docentes 

consiste em buscar novas formas de aprendizagem, tão conhecida talvez, mas pouco utilizada. 

Buscar entender a História é entender o tempo em movimento e em múltiplos 

espaços.  A TV é imagem, que traz um novo sentido histórico, através do tempo que se torna 

magia e que busca o sentido na alma do telespectador. 

A TV forma uma opinião de cidadão, onde o ensino de História tem o sentido de 

formação da cidadania dos telespectadores.  

Nisso, o conceito de memória e História é instigado novamente através da TV, pelas 

imagens, resgatando os valores sociais e culturais que se proporciona ao telespectador. Nesse 

contexto muitos programas de TV, se encontram disponíveis nas mídias eletrônicas ou 

digitais, como no site de vídeos e compartilhamentos YouTube. Além da TV essas mídias 

eletrônicas, servem como dispositivos de consulta, onde podemos acessar o determinado 

programa em qualquer hora, sem depender dos horários da TV. 

Para que o ensino de História faça parte da aprendizagem através da TV e das mídias 

digitais, devemos ter o compromisso de proporcionar oportunidades, para que os docentes 

transportem esse conhecimento aprendido para suas vidas cotidianas, participando de forma 

mais consciente da construção de um mundo de imagens, conhecimento e emoções. Entramos 

na discussão sempre polêmica do uso da comunicação como mediadora do ensino.  

A tarefa da escola consiste em pensar o fenômeno em toda a sua amplitude, ao 

mesmo tempo em que se capacita para incorporar seus materiais como fontes de 

conhecimento e crítica. Além disso, o professor deve adaptar a discussão e o grau de 
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aprofundamento do debate em torno da TV e as mídias, de acordo com a faixa etária e escolar 

em questão. 

É necessário discutirmos a nova realidade dos meios digitais, que está inserida na 

vida de toda sociedade e também da comunidade escolar. Nesse aspecto iremos analisar um 

tema do programa Memórias do Pampa, um programa local veiculado através da TV Câmara 

Bagé que retrata a História do município de Bagé e do Rio Grande do Sul, e que exibe seus 

vídeos na internet como ferramenta para pesquisa da comunidade e de estudantes. 

Analisaremos a Revolução Federalista no município de Bagé através do Cerco de Bagé e da 

História de Gaspar Silveira Martins, apresentada no programa Memórias do Pampa. O 

programa tem por objetivo despertar a consciência histórica no público alvo desta pesquisa.  

O programa analisado será o Cerco de Bagé e como material de apoio o programa 

sobre a História de Gaspar Silveira Martins, que terá como temática a exibição do vídeo em 

uma escola de ensino privado. 
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1 – A IMPORTÂNCIA DAS MÍDIAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

1.1 – A importância da imagem na História da humanidade  

 

A História na maioria das vezes é contada através de muita teoria, o que leva grande 

parte dos estudantes e leitores a não se interessarem pelos fatos, por livros que contenham 

textos muitas vezes considerados maçantes didaticamente. 

Nisso surge à imagem através dos tempos, que busca uma nova dinâmica nos 

conteúdos históricos, proporcionando um amplo conhecimento de seus acontecimentos. 

Conforme Knauss (2003): 

 

O mundo da Pré-História é conhecido pelas inscrições rupestres; o mundo da 

Antiguidade, pelas suas imagens inscritas em paredes ou em diferentes suportes 

como os vasos. Mas, além das imagens bidimensionais, são conhecidas ainda as 

imagens tridimensionais, como dólmens, menires, obeliscos ou ainda os relevos, 

esculturas e estátuas, que frequentemente identificam a grandeza das civilizações 

antigas da Mesopotâmia, Egito, Pérsia, Grécia e Roma — para nos restringirmos às 

menções recorrentes do senso comum. Isso significa dizer que, diante dos usos 

públicos da História, a imagem é um componente de grande destaque, mesmo que 

nem sempre seja valorizada como fonte de pesquisa pelos próprios profissionais da 

História. 

 

A utilização das imagens no ensino de História carece de compreensão dos 

significados desta e sua utilização. Podemos considerar a produção, reprodução e 

transformação de imagens como uma característica dos nossos tempos e compreendê-la na 

forma em que as sociedades se imaginam e se percebem. 

Devemos procurar entender que, desde os tempos do início da escrita, a palavra não 

veio substituir a imagem. A convivência entre visual e a escrita sempre foi muito próxima. Ao 

longo da História das civilizações, são inúmeros os exemplos em que se percebe como os 

registros escritos acompanham os registros visuais. Velhas formas de escrita, como os 

hieróglifos, demonstram essa proximidade. Assim a História da imagem se confunde com a 

História da escrita e que seu distanciamento pode significar um prejuízo para o entendimento 

de ambas. Reconhecer isso implica admitir que a imagem e a escrita sempre conviveram 

mutuamente. Apesar disso a imagem surgiu para transmitir uma mensagem que se torna de 

caráter histórico e cultural. 

A imagem na História sempre foi algo importante e fascinante, começando seus 

primeiros registros na pré-história com o desenho em cavernas. O homem procurava registrar 

suas caçadas e o desenho nas paredes de cavernas é um fato concreto. 
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                Figura 1 – O desenho nas cavernas como a primeira imagem da humanidade 

                                 Foto: Thinkstock/Getty Images 

 

No surgimento das primeiras civilizações temos o avanço das artes e da imagem no 

Egito, o alfabeto e as figuras em paredes que eram contadas as Histórias das famílias dos 

faraós e do seu povo. 

A História é cercada de imagens, através de todas as épocas que retratam as crenças e 

costumes de um povo. Exemplos disso estão nos povos como na Grécia que se torna o lugar 

das esculturas dos deuses, em Roma que forma da imagem o registro de atos religiosos como 

para registrar as figuras políticas dos imperadores romanos, como a cunhagem do rosto do 

César na figura da moeda, como forma de representação do poder. 

Durante a Idade Média, a igreja se torna a grande propagadora da imagem de Jesus e 

dos santos. Sua presença é constante nas artes através das pinturas de grandes artistas da 

época. 

A imagem contribui para as artes no século XIX e XX dando espaço para um novo 

invento, a fotografia, que consiste de uma imagem capturada no exato momento do 

acontecimento. O novo invento foi um grande avanço para a documentação histórica nos 

meios de comunicação, no meio social e familiar.  
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Figura 2 - Primeira imagem fotográfica pelo francês Joseph Nicéphore Niépce  

por volta de 1825 

 

Na segunda metade do século XX a imagem fotográfica torna-se colorida e surgem 

novas tecnologias, para revelar a foto. A imagem histórica avança proporcionando um maior 

registro das atividades sociais. 

Nesse contexto, nas últimas décadas a imagem histórica, pode ser registrada com 

rapidez de informação. Com a invenção da tecnologia da televisão por Vladimir Zworykin em 

1923, surgiu à possibilidade de captar e transmitir imagens eletrônicas, que mais tarde se 

vieram a designar a televisão. Surgindo a Câmera estabeleceu-se mais um novo vínculo na 

contribuição do registro histórico. Tais como transformações e acontecimentos históricos 

mundiais captados em vídeo com cor, som e imagem. 

A imagem da TV é importante para os acontecimentos da humanidade, mas segundo 

Duarte (2007): 

 
Embora a televisão nos apresente uma sequência de imagens, muitas vezes o 

que fica na memória é um instante, uma foto. Por exemplo: o avião batendo nas 

torres gêmeas, em Nova York; a garotinha correndo do Napalm durante a Guerra do 

Vietnã. Isto implica que o fotógrafo esteja presente no lugar e no momento certo.  

 

Segundo a autora o fotógrafo Sebastião Salgado em entrevista a crítica de fotografia 

Simonetta Persichetti, salientou que a importância da fotografia documental, como imagem 

fixa, aumenta frente à velocidade das mudanças que se processam na atualidade: “Para 

sustentar qualquer tipo de discurso, você precisa de uma imagem simbólica, tão forte é a 

imagem da novidade do mundo”.  

Nos documentários e programas sobre História, a imagem fixa, juntamente com a 

imagem em movimento, se torna importante para destacar uma ação do passado, que faça o 

telespectador ter a impressão do momento histórico através da foto documentada. 
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No século XX os vínculos sociais foram proliferados através da imagem instantânea 

das mídias eletrônicas na internet e as redes sociais que tomam conta da vida social. A foto 

continua presente em todas as épocas e em todos os acontecimentos do cotidiano. 

Dessa forma, observamos que desde os primórdios da humanidade, a imagem se faz 

presente como forma de informação, de entretenimento e registro para a posteridade.  

 

 

Figura 3 - Evolução da imagem através da tecnologia da TV 

 

Na TV e no audiovisual é que temos a oportunidade de usar a imagem, que vai além 

dos textos produzidos no livro. É muito mais interessante, vermos aquilo que aconteceu e 

saber o local de determinado episódio, vislumbrando os personagens em cores vivas e 

apreciando pessoas que narrem com conhecimento à História retratada. 

Segundo Litz (2009): 

 

Em métodos que integram as questões pedagógicas e historiográficas, o uso de 

imagens possibilita a interpretação da História, em determinados períodos ou 

épocas, com uma riqueza de informações e detalhes, sendo, portanto, uma excelente 

fonte de pesquisa para o ensino de História na atualidade. As fontes imagéticas 

podem, também, colaborar para desenvolver o imaginário popular sobre História, 

uma vez que, muitas dessas ferramentas trabalham também o ficcional como recurso 

para motivar o aluno acostumado com uma infinidade de imagens e sons do mundo 

atual. 

 

A autora afirma que a utilização de linguagens diferenciadas pode levar o aluno a um 

processo de aprendizagem mais interativo, prazeroso, que tenha significado, que lhe dê 

condições de se posicionar criticamente frente a questões e problemas que a sociedade traz. 

Dessa forma, o ensino de História deve estar atento para as mudanças advindas dessa 

nova realidade, possibilitando ao aluno ser capaz de compreender, de ser crítico, de poder ler 

o que se passa no mundo, qualificando-o para ser, dentro deste processo, um cidadão pleno, 
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consciente e preparado para as novas relações de trabalho. Para que isto aconteça, este ensino 

deve estar em sintonia com o nosso tempo.  

Buscar e trazer novas abordagens e recursos para a sala de aula é uma alternativa 

para motivar os alunos a se interessarem pelo ensino de História.  Para o professor de História 

a definição dos objetivos de estudos se torna essencial no que se refere à organização primária 

das imagens a serem trabalhadas em sala de aula como suporte didático.  

Para Litz (2009) o conhecimento do material a ser apresentado pelo professor é 

essencial:  

 

É importante que o professor conheça as características das obras com as quais irá 

trabalhar. Saber sobre os artistas, autores, técnicas utilizadas e o momento histórico 

em que foram realizadas, sejam filmes, documentários, pinturas, gravuras, charges, 

esculturas ou histórias em quadrinhos. 

 

No processo do uso das imagens o filme também busca o conhecimento da História, 

como uma alternativa para aprimorar o trabalho do professor em sala de aula. O cinema e o 

documentário vêm ocupando um espaço cada vez maior no cotidiano das crianças e dos 

adolescentes. Assistir a um filme, muitas vezes muda a visão dirigida de certos assuntos, 

fazendo com que se abram novos caminhos, novos espaços, novas visões. Assim, o filme 

pode despertar no aluno um outro tipo de relação com o processo de aprendizagem, e pode ser 

visto como mais uma forma de ampliar o conhecimento, de instigar a pesquisa e levar a 

questionamentos sobre a História. 

De acordo com Leite (1997):  

 
É necessário que o professor tenha objetivos pedagógicos bem definidos quando 

resolve usar o vídeo. É importante que a relação vídeo-conteúdo seja debatida pela 

sala em conjunto com o professor e que este escolha um vídeo adequado à matéria 

estudada. O filme precisa ser visto, pensado e discutido, pois retrata a versão da 

história escolhida pelo diretor ou produtor, que nem sempre corresponde aos fatos 

reais. 

 

O professor deve ver o filme com outros olhos, pois o que pretende é tratar o cinema 

como uma das fontes para o seu trabalho de construção/reconstrução da história se tornando 

uma imagem em movimento de essencial importância. 

Marc Ferro (1992) nos diz que devemos: 

 

Analisar no filme tanto a narrativa quanto o cenário, a escritura, as relações do filme 

com aquilo que não é filme: o autor, a produção, o público, a crítica, o regime de 

governo. Só assim se pode chegar à compreensão não apenas da obra, mas também 

da realidade que ela representa. 
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Através das imagens, podemos usar vários exemplos, como fotografias, pinturas, 

charges e o próprio filme, que ocorre uma maior aproximação com fatos e acontecimentos do 

passado, permitindo um diálogo com outras temporalidades de forma mais clara, e com uma 

melhor compreensão. 

Segundo Knauss (2003):  

 

A imagem é capaz de atingir todas as camadas sociais ao ultrapassar as diversas 

fronteiras sociais pelo alcance do sentido humano da visão. Lembrando John Berger, 

que diz que a visão vem antes das palavras — as crianças enxergam e reconhecem 

antes de falar.  

 

Desse modo o autor coloca que, desprezar as imagens como fontes da História pode 

conduzir a deixar de lado não apenas um registro abundante, e mais antigo do que a escrita, 

como pode significar também não reconhecer as várias dimensões da experiência social e a 

multiplicidade dos grupos sociais e seus modos de vida. O estudo das imagens serve, assim, 

para estabelecer um contraponto a uma teoria social que reduz o processo histórico à ação de 

um sujeito social exclusivo e define a dinâmica social por uma direção única. 

A imagem muitas vezes pode ter suas diferentes interpretações conforme Mcluhan 

(1964) afirma: 

 

A imagem de TV não é um instantâneo estático. Não é uma foto em nenhum 

sentido, mas um delineamento ininterrupto de formações desenhadas ponto a ponto 

pela varredura. O contorno plástico resultante aparece pela luz através da imagem, 

não pela luz sobre ela, e a imagem assim formada tem a qualidade de esculturas e 

ícone, e não de uma foto. A imagem de TV oferece ao receptor cerca de três milhões 

de pontos por segundo. Desses, o receptor aceita apenas algumas dúzias a cada 

instante para com eles formar uma imagem. 

 

O ensino de História deve trabalhar com as imagens como uma ferramenta 

importante para o desenvolvimento pedagógico no universo escolar. Tomando cuidado no que 

deve ser transmitido aos seus receptores. Portanto a imagem na História da humanidade desde 

os primeiros registros em cavernas até a atual produção audiovisual é fundamental para o 

ensino de História, tornando-se fonte documentada do processo histórico. 
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1.2- O Ensino de História e as novas tecnologias 

 

Por muito tempo a História foi ensinada apenas com livros e exercícios em sala de 

aula. Mas o tempo passou e surgiram novas tecnologias, buscando uma nova motivação ao 

aluno e uma forma do conteúdo histórico se tornar mais prazeroso no ensino de História. 

Segundo Ferreira existe uma certa acomodação com o conteúdo histórico em sala de 

aula (1999): 

 

O quadro de interesse da disciplina de História na maioria das vezes é pouco 

interessante para os alunos, quer seja nos cursos de graduação, quer seja no Ensino 

Fundamental e Médio. Desta forma, o conhecimento recebido na Universidade por 

futuros professores de História é repassado como pronto e acabado aos alunos do 

ensino secundário, negando-se a estes atitudes questionadoras, colocando-os 

passivos diante dos conteúdos transmitidos.  

 

A manutenção desse processo tem comprometido o ensino de História, o que vem, 

desestimulando tanto alunos como professores. Mesmo a produção acadêmica, resultante de 

esforços dos professores e pesquisadores de História - desenvolvida na Universidade, pouco 

tem atingido o ensino médio e pouco influencia na direção de novas formas metodológicas 

para o ensino da História.  

Segundo o autor existem, porém, várias iniciativas individuais e/ou coletivas, 

principalmente nos meios acadêmicos, através de estudos, pesquisas, debates, dissertações e 

teses que visam a incorporar ao ensino novas abordagens que resgatam a História numa 

perspectiva crítico-dialética, sempre em construção, colocando professores e alunos como 

sujeitos do seu próprio processo, possibilitando uma nova concepção de fazer História que 

torna o ato do ensino-aprendizagem mais interessante e criativo, contrapondo-se à História 

tradicional, que, aos poucos, vai perdendo espaço. 

Nesse sentido as imagens inseridas através do processo midiático podem qualificar e 

contribuir com os “saberes históricos”, buscando a melhoria de qualidade do ensino por parte 

dos pesquisadores, tanto em nível da graduação quanto, no Ensino Fundamental e Médio. 

Conforme Napolitano (2003): 

 

Desde já destacamos que o trabalho com imagens e conteúdos televisuais será 

tanto mais profícuo quanto maior for à capacidade de leitura dos alunos. 

 

O autor não propõe a substituição da palavra escrita por imagens, visando atualizar a 

escola numa época de crise das suas formas tradicionais, mas destaca que o conteúdo da 

televisão pode ser desenvolvido em sala de aula a partir de um conjunto de linguagens básicas 
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subdivididas em gêneros específicos de programas através de uma “alfabetização” que 

cumpra dois objetivos: a) estimular uma reflexão crítica acerca dos conteúdos transmitidos 

pela TV e b) incorporar parte dos seus conteúdos e programas como fontes de aprendizado, 

articulando conteúdo e habilidades. 

Se faz necessário um estudo mais amplo, mas a incorporação das mídias na sala de 

aula seria um começo para a incorporação tecnológica no ensino. 

Contudo os historiadores que mais acabaram se interessando pelas imagens 

tecnológicas, são sem duvida os especialistas em História contemporânea, onde se busca um 

diálogo midiático maior. 

Para alguns autores apenas a incorporação das novas mídias seria a alternativa. 

Segundo Napolitano (2003): 

 

A incorporação deste tipo de documento/linguagem não deve ser tomada como 

panaceia para salvar o ensino de História e torná-lo mais moderno. Muito menos 

deve ser vista como a substituição dos conteúdos de aprendizado por atividades 

pedagógicas fechadas em sim mesmas. Todo cuidado com a incorporação das novas 

linguagens é pouco, principalmente numa época de desvalorização do conteúdo 

socialmente acumulado pelo conhecimento científico.  

 

As novas tecnologias protagonizam o cenário da comunicação, representando um 

avanço da Revolução Industrial até a Revolução dos meios eletrônicos. As tecnologias digitais 

apresentam mudanças econômicas, sociais e culturais, influenciando o modo de se relacionar 

dos indivíduos. 

De acordo com Saliba, (1993): 

 
O foco analítico se desloca para acompanhar como as inovações tecnológicas da 

mídia (rádio, televisão, videocassete, multimídia, etc) se inserem no cotidiano 

improvisado de grupos sociais, como se dá a relação dos receptores com essas 

formas culturais eletrônicas ou como interagem “textos” e “leitores”. 

 

Buscamos a relação entre a produção e o consumo das imagens, entre os agentes 

responsáveis pela criação das imagens postas à disposição do público e o sujeito que delas se 

apropria. Para Saliba não só as imagens seriam a base da informação, mas adverte os 

historiadores, que a transformação do conhecimento da imagem na História, se reduz a ver e 

não mais a compreender. 

Dessa maneira os historiadores devem se preocupar em uma abordagem crítica das 

imagens a fim de que se possa resgatar a fusão entre recepção e produção. 
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Conforme Bitencourt (2011) o historiador, entretanto, almeja identificar o problema 

dos meios de comunicação não apenas no presente. A necessidade de esclarecer o alcance das 

transformações provocadas pela tecnologia na produção de imagens favoreceu estudos sobre a 

produção iconográfica de outros tempos históricos e sobre o modo de a sociedade se 

relacionar com tais registros. 

No campo educacional existem pesquisas com uma maior preocupação quanto o 

tratamento cognitivo da informação transmitida pela imagem tecnológica, com destaque para 

os filmes e programas televisivos que também é possível ter acesso pela internet.  

 

Figura 4 – A TV e as mídias digitais no ensino 

A forma da recepção da imagem é um fator importante na busca por uma forma 

didática que renove os métodos de ensino. Devemos analisar se o aluno apreende as imagens 

e sua representação. E principalmente se as imagens tecnológicas são reais ou representação 

do real. Como o aluno através da mídia, absorve um programa de TV voltado para a História. 

Por isso todo cuidado com a incorporação das novas linguagens é pouco, principalmente em 

uma época de desvalorização do conteúdo socialmente acumulado pelo conhecimento 

científico. A preocupação de que forma a mensagem midiática irá chegar ao telespectador e 

sua qualidade na veracidade dos fatos. 

De acordo com Martin Barbero (1997):  

 

O processo da recepção é mediado por práticas rotineiras que estão inseridas dentro 

de um contexto social e cultural do sujeito que recebe a mensagem. Essas práticas 

estão constantemente presentes nas interpretações que os receptores fazem de um 

conteúdo midiático. 

 

A importância das novas tecnologias, através de programas, documentários ou 

filmes, faz com que professores abandonem o tradicional método de memorização, onde os 
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alunos se limitam a decorar páginas, eventos e datas, tornando-se o estudo insuportável. Neste 

método os alunos podem aprender através de seu olhar e não apenas através de uma aula 

convencional tradicional de História. 

Os alunos devem ser incentivados a uma observação atenta as imagens para que 

percebam aspectos como a disposição dos elementos no espaço, a composição da cena, a 

construção do discurso imagético, para educá-los com foco analítico nos acontecimentos 

históricos. 

Bitencourt (2011) ressalta que passar filmes para alunos nas escolas ou mandá-los 

assistir, em casa, a determinado programa televisivo tem-se tornado prática bastante usual. A 

autora adverte novamente que cabe ao professor avaliar se o filme ou programa condiz com a 

História e se não existem distorções. 

Mas conforme Napolitano (2010) o uso de novas linguagens, não só motiva os 

alunos, mas tenta atualizar a concepção de documento histórico, incluindo neste campo as 

imagens (parada ou em movimentos produzidas pela sociedade). Segundo o autor, em muitos 

casos o uso da imagem requer um tipo de abordagem diferente da reservada ao documento 

escrito, que também em geral é feita de forma displicente. 

Existe uma preocupação por parte dos professores de como organizar as observações 

no trabalho com a imagem. É importante que o aluno possa fazer uma descrição da cena, de 

cada uma das partes, desde os elementos ali dispostos até o tema tratado, formulando 

perguntas, hipóteses e interpretações, associando a imagem do documentário ou programa 

com o assunto estudado em sala de aula. Nesse sentido é importante que a escola perceba 

como os seus conteúdos tradicionais são apresentados nos programas televisuais. É muito 

comum que os diversos programas veiculados pela TV, mesmo os que não se enquadram no 

gênero documentário, transmitam conteúdos escolares ainda que de forma fragmentada. 

Desta maneira é importante que o professor ao utilizar as novas tecnologias e novas 

linguagens, faça uma revisão e reflexão sobre o problema do documento histórico como a 

solução para salvar o ensino de História, ou para torná-lo mais moderno. 

Napolitano (2011) ainda afirma que: 

 

Todos nós, alunos ou professores, estamos sujeitos à ação da mídia. O problema é 

que nos grupos mais jovens, inclusive naquelas subculturas juvenis que se julgam 

extremamente rebeldes, a ação da mídia é determinante para a constituição da 

identidade de grupo. 
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Por isso não é apenas as novas tecnologias que resolve os problemas didático-

pedagógicos do seu curso. O principal aspecto é a forma de como o professor de História vai 

utilizar essa ferramenta. É necessário que o professor tenha à informação teórico-

metodológico para enfrentar o problema de selecionar qual gênero, programa, filme ou 

documentário será utilizado para o trabalho. Precisamos oferecer pressupostos críticos, 

valorizando elementos culturais, que o aluno, por muitas vezes já possui.  

Nesse contexto é preciso que o professor tenha um planejamento pedagógico. Para 

isso a sequência de programas exibidos e analisados deve ter coerência com os objetivos e 

conteúdos trabalhados. 

O aluno deve sentir que essa experiência está articulada ao conteúdo geral do curso, 

para não se tratar de uma mera atividade de ilustração, vazia de conteúdo próprio. 

Na inclusão de conteúdos a base de “novas linguagens”, como o cinema, TV e 

mídias digitais, colaboram para o planejamento geral do ensino de História. É importante o 

professor também saber, a natureza do programa escolhido, sua duração, o conteúdo 

específico, o grau de domínio por parte dos alunos que existem através dos códigos 

comunicacionais envolvidos. 

De acordo com Silva (2012):  

 

A “apropriação” destas novas ferramentas significa “pluralidade de usos” e também 

incorporação à própria dinâmica do agir cotidiano. Pressupõe uma mudança de 

cultura, a tal ponto de os indivíduos passarem a utilizar as novas tecnologias, de 

forma criativa e inovadora, para o desempenho melhorado de funções outrora 

executadas tradicionalmente. 

 

O autor segue afirmando que cabe à educação se adequar às novas subjetividades e à 

nova cultura dominante. 

Nesse sentido podemos refletir a inclusão social na sala de aula a partir da 

convergência digital na sociedade através dos seguintes aspectos:  

a) Necessidade da formação dos professores na universidade, para utilização das 

novas tecnologias digitais de um ponto de vista transdisciplinar.  

b) A mudança curricular com a participação de professores e pesquisadores. 

c) O fomento a pesquisas sobre desenvolvimento de conteúdos voltados para a 

convergência digital. 

d) A criação de cursos que reflitam e trabalhem sobre mídias e convergências digitais 

e estímulos ao desenvolvimento de profissionais multimídias que atuem como mediadores 

sociais. Na sociedade devemos priorizar o desenvolvimento de ações que estimulem o acesso 
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e a participação na mídia digital e estimule a democratização dos meios e a diversidade das 

informações. 

 e) A geração de Políticas Públicas de comunicação e educação, que contemplem a 

educação para os meios, a partir da formação de professores para trabalhar à educação para as 

mídias analógicas e digitais, tais como o fomento as rádios e Tvs universitárias e educativas, 

que ofereçam conteúdo gratuito no ambiente escolar e o incentivo ao desenvolvimento de 

programas de conteúdos regional e local para a produção de materiais de informação, 

entretenimento e didáticos voltados para as mídias digitais. 

Esses aspectos caracterizam um grande desafio ao futuro de nossa educação, a partir 

do surgimento de novos meios de ensino. 

Conforme Ferreira (1999):  

 

Entretanto, o professor de História, como de resto o profissional das Ciências 

Humanas, tem um certo desprezo pelo uso das tecnologias no ensino. Haja vista que, 

na maioria dos casos da prática pedagógica, o professor é um mero reprodutor das 

informações produzidas, tornando o ato de ensinar algo defasado e desconexo. Neste 

sentido, é necessário, portanto, que os professores de História passem a compreender 

que os processos de inovação, derivados do emprego dos recursos tecnológicos, 

servirão para oxigenar a prática docente. É evidente que estamos falando daqueles 

que permanecerem alheios a esta nova realidade, pois “Esses equipamentos não 

substituirão o professor, mas o professor com perfil tradicional”. 

 

É importante lembrar que apenas o uso dos recursos tecnológicos não é garantia de 

que ao serem postos em prática, vão contribuir para uma nova postura do professor em sala de 

aula. Aliado a estes recursos, o professor deve ter domínio dos conteúdos e das diversas 

metodologias, dentre as quais possa escolher a que melhor se aplica à construção do 

conhecimento histórico. 

Conforme Belloni (2001): 

 

“A integração das novas tecnologias de informação e comunicação, não apenas 

como meio de melhorar a eficiência dos sistemas, mas principalmente como 

ferramentas pedagógicas efetivamente a serviço da formação do indivíduo 

autônomo.” 

 

As novas tecnologias no ensino de História devem ser incorporadas agora e para as 

novas gerações de alunos, que exigem muito mais dinâmicas e interatividade devido ao 

grande avanço das mídias digitais na vida de toda comunidade. 
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1.3 – A Mídia e a Educação 

 

Houve um tempo em que a mídia e a educação se constituíam em dois eixos que não 

se cruzavam metodologicamente. Os professores tinham a ideia que tudo que vinha da TV ou 

dos meios não poderia ser aproveitado.  

A educação para as mídias como perspectivas de um novo campo de saber e de 

intervenção vem se desenvolvendo desde os anos de 1970 no mundo inteiro com o objetivo de 

formar usuários ativos, criativos, críticos de todas as tecnologias de informação e 

comunicação. Mas foi a partir da década de 1980, que se iniciou a preocupação de colocar as 

tecnologias, e depois as mídias, dentro da escola como suporte a projetos pedagógicos. 

 Os tempos mudaram e surgiram estudos que primeiramente ficaram conhecidos 

como educomunicação.  

A Educomunicação é um conceito ou metodologia pedagógica que propõe o uso de 

recursos tecnológicos modernos e técnicas da comunicação na aprendizagem através de meios 

de mídia. Como se entende pelo nome, é o encontro da educação com a comunicação, 

multimídia, colaborativa e interdisciplinar. 

Segundo Consani (2007): 

 

O termo vem sendo utilizado há algum tempo, por estudiosos da comunicação 

(principalmente alguns autores latino-americanos) e, embora seja cada vez mais 

comum na mídia, sua ocorrência – e a de expressões correlatas como 

“educomunicativo”, “educomunicador” e outras – define às vezes, objetos de estudo 

diferentes. 

 

Segundo o autor essa corrente propõem o reconhecimento de que ocorrem, em todos 

os espaços educativos, ações espontâneas ou sistemáticas, mais ou menos conscientes, que 

apontam para a transformação do paradigma educacional tal qual o conhecemos até hoje. 

Na educação o indivíduo busca as informações para o processo de sua formação, e 

conforme sua necessidade carrega em si o potencial para ser formador de opinião. Com isso 

os meios de comunicação, fornecem material para a formação de opinião e para o 

posicionamento diante dos fatos.  

O papel da mídia, através das novas tecnologias, visa facilitar a participação e a 

interação entre os docentes. Dessa maneira a comunicação pode convergir para a educação no 

momento em que possibilita essa estrutura de saberes. Se bem utilizadas, a mídia e a educação 

encontram competências educativas para complementar o ensino de maneira positiva. 
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Durante muito tempo a sociedade atribuiu às instituições escolares à 

responsabilidade na formação da personalidade do indivíduo tendo em vista a transmissão 

cultural e do conhecimento acumulado historicamente.  Nesse sentido a relação entre a mídia 

e a educação, se faz necessária, sendo que hoje em dia, as mídias eletrônicas já fazem parte da 

vida dos alunos. Neste contexto, destacamos que, se por um lado a atração dos processos 

midiáticos atua de maneira contundente em nossa “sociedade midiatizada”, por outro lado, 

faz-se relevante à educação apropriar-se de forma crítica e criativa das mídias ou das 

tecnologias midiáticas, de modo a torná-las multiplicadores e circuladores dos saberes. 

Conforme Correia (2016): 

 

As escolas, de modo geral, estão buscando preparação para a utilização das mídias 

na educação, investindo em formação continuada de professores através de cursos 

presenciais e à distância. Equipando o ambiente escolar ao transformar salas de aula 

tradicionais em laboratórios de informática e outros ambientes, em sala da TV 

escola ou em laboratórios multidisciplinares de  química, física, biologia e 

matemática. Com isso, adapta a escola para propiciar acesso e qualidade no uso das 

mídias em sala de aula. 

 

Segundo a autora existem vários fatores que podem estar contribuindo para a 

preparação dos professores no manuseio e na aplicabilidade desses recursos dentro da escola. 

Entre eles muitas escolas já estariam com um ambiente apropriado que conta com sala de 

multimídia, biblioteca, sala de leitura e laboratórios.  

Existiria também um investimento em cursos de formação continuada para a 

atualização desses profissionais no acesso à informação, ao conhecimento e ao manuseio das 

TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação). Mas claro que ainda muitas escolas 

carecem de condições e aportes necessários para a o manuseio com as mídias. 

Entende-se a mídia como capacitadora de fazer circular socialmente os significados 

através das novas tecnologias que produz e a importância da História escolar na definição do 

que é História para a maioria dos indivíduos, esse tipo de engajamento propõe o 

desenvolvimento de pesquisas empíricas que possibilitem mapear e entrecruzar matrizes 

discursivas das narrativas produzidas pela mídia e por professores/alunos de História da 

educação básica, tendo em vista analisar o grau de complexidade da consciência histórica que 

se constitui a partir delas. Consideramos que a escrita da História historiográfica, assim como 

a escrita midiática e escolar da História também se utiliza da narrativa como um procedimento 

que faz sentido à experiência do tempo, buscando a forma linguística por meio da qual se 

realiza a função de orientação da consciência histórica. 
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Nesse sentindo é necessário à interação dos docentes e sua acessibilidade às mídias e 

as novas tecnologias, permitindo o manuseio e sua criatividade na utilização desse recurso, 

como a percepção sobre a necessidade de conhecimento, planejamento e de organização, 

propiciando oportunidades para a ressignificação desse recurso didático no processo de 

ensino-aprendizagem. 

O novo desafio para a educação seria a democratização do acesso à informação e ao 

conhecimento no contexto escolar, sendo ao mesmo tempo, uma nova maneira de articular o 

aluno, o professor, a informação e o conhecimento. 

Segundo Belloni (2001):  

 

“A educação para a mídia é a necessidade de integrar os meios de comunicação 

à escola, do ponto de vista dos novos modos de expressão que eles introduzem no 

universo infantil.” A mídia representa um campo autônomo do conhecimento que 

deve ser estudado e ensinado às crianças da mesma forma que estudamos e 

ensinamos Literatura, por exemplo. A integração da mídia à escola tem 

necessariamente que ser realizada nestes dois níveis: enquanto objeto de estudo, 

fornecendo às crianças e adolescentes os meios de dominar esta nova linguagem; e 

enquanto instrumento pedagógico, fornecendo aos professores, suportes altamente 

eficazes para a melhoria da qualidade do ensino, porque adaptados ao universo 

infantil. 

 

Nesse sentido, a autora defende a formação dos educadores para esta tarefa e também 

a necessidade de promover o desenvolvimento dessa “nova disciplina universitária”, onde as 

ciências da informação e comunicação se cruzam.  

É preciso diferenciar os tipos de mídia que podemos utilizar em sala de aula. Os tipos 

de mídia são basicamente três: digital, eletrônica e a impressa.  

Mídia digital: É baseada em tecnologia digital como a internet, os programas 

educacionais e os jogos de computador. Recentemente a TV digital adentrou a essa classe, 

tendo como principal característica a interatividade. Nessa categoria, o usuário pode filtrar as 

informações, visualizando apenas as que o agradam e pode enviar as suas próprias. É uma via 

de mão dupla, você recebe, mas também pode fornecer conteúdo informativo. 

Mídia eletrônica: Nessa categoria, enquadram-se a televisão, o rádio e o cinema, 

que se configuram como formas de comunicação unidirecional, ou seja, apenas passam 

informações e não permitem a interação com quem as está acompanhando. É o caso também 

dos DVDs e dos recursos audiovisuais. 

Mídia impressa: É o formato de mídia mais antigo, compostos por elementos como 

jornais, revistas, mala-direta, folders e catálogos. Resumindo, é todo tipo de material impresso 

que visa comunicar algo. 
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 Contudo a mídia digital está cada vez mais evidente no ensino, pois a internet está 

cada vez mais popular. 

De acordo com Monteiro (2013):  

 

O emaranhado de informações contidas na internet ao mesmo tempo que pode 

disseminar um rico conhecimento, pode transmitir também informações 

inverossímeis. Dessa forma, pelo fato da internet ser uma ferramenta extremamente 

abrangente, o seu uso requer orientação.  

 

 

O autor considera que a aplicação da mídia no âmbito escolar, através da internet 

deve obedecer a uma filtragem de informações estratégicas. Antes de considerar um conteúdo 

como viável de ser utilizado, esse mesmo deve ser pesquisado em mais fontes. Sempre 

buscando fontes com boa procedência e que sejam reconhecidas.  

De acordo com Napolitano (2003), existe um fenômeno de complexo das sociedades 

contemporâneas chamado midiabilidade.  

A midiabilidade é um campo social dominado pela mídia, sobretudo a mídia 

eletrônica, catalisando um conjunto de experiências e identidades sociais. Segundo o autor 

nos grupos mais jovens a ação da mídia é determinante para a constituição da identidade do 

grupo. Entretanto a midiabilidade, seria um dos principais problemas a serem pensados pela 

escola, ao objetivar a incorporação do material veiculado pela TV como fonte de 

aprendizagem. 

A relação entre mídia e educação, se faz necessária para contribuir o saber em sala de 

aula, melhorando a capacidade de professores e alunos em encontrar e associar informações, 

trabalhando em grupo e comunicando-se cada vez mais, de forma adequada. 

Portanto a busca pela qualidade da educação perpassa diretamente pela inclusão das 

tecnologias aos meios tradicionais de ensino, que se fazem presente no dia a dia de toda a 

sociedade. 

 

1.4 – Mídias Digitais e Tecnologias Digitais 

 

Quando falamos de mídias digitais e tecnologias digitais, devemos ficar cientes que 

existem parâmetros e definições diferentes para cada tema.  A mídia digital pode ser definida 

como o conjunto de veículos e aparelhos de comunicação baseados em tecnologia digital, 

permitindo a distribuição ou comunicação digital das obras intelectuais escritas, sonoras ou 

visuais. Em contrapartida a tecnologia digital é o conjunto de tecnologias que permite, 
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estarmos ligados através de circuitos eletrônicos. São equipamentos eletrônicos que baseiam 

seu funcionamento em uma lógica binária. Todas as informações (dados) são processados e 

guardados a partir de dois valores lógicos. 

De acordo com Ribeiro (2004) se define: 

 

Por tecnologias digitais entendemos sempre um leque muito alargado de coisas 

"quase tudo", diria Henry Jenkins (2003), desde o papel dos efeitos especiais CGI 

(Computer Generated Imagery) dos blockbusters de Hollywood até aos novos 

sistemas de comunicação (Internet, chat e correio eletrônico), aos novos gêneros de 

entretenimento (os jogos de computador), aos novos estilos de música (o techno) ou 

aos novos sistemas de representação (a fotografia digital, o vídeo e cinema digital ou 

a realidade virtual). O computador é também um meio de armazenamento de 

informação e cálculo numérico, mas também um meio de comunicação, educação e 

entretenimento. 

 

O discurso sobre tecnologia e mídia tem ganhado maior espaço entre docentes e 

profissionais envolvidos com a educação. Diante das utilizações dos termos é importante 

entender sua diferença e também a forma com que eles se relacionam com a educação.  

Segundo Renauld (2012):  

 

Mídia significa meio, o termo é usado para designar os meios de comunicação 

utilizados para a difusão e compartilhamento das informações e ideias. Tecnologia é 

usada para fazer referência aos equipamentos e ferramentas, desde as mais simples 

até as mais complexas, para solucionar problemas e desenvolver ações. É nítido, 

então, que a mídia como meio de comunicação, faz uso das tecnologias disponíveis 

para complementação do seu processo de compartilhamento. 

 

De acordo com o autor, ambas, devem estar intimamente ligadas, tanto a mídia como 

a tecnologia, podem trazer benefícios para as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas 

desde que sejam inseridas de forma consciente e com finalidades educativas. A aproximação 

da realidade vivida e da realidade estudada é um dos vários benefícios que tornam a 

aprendizagem significativa. 

Segundo Malcher (2016), existem questões e interfaces entre os meios de 

comunicação tradicionais e os novos no contexto da sociedade da informação; tais como a 

proposta metodológica para a aproximação com os estudos das comunidades virtuais que 

utilizam as tecnologias digitais para a educação, entretenimento, difusão cultural e para a 

criação de novos espaços públicos da comunicação confluindo para a formação de uma 

identidade cultural midiática e uma educação mediada por tecnologias digitais com produções 

culturais entre outros. 
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Nesse contexto as tecnologias digitais, devem estar relacionadas com o conteúdo que 

a mídia digital tem a oferecer. É importante um estudo amplo sobre a importância da 

tecnologia para a inserção da mídia digital para o âmbito escolar. 

De acordo com Silva (2012):  

 

A escola tem ficado atrás da evolução no que diz respeito aos usos de 

tecnologias, sobretudo aquelas digitais. Enquanto boa parte dos jovens entra na 

escola sabendo utilizar o computador, seja nas redes sociais, nas pesquisas em sites 

diversos, entre outras atividades, o mesmo não se pode dizer da incorporação destes 

recursos nas práticas pedagógicas pelos docentes. 

 

Conforme o autor, o uso das tecnologias digitais potencializa as habilidades de 

comunicação do professor. Neste aspecto, “o que a tecnologia traz de novo não é apenas o 

aparato tecnológico em si, mas a potencialização de novas experiências que os novos meios, 

principalmente aqueles digitais trazem”. 

O uso de tecnologias digitais com o aparato do uso das mídias digitais na educação é 

um meio, muito importante, que possibilita novas formas de construção do conhecimento e de 

convocação à participação dos estudantes. 

Dessa maneira as tecnologias potencializam novas experiências por parte dos 

professores, através da mídia e o uso das tecnologias digitais como meios nas práticas 

pedagógicas, trazendo experiências virtuais que permitem atualizações tanto por parte de 

alunos quanto de docentes no processo de ensino e aprendizagem. 

 

1.5 - A TV e as mídias digitais: uma nova forma de ensinar História 

 

As imagens são importantes para a História, desde épocas passadas tudo que tivesse 

uma visualização eram importantes para o entendimento do indivíduo, por isso, muitos 

desenhos de acontecimentos históricos foram retratados por diversos artistas. A TV veio como 

um novo artifício, mas aqui podemos dar destaque para todos os meios que se inserem 

imagens, entre eles as mídias digitais. Entendemos mídias digitais, como o conjunto de 

veículos e aparelhos de comunicação baseados em tecnologia digital, que permitem a 

distribuição ou comunicação digital de obras intelectuais, visuais e sonoras. 

Durante muito tempo autores que discutem o ensino de História, se preocupam com a 

necessidade de um novo formato de ensino e sua aplicação aos docentes. 

De acordo com Shimidt (2007) existem há muito tempo uma preocupação com as 

reformas curriculares de História, mas não havia uma aplicação desde 1971, onde Pratss 
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(2001) já criticava que o ensino de História não tinha objetivo como resultado de 

aprendizagem para o aluno construir seus conceitos e as leis sobre o passado. Sua proposta era 

que o ensino de História local servisse para oferecer e enriquecer as explicações da História 

geral e não para destruir a História. 

Apenas em 1990 que o governo brasileiro ampliou e modificou os parâmetros 

curriculares, através de novas indicações de concepções, conteúdos e metodologias passaram 

a ser incorporadas, oficialmente ao ensino de História. 

Shimidt (2007) destaca a importância dos alunos conhecerem a sua História local nas 

séries iniciais, consolidando como substrato importante na construção da didática da História. 

Isso abriria espaço para o uso das imagens, no ensino de História, também em séries iniciais, 

através de um projeto como, por exemplo, as Histórias em forma de desenho ou personagens 

caracterizados. Algo que caberia de ser produzido pelos órgãos competentes da educação 

nacional. Sendo necessário que construísse esse material com vídeos didáticos da História, 

sob a revisão de pesquisadores e historiadores, disponibilizando para todas as escolas do país. 

Busca-se há muito tempo a consciência histórica através do universo das imagens 

que são inseridas no contexto histórico. Em função disso, o sujeito deve fornecer através da 

percepção, princípios metodológicos para formação de um conhecimento histórico. 

Segundo Ferreira (1999) para que se possam assimilar esses novos conhecimentos é 

necessário que:  

 

Os processos educativos não podem ser inventados e, portanto, não dependem de 

ideias mirabolantes, megalômanas de gênios que dispõem de planos ou fórmulas 

mágicas. Depende de uma construção molecular, orgânica, com a construção da 

própria sociedade no conjunto das práticas sociais. 

 

A TV e as mídias digitais seriam apenas mais um material de importante utilidade, 

quando usados com responsabilidade e conhecimento. 

Com o passar do tempo, o computador é utilizado mais frequentemente como 

ferramenta de apoio na educação, e facilita as tarefas de ensino-aprendizagem através das 

aplicações multimídia. Este instrumento enriquece a veiculação das informações transmitidas, 

ao unir som às imagens estáticas ou animadas, levando o aluno para um ambiente virtual, 

transportando-o para dentro do monitor como se estivesse fazendo parte do cenário trabalhado 

em sala de aula. 

Segundo Matta (1996), o computador, desde quando teve o seu uso inserido na 

educação, foi empregado “... em experimentos e rotinas apropriadas à pedagogia ativa e ao 
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construtivismo”. O investimento em pesquisa para tornar a informática cada dia mais 

acessível à sociedade tornou possível a existência de programas para a área de educação, cada 

vez mais criativos, interativos, versáteis e ricos em funções.  

O interesse e motivação dos alunos aumentam sempre quando eles se tornam 

responsáveis pelo seu próprio processo de estudo. O ensino ativo permite que o aluno 

desenvolva a sua capacidade de ser crítico, de se expressar, de questionar, de criar e de ter 

uma autodisciplina nas tarefas escolares, contribuindo para que da atividade individual siga 

para a construção coletiva. 

Mas para se tornar atraente este dispositivo Napolitano (2003) afirma: 

 

O uso da TV em sala de aula deve ser encarado como um projeto, de 

preferência coletivo, partilhando entre diversos profissionais de um estabelecimento 

escolar. O poder e a influência da TV só podem ser revertidos em conhecimento 

escolar na medida em que o uso da TV em sala de aula seja a consequência de um 

conjunto de atividades e reflexões partilhadas (o que não invalida as eventuais 

iniciativas individuais). 

 

No caso da TV podem-se utilizar muitos gêneros para trabalhar no ensino de 

História, mas de acordo com (NAPOLITANO in BITTENCOURT, 2010, p. 150) existem três 

grandes gêneros citados e importantes: o telejornal, teledramaturgia e os telefilmes, 

principalmente os seriados. O autor destaca que os seriados são os produtos audiovisuais mais 

fáceis de conseguir para a reprodução em sala de aula. Nesse caso vale as regras de analise 

para os conteúdos de filmes cinematográficos, guardada as diferenças entre linguagem 

fílmica, de cinema e de TV. A teledramaturgia é importante devido à qualidade técnica e a 

linguagem peculiar, não faltaria material instigante ao professor para que ele iniciasse seu 

trabalho. 

Imagens antigas do trabalho televisivo, não são fáceis de encontrar, mas com a 

dedicação do professor é possível vasculhar e encontrar imagens e arquivos em vídeos 

importantes da década de 60 e 70 produzidos pela TV e muitas vezes encontrados em sites 

como do Arquivo Nacional.  

Não podemos partir do princípio que a televisão seja manipuladora de consciências e 

que veiculem conteúdos de baixo nível. Existem programas de qualidade, principalmente na 

TV a Cabo e na internet, onde o professor, pode se assegurar de matérias com rico material 

cultural.  

Mas ao mesmo tempo buscamos alertar que a TV dissemina a espetacularização em 

todos os seus programas, com objetivo de buscar a audiência. Conforme Debord (1971): 
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“Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de 

produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era 

diretamente vivido virou uma representação. O espetáculo não é um conjunto de 

imagens, mas uma relação social entre as pessoas, mediatizada pelas imagens.”  

 

Temos que deixar claro, que a escrita na sala de aula não deverá ser totalmente 

substituída pelo meio visual, mas sim, uma ferramenta para auxiliar o ensino de História. 

A consciência histórica pode ser algo inerente ao humano, mas não podemos negar 

que ela seja mutável, ou que possa se tornar mais complexa com o aprendizado. 

Na evolução tecnológica surgem novos dispositivos midiáticos moldando 

comportamentos do indivíduo e de toda a sociedade. 

Sabemos que a televisão é capaz de manipular as pessoas que realmente são 

manipuláveis. Por isso a necessidade de buscarmos uma educação de qualidade, capaz de 

incitar pessoas a ter um pensamento crítico, sobre aquilo que vemos e ouvimos, também 

através das mídias digitais. 

Diante do avanço das mídias digitais, podemos questionar como os professores do 

ensino de História, estão preparados e motivados para a inserção de vídeos com conteúdo 

histórico nas salas de aula. 

De acordo com Wanderley (2012):  

 

Devemos questionar se os profissionais da História estão sendo capazes de 

desenvolver narrativas que, em sua constituição de sentido, se vinculem à 

experiência do tempo de maneira que o passado possa tornar-se presente no quadro 

cultural de orientação da vida prática contemporânea. 

 

A autora complementa questionando de que forma estamos trabalhando e refletindo a 

perspectiva apontada por Rüsen de que ensino e aprendizagem devam ser encarados como 

fenômeno e processo fundamental da cultura humana, não restritos simplesmente à escola.   

Segundo Cunha (1992) diz que:  

 

Unir ensino e pesquisa significa caminhar para que a educação seja integrada, 

envolvendo estudantes e professores numa criação do conhecimento comumente 

partilhado. A pesquisa deve ser usada para colocar o sujeito dos fatos, para que a 

realidade seja apreendida e não somente reproduzida. 

 

O uso das mídias digitais no ensino de História coloca o professor de História e o 

aluno em uma nova prática pedagógica no cotidiano escolar. 

A TV e as novas mídias digitais vêm englobando dispositivos para o ensino de 

História. Segundo Huyssen, (2004):  
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Embora o jornalismo investigativo sério seja essencial para a construção pública de 

discursos de memória nacional, o seu enquadramento temporal é necessariamente 

limitado ao presente e ao passado recente, por isso o jornalismo precisaria ser 

complementado pelo trabalho historiográfico. 

 

O autor aponta os perigos do espaço/tempo privilegiado pela mídia e suas análises da 

mídia como produto da memória de um povo. 

Napolitano (2011) ressalta que é preciso analisar a TV levando em conta toda a sua 

complexidade, não apenas em seus diversos níveis (produção, circulação, recepção), mas nos 

diversos usos possíveis do conteúdo por ela veiculado.  

Existem trabalhos também atuais da teledramaturgia, telejornais e programas de TV 

que podem ser utilizados em sala de aula instigando o ensino de História. Paralelamente o 

professor deve buscar uma relação com os aspectos teóricos metodológicos do estudo da 

comunicação de massa, para ter algumas noções básicas do tema. O trabalho com as imagens 

e conteúdos televisuais será tanto mais produtivo quanto maior for à capacidade da leitura dos 

alunos. 

Em alguns casos a própria linguagem da TV, vem sendo usada para complementar 

ou mesmo substituir a escola na transmissão desses conteúdos, como é o caso dos telecursos 

ou de programas pedagógicos infantis e também documentários. Por isso o professor e a 

escola devem saber identificar os recursos e as implicações psicopedagógicas do receptor.  

O autor Rüsen (2010) reconhece à necessidade de expandir as perspectivas da 

didática da História, afirmando: 

 

Mas deveria ficar claro que, desde que o público não pode digerir a produção de 

uma disciplina profissional altamente especializada da História profissional sem 

mediação, existe uma necessidade definitiva de pessoal treinado e disposto a 

cumprir esta mediação. O que deveria ser evidente é que as habilidades normais 

adquiridas pelo historiador profissional não são suficientes para a execução dessa 

mediação. 

 

O autor aponta a necessidade de novos dispositivos para essa mediação no ensino de 

História, mas pondera a qualidade de determinados profissionais. 

Se trabalharmos com programas de TV enquanto documentos históricos precisamos 

ter cuidado com os problemas teóricos práticos; teórico pelo conteúdo televisual, para 

constituir a memória histórica a partir das experiências sociais da TV. Na prática é necessário 

que o professor não se perca nas propostas e discussões surgidas durante a atividade. 
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A grande vantagem da TV e das mídias digitais no ensino de História são as 

expressões e suas formas para caracterizar um personagem. Lima (1969) diz “Com o cinema 

falado e com a TV, sobreveio à mecanização da totalidade de expressão humana, da voz, do 

gesto, e da figura humana em ação”. 

Na cultura da nova oralidade, os receptores, passaram a integrar-se no momento da 

transmissão da imagem. 

Nesse sentido Eco, (1993) analisa que na TV devemos levar em conta três elementos: 

Intenções do remetente – da mensagem, as estruturas comunicacionais – o meio e o código da 

mensagem e o último as reações do receptor – a situação sócio histórica do público receptor e 

seus repertórios culturais para decodificação da mensagem consumida. O autor conclui que a 

percepção do mundo via imagem televisual, tende a hipertrofia. Mas é preciso saber usá-la 

como forma produtiva. 

As pesquisas sobre TV partem também a partir das análises da Escola de Frankfurt, 

partindo do conceito da Indústria cultural proposto por Theodor Adorno, esta corrente 

analisava os meios de comunicação e as mercadorias culturais, como expressões de certa 

decadência cultural. Para esta corrente o que está em jogo é o valor de “troca” dos produtos 

culturais. Um exemplo é quando assistimos um programa de TV, o que está em jogo não é o 

conteúdo específico do produto, mas o consumo de uma mercadoria simbólica que nos faz 

parte de uma sociedade massificada, nos tornando indivíduos do sistema capitalista. 

Com o passar do tempo vários autores estudaram a TV, como Michel De Certeau que 

descreve o cidadão comum que via no fenômeno televisivo um cotidiano por excelência, 

inserido num campo pouco conhecido das Ciências Sociais preocupada com as grandes 

organizações e as tendências mais visíveis de uma sociedade. 

De acordo com Berger, (1979) “A TV faz coincidir o verdadeiro, o imaginário e o 

real, no ponto indivisível do presente”. O autor diz que a TV favorece a experiência, mas não 

a consciência do tempo. Na TV a atualidade ganha mais dimensão para os telespectadores. 

Isso tudo faz que o ensino de História tenha um grande número de informações 

quanto ao uso em sala de aula da TV.  

Wanderley (2012), também afirma que:  

 

Pensar a História na contemporaneidade, portanto, nos obriga a considerar a 

produção midiática haja vista sua capacidade de produzir eventos e constituir 

sentidos. Assim, os campos da produção historiográfica – senhora, até pouco tempo, 

da produção de sentido para o passado – e o da comunicação – no que tange à 

reflexão sobre sua capacidade na “fabricação” de imagens simbólicas, conjunto de 

representações que forjam verdades/significados – se entrelaçam de tal forma no 
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estabelecimento da cultura histórica que não podem, tanto historiadores, como 

jornalistas ou estudiosos da comunicação, deixar de refletir sobre a questão. 

 

A autora segue questionando de que forma os professores de História e os 

pesquisadores consideram entre seus afazeres a tarefa de refletir sobre a ação/reação dessa 

outra competência narrativa no aprendizado da História. Além disso, de que forma é 

considerada a utilização da TV e das mídias digitais como proposta de pesquisas aplicadas 

para entendermos como elas influenciam o desenvolvimento da consciência histórica, 

principalmente no âmbito do ensino de História. 

O autor Bittencourt in Napolitano (2010), sugere outros autores para um debate com 

diferentes análises, tais como: Dieter Prokop, Francesco Casetti, Roger Odin e Jesus Martins 

– Barbero. 

Entre eles Barbero analisa o telespectador como vítima passiva do sistema, onde a 

grande empresa televisiva manipula e despolitiza o receptor das mensagens. O autor defende 

que as demandas sociais interferem na recepção. 

Analisamos a partir disso uma reflexão do ensino de História através da TV e as 

mídias digitais, como aspecto positivo apesar das críticas de alguns autores e as ações 

positivas por parte de outros. 

O ensino de História através da TV e as mídias digitais devem ser visto como um 

projeto coletivo, tendo como consequência um conjunto de atividades e reflexões partilhadas. 

Temos ter base que a TV é um espaço público, ainda que tenha meios comerciais, ela 

surge como uma experiência cotidiana interferindo na dinâmica de assimilação dos eventos 

históricos, trazendo para o presente momento. 

Com o advento tecnológico, quando para o telespectador não é possível ver a 

programação na TV no horário determinado, muitos canais já disponibilizam os vídeos do 

programa na internet, recurso que faz com que o usuário possa acessar um programa antigo. 

Isso é uma das grandes vantagens das mídias digitais para o uso didático escolar.  

As mídias digitais buscam uma nova forma de inclusão social, através da 

socialização da democracia digital. Isso exige dos profissionais de comunicação, uma 

superação em sua própria área. Na construção de materiais históricos pertinentes, na 

colaboração de historiadores e pesquisadores com os conteúdos a serem veiculados. 

A participação do espectador passa a ser importante, pensando, opinando e 

interagindo através dos meios. O programa ou documentário deve dispor de canais de 

interatividade para a opinião do público visando contribuir com os próximos temas, na 

construção histórica. 
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O crescimento dos internautas em diversas questões vem aumentando sua 

participação através de vários aspectos sociais, econômicos e políticos que vão desde a 

popularização e audiência de sites de relacionamento, até o aumento de receita para 

publicidade on-line.  

Hoje as mídias digitais se encontram nos celulares, tablets através da internet, onde é 

possível acessar sites, blogs, fotologs entre outros. Em tempos de convergência digital é 

possível ler na internet, jornais, escutar rádio, conversar com pessoas de qualquer lugar do 

mundo, assistindo e compartilhando vídeos. Nunca a informação esteve tão presente na vida 

das pessoas como no momento atual. 

São tempos de novas sociabilidades que vem se aprimorando desde o início do 

século XXI. De acordo com Barbero (2001), são novas formas de comunicar-se, de estar e 

sentir o mundo.  

Conforme Castells (1999), o mundo está dividido entre os interatuantes e os 

interatuados. Interatuantes seriam aqueles capazes de direcionar seus próprios circuitos de 

comunicação multidirecional e interatuados seriam aqueles a quem se direciona um número 

limitado de opções pré-prontas. Podemos acrescentar também aqueles que nem sequer 

conhecem as novas possibilidades tecnológicas, conhecido como analfabeto digital.  

Com a chegada das mídias digitais, o processo de comunicação inaugurou quatro 

elementos: o campo da produção, a mensagem, o campo da recepção e o campo do retorno 

interativo, onde o diálogo entre quem produz ou apresenta e quem está vendo, ouvindo ou 

lendo se torna possível, através dos públicos. 

No ensino de História, podemos utilizar as mídias digitais através da 

hipertextualidade, da interatividade e da conectividade. A hipertextualidade diz respeito à 

ligação de conteúdos, a interatividade é o enlace de pessoas e máquinas e a conectividade 

refere-se à capacidade de operar em um ambiente de rede. 

Segundo Kensky (2000): 

 

Howard Rheingold é o inventor do termo “comunidade virtual”, onde ele afirma que 

o professor do futuro se caracterizará pela “sua habilidade em selecionar as 

informações e em torná-las mais acessíveis” através da construção de “espaços 

virtuais nos quais os alunos usarão todos os seus sentidos para aprender”. 

 

Silva (2012) analisa a necessidade de planejamento, desenvolvimento e aplicação de 

situações didáticas ambientadas no ciberespaço, cuja matriz atual pressupõe a capacidade de 

criar interfaces entre estudante-computador. 
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 A interface gráfica é o novo meio de comunicação que os professores precisam 

dominar. O desafio é que o docente seja capaz de construir interfaces gráficas, baseadas em 

metáforas, que propiciem a interação pedagógica. 

Os professores devem ser interados com as novas ferramentas digitais, como por 

exemplo, o site YouTube, inaugurado em fevereiro de 2005, que armazena uma grande 

variedade de conteúdo audiovisual: filmes, programas de TV, esquetes de profissionais e 

amadores, trechos de novelas, seriados, comerciais, clipes de música, entrevistas e pequenos 

documentários para fins de entretenimento e educação. De acordo com informações do site 

mais de 100 milhões de vídeos são assistidos por dia, totalizando mais de um bilhão de 

usuários.  

Com a presença das mídias digitais na vida dos alunos, o professor de História deve 

aproveitar a oportunidade para interar-se com os novos dispositivos. O professor deixa de ser 

apenas a fonte de informação e conta com o apoio de materiais disponibilizados nas redes. O 

professor deve trabalhar pensando nas possibilidades de convergência de hipertexto, 

multimídia, realidade virtual, possibilitado mudança dos modos de comunicação, 

entretenimento e trabalho, transformando também os modos de ensino-aprendizagem. 

Os professores estavam acostumados a usar alguns dispositivos na sala de aula, como 

os retroprojetores, que estão praticamente em desuso. É necessário que a escola possa ter os 

dispositivos para a realização da apresentação dos conteúdos. Os televisores estão dando lugar 

aos projetores de slides. O DVD ainda permanece em algumas escolas, mas deve dar lugar à 

reprodução pelo computador e os vídeos diretamente da internet.    

É necessário que a escola tenha de preferência um Laboratório de Informática, mas, 

quase sempre o número de máquinas é inferior à demanda e em algumas escolas ainda não 

existe Projetor de Multimídia para exibição de conteúdos digitais. 

A estrutura das escolas ainda é um grande desafio para professores de História que 

queiram utilizar as mídias digitais. 

Os professores carecem de incentivos e qualificações para o desenvolvimento de seu 

trabalho pedagógico. Para mostrar uma nova forma de ensino, com novos significados, 

devemos valorizar a importância da educação na vida do indivíduo.  

Conforme Freire (1996):  

 

A educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do 

conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o 

esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. 

Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só uma ou só a outra dessas 
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coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da ideologia 

dominante. 

 

Freire nos coloca que a educação deve aportar suas varias concepções, mostrando a 

forma ideológica que o ensino está inserido, diante de suas faces perante o mundo em que 

vivemos. Assim como o ensino de História deva participar das intervenções e contribuições 

nos conteúdos teóricos e multimídias.  

No que diz respeito aos recursos digitais de História, temos na Internet um grande 

aliado. É necessária a pesquisa de programas e documentários históricos, que são os principais 

fatores determinantes para obter sucesso diante dos recursos disponíveis. 

O autor Silva (2012) destaca como consulta para pesquisa de professores de História 

que:  

 

No Brasil, no que diz respeito à consulta de documentos digitalizados, destaca-se o 

CPDOC (Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil), da FGV (Fundação Getúlio Vargas), com textos e imagens. Através do 

Portal da Câmara dos Deputados você pode acessar a coleção das Leis do Império. 

 

Muitos recursos se encontram presente com bibliotecas virtuais, programas de TV, 

documentários, sites e blogs voltados para área de História. 

De maneira que a TV induz, conduz e encanta o telespectador através de fantasias e 

da distração. É um veículo de comunicação que faz do fascínio seu principal elemento 

midiático. 

Apesar da manipulação pelo sistema a TV e as mídias digitais, trazem uma nova 

possibilidade no ensino de História, despertando os alunos ao trabalho crítico visual. 
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2 - O PROGRAMA MEMÓRIAS DO PAMPA: RESGATANDO A REVOLUÇÃO 

FEDERALISTA DE 1893 

 

 O programa Memórias do Pampa é um programa veiculado no canal TV Câmara de 

Bagé - RS, que busca divulgar a cultura e História de Bagé, também do Rio Grande do Sul. 

Nele já foram veiculados temas locais que valorizavam a História de forma simples e didática. 

Durante a produção dos temas são convidados do programa, historiadores, professores, 

pesquisadores e personalidades que se identificam com o tema tratado. Seu público alvo 

consiste nos telespectadores da TV Câmara Bagé, população e estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio, visando despertar o valor da História local. 

 O programa é veiculado na internet através do canal YouTube, um site que permite 

que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital, tendo um alcance, 

por muitas vezes maior que  muitos programas de TV convencionais.  

A temática consiste em apresentar os temas históricos em formato de documentário 

jornalístico, com a presença dos entrevistados e recursos de imagens oriundas da biblioteca 

municipal, Arquivo Público de Bagé e Museu Dom Diogo de Souza. Para a escolha do tema 

há uma vasta pesquisa bibliográfica, como aporte as matérias veiculadas.  

 

 

Figura 5 - Logo do Programa Memórias do Pampa 

 

Durante sua primeira temporada nos anos de (2013 – 2014) o programa Memórias do 

Pampa, veiculou 12 programas especiais, que retratavam a História de Bagé e do Rio Grande 

do Sul. No ano de 2016 o Memórias do Pampa lançou um documentário sobre a origem do 

nome da cidade de Bagé – RS, denominado Ibagé: A origem de um mito.  

Nos programas já veiculados foram considerados como parâmetro para escolha dos 

temas, os aspectos regionais do pampa e a importância histórica para a região e município de 
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Bagé, caracterizando o programa como instrumento de importante material didático na 

inserção de conteúdos para a comunidade.  

O programa Memórias do pampa exibiu temas que foram destaques entre eles 

destacaram-se os seguintes temas: 

 

A Origem do gaúcho: Neste programa é abordado o surgimento do gaúcho 

“gaucho” que acontece após a introdução do gado na região do pampa, sendo chamados no 

princípio de changueadores. O rebanho fez com que existisse uma alimentação farta e de fácil 

localização, pois naquele tempo o cultivo da agricultura era precário, por isso, a necessidade 

da sobrevivência através do gado. Os changueadores viviam de “changas”, um serviço que os 

espanhóis prestavam para os portugueses. Os espanhóis vaqueavam por conta dos 

portugueses, saqueando o couro e o cebo, no qual trocavam com os portugueses por 

mercadorias de seu interesse.  

Changueadores eram indivíduos campeiros, que realizavam serviços de retirada de 

couro de gado cimarrón. Além da alimentação o gado proporcionava o couro, que foi o 

elemento fundamental para a construção dos changueadores e a origem do gaúcho. O gado 

tomou conta do pampa e os changueadores começavam a vaquear em maior quantidade. 

Surge a Colônia de Sacramento, localizado no Uruguai e a rota de comercialização de 

contrabando de couro, até Rio Grande. Eles viviam de comércio ilícito do couro e do cebo, 

por isso eram por muitas vezes mal vistos. A partir do gado vindo do Paraguai, junto com o 

cavalo, os changueadores, se tornam importantes para a comercialização do gado para 

Portugal e Espanha.  

Caracterizavam-se por serem indivíduos brancos, em sua maioria espanhóis, mas 

também existiam portugueses, índios e mestiços. Mais tarde foram chamados de vagos, 

vagabundos, gaudérios, malevos e gaúchos de campo. O changueador é o gaúcho primitivo, 

que fez de nossos costumes uma das mais ricas culturas regionais. O Programa está disponível 

na internet, através do endereço eletrônico 

https://www.youtube.com/watch?v=pyEnTM6qzkU 

https://www.youtube.com/watch?v=pyEnTM6qzkU
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                                         Figura 6 - Recursos de Imagens no programa Memórias do Pampa 

 

O Forte de Santa Tecla: Este programa narra à história do Forte de Santa Tecla, que 

foi localizado em Bagé – RS. De origem espanhola, o Forte de Santa Tecla foi construído por 

ordem do Governador do Rio da Prata (Buenos Aires), D. Juan José Vertiz y Salcedo. Seu 

objetivo era assegurar o domínio espanhol na Campanha do Continente de São Pedro. A 

construção demorou até as vésperas de ser destruída pelos portugueses, devido sua estratégia, 

muito trabalho foi efetuado. As muralhas foram erguidas com barro calcado e as construções 

internas eram de pau-a-pique, cobertas de palha. Os armazéns para maior segurança contra 

incêndio, eram cobertos de couro.  

O forte era pentagonal, com quatro meios baluartes, sendo as muralhas para o poente, 

sete palmos mais altos que as demais. Ao sul havia um desnível do terreno, formando um 

precipício e as muralhas tinham ao seu pé um fosso para dificultar a escalada.  

A primeira investida contra o Forte aconteceu em 1776, quando a fortaleza foi 

cercada pelas tropas do Sargento-Mor Rafael Pinto Bandeira. No primeiro ataque foram 

derrotados pelos espanhóis que possuíam um armamento melhor que dos portugueses. Após 

dias, os portugueses novamente cercaram o Forte, mas desta vez surpreendendo os espanhóis. 

O comandante da Fortaleza Luís Ramirez, propôs a entrega mediante condições que sugeriu 

ao comandante português Sargento-Mor Rafael Pinto Bandeira. Os portugueses venceram e 

invadiram o Forte de Santa Tecla, após a retirada dos espanhóis, Rafael Pinto Bandeira 

determinou que ele fosse arrasado e queimado. Devido ao Tratado de Santo Ildefonso o Forte 

é reconstruído pelos espanhóis em 1778.  

Em 1801 os portugueses atacam o Forte, sob o comando de Patrício Corrêa da 

Câmara, integrante das forças de Rafael Pinto Bandeira. Deste dia em diante o Continente de 

São Pedro teve domínio português definitivo. 
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O Programa está disponível na internet, através do endereço eletrônico  

https://www.youtube.com/watch?v=J81o8uyMjKk 

 

A História das Estâncias: Este programa retrata as origens das estâncias na 

fronteira e no Rio Grande do Sul. A estância rural surgiu especialmente para a criação de gado 

bovino, podendo haver também ovinos ou equinos. As áreas plantadas estabeleceram-se para 

manutenção de sua atividade principal. A estância gaúcha foi criada pelo 

padre jesuíta Cristóbal de Mendonza quando, em 1634, preocupado com a fome que assolava 

as Missões, trouxe da Argentina mil cabeças de gado. A estância surgiu das sesmarias, 

concessão de terras, em carta régia a quem se comprometesse a certas e determinadas 

condições especificas da legislação de terra em vigor na época. O homem do campo 

trabalhava em sua atividade ou na guerra, defendendo sua pátria e seus ideais. O gado foi 

distribuído em "estâncias", sendo que algumas delas ficavam distantes das Missões. Por essa 

razão, os índios foram treinados para andar a cavalo, e passaram a ser chamados de 

"vaqueiros". As primeiras sesmarias no Rio Grande do Sul foram concedidas em 1732 pelo 

Conde de Sarzedas, depois de ter recebido da Câmara de Laguna. Com a distribuição das 

sesmarias, iniciou-se a propriedade privada e os estancieiros procuraram uma aliança do 

maior número de seus agregados, posteiros e peões.   

O gado determinou a era do couro, da estrada, a devastar o mistério do Rio Grande 

do Sul com o surgimento do tropeiro e o nascimento da estância. 

  A estância gaúcha de hoje é formada pelas casas com belíssima forma arquitetônica, 

onde moram o proprietário (ou patrão) e sua família; pelo galpão (ou galpões), onde vivem 

os peões e a casa do capataz, onde este vive com sua família; o potreiro; para encerrar o gado; 

e o piquete; das invernadas, onde o gado é cuidado. Bagé e a região da fronteira, contam com 

diversas estâncias e com um belo cenário arquitetônico.  

O Programa está disponível na internet, através do endereço eletrônico 

https://www.youtube.com/watch?v=NW-cbbg7FI4 

 

Além dos programas citados, o programa Memórias do Pampa veiculou outros 

importantes temas voltados para a comunidade em geral, valorizando a linguagem didática e 

jornalística da informação histórica.  

O programa Memórias do Pampa tornou-se um projeto de cunho cultural, que tem 

como finalidade contar a História do município de Bagé, da região da campanha e dos pampas 

https://www.youtube.com/watch?v=J81o8uyMjKk
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bovinocultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bovinocultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ovinocultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equinocultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesu%C3%ADta
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Crist%C3%B3bal_de_Mendonza&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1634
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fome
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%A3o
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do estado do Rio Grande do Sul, através de fatos, personagens e acontecimentos que 

demonstrem uma nova forma de fazer História.  

O objetivo do programa Memórias do Pampa é que as matérias e temas debatidos no 

canal cheguem até as escolas e TVs públicas, para interação da comunidade e dos docentes 

incentivando a importância de sua História local, fortalecendo a cultura na comunidade.  

O programa Memórias do Pampa além de disponibilizar todos os programas no canal 

YouTube, para a pesquisa de qualquer pessoa que tenha interesse na História e cultura local 

da região dos pampas do Rio Grande do Sul, também busca a sintonia com o telespectador e 

usuários. Pensando nisso foi também criado uma página no site “facebook” e um blog onde as 

pessoas interagem enviando mensagens sobre assuntos da História local, contada e relatada no 

programa. As páginas contam ainda com publicação de matérias referentes à História local e 

do Rio Grande do Sul. 

 Atualmente o programa Memórias do Pampa é considerado Ponto de Cultura 

cadastrado no Ministério da Cultura, pela PORTARIA Nº 48, de 17 de novembro de 2015, 

publicado no Diário Oficial da União, reconhecido pela sua valorização cultural com a mídia 

na História local.  

De acordo com o Manual Ponto de Mídias Livres do Ministério da Cultura (2015), 

Ponto de Cultura são grupos, coletivos e entidades de natureza ou finalidade cultural que 

desenvolvem e articulam atividades culturais em suas comunidades e redes, reconhecidos e 

certificados pelo Ministério da Cultura por meio dos instrumentos da Política Nacional de 

Cultura Viva.  

O programa Memórias do Pampa além de ser um programa local se torna um 

instrumento para a divulgação da cultura Histórica de Bagé e região. 

Nesse trabalho iremos analisar um tema tratado no programa Memórias do Pampa e 

que se encontra disponível via mídias eletrônicas ou digitais no canal YouTube. 

 O tema apresentado é a História do Cerco de Bagé durante a Revolução Federalista 

de 1893 e como material de apoio também será utilizado outro programa sobre a História de 

Gaspar Silveira Martins, e sua ligação com a revolução sendo um dos grandes personagens da 

História do Rio Grande do Sul e sua relação com a História local em Bagé. 

O programa Memórias do Pampa conta de maneira didática, uma parte da História da 

Revolução Federalista, principalmente os acontecimentos ocorrido no município de Bagé 

através dos temas apresentados nos respectivos programas.  
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Neste programa é utilizado como recurso, imagens da Revolução Federalista e seus 

personagens, imagens em movimento da Praça Carlos Teles, local do Cerco de Bagé e a 

participação do apresentador e os respectivos entrevistados. 

 

2.1 – O Cerco de Bagé na Revolução Federalista de 1893 

 

Neste programa é abordado um dos maiores cercos militares da História do Brasil, 

conhecido como o Cerco de Bagé localizado no Rio Grande do Sul, que aconteceu durante a 

Revolução Federalista de 1893.  

O vídeo apresenta a entrevista do historiador Cláudio Lemieszek, mestre em História 

regional e autor de diversas obras sobre a História de Bagé - RS e do pesquisador Coronel 

José Antônio Marques, responsável pela fundação do nome do Quartel General de Bagé 

conhecido como 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado (3º RCMec) ou Regimento Forte de 

Santa Tecla, em alusão a conquista do Forte de Santa Tecla em 1776.  

O Cerco de Bagé tem seu ponto de resistência na Praça da Matriz, em frente à 

catedral de São Sebastião. É nesse local que as tropas republicanas do Coronel Carlos Teles, 

ficam sitiadas, contra as tropas federalistas de Joca Tavares. Após o combate do Rio Negro, 

que ficou marcado por inúmeras degolas, onde as forças legalistas foram derrotadas, os 

federalistas, marcham para Bagé, tendo o cerco iniciado pelos subúrbios do município em 24 

de novembro de 1893. 

 

 
Figura 7 – O Cerco de Bagé – Imagem utilizada no Programa Memórias do Pampa 
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Bagé era um objetivo importante, por ser uma das maiores cidades do Estado, e 

sediava uma importante guarnição militar, que tinha ligação por trem com Rio Grande e 

situava-se em posição estratégica em relação à Campanha e à fronteira. De acordo com Lopes, 

(2013):  

 

A História da cidade está atrelada ao passado colonial do Brasil e suas relações 

fronteiriças com os países vizinhos, as quais nem sempre foram pacíficas. No final 

do século XIX, com a Proclamação da República e o surgimento dos conflitos entre 

o grupo de republicanos que governavam o estado e aquele contrário a tal política, 

Bagé se tornaria um dos locais nos quais se desenvolveu uma intensa atividade 

político-partidária e, em seguida, bélica. 

 

Durante o governo do presidente Floriano Peixoto e de Julio de Castilhos no Rio 

Grande do Sul, os republicanos comandados pelo General Teles, se abrigaram na Catedral de 

Bagé, para se proteger dos maragatos que tinham como líder Gaspar Silveira Martins. Bagé 

possuía as principais lideranças maragatas e era um centro de conspiração, sendo sede do 

Partido Federalista de Silveira Martins, uma das frentes de oposição a Júlio de Castilhos. Era 

certo que ao primeiro refluxo dos rebeldes, os republicanos tratassem de assegurar o controle 

da cidade e que Bagé fosse o primeiro alvo de Joca Tavares em seu retorno do campo de 

batalha depois de refazer suas forças em território uruguaio, já que o município era a terra dos 

federalistas. 

Segundo Brignol (2012): 

 

No dia 22 de dezembro de 1893, às onze horas da noite, os revolucionários entram 

na cidade através de diversos pontos. O Mercado Público é ocupado pelo Tenente-

Coronel João Carrion, com os seus atiradores. O Batalhão Antônio Vargas ocupa o 

Teatro 28 de Setembro. A Praça Santos Lugares, o antigo cemitério e outros pontos 

estratégicos são tomados e ocupados pelos atiradores da coluna do General Pina. A 

guarnição da cidade, que inclui artilharia, recolhe-se às trincheiras da Praça da 

Matriz, depois de tentar algumas investidas para retomar os lugares conquistados 

pelos revolucionários. 

 

Com isso os republicanos queriam assegurar o controle da cidade contra as tropas do 

General Joca Tavares, que retorna em novembro de 1893, a frente de quase 3000 combatentes 

e ataca a cidade.  

De acordo com Reis (1989): 

Nessa cruzada revolucionária de dores e sacrifícios, coube ao valente coronel Carlos 

Telles, desempenhar proeminente papel, ao lado dos chefes que mais distinguiram, 

inspirando o Governo do ínclito Marechal Floriano Peixoto, absoluta confiança. 

Como Comandante da Guarnição e Fronteira de Bagé, todos sabem como ele 

procedeu no memorável sítio desta cidade, quando todo o país, de norte a sul, tinha 

os olhos voltados para esse intrépido soldado. 
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Conforme Daroz 2011, o Cerco de Bagé contribui para que a Revolução Federalista 

se caracterizasse como uma das mais violentas revoluções da História militar brasileira, como 

ele descreve: 

 

Entre novembro de 1893 e janeiro de 1894, os republicanos, comandados pelo 

coronel Carlos Maria Silva Telles, buscaram abrigo na Catedral São Sebastião. Os 

antigos moradores de Bagé presenciaram de camarote um dos muitos episódios 

sangrentos que tornaram a Revolução Federalista, uma das mais violentas da 

História do Rio Grande do Sul e do Brasil. 

 

Nos dias seguintes, os combates tornam-se contínuos; os defensores da cidade não 

cessam de atirar. Há poucas tréguas, principalmente quando da retirada de muitas famílias 

para as chácaras nos subúrbios da cidade. Outras famílias são acompanhadas até o Uruguai, 

para a casa de amigos. Ocorrem deserções, como a do Tenente-Coronel Bento Gonçalves da 

Silva, acompanhado por um piquete do Coronel Procópio Gomes de Mello para o Uruguai. 

O Major Francisco Gonçalves Cassão deixa a sua força nas trincheiras fazendo fogo 

e é acompanhado pelas tropas do Coronel Zeca Tavares para a sua estância, no passo dos 

Enforcados, em Camaquã. Além desses, muitos outros pedem portarias ao General Tavares 

para se retirarem das trincheiras e são levados para onde desejam. 

No dia 24 de novembro era possível avistar os piquetes de lanceiros federalistas da 

cidade,  que foi defendida por pouco mais de mil combatentes, sob as ordens do coronel 

Carlos Maria da Silva Teles. 

Segundo Flores (1992) em umas das correspondências de Joca Tavares a Silveira 

Martins, o general estava entre euforia e esgotamento antes do Cerco e antecipa uma vitória 

que era dada como certo, mas não se realizou. Escreve Joca Tavares: 

 

“Bagé sitiada por 1000 homens que ali ficaram desde o dia 26. Amanhã 

seguem 1500 afim de tomar aquella cidade. Não há tempo para mais detalhes, pois, 

nos encontramos muito atarefados e cansados. – J.N. da Silva Tavares”. 

 

Grande parte da população, pouco mais de 20 mil moradores, foge da cidade levando 

o que é possível. O General Telles evita que haja maiores deserções e impede que mais 

famílias saiam do entrincheiramento.  

O General Telles se prepara para o pior: requisita a comida disponível no comércio, 

manda construir trincheiras ao redor da praça e concentra ali a resistência. Ele transforma a 

igreja em um hospital e suas paredes ao entorno em cemitério. 

Nas ruas, armam barreiras com fardos de lã, terra, pedras e paus, uma legítima praça 

de guerra, formava a resistência. 
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Durante quase um mês, os federalistas mantêm o cerco à distância e depois apertam. 

Ocupam chácaras e entram na cidade. Conforme já mencionado tomam o Teatro 28 de 

setembro, a Beneficência Italiana, o Mercado Público, os quartéis, a Rua Barão do Rio Branco 

e a Enfermaria Militar. Em poucos dias toda a cidade é dominada, menos a Praça da Matriz.  

Ainda de acordo com o historiador Daroz (2011):  

 

Carlos Telles contava com um regimento de Artilharia, uma companhia de 

engenheiros, um batalhão da Brigada Militar e um corpo de transporte, comandado 

por Bento Gonçalves da Silva Filho (filho do líder farroupilha). Telles também 

possuía dois corpos provisórios, gente da Guarda Aduaneira e, a partir do momento 

em que apertou o cerco, um “batalhão republicano”, com voluntários civis. O 

coronel teve ordens expressas de Floriano Peixoto para resistir até o fim. 

 

A situação fica mais complicada quando corre na cidade sitiada, uma notícia 

apavorante: as forças de Isidoro Fernandes haviam sido massacradas no Rio Negro, com mais 

de trezentos prisioneiros degolados. 

Passados os dias do Cerco, começa a faltar comida, há deserções, as fugas se dão 

pela zona sul da praça, onde era mais fácil chegar ao cemitério. 

Conforme Lemieszek (2013), durante o programa Memórias do Pampa, o historiador 

afirma:  

 

Com o Cerco, os republicanos ficam sitiados na Catedral São Sebastião e começam 

a padecer de necessidades. Falta comida, com isso sacrificam cachorros para a 

alimentação da tropa, e o Coronel Telles, dá o exemplo sacrificando seu próprio 

cavalo. 

 

O desespero toma conta e mortos civis são atingidos por balas perdidas, com saques 

e incêndios. Fome, sede e doenças fizeram parte do cenário assustador e avassalador. Joca 

Tavares ordena que o cerco se feche num “cinturão de ferro e fogo”. Quando o sítio completa 

um mês, Joca Tavares manda propor ao coronel Telles que se entregue sob garantias. O 

coronel responde: “Vocês é quem devem depor as armas, porque estão fora da lei. Garanto a 

todos a anistia ampla!”. 

Segundo Taborda (2015), o tiroteio continuou, noite adentro e as tentativas de furar o 

bloqueio eram inglórias.  

Atordoada, Bagé enterrava mortos civis atingidos por balas perdidas, chorava as 

vítimas de violências, saques, incêndios e arrombamentos. Já não havia sequer figos crus e 

caruru para cozinhar na água e sal. A farinha e as últimas bolachas estavam reservadas para os 

feridos amontoados na igreja. 
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No dia 6 de janeiro de 1894, o General Tavares recebe do Conselheiro Gaspar 

Silveira Martins um telegrama: "Ataque praça ou levante sítio para bater Hipólito que se 

aproxima". O sítio é levantado. 

Na noite de 7 de janeiro de 1894, devido a uma informação que os republicanos 

receberiam reforços militares, começa a ser desfeito o cerco, e os federalistas seguem 

desolados para Santana do Livramento. Antes de o dia raiar, um vulto se aproxima das 

trincheiras, solitário, e diz aos cansados e famintos soldados: “Bom dia! os revolucionários 

deixaram a cidade”. Eles haviam resistido a 47 dias de cerco. 

Segundo Lemieszek e Garcia (2013):  

 

Os republicanos, em sua esmagadora maioria bajeenses, comandados pela 

bravura e ensandecida resistência do Gen. Telles, responderam com cenas épicas que 

transformaram o Sítio de Bagé no maior feito do exército brasileiro, pois o Cerco de 

Bagé foi o maior e mais longo a que esteve submetido o exército nacional, coroado 

com a vitória final expressada pela resistência até o momento que os federalistas 

abandonaram a cidade, diante da eminente chegada dos reforços a cargo do Gen. 

João Cesar Sampaio. 

 

Carlos Telles envia um telegrama ao ministro da Guerra: “Tivemos o desprazer de 

vê-los em debandada e mal montados, sem terem tentado o ataque decisivo pelo qual tanto 

ansiávamos...”.  

É importante destacar que alguns autores se referem a Carlos Telles como General e 

outros como Coronel, sendo que por muito tempo ficou conhecido pela última patente antes 

de se tornar General. 

O Cerco de Bagé registrou 34 mortes, 4 oficiais e 86 feridos, tornando-se o apogeu 

da revolução que ao mesmo tempo, a partir daquele momento quando o sítio é levantado, 

começa o declínio da guerra civil. Esse episódio é considerado o maior cerco militar da 

História do exército brasileiro. 

Carlos Telles logo após o Cerco de Bagé, também participou da Guerra de Canudos, 

onde enfrentou os soldados de Antônio Conselheiro, servindo sob as ordens do general 

Claudio de Amaral Savaget, lutando em Cocorobó, onde foi gravemente ferido.  

Euclides da Cunha (1914), em seu relato da Guerra de Canudos relata o perfil de 

Carlos Telles, também destacando o Cerco de Bagé, onde diz assim:  

 

“Perfeito espécime desses extraordinários lidadores rio-grandenses – bravos, 

joviais e fortes, era como eles feito pelo molde de Andrades Neves, um chefe e um 

soldado: arrojado e refletido, impávido e prudente, misto de arremessos temerários 

e bravura tranquila, não desadorando brigar ao lado da praça de pré no mais aceso 
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dos reencontros, mas depois de haver planeado firmemente a manobra. A campanha 

federalista do sul lhe dera invejável auréola. A sua figura de campeador, porte, 

porto dominador e alto, envergadura titânica, olhar desassombrado e leal, 

culminara-lhe o episódio mais heroico, o Cerco de Bagé. A campanha de Canudos 

ia ampliar-lhe o renome. Compreendeu-a como poucos. Tinha intuição guerreira 

dos gaúchos”. 

 

O programa Memórias do Pampa sobre o Cerco de Bagé está na internet disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=63c-4JAuLx4 

 

2.2 – A Revolução Federalista de 1893 

 

A Revolução Federalista foi o confronto entre as elites latifundiárias do estado do 

Rio Grande do Sul, estando situada na crise da legitimação republicana. É considerada a mais 

sangrenta guerra civil do Brasil, ocorrida no Rio Grande do Sul de 1893 a 1895. De acordo 

com Freitas (1981): 

 

A Revolução Federalista foi a mais violenta entre todas as guerras civis da América 

do Sul: Esta revolução é um capítulo doloroso em nossos anais, que merece nossa 

condenação, e o fazemos silenciando sobre seus acontecimentos.  

 

Nesse segmento existia uma ideia de alguns historiadores pouco relatarem sobre essa 

revolução. Nota-se um certo preconceito histórico sobre esse importante conflito civil.  

Ângelo Dourado (1896), médico que serviu as ordens de Gumercindo Saraiva 

descreve: “A Revolução de 93 é a mais horrorosa que o tempo registra”. Por esta razão os 

historiadores a tem procurado omitir para não reabrir feridas cicatrizadas. 

Segundo Bento (1992), em seu artigo no II Simpósio de Fontes para a História da 

Revolução de 1893 realizado em Bagé, descreve:  

 

É consenso entre os historiadores que a Revolução de 93 se caracterizou por 

Violência Extrema entre irmãos rio-grandenses, catarinenses e paranaenses; 

radicalismo político extremado; vinganças terríveis; vontade férrea entre os 

combatentes de lutar e vencer e o uso comum de degolamentos, fato novo nas nossas 

lutas internas e externas, ao ponto de ser chamada “Revolução de Bárbaros” ao 

contrário da seguinte a Revolução de 23, chamada de “A revolução de Cavaleiros” e 

da anterior – A Revolução Farroupilha (1835-1845), inspirada pelos 2 amores – 

perfeitos inscritos no brasão do Pavilhão da República Rio-Grandense, simbolizando 

firmeza e doçura, assim traduzidos conforme escrevemos em História dos Símbolos 

do RGS. 
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O Rio Grande do Sul se dividia em duas facções na discussão do confronto de qual 

projeto político deveria ser implantado, resultando na consolidação do Partido Republicano 

Rio-Grandense no poder.  

A Revolução Federalista iniciou em 2 de fevereiro de 1893, mas seus acontecimentos 

se originaram muitos antes, em 19 de novembro de 1890, data em que o presidente Deodoro 

da Fonseca decreta a anulação do banimento dos monarquistas. Isso possibilita o retorno de 

Gaspar Silveira Martins ao estado. Sua volta é o incentivo para formar uma oposição contra o 

presidencialismo e a favor do parlamentarismo. 

 Em 31 de março de 1892 é formado em Bagé, o Partido Federalista, com ideias em 

defesa de um governo parlamentarista.  

Júlio de Castilhos se torna o presidente da província e cada vez mais reprime os 

federalistas. 

De acordo com Alves (2002):  

 

A partir da Proclamação da República as especificidades político-partidárias 

sul-rio-grandenses tornaram-se ainda mais acentuadas, uma vez que, ao contrário do 

restante do país, que contou com uma replubicanização relativamente mais tranquila, 

o Rio Grande do Sul, no período de implantação da nova forma de governo, passou 

por uma de suas fases de maior agitação partidária da qual adviria séria crise política 

e revolucionária.  

 

O autor complementa que o cenário político gaúcho, ao final do Império, constituía-

se do Partido Liberal, numa entidade bem arregimentada e forte, enquanto que os 

republicanos, recém-alçados ao poder, ainda representavam uma agremiação pouco 

significativa em termos eleitorais. O objetivo dos castilhistas republicanos era destruir a 

máquina eleitoral dos liberais, de modo a excluir todos seus adversários. 

No Brasil o cenário político era crítico após a renúncia de Deodoro da Fonseca em 23 

de novembro de 1891. Muitos não aceitam Floriano Peixoto no poder.  

Conforme Sena (1992), durante todo o governo do presidente Floriano Peixoto, a 

República foi alvo de uma série de tramas e sublevações, visando à renúncia do vice-

presidente em exercício com a restauração bragantina defendida pelos “subversivos” ou à 

posse de um presidente civil, meta de outra facção. Acuado o chefe do Poder Executivo contra 

atacava bravamente com armas de que dispunha. O essencial era assegurar a integração 

política e territorial da nação brasileira. Tanto a Revolução Federalista como a Revolta da 

Armada foram movimentos contrários a Floriano Peixoto. 
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Nisso, o motivo da Revolução Federalista acontecem devido aos diferentes ideais 

políticos, onde os Maragatos ou Gasparistas acusam o estado de tirano e de querer manter um 

regime de perseguições. Pelo outro lado temos os Republicanos, Pica-Paus ou Castilhistas 

denominado de governo.  

A luta se caracteriza pelo controle do aparelho do estado, formando-se o conflito que 

passaria do debate pela imprensa e pelo parlamento, as disputas eleitorais até o confronto 

bélico. 

Nas eleições da assembleia constituinte, a União nacional não participou do pleito, 

propondo abstenção de seus eleitores neste sufrágio. Com isso a chapa do Partido 

Republicano foi eleita, sob denúncias de corrupção e fraudes eleitorais de parte dos 

oposicionistas. 

Apesar da participação da oposição o resultado das eleições foi de vitória dos 

candidatos do PRR (Partido Republicano Rio-grandense), novamente diante de acusações de 

fraudes. Em 15 de julho de 1891 Julio de Castilhos é eleito presidente do estado e assume 

funções na Constituinte Federal, promulgando a Constituição do Estado do Rio Grande do 

Sul, obra elaborada por ele próprio. 

Ainda Segundo Alves (2002):  

 

Os preceitos constitucionais, elaborados nos moldes positivistas, ficavam garantidos 

ao Presidente do Estado o domínio absoluto sobre as decisões político-

administrativos, concentrando-se em suas mãos as atividades legislativas e até 

mesmo algumas de ordem judiciária, ficando a assembleia dos Representantes 

restrita apenas às questões orçamentárias. O governador, que tinha um mandato de 

cinco anos, possuía a atribuição de escolher seu vice e poderia ser reeleito 

consecutivamente, por quantas vezes pretendesse desde que atingisse três quartos da 

votação total. 

 

Essa constituição garantiria a continuidade perpétua dos castilhistas no poder, 

passando a ser um dos principais alvos de críticas da oposição. A república não estava 

disposta a perder eleições para os antigos partidos monárquicos, introduzindo o voto 

descoberto, apoiado num sistema parcializado e viciado de alistamento e de apuração. 

Como era de se esperar, Julio de Castilhos é eleito Presidente do Estado pela 

Assembleia. A oposição ficara inconformada com o processo eleitoral, por considerarem, que 

o mesmo não contava com o referendo de legitimidade popular e passaram a organizar um 

movimento com o objetivo de derrubar os castilhistas do poder. 
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Figura 8 – Os líderes dos Pica-Paus e Maragatos  

 

Em novembro do mesmo ano, acontece no país o primeiro embate entre o 

parlamento, formado por grande parte dos remanescentes da monarquia e o presidente 

Deodoro da Fonseca. Isso faz com que Deodoro feche o Congresso provocando reações em 

todo o país. No estado rebelam-se militares em Rio Grande e em Bagé e manifestantes civis 

protestam nas ruas. Em Porto Alegre uma grande manifestação diante do palácio pede sua 

renúncia. Guarnições de Bagé, Rio Grande, Uruguaiana, São Gabriel, São Borja, Quaraí, 

Jaguarão e Alegrete se rebelam contra a ditadura. Júlio de Castilhos é derrubado do poder na 

Revolução de 8 de novembro, havendo dissidência no PRR. Ele abandona o palácio sem 

transmitir o poder a ninguém. Assume uma junta, liderada por Assis Brasil. 

 Após isso várias personalidades assumiram o estado, caracterizando um momento de 

instabilidade governamental. Com o retorno de Gaspar Silveira Martins do exílio na Europa 

em 1892, os liberais por esses motivos reuniram-se em Bagé e criaram o Partido Federalista. 

De acordo com Franco (1993):  

 

O programa federalista de 1892 centrava-se na substituição da constituição estadual 

por uma constituição republicana representativa, modelada segundo os princípios do 

governo parlamentar. 

 

Em 17 de junho de 1892 acontece o levante dos castilhistas e Júlio de Castilho é 

recolocado no governo do estado. A partir desse momento começam os primeiros sinais de 

resistência da oposição, sendo que Joca Tavares é colocado como presidente do estado, 

mantendo um governo paralelo em Bagé, mas que durou pouco com a intervenção do Exército 

Nacional. Novamente sob pressão, Castilhos renuncia em favor de Vitorino Monteiro, que 

fica no cargo por apenas três meses, assumindo Fernando Abbott, secretário do interior até as 
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eleições estaduais de 1892.  Floriano Peixoto decide apoiar Júlio de Castilhos, pois a oposição 

dos federalistas era dissidente da monarquia. 

As eleições estaduais foram marcadas para novembro de 1892 e o resultado levou 

mais uma vez Julio de Castilhos para reassumir o estado em 25 de janeiro de 1893. Castilhos 

sustentava a vigência e a legitimidade da Constituição Estadual, oferecendo garantias de uma 

eleição livre e fiscalizada pelas duas facções, mas Silveira Martins insistia num pleito que 

assegurasse representação de 1/3 à minoria e a elaboração de uma nova carta constitucional, 

com recíprocas concessões. 

Sem nenhum sucesso eleitoral e nenhuma exigência atendida à oposição acabaria por 

escolher pela luta armada. A partir de fevereiro de 1893, com a invasão do território sul-rio-

grandense pelos rebeldes, surgindo a Revolução Federalista. Começou então uma série de 

confrontos entre federalistas e republicanos. Ainda segundo Franco (1993): 

 

Tínhamos de um lado Júlio de Castilhos, jovem dogmático, determinado e 

intolerante, que chegara ao poder estadual graças à República, e Gaspar Silveira 

Martins, velho líder carismático, sumamente orgulhoso e não menos determinado a 

impor sua vontade. “bicho papão” da província até 1889. 

 

Os republicanos contra atacam e o resultado é muitas mortes e prisioneiros, que 

posteriormente são degolados. Isso faz com que tanto maragatos como Pica Paus (futuros 

chimangos) adotassem a degola, algo que segundo os revolucionários poupava munição. A 

revolução federalista também ficou conhecida como a “Guerra das degolas”. 

O objetivo dos maragatos era que Floriano Peixoto renunciasse enfraquecendo as 

bases políticas de Júlio de Castilhos. Mas isso não acontece e começa os sangrentos combates 

no Rio Grande do Sul. Para sustentar a guerra os federalistas formam o Exército libertador 

que tinham comandantes como Luiz Alvez Salgado, Joca Tavares e Gumercindo Saraiva. 

Os republicanos e federalistas travaram muitos combates, uma das maiores batalhas 

da História do Rio Grande do Sul ocorreu no combate de Inhanduí, próximo a Alegrete. 

Depois de seis horas, Joca Tavares temendo falta de munição, da voz de comando para os 

federalistas partiram em retirada. Para escapar os federalistas tomaram o rumo da fronteira, 

para recuperar suas forças e retornar. Após isso Gumercindo Saraiva organiza uma marcha até 

o Paraná, para somar-se ao levante dos chefes da marinha na Revolta da Armada. A marinha 

era conhecida por apoiar a monarquia e buscavam a queda de Floriano Peixoto, que há pouco 

assumirá a presidência no lugar de Deodoro da Fonseca. 
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Os federalistas têm vitórias significativas em Santa Catarina e no Paraná e com isso 

os rebeldes da marinha tomam a cidade de Desterro em Santa Catarina. O objetivo de 

Gumercindo fora acertado com o almirante Custódio de Melo, que consistia em tomar 

Paranaguá, Tijucas e Lapa, três pontos do território paranaense onde Floriano Peixoto 

concentrava suas forças. Com isso Gumercindo com apoio dos rebeldes catarinenses toma 

Tijucas e Paranaguá. Mas na Lapa o exército federalista é contido e pouco depois a marinha 

rebelde se rende no Rio de Janeiro e o plano de alcançar São Paulo se torna impossível. 

A Revolta da Armada também é sufocada e a cidade de Desterro, mais tarde se 

tornaria Florianópolis, uma homenagem ao então presidente Floriano Peixoto. No dia 10 de 

abril, os federalistas partem em retirada de volta ao Rio Grande do Sul. Chegam a Passo 

Fundo no final de junho esfarrapados e famintos. 

A revolução federalista começa acabar em 10 de agosto de 1894, pois neste dia 

morria um dos principais comandantes maragatos Gumercindo Saraiva. Seu destino é cruel e 

sangrento, após morto por atiradores escondidos no mato Gumercindo é sepultado num 

cemitério, a beira da estrada. Dois dias depois o Coronel Firmino de Paula manda desenterrar 

o cadáver para certificar-se de sua morte, nisso ele ordena cortar sua cabeça, e segundo a 

lenda enviá-la para Júlio de Castilhos. Segundo Ruas e Bones (1997): 

  

Após sua morte, a Revolução Federalista se tornou um protesto errante, e os 

maragatos resolveram se refugiar na Argentina. A eleição de Prudente de Morais, 

em março do mesmo ano, colocou na Presidência um civil, o que foi de encontro aos 

anseios dos grupos radicais jacobinos que lutavam por um governo militar e 

ditatorial. 

 

Apesar de enfraquecidos, a guerra não acaba para os maragatos, pois as tropas que 

abandonam Desterro retornam para mais batalhas sangrentas. 

O autor Franco (1993) ainda confirma que:  

 

A guerra civil de 1893 mobilizou de um lado as forças públicas de âmbito federal 

(Exército Nacional) e âmbitos estadual e municipal (Brigada Militar, corpos 

provisórios e guardas municipais) e na oposição todas as formações de caudilhismo 

e o coronelismo rural, além da colaboração da Marinha de Guerra, rebelada contra 

Floriano Peixoto a partir de 6 de setembro de 1893, os rebeldes não contaram com 

nenhuma força estatal, salvo a adesão isolada de alguns oficiais e cadetes, com 

recursos privados de homens importantes providos de algum poder influente. 

 

A Revolução Federalista sofreu sua derrota final em junho de 1895, durante o 

combate de Campo Osório, no qual o almirante Luís Felipe Saldanha da Gama e seus 

quatrocentos homens resistiram até o fim. A maioria – marujos montados a cavalo, morreu em 

combate, e os que sobreviveram fugiram para o Uruguai. 
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O presidente Prudente de Moraes busca a pacificação, fato que acontece em agosto 

de 1895 na cidade de Pelotas, com as negociações de paz.  

Os rebeldes não conseguem o objetivo de proclamar uma nova constituição. A guerra 

termina com 12000 mortes e cerca de 1000 degolados, totalizando uma das maiores 

sangrentas revoluções da História do Brasil. A luta enfraquece os federalistas e fortalece os 

republicanos, deixando o Rio Grande do Sul abalado, resultando na desorganização da 

pecuária, no aumento da violência e no contrabando.  

A Revolução Federalista resultou também na guerra através do impresso, para 

demonstrar as visões dos Gasparistas e dos Castilhistas. 

De um lado tínhamos o Jornal A Reforma do Partido Federalista e do outro lado o 

Jornal A Federação do Partido Republicano. O tom dos jornais aumentava a raiva e a 

hostilidade entre membros de cada facção. 

A Revolução Federalista foi um marco na História, tendo como causa uma 

instabilidade política que os federalistas de Silveira Martins acusavam a tirania de Júlio de 

Castilhos. 

Júlio de Castilhos tinha como ideologia o positivismo, que buscava uma harmonia 

social, porém centralizador, onde acreditava estar realizando uma missão salvadora na 

sociedade gaúcha, caracterizando um direito imposto a sociedade. Instaurando um regime de 

virtude que livrava do parlamentarismo monárquico e tomara todas as decisões sem consultas. 

Para ele sua missão era divina, pois presidia a felicidade do povo e da terra gaúcha. 

Mas muitas vezes o regime castilhista se diferenciava do positivismo, pois visava à 

moralização dos indivíduos, através da tutela do estado. Este regime moralizador era fundado 

nas virtudes republicanas. Muitas origens de toda moral social era fortalecida no Estado em 

detrimento de interesses individuais. 

Júlio de Castilhos mantinha uma concentração de poder, que o fazia a ter direitos 

políticos maiores, onde ele próprio via de maneira positiva para a ordem e o progresso do 

estado. 

Gaspar Silveira Martins foi o último presidente da província do Rio Grande do Sul 

no período imperial antes da Proclamação da República e  tinha como ideologia o 

Liberalismo, que consistia a ideia que o indivíduo por meio da liberdade e da propriedade, 

chegaria ao desenvolvimento econômico e social. As ideias Gasparistas eram que a liberdade 

e a livre iniciativa, regeriam as relações e impulsionariam o desenvolvimento. 

Silveira Martins era oriundo da monarquia, sendo a favor do Poder Legislativo como 

o poder que controlaria o governo. Para ele os cidadãos, podiam delegar o poder aos seus 
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representantes, sendo que o voto teria de ser direto. No parlamento caberia a interpretação das 

leis, concretizando a ideia de justiça com os fins sociais. 

Os Gasparistas eram totalmente contra a concentração de poder, a forma como os 

votos para presidente da província eram contabilizados, sendo esses fatores que 

desencadearam a Revolução Federalista de 1893.  

Conforme Bento (1992), a guerra na revolução de 93 teve características da guerra à 

gaúcha modalidade desenvolvida no Rio Grande do Sul desde as invasões espanholas de 1763 

a 1774. Era baseada na cavalaria marcada por entreveros e desengajamentos rápidos. O autor 

ainda destaca que nesse tipo de guerra contava muito a coragem pessoal no combate corpo a 

corpo, a lança e a espada nos golpes de surpresa e astúcia. 

Segundo Flores (1992): 

 

Exacerbados pela escala crescente de violência, tanto os chefes políticos 

maragatos como os republicanos foram deliberando mais atos de violência inaudita. 

Os estupros, castrações e saques pilhagens, incêndios de propriedades culminaram 

na degola dos adversários políticos tornados, então intragáveis inimigos. 

  

A oposição teve dificuldades militares que resultaram aos rebeldes não atingirem 

seus objetivos, entre eles as condições físicas dos soldados que foram submetidos a marchas 

forçadas e sem condições mínimas de higiene e alimentação. A Revolução Federalista durou 

31 meses, resultando uma das maiores lutas sangrentas da História do Brasil. A paz foi 

assinada em 23 de agosto de 1895 na cidade de Pelotas. 

 

2.3 – Maragatos e Pica-Paus (Chimangos) 

 

Os termos “maragato” e “pica-pau” foram usados para referir-se às duas correntes 

políticas gaúchas durante a Revolução Federalista de 1893. 

Os “maragatos” representavam os federalistas, liderados por Gaspar Silveira Martins, 

e eram identificados pelo uso de lenços vermelhos. Os “pica-paus” representavam os 

republicanos, liderados por Júlio de Castilhos, e sua identificação se dava inicialmente pelo 

uso de lenços verdes, que mais tarde seria branco. O termo “chimango” ou “ximango”, que já 

havia designado no Império uma facção do Partido Liberal, recebeu novo sentido só a partir 

da publicação, em 1915, do poema épico-satírico de autoria de Ramiro Barcelos intitulado 

Antônio Chimango. A partir de então, foram chamados de “chimangos” os republicanos, 

agora liderados por Antônio Augusto Borges de Medeiros. Portanto, durante a Revolução 

Federalista eram chamados de Pica Paus. 
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Os maragatos foram os que iniciaram a revolução, que tinha como justificativa a 

resistência ao excessivo controle exercido pelo governo central sobre o estado. Os 

revolucionários federalistas de 1893, ao invadirem o Rio Grande do Sul, vindo do Uruguai, 

receberam dois estigmas: o de restauradores e o de “maragatos”. Restauradores, porque eram 

ligados a Gaspar Silveira Martins, líder liberal do Império e “Maragatos” em referência a 

mercenários castelhanos. O fato é que havia uruguaios nas fileiras do grupo do chefe 

revolucionário Gumercindo Saraiva, descendentes de imigrantes espanhóis oriundos da 

Maragataria, área da província de Leon, na Espanha. Esses espanhóis possuíam uma origem 

remota e controvertida: viriam dos berberes, povos que habitaram o norte da Espanha durante 

a dominação moura. Seriam um povo errante, tendo o cavalo como transporte e a guerra como 

diversão.  

Os maragatos espanhóis eram eminentemente nômades, e adotavam profissões que 

lhes permitissem estar em constante deslocamento. Criava-se, assim, a associação com os 

lanceiros de Gumercindo: brasileiros exilados, uruguaios e “maragatos” do departamento de 

San José, no Uruguai. A palavra entrou para a lexicografia rio-grandense em 1898 através do 

dicionário de Romaguera Correa, cujo verbete acentuava as características dos habitantes da 

Maragataria: ciganos que viviam do roubo (principalmente de gado), nômades e avessos ao 

trabalho. Essa perspectiva foi contraditada por Manuelito de Ornelas, na defesa do povo 

maragato. O importante é que os federalistas assumiram a alcunha e, revertendo o sentido, 

passaram a autointitular-se “maragatos”. Dessa forma, “maragatos” tornaram-se sinônimo de 

federalistas, ou seja, membros do Partido Federalista liderados por Gaspar Silveira Martins e 

opositores ferrenhos de Júlio de Castilhos, o presidente do estado chefe do Partido 

Republicano Rio-Grandense (PRR).  

O Maragato era também o jornal de Rafael Cabeda e Rodolfo Costa editado na 

cidade de Rivera, o lado uruguaio de Livramento. Fundado em 1896, o jornal era partidário e 

denuncista, e foi perseguido pelo regimento do Cati, de João Francisco Pereira de Sousa. Em 

contrapartida, o apelido de “pica-pau”, dado pelos “maragatos” aos adversários republicanos, 

não foi absorvido pelos castilhistas. Segundo Manuelito de Ornelas, a alcunha surgiu em 

função da divisa branca que os republicanos usavam nos chapéus, que lembrava o topete da 

ave.  

Encerrada a Revolução Federalista em 1895, a divisão política no Rio Grande do Sul 

perdurou ao longo das primeiras décadas do século XX, voltando a manifestar-se com 

intensidade principalmente na Revolução de 1923 e em 1928, quando, em oposição ao PRR, 

foi fundado o Partido Libertador.  
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Desde a morte de Júlio de Castilhos em 1903, o comando do PRR havia passado às 

mãos de Antônio Augusto Borges de Medeiros presidente do estado de 1898 a 1908 e de 1913 

a 1928. Por divergências com Borges de Medeiros a respeito do candidato do PRR ao Senado 

em 1915, Ramiro Barcelos rompeu com ele e com o partido e escreveu Antônio Chimango – 

Poemeto campestre, dirigido a Borges e sua máquina política. O personagem-título era o 

senhor todo-poderoso da “estância de São Pedro” (o Rio Grande do Sul), que elegia e 

depunha deputados e senadores. Como consequência, o termo “chimango”, nome de uma ave 

de rapina do Rio Grande do Sul, passou a ser empregado genericamente para designar Borges 

de Medeiros e seus liderados.  

Na Revolução de 1923, contra a eleição de Borges de Medeiros no ano anterior para 

o quinto mandato consecutivo como presidente do Rio Grande do Sul, os “chimangos” 

enfrentaram a união das oposições, representados pelos federalistas e pelos dissidentes do 

PRR liderados por Assis Brasil. Em 1928, os federalistas parlamentaristas e os 

presidencialistas de Assis Brasil se uniram sob a sigla do Partido Libertador, que herdou a 

alcunha “maragata”. 

Assim os lenços vermelhos e brancos até hoje fazem parte da cultura gaúcha, mas 

diferente do passado se encontram lado a lado, unidos em favor da cultura gaúcha. 

 

2.4 – Adão Latorre: o personagem e o mito 

 

Um dos personagens maragatos da Revolução Federalista foi o Tenente-Coronel 

Adão Latorre, conhecido como o principal degolador da guerra civil gaúcha.  

Adão Latorre foi um revolucionário maragato e militar que fixou residência no 

interior de Bagé. Nasceu no ano de 1835, no departamento de Rivera, precisamente no 

lugarejo de Cerro Chato, seção de Rivera. Aos 16 anos já era cabo e dois anos depois foi 

promovido a sargento. Em 23 de abril de 1862, passou a subtenente, a capitão em 25 de maio 

de 1875 e a sargento-major em 20 de novembro de 1881. Tendo já um casal de filhos, 

transfere-se para a localidade de Olhos d´Água em Bagé para trabalhar nos campos dos 

Tavares, possivelmente na década de 1880. Com ele veem alguns correntinos, peões que 

depois se tornaram um piquete de lutadores, juntando-se aos maragatos na Revolução 

Federalista.  
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Figura 9 – Adão Latorre ao centro com seus ajudantes de ordem Arquivo da família 

 

Nunca fora escravo, embora ocorresse a escravidão em outras regiões, mas na 

fronteira sulista geralmente o negro trabalhava como campeiro desempenhando todas as 

atividades do campo. Em 3 de fevereiro de 1893, aos 58 anos Adão Latorre foi promovido a 

tenente-coronel, dois dias antes de deflagrar a Revolução Federalista.  

De acordo com Flores (1992): 

 

O seu biótipo: negro, pobre, peão das mais baixas origens platinas, 

contrapõem-se a figura dos estancieiros do Brasil meridional. A alcunha de 

“degolador” não figuraria na História dos patriarcas de clãs tradicionais. Adão 

Latorre foi à peça certa no tabuleiro da violência. 

 

O autor destaca que por ser pobre e negro Adão levaria a fama de degolador, sendo 

que muitos outros militares brancos degolaram inimigos durante os combates. 

Sobre Adão Latorre pesa as acusações de haver degolado no dia 28 de novembro de 

1893 em torno de 300 prisioneiros no combate do Rio Negro, (nos campos do atual município 

de Hulha Negra), mas esse fato seria um mito como veremos a seguir. 

A fama de Adão Latorre começa, quando sob o comando de Zeca Tavares 

combatentes federalistas (Maragatos) e republicanos (Pica-paus), comandados pelo general 

Isidoro Fernandes se enfrentaram ferozmente durante sete dias, às margens do Rio Negro. 

Houve relatos sobre a carnificina que lá aconteceu no decorrer da sangrenta data de 23 de 

novembro de 1893.  

Consta que trezentos soldados republicanos foram rendidos mediante garantia de 

vida e contidos em um cercado (mangueira de pedra) para gado, que ficou conhecido como 

“Potreiro das almas”. No local teriam sido friamente degolados à beira de uma lagoa lá 

existente, embora os historiadores reduzam esse número próximo de trinta soldados. 

Comenta-se que a degola do Rio Negro, foi muito mais por uma desforra do 

comandante e fazendeiro Zeca Tavares, contra Maneco Pedroso, outro proprietário rural que 
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antes havia invadido a propriedade do primeiro e lhe deixado um recado insultuoso. Maneco 

Pedroso invadirá a fazenda de Zeca Tavares, deixando sobre sua cadeira uma cabeça de porco 

e um bilhete: “Tua cabeça será minha”. Esse argumento foi fortalecido pelo fato de que o 

próprio Maneco Pedroso e muitos dos degolados mantinham relações estreitas com este. 

Como não existe dados que assegure a veracidade de tal hipótese, ela deve ser encarada como 

mais uma das muitas versões não comprovadas sobre os fatos de guerra registrados em 1893. 

De acordo com Freitas (2000), a narrativa oficial do massacre do Rio Negro foi 

escrita pelo jornalista americano Ambrose Bierce, correspondente do Tribune de Nova York, 

na qual foi uma das testemunhas oculares do massacre do Rio Negro, contabilizando no 

máximo, cerca de 34 pessoas degoladas já que, após o combate e antes da degola, foram 

contados 270 mortos espalhados no campo da batalha. Bierce escreveu, segundo o autor mais 

de 60 cadernos sobre a Revolução Federalista. 

Segundo Tarcísio Taborda, historiador bageense, Adão degolou trinta soldados, mas 

alguns pesquisadores, concluem que Adão por ser "pobre e negro" levou a culpa por tantas 

mortes. A maioria dos degolados eram provenientes da Argentina em Corrientes.  

Conforme Flores (1992) existem várias versões descritivas do coronel Adão Latorre, 

uma delas afirmada por um médico historiador que diz: 

 

Adão Latorre era perfeito na técnica de exímio degolador das forças 

federalistas na revolução de 1893; encostava a faca na ponta do nariz do prisioneiro 

que instantaneamente elevava a cabeça sendo então a afiadíssima lâmina introduzida 

agilmente no pescoço incisando horizontalmente as estruturas da área supra hioidea 

de orelha a orelha. 

 

De acordo com Oliveira (2003), o autor afirma que Adão Latorre tinha um motivo 

para estar nessa guerra, em uma transcrição de um depoimento, do próprio Adão feito ao Sr. 

João Cavalheiro durante a revolução de 1923 dizia: 

 

Depois de haver participado da Guerra do Paraguai ao lado de Joca Tavares, ao 

eclodir a revolução de 1893, novamente, ingressou nas forças daquele general. Ao 

partir para a revolução, deixou em sua residência, como guardião de sua esposa e 

filhos, o seu pai já com avançada idade. Passando por aquele local um contingente 

castilhista, seus componentes assassinaram cruelmente o seu pai, conduziram ao 

acampamento a esposa e filhas que indefesas, foram submetidas a estúpidas 

crueldades.  

 

Existe um diálogo repetido por vários autores, e considerado de uma forma folclórica 

e fantasiosa que cria sobre Adão Latorre a fama de degolador. 

Segundo Salis (1955): 
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 O coronel Pedroso depois de atear fogo na Estância do Limoeiro cruza pelos 

“Olhos D’Água” e a poucos quilômetros, próximo a Encruzilhada, degola os pais 

de Adão Latorre e ateia fogo no seu rancho. Por esse motivo é que Adão Latorre se 

apresenta como voluntário aos revolucionários com o intuito de vingar o 

assassinato de seus pais por Manoel Pedroso, o que aconteceu com a sua degola e a 

seguinte e famosa narrativa, segundo o dr. João Maria Colares: 

Manoel Pedroso - Adão, quanto vale a vida de um homem valente e de bem? 

 Adão Latorre – Valente sim. De bem... não sei!!! A vida de um homem vale muito, a 

tua não vale nada porque está no fio de minha faca e não há dinheiro que pague.  

Manoel Pedroso - Pois então degola “negro filho da puta”.  

Dito isso se segurou a um arbusto, levantando a cabeça para facilitar a tarefa ao 

inimigo.  

 

            Segundo o autor, essa cena foi presenciada por Pedro Luis Lacerda que dizia ainda 

haver ouvido o pedido de Pedroso a Adão para que entregasse um anel de seu uso a uma filha 

residente em Pelotas, que segundo informações foi cumprido por Adão Latorre.   

Adão Latorre era uruguaio e morreu aos 88 anos fuzilado no dia 15 de maio durante 

a revolução de 1923, no combate do Santa Maria Chica (Passo da Ferraria) município de Dom 

Pedrito, após sofrer emboscada dos capangas do Major  Antero Pedroso, irmão do Coronel 

Manoel Pedroso. 

No mesmo ano o Sargento Pedro Antônio de Souza Neto foi designado a fazer o 

translado do corpo de Adão Latorre do Passo da Maria Chica para Bagé, onde foi sepultado 

no cemitério dos anjos. 

Conta à lenda do escritor Pedro Waine que à noite, no Potreiro das Almas, os 

corajosos que lá vão e conseguem escutar os lamentos dos degolados, na chamada Lagoa da 

Música. Diz Waine (2000), no Livro Lagoa da Música: 

 

Em Bagé na atual Hulha Negra, perto do Rio Negro, existe uma lagoa mal-

assombrada. Nas altas horas da noite, ouviu se música brotando de suas águas 

calmas. Todos os degolados, muitos por Adão Latorre nas margens daquele rio 

foram atirados na lagoa. Diz à lenda que o último degolado era um rapaz muito 

novo, valentes com armas e que possuía o clarim da força derrotada. Ao ser 

degolado ainda correu para a lagoa, levando o seu clarim, que ele gosta de tocar 

até hoje, nas noites de lua cheia. 

 

Segundo Taborda (2015):  

 

O caso é que a lenda de Adão Latorre e da degola do Rio Negro, adquiriu foros 

de verdade, e não há quem negue esses fatos. Logo depois do combate do Rio 

Negro, essa versão foi sendo passada e quantos escreveram sobre o fato, sem 

conferir números e documentos saíram a repetir a hecatombe. 

 

Não há comprovação histórica sobre a degola dos 300, mas os fatos sobre Adão 

Latorre, fazem do coronel um personagem mítico na História da Revolução Federalista.  
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Conforme Flores (1992), a História das revoluções platinas esteve sempre ligada à 

emergência de líderes e heróis identificados na figura do caudilho. Historicamente, tais 

lideranças eram oriundas dos grandes proprietários fundiários: Júlio de Castilhos, 

Gumercindo e Aparício Saraiva, Silveira Martins, Joca Tavares e outros tinha uma origem 

comum: os ricos estancieiros do Rio Grande e além-fronteiras. Todos eles, líderes maiores e 

heróis da Revolução de 1893. O autor segue destacando que: 

 
Fora dessa origem comum, surge um combatente com padrões sociais 

diferenciados e que, também ganharia a História. Não como um herói incontestável, 

senão com o estigma do maior degolador da guerra fratricida este homem era Adão 

Latorre, bastante hostilizado por certos historiadores. 

 

Não existem registros de mídias audiovisuais sobre a História documentada de Adão 

Latorre.  

Em 2014 foi lançado o curta metragem de ficção intitulado “Latorre: alma, terra e 

sangue” baseado no livro do bageense Cândido Pires de Oliveira, “Alma, terra e sangue”. 

Esse filme pode ser usado como um material de apoio para a difusão de Adão Latorre, em sala 

de aula. Também há uma música de Wilson Paim chamada Adão Latorre, que também pode 

ser usada juntamente com os vídeos para melhor compreensão do personagem. 

Existe um projeto já classificado no Ministério da Cultura, do programa Memórias 

do Pampa de transformar sua História em documentário. 

 

2.5 – Gaspar Silveira Martins 

 

Um dos grandes nomes da História do Rio Grande do Sul e da Revolução Federalista 

é apresentado nesse programa através de seu bisneto e pesquisador Antônio Lafayette Pereira.  

Pereira é bisneto por parte de pai, obedecendo a seguinte genealogia: Gaspar Silveira 

Martins foi pai de Gasparina Silveira Martins, gaúcha nascida em 1875. Gasparina Silveira 

Martins foi mãe de Lafayette Silveira Martins Rodrigues Pereira, nascido em Petrópolis – RJ 

em 1903. Lafayette Silveira Martins Pereira é pai de nosso entrevistado Antônio Lafayette 

Pereira, nascido no Rio de Janeiro, em 1948.  

Gaspar Silveira Martins é evidenciado como um notório político das tribunas e 

destacado saber intelectual. Nasceu em 5 de agosto de 1834 em território que compreende a 

fronteira do Brasil com a serra do Aceguá no Uruguai do Departamento de Cerro Largo. Foi 

batizado na Catedral de Cerro Largo. A região de Aceguá onde nasceu Gaspar Silveira 

Martins, localiza-se nas terras fronteiriças entre Bagé (Brasil) e Melo (Uruguai). 
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Sobre a naturalidade Gaspar Silveira Martins os autores Padoin, Rossato (2013) 

afirmam: 

 

Na Constituição do Estado Oriental do Uruguai de 1830 consta que “são cidadãos 

naturais todos os homens livres, nascidos em qualquer parte do território do Estado”. 

Assim, conforme a Constituição uruguaia do período, Silveira Martins foi 

considerado cidadão uruguaio, pois o mesmo nasceu em território uruguaio, em 

região de zona de fronteira com o território brasileiro. Ao mesmo tempo, a fronteira 

possibilitou que Gaspar Silveira Martins também fosse brasileiro. Segundo a 

Constituição do Império brasileiro de 1824, consideravam-se cidadãos brasileiros 

“Os filhos de pai brasileiro, e os ilegítimos de mãe Brasileira, nascidos em país 

estrangeiro, que vierem a estabelecer domicílio no Império”. Assim, a fronteira 

permitiu que Gaspar Silveira Martins, nascido em região formada por territórios dos 

Estados uruguaio e brasileiro, fosse considerado brasileiro e uruguaio, tendo por 

fundamento às questões legais, sociais e econômicas. 

 

Era filho de pais brasileiros, sua mãe era Maria das Dores Martins e seu pai era 

Carlos Silveira, estancieiros naturais de Rio Pardo – RS. 

Gaspar Silveira Martins se formou pela faculdade de Direito de São Paulo em 1856. 

Foi exercer advocacia no Rio de Janeiro onde trabalhou no escritório do Dr. José Julio de 

Freitas Coutinho, um dos mais influentes do país na época. Em 1859 atuou como juiz 

municipal no Rio de Janeiro. 

Na província do Rio Grande do Sul foi criador do Partido Liberal Histórico, sendo 

deputado providencial em 1862.  

Como deputado geral segundo Alves (2001): 

 

O líder liberal era alvo de grande exaltação, sendo elogiado, nas diferentes posições 

que ocupara como cidadão ao serviço da liberdade consagrando a religião da justiça 

o culto ardente de uma consciência iluminada pelo patriotismo. Destacava-se na 

imprensa que aquela liderança tinha, com a sua admirável dialética e com sua vasta 

ilustração, servido a causa democrática, colhendo os mais lisonjeiros aplausos deste 

brioso povo, afirmava-se também que a poderosa individualidade daquele líder 

revelava-se, especialmente quando perante as multidões, ao ar livre, vibrava a força 

privilegiada dos seus robustos pulmões e ostentava a animação de sua viva 

sensibilidade de tribuno. 

 

Em 1872 ele assumiu como deputado geral na Câmara dos Deputados e permaneceu 

até 1979. Foi Ministro da Fazenda do Império em 1978 e entre 1880 e 1888 atuou como 

senador. Em 1889 foi empossado presidente da província do Rio Grande do Sul.  
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Figura 10 – Gaspar Silveira Martins 

Imagem utilizada no Programa Memórias do Pampa 

 

Na Sessão da Câmara dos Deputados de 31 de julho de 1873, Gaspar Silveira 

Martins realizou uma interpelação ao Presidente do Conselho para que o governo informasse 

as providências tomadas a respeito da desobediência dos bispos em demitir párocos de suas 

dioceses, e defendeu a separação de Estado e Igreja, a favor das liberdades civis dos cônegos. 

Na monarquia a igreja era mantida pela Coroa e o imperador era o responsável pela nomeação 

dos bispos e párocos. Gaspar era contrário à dependência da igreja, algo muito polêmico 

durante a monarquia.  

No programa Memórias do Pampa (2014) seu bisneto Pereira relata uma História 

sobre o relacionamento de Gaspar Silveira Martins com o Imperador Dom Pedro II: 

 

Gaspar era monarquista, ele era muito amigo do Imperador, mas ele não era um 

caudatário, ele não era um homem que aplaudia aquilo que não poderia ser 

aplaudido. Embora monarquista houvesse momentos que ele divergia do Imperador. 

Por exemplo, em um determinado momento, na obra documentada e escrita pelo 

filho dele, meu tio avô. O imperador teve uma desavença com ele numa questão de 

nomeações e Gaspar não concordou. E o Imperador forçou e ele disse: Lembre-se 

Vossa Majestade, que eu sou Ministro de Estado e não Ministro de Vossa 

Majestade. Que posso concluir que já se vão tempos em que haviam políticos que 

poderiam dizer isso diante de seu chefe de executivo e que ouviam isso sem rancor e 

sem raiva. Por que o Gaspar não foi exonerado, apesar de dizer isso ao Imperador. 

 

Sob o Gabinete Conservador de Rio Branco, Silveira Martins e seus companheiros de 

Partido reivindicaram também alguns benefícios específicos à Província do Rio Grande do 

Sul, como a construção de estradas de ferro no estado, a criação da Escola Militar, o Tribunal 

da Relação e benefícios para a imigração estrangeira. 

Ainda segundo Padoin e Rossato (2013): 
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Em 1889, Silveira Martins foi nomeado Conselheiro de Estado Extraordinário pelo 

Imperador. E, nesse mesmo ano, em 24 de julho, assumiu a Presidência da Província 

do Rio Grande do Sul. Após alguns meses como Presidente de Província, Silveira 

Martins foi chamado ao Rio de Janeiro para assumir o novo ministério liberal que 

estava sendo organizado. A caminho da Corte, em Desterro, Santa Catarina, foi 

preso, sendo logo em seguida levado ao Rio de Janeiro, onde foi emitido o decreto 

de seu exílio. 

 

Com a Proclamação da República e o fim da monarquia em 1889, por um decreto do 

governo republicano, Silveira Martins foi exilado na Europa onde permaneceu até 1891. Era 

um dos grandes defensores da eleição direta, por que todos os cidadãos segundo ele eram 

iguais perante a lei, e não haveria razão alguma que poderia justificar a ausência da urna para 

o voto do pobre inteligente, quando poderia apenas votar o rico. 

Em 1892 Gaspar Silveira Martins retorna ao Rio Grande do Sul e funda em Bagé, o 

partido federalista, formado por dissidentes republicanos e ex-liberais. 

A Revolução Federalista de 1893 que durou até 1895 teve Gaspar Silveira Martins 

como principal chefe do conflito, contra o grupo dos republicanos que tinha por líder Júlio de 

Castilhos. Após o conflito em 1896, foi organizado um novo congresso federalista, onde foi 

defendida a continuidade do partido federalista. 

Apesar de forte oposição, ao fim da monarquia Gaspar Silveira Martins foi 

aplaudido, por vezes idolatrado, apresentando-se no longo de sua carreira como deputado, 

senador, ministro, presidente, conselheiro e chefe de partido, através de suas palavras e atos, 

contribuindo solidamente na construção de um Rio Grande e Brasil melhores. Foi um dos 

líderes da Revolução Federalista de 1893, onde não concordava com o chamado 

aparelhamento do estado do Rio Grande do Sul por Júlio de Castilhos. 

Após a paz da Revolução Federalista em 1895, Silveira Martins se estabeleceu no 

Uruguai, no Departamento de Tacuarembó, na estância do Rincão do Pereira, costa do Rio 

Negro. Em seu inventário, consta que dois de seus filhos, Álvaro Silveira Martins e José Julio 

Silveira Martins moravam em Tacuarembó. O seu filho, Carlos Silveira Martins, formado em 

Direito em São Paulo, foi secretário da Província do Rio de Janeiro e morava no Rio de 

Janeiro. Gasparina Silveira Martins, filha de Silveira Martins e D. Adelaide Coutinho, casou-

se com Lafayette Coutinho Rodrigues Pereira, filho do Conselheiro Lafayette Rodrigues 

Pereira e de Francisca Coutinho Rodrigues Pereira, natural do Rio de Janeiro. Dona Adelaide 

Coutinho, esposa de Gaspar Silveira Martins, morava no Rio de Janeiro, assim como suas 

filhas Francisca Martins. 
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Ramos, casada com seu primo-irmão Eduardo Ferreira Ramos e Gasparina Silveira 

Martins com seu esposo Lafayette Coutinho Rodrigues Pereira. Outra filha do casal, D. 

Adelaide Silveira Martins, casou-se com o Dr. Olympio Baptista da Silva Leão em 1885. 

Gaspar Silveira Martins faleceu em 23 de julho de 1901, em Montevidéu e foi 

enterrado no panteão da família Suarez, em Montevidéu, no Cemitério Central. O jornal La 

Nación comunicou o falecimento do político e no mesmo jornal, foi publicado um telegrama 

assinado por amigos da província de Salto, no Uruguai, no qual autorizavam a compra de uma 

coroa de flores ao túmulo de Silveira Martins. A notícia de seu falecimento também 

repercutiu no Rio de Janeiro, onde Gaspar Silveira Martins morou por muitos anos. 

Dezenove anos depois, em 1920, os restos mortais de Gaspar Silveira Martins foram 

trazidos ao Rio Grande do Sul e depositados na Igreja Matriz de Bagé, Rio Grande do Sul, 

onde se encontram até hoje. 

O programa Memórias do Pampa sobre Gaspar Silveira Martins está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=bLIvm0S3OlQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bLIvm0S3OlQ
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3– O CONHECIMENTO HISTÓRICO ATRAVÉS DA PRODUÇÃO MIDIÁTICA 

NO ENSINO 

 

3.1 - Jornalismo e História: As relações temáticas e o processo de produção audiovisual  

 

 Na produção de um programa de TV, documentário ou periódicos impressos sobre a 

história, é necessário preferencialmente que na equipe, possamos contar com o 

profissionalismo do jornalista e do aporte do historiador. Esses dois profissionais devem 

interagir através do processo de pesquisa e fundamentação dos conteúdos a serem publicados, 

impressos ou veiculados na TV e nas mídias digitais. 

O jornalismo e a História devem buscar importantes relações temáticas para o bom 

desenvolvimento da produção histórica através dos meios de comunicação.  

Enquanto a História estuda a vida humana através do tempo e o “pensamento dos 

homens”, suas ações e seu reflexo no cotidiano, o jornalismo trabalha na procura desses 

“pensamentos dos homens e suas ações” para a divulgação de “informações por meio de 

veículos de comunicação”, como jornais, revistas, rádio, TV e internet. 

Segundo Silva (2003), apesar da força que relaciona o jornalismo e a História 

acreditamos que são raros os enfoques que tratam de maneira diferenciada, tal relação. Assim 

como o oposto, a História também pode ser interpretada como um instrumento do jornalismo 

no desenvolvimento de suas funções de informar, explicar e orientar. 

Busca-se nesse contexto a eficiência da documentação histórica como 

complementação da pesquisa jornalística. 

 Por outro lado, a informação veiculada ou impressa constitui-se um recurso utilizado 

por historiadores e pesquisadores da História como instrumento de contextualização e 

retratação do passado. 

Desde o surgimento da imprensa por Johannes Gutenberg por volta de 1450, a 

informação jornalística é usada como registro pela historiografia. Por esse motivo a História 

utiliza-se do jornalismo como ferramenta de pesquisa. Nesse contexto é possível que o 

jornalismo através de um programa de TV, seja utilizado como ferramenta para a divulgação 

da História local em uma determinada comunidade. 

Para a produção audiovisual desses programas é necessário que o jornalista utilize 

uma pesquisa bibliográfica documentada, com a importância do uso das imagens e se possível 

à inclusão de entrevistas com pesquisadores, historiadores ou pessoas que estejam envolvidas 
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no contexto. Relatos também podem fazer parte, visando à humanização do assunto abordado 

no programa de TV, documentário ou impresso. 

Segundo Celestino (2011), o jornalismo é uma importante ferramenta na produção 

histórica:  

 

A história escrita por jornalistas aborda temas históricos, como a publicação de 

livros, sendo comuns jornais publicarem cadernos especiais sobre temas históricos. 

 

É necessário que para a contribuição e divulgação histórica, as duas áreas, devam se 

ajudar a romper e esclarecer as fronteiras das duas disciplinas. 

Recentemente existem as discussões que envolvem o que se convencionou chamar de 

nouvelle histoire, que significa “nova história” e foram inauguradas na França na década de 

1970, por Jacques Le Goff. Sua coleção inaugurou uma série baseada em novos problemas, 

novos objetos e novas abordagens. 

Essa temática aponta relações importantes para o Jornalismo e a História através das 

ideias propostas. 

O historiador britânico Peter Burke (1992), aponta como importante o novo diálogo 

histórico publicando seu livro “A Nova História seu passado e seu futuro”, onde afirma: 

 

A História nacional, dominante no século dezenove, atualmente tem de 

competir com a História mundial e a História regional (antes deixada a cargo de 

“antiquários” amadores) para conseguir atenção. Há muitos campos novos, 

frequentemente patrocinados por publicações especializadas. A História social, por 

exemplo, tornou-se independente da História econômica apenas para se fragmentar, 

como alguma nova nação, em demografia histórica, História do trabalho, História 

urbana, História rural e assim por diante. 

 

Entende-se a importância da História local e regional também para os novos 

parâmetros da Nova História, isso serve também para o trabalho jornalístico, que muitas vezes 

não é aproveitado de forma mais ampla pelos próprios meios de comunicação. 

Dessa forma Peter Burke, destaca que a preocupação por uma História total olhando 

a História dos pequenos acontecimentos, localidades, aspectos inicialmente tratados como 

periféricos, como a História da leitura, História da feminilidade, História do corpo devem ser 

valorizados. Nesse caso o jornalista teria uma gama de assuntos a pesquisar com relevância 

local, com o apoio de historiadores que vivenciam e pesquisam a fundo o tema. 

Exemplo: Em 1876 foi instalado no Brasil o primeiro telefone. A residência que teve 

este privilégio foi a da família imperial. A relevância do dia exato não consta nessa frase, 

apenas o ano desse acontecimento histórico.  
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Na produção audiovisual é importante, ter atenção se a matéria ou documentário 

contenha o off (texto gravado do repórter ou locutor, sobre o qual são inseridas imagens), pois 

se a data for citada pelo historiador durante a entrevista, preferencialmente não se deve repetir 

a informação na matéria. 

Diferente do livro, para uma produção audiovisual é necessário um roteiro com 

informações acessíveis ao público, de maneira que o telespectador possa compreender os 

fundamentos históricos. 

Mas em outro caso a relevância da data como o ano, deve ser precisa e documentada. 

Vejamos o exemplo: 

Na segunda guerra mundial, houve o massacre de pelo menos 20 mil pessoas na 

floresta de Katyn localizado onde hoje compreende a Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, sendo 4 

mil membros do exército polonês. Segundo a primeira História oficial contada pelos russos, 

soldados alemães mataram os militares depois de capturá-los em 1941. Segundo os nazistas 

foi os russos que fizeram a matança em 1940. Em quem acreditar nos russos ou alemães? Um 

fato significativo é que as famílias dos prisioneiros poloneses deixaram de receber 

correspondência em 1940 e não em 1941. 

O que hoje é comprovado é que foram os russos que fizeram a execução em massa 

ocorrida na Segunda Guerra Mundial entre abril e maio de 1940. A relevância da data é 

primordial para a produção audiovisual a ser apresentada. Nesse caso foi à investigação dos 

dados de correspondências dos familiares foram primordiais para a divulgação. Após 1990 a 

Rússia reconheceu a culpa pelo massacre, depois de divulgar documentos da KGB sobre a 

ordem de Stalin para a execução. Com isso o pesquisador deve estar atento em todos os 

detalhes da informação correta. 
Entre jornalistas e historiadores, deve haver um consenso para qualificar os 

programas de TV ou documentários históricos quando a pesquisa não envolve uma data 

precisa na história, mas uma ideia de tempo histórico na produção audiovisual é necessária. 

Além da questão das datas o historiador Burke valoriza as narrativas históricas que é 

muito bem aceito na produção de documentários históricos: 

 

O problema que eu gostaria de discutir aqui é aquele de se fazer uma narrativa 

densa o bastante, para lidar não apenas com a sequência dos acontecimentos, mas 

também com estruturas, instituições, modos de pensar, etc. 
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Um fator importante é que não devemos centrar apenas nos grandes nomes da 

História, mas desenvolver uma pesquisa em outros personagens que também fizeram parte 

daquele acontecimento histórico. 

Algumas propostas da nova História se consolidam com a preocupação da produção 

temática, assim como jornalistas e historiadores, também se preocupam no desenvolvimento 

de programas de TV e documentários históricos.  

Existem historiadores que se inspiraram nas correntes de Michel Foucault, baseado 

nas formas de discurso que os conceberam enquanto tais, proporcionado ao pesquisador e 

historiador à busca em compreender os campos de relações de força nos quais se constituem 

os jogos de poder, e não mais se deter apenas em uma suposta verdade documental.  

A nova história na linguagem jornalística estaria identificada na produção de 

conteúdos midiáticos históricos e estruturais, consolidados nas técnicas de investigação e 

pesquisa entre historiadores e jornalistas. 

Segundo Romancini (2005), nessa perspectiva entre jornalismo e a História, conclui-

se que: 

 
O campus de estudo de Jornalismo tem com a História profunda ligação. 

Apesar de parecer evidente para um especialista é importante notar que já existe um 

corpus de História do jornalismo, (provindo de historiadores, mas também de 

pesquisadores da comunicação), bem como notáveis trabalhos no qual o jornalismo 

serve de fonte ou objeto para a História. Registrar o que foi feito resulta num guia 

útil a interessados, e ao mesmo tempo podem servir, através de exemplos para 

mostrar a produtiva interação entre as áreas. 

 

Dessa forma não são apenas os historiadores que recorrem a jornais para elaborar 

suas narrativas, mas os jornalistas que também utilizam do conhecimento histórico. Por 

muitas vezes a pesquisa em jornalismo é criticada por uma noção histórica diretamente focada 

na narrativa jornalística, como visão histórica imediata, por isso o cuidado entre a interação 

entre o jornalismo e a História na produção de programas de TV e documentários históricos. 

O jornalismo é concluído pelo processo de entrevista entre o profissional e o 

entrevistado, com um objetivo resumido e claro, de forma que não leve tempo e explique de 

forma objetiva aos ouvintes, telespectadores ou leitores.  

Na História, também temos a entrevista denomina História oral, que são diálogos 

com pessoas ligadas diretamente com o fato histórico, mas com longos detalhes relatados, 

mas que apresentam críticas por alguns autores da pesquisa histórica.  

É preciso analisar todos os contextos e unir o bom jornalismo com a essência da 

História. 
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Dessa forma a ligação entre jornalismo e História ocorre principalmente quando os 

historiadores recorrerem a jornais para elaborar suas narrativas e os jornalistas utilizam o 

conhecimento histórico, para elaborar o que de fato se torna História. 

Existem muitos trabalhos de História publicados por jornalistas, inclusive alguns 

feitos por jornalistas não acadêmicos, mas que possuem qualidades em termos de pesquisa. 

Segundo  Berger,(2002):  

 

A pesquisa do jornalismo tem muito a ganhar se inscrever sua prática de 

produção de conhecimento na lógica. 

Ao pesquisador cabe primeiro, romper com o senso comum da profissão para, 

depois, qualificar a profissão. 

 

A preocupação dos historiadores está na forma como os jornalistas narram à História 

e que artifícios usam, sem misturar fatos literários para vender a matéria e se esquecer da 

pesquisa histórica como norma padrão. 

O autor afirma que a responsabilidade do jornalista, deve permear um conteúdo 

histórico que mostre as verdadeiras faces da História, defendendo que a sociedade busque o 

senso comum (modo de pensar da maioria das pessoas) com o comprometimento do saber 

científico na elaboração de hipóteses e comprovações em níveis iguais na divulgação dos 

assuntos históricos na mídia. 

Quando o jornal publica cadernos especiais de reportagens históricas, é necessário o 

jornalista buscar o conhecimento de pesquisadores e historiadores que entendam o conteúdo 

além da bibliografia, com sua visão crítica dos acontecimentos. Assim percebemos uma 

aproximação do jornalista e do historiador através da pesquisa embasada entre os dois 

profissionais que podem contribuir um com o outro, mas ainda nota-se um distanciamento a 

respeito da produção audiovisual, por as vezes o historiador não concordar com o tipo de 

abordagem histórica relatada pelo jornalista. 

Nesse caso pode-se afirmar que o jornalismo e a História devem buscar relações e 

ligações temáticas, para desenvolver o processo de pesquisa, contribuindo também que o 

material produzido por jornalistas e historiadores, seja uma importante ferramenta midiática 

para o ensino de História. 
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3.2 – O processo de produção audiovisual 

 

Na produção audiovisual de documentários históricos podemos destacar a 

importância da pesquisa historiográfica.  

Os programas de canais de TV voltados para a História tende a contar e remontar os 

acontecimentos históricos, fazendo com que os telespectadores se insiram na História narrada. 

Existem canais de grande produção historiográfica, que estão à disposição na TV a cabo ou 

nas mídias digitais como o History Chanel, National Geographic e Discovery Chanel. Entre 

os canais brasileiros que contam nossa cultura histórica estão o canal Curta, TV Cultura, TV 

Brasil, TV Futura, TV Escola entre outros. 

Conforme Napolitano, (2003): 

 

Em alguns casos, a própria linguagem da TV vem sendo usada para 

complementar ou mesmo substituir a escola na transmissão desses conteúdos, como 

é o caso dos telecursos ou dos programas pedagógicos infantis. 

 

É necessário que a produção dos vídeos, tenha boa qualidade e respaldo histórico, 

contendo técnicas empregadas até os valores e contexto social em que foram produzidas. Esse 

tipo de análise por parte do professor favorece a identificação da imagem como uma 

evidencia histórica, que retrata não apenas o tema representado, mas também o momento 

histórico do qual faz parte.  

Numa produção audiovisual é necessário “preferencialmente” termos o diretor, 

produtor, pesquisador, roteirista, diretor de fotografia, editor de arte, editor de vídeo, operador 

de áudio, operador de câmera entre outras funções. Em algumas circunstâncias na produção 

de um programa de TV, o jornalista desempenha mais de uma função, pois em determinadas 

emissoras locais não há uma grande equipe como em emissoras e redes nacionais. 

Segundo Gerbase (2012), o processo de produção audiovisual como um filme ou 

documentário deve passar pelas etapas de criação, pré-produção, produção e pós-produção. 

A criação consiste em uma ideia que colocada no papel, geralmente mais articulada 

se torna um argumento. A partir do argumento, teremos um roteiro, que pode passar por 

várias fases de trabalho, chamadas de tratamento. Quando pronta será a ponte entre a 

produção, a direção e todos os profissionais envolvidos.  

A Pré-Produção é a fase de análise da criação do vídeo, conhecida também como 

fase intelectual, de criação, onde além de escrever a ideia inicial e todos os detalhes do vídeo 

e o roteiro deve-se preparar todo o material para que possa colocá-lo em prática. 
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Entre os objetivos da Pré-Produção estão criar o argumento e elaborar o roteiro do 

vídeo, providenciar o que determina o roteiro do vídeo, conhecer o espaço para gravar as 

imagens do vídeo, definir as funções da equipe (diretor, cinegrafista, repórter), listar as 

atividades de cada componente da equipe, listar o que será usado na produção, montar 

cenários e/ou conhecer locações, fazer o orçamento do vídeo (todos os custos devem entrar no 

orçamento, quando a produção é independente). 

A produção é a fase onde acontecem as gravações e a captações de imagens. É o 

momento de colocar em prática o que está escrito no roteiro, para se concretizar o filme ou 

programa planejado. Nesta fase devem-se receber os entrevistados, os atores, se caso tiver e 

também realizar a apresentação, se for em formato de programa ou narrativo se for em 

formato de documentário. 

 

 

Figura 11 – A produção audiovisual 

 

 Na produção de um vídeo devemos coletar cenas do vídeo (no mínimo 2 takes de 

cada cena), ter um profissional da equipe para anotar quais cenas / takes ficaram melhores, 

nas gravações e evitar ruídos (vento ou conversas paralelas). Muitas vezes a gravação das 

cenas não precisa seguir a sequência cronológica do roteiro. 

 A Pós-Produção é quando ocorre à montagem das imagens, inserção da trilha sonora 

e dos efeitos do vídeo. Essa fase é essencial para escolher as cenas melhores e adequar os sons 

de modo a prender a atenção do telespectador. 

Existem muitas produções que contam um determinado momento da História, como 

os filmes, que são feito para públicos distintos. Mas muitas vezes o documentário tem um 

compromisso maior com a realidade dos fatos. 

O documentário se caracteriza como um filme não ficcional que busca pelo 

compromisso da exploração da realidade. 
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Conforme Gerbase (2012): 

 

Note que descrever o mundo, representar um interesse e defender uma causa 

são três níveis bem diferentes de envolvimento do documentarista com o seu tema. 

Você pode manter uma certa distância, como jornalismo informativo tenta fazer, ou 

usar o filme como ferramenta de denúncia, cada documentarista tem a sua 

personalidade e seu estilo. 

 

Conforme o autor o documentário tem faixas bem distintas de público, de acordo 

com o tema proposto, o documentarista evidencia pontos importantes de acordo com sua 

personalidade. É um tipo de filme muito positivo para o ensino de História, tornando-se 

muitas vezes um documento audiovisual. 

Nos programas e documentários históricos produzidos há um comprometimento 

maior com a veracidade histórica, já que neles participam do filme, historiadores e 

pesquisadores da área. 

Ao usar em sala de aula, uma produção audiovisual, devemos buscar os vestígios 

históricos, e sua qualidade como material de ensino. Muitas vezes um filme representa muito 

mais a época em que foi feito do que o assunto tratado. 

Dessa forma o processo de produção audiovisual deve obedecer a critérios 

estabelecidos por profissionais da área para resultar na boa qualidade de programas de TV, 

documentários, filmes e outras formas de tecnologias midiáticas.  

 

3.3 – O programa Memórias do Pampa no ensino de História  

 

Os vídeos do programa Memórias do Pampa usam os artifícios da imagem histórica 

como fator determinante para buscar a atenção dos telespectadores.  

Esse material audiovisual já vem sendo utilizado por algumas escolas em trabalhos 

de sala de aula, visando colaborar no ensino local. Nessa perspectiva analisaremos como o 

programa Memórias do Pampa através de sua produção midiática pode contribuir no ensino 

de História. 

Para aplicação do vídeo, foi escolhida uma escola da rede de ensino privado do 

município de Bagé. 

O objetivo desta pesquisa é compreender no primeiro momento se os alunos tem 

conhecimento sobre a Revolução Federalista, em especial, os fatos ocorridos no Cerco de 

Bagé da Revolução Federalista de 1893, ocorrido no município e no segundo momento 
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constatar se a exibição do vídeo em sala de aula pode contribuir com o ensino da História 

local, despertando o interesse pelo tema.  

O método consiste na exibição do vídeo do programa Memórias do Pampa sobre o 

Cerco de Bagé, aos alunos do 3° ano do Ensino Médio do Colégio Espírito Santo de Bagé, 

além do compacto do programa sobre Gaspar Silveira Martins. 

 

3.4 – A pesquisa em sala de aula 

 

A pesquisa foi feita em um grupo educacional da rede privada de ensino do 

município de Bagé – RS. Participaram da pesquisa os alunos da 3ª série do Ensino Médio do 

Colégio Franciscano Espírito Santo. O colégio integra a rede particular de ensino e pertence à 

Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis (Zona Norte, Santa Maria – RS). É 

coordenado pelas Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, oferecendo serviços 

educacionais na Educação Infantil, Fundamental e Médio. 

A escola foi escolhida pelas condições de trabalho, oferecendo toda a disponibilidade 

para inclusão dos recursos tecnológicos, possuindo sala de vídeos exclusivamente para 

trabalhar com o ensino através do audiovisual e das mídias digitais. 

Para a análise desta pesquisa foi utilizado como instrumento de investigação, um 

questionário de cinco perguntas, sendo divididas em dois momentos.  

No primeiro momento foi aplicado um questionário antes da exibição do vídeo, tendo 

como objetivo verificar se os alunos possuíam algum conhecimento sobre a Revolução 

Federalista.  

No segundo momento, após a exibição do vídeo, foi aplicado um segundo 

questionário semelhante ao primeiro para comparação dos resultados e efeitos didáticos do 

vídeo nos alunos. Ao final da exibição do programa em sala de aula, foram disponibilizados 

aos alunos, textos de apoio para o entendimento sobre a Revolução Federalista e o Cerco de 

Bagé. 

Esta pesquisa também tem como objetivo avaliar a eficácia dos recursos tecnológicos 

em sala de aula e sua influência no conhecimento dos docentes, para isso o professor deve 

comprometer-se a novas formas de ensino como a aplicação de vídeos. 

Conforme Barca (2004):  

 

Ora se o professor estiver empenhado em participar numa educação para o 

desenvolvimento, terá de assumir-se, não para de imediato o classificar em 

certo/errado, completo/incompleto, mas para que esta sua compreensão o ajude a 
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modificar positivamente a conceitualização dos alunos, tal como o construtivismo 

social propõe. 

 

A autora afirma que no modelo “pesquisa” o aluno é visto como um dos agentes do 

seu próprio conhecimento, podendo ser um integrante da avaliação. Através deste 

entendimento o aluno seria agente de seu próprio conhecimento, quando o conhecimento é 

proporcionado através de indagações causadas pelo professor por meio de atividades 

intelectualmente desafiadoras. 

A aplicação de vídeos em sala de aula como o programa Memórias do Pampa buscou 

despertar uma nova forma de conhecer a História. 

 

3.5 – Resultados da pesquisa 

 

Para delimitar a pesquisa foi escolhida uma turma do Ensino Médio da escola para 

responder o questionário, com 30 alunos. 

O objetivo principal no que diz respeito a essa pesquisa é enxergar com maior 

abrangência o que buscamos neste estudo, que é verificar se a TV e as mídias digitais através 

do programa Memórias do Pampa contribui para a divulgação da História local, neste caso a 

Revolução Federalista através do programa exibido sobre o Cerco de Bagé. 

A visualização do resultado da pesquisa através dos gráficos se fez necessária, para 

comparar o resultado das respostas dos alunos que no primeiro questionário responderam sem 

a exibição do vídeo e no segundo questionário responderam após a aplicação do vídeo. 

A exibição dos gráficos complementa o resultado da pesquisa que tem como objetivo 

comprovar a aplicabilidade da TV e as mídias digitais no ensino de história, neste caso com a 

apresentação aos alunos do vídeo sobre o Cerco de Bagé na Revolução Federalista de 1893. 

O primeiro questionário foi composto das seguintes perguntas: 

 

1 – Você sabe o que foi a Revolução Federalista? 

 

Nesta questão notou-se uma predominância pela resposta Não, onde 60% dos alunos 

responderam desconhecer a Revolução Federalista. Um fator importante deste 

desconhecimento se deve por que a Revolução Federalista não faz parte do currículo de 

ensino. No mesmo sentido 20% dos alunos responderam não saber o que seria a Revolução 

Federalista e outros 6 responderam que apenas ouviram falar. O fato é que ninguém 
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respondeu que conhecia a Revolução Federalista, concluindo-se nesta questão que a História 

da Revolução Federalista está realmente exclusa dos currículos do ensino de História. 

 

                Figura 12 - Conhecimento dos alunos sobre a Revolução Federalista 

 

2 – Você tem conhecimento sobre o Cerco de Bagé? 

 

Nesta questão 13% dos alunos responderam que conheciam a Revolução Federalista, 

destacando uma resposta de um aluno, em que diz que foi a principal batalha da praça da 

matriz, mas em contrapartida 64% dos alunos responderam que não tinham conhecimento 

sobre o cerco de Bagé. Outros 20% dos alunos responderam que já ouviram falar, mas não 

tem conhecimento. Reiteremos o total desconhecimento por parte dos alunos do Cerco de 

Bagé, principal cerco militar da História do Brasil.  

A resposta traz novamente uma preocupação com os valores da História local, que 

estão fora do currículo do ensino de História. 
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Figura 13 - Conhecimento dos alunos sobre o Cerco de Bagé 

 

3 – Você sabe o que é maragato e Pica Pau (chimango)? 

 

Para destacar uma diferença, nesse questionamento 7 alunos disseram conhecer, 

através das cores dos lenços, 6 alunos disseram conhecer mas se confundiram respondendo 

que era termos ligados a Revolução Farroupilha, totalizando 23% dos alunos que conheciam 

os termos, outros 13% dos alunos responderam que não conheciam os termos. Em 

contrapartida 44% dos alunos, responderam que já ouviram falar, destacando uma resposta de 

uma aluna que diz que os termos Pica Pau - chimango e maragato, estão associados ao 

vocabulário gaúcho e outro aluno destaca a música de Teixeirinha – Querência Amada. 

Percebe-se que existe uma confusão dos alunos da Revolução Federalista associada à 

Revolução Farroupilha. Lembrando que a Revolução Farroupilha está presente no currículo 

escolar do ensino de História. 
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Figura 14 - Conhecimento dos termos maragatos e Pica-Paus (chimangos) 

 

4 – Você sabe quem foi Gaspar Silveira Martins e Júlio de Castilhos? 

 

Neste questionamento 17% dos alunos disseram conhecer os personagens históricos, 

sendo que 3 alunos responderam que conheciam por causa dos monumentos. 36% dos alunos 

responderam não saber quem foi os dois personagens, e 47% dos alunos já ouviram falar de 

Gaspar Silveira Martins e Júlio de Castilhos, mas não sabem distinguir um personagem do 

outro.  

Percebemos o desconhecimento dos alunos sobre os dois principais personagens da 

Revolução Federalista, em uma cidade em que se encontram monumentos dos heróis 

federalistas, há um esquecimento no currículo do ensino de História sobre este tema. 
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             Figura 15 - Conhecimento dos alunos sobre Gaspar Silveira Martins e Júlio de Castilhos 

 

5 – Você acha importante aprender história através de vídeos? 

 

Nesta questão obtivemos 80% dos alunos respondendo que sim, é importante 

aprender História por vídeos como a TV e as mídias digitais, sendo que 7% dos alunos vão 

além em sua resposta escrevendo a palavra com certeza. Destacamos o que alguns alunos 

escreveram sobre a utilização de vídeos, como a TV e as mídias digitais: “É o melhor modo 

de transmitir informações para a geração atual, fazendo com que o estudante aprenda mais 

rápido”. “É muito bom, sendo a forma de absorção de conteúdo mais fácil”. “É um método 

didático através da assimilação por imagens e áudio, que tem se mostrado eficiente”. “É um 

modo melhor do que apenas falar”. “Fixação do conteúdo se praticado corretamente”. “É 

vivenciar a época vivida”. 

Nesse sentido apenas 10% dos alunos responderam não gostar de vídeos em sala de 

aula, sendo que 3% dos alunos responderam que apesar de não gostar dos vídeos, acha válido 

para o ensino. Percebemos que 87% dos alunos, ou seja, a sua grande maioria, responderam 

que acham positivo o trabalho de exibição de vídeos e mídias digitais em sala de aula. 
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            Figura 16 - Importância dos vídeos em sala de aula através da TV e as mídias digitais 

 

No segundo momento foi exibido para os alunos em sala de aula o programa 

Memórias do Pampa “Cerco de Bagé”. Após a exibição do vídeo foi aplicado um segundo 

questionário para verificar se o conteúdo do vídeo foi válido para o ensino de História e o 

conhecimento do Cerco de Bagé na Revolução Federalista. O segundo questionário era 

composto das seguintes questões: 

 

1 – Você entendeu o que foi a Revolução Federalista? 

 

Nessa questão o objetivo de entendimento da Revolução Federalista através do 

programa Memórias do Pampa foi positivo, pois 80% dos alunos responderam que 

entenderam o que foi a guerra civil de 1893. Destacam-se as respostas “a Revolução 

Federalista foi um conflito armado entre republicanos e federalistas”, outra diz que  consistia 

na “revolução entre republicanos e federalistas pela conquista de territórios, entre eles em 

Bagé”.  

Em contrapartida 10% dos alunos responderam que entenderam um pouco e 7% dos 

alunos responderam que mais ou menos compreenderam o vídeo. Apenas 3% dos alunos 

responderam que não entenderam o que foi a Revolução Federalista através do programa 

Memórias do Pampa.  

Fica evidente nesta pesquisa que o uso do vídeo do programa Memórias do Pampa, 

foi compreendido pela grande maioria dos alunos. 
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              Figura 17 - Compreensão do vídeo o “Cerco de Bagé” por parte dos alunos 

 

2 – O que você entendeu sobre o Cerco de Bagé? 

 

Essa questão teve inúmeros tipos de respostas, mas em sua maioria com o mesmo 

entendimento sobre o assunto que o vídeo exibiu, destacam-se as respostas:  

“O Cerco de Bagé foi uma revolta contra as imposições sucessivas de Borges de Medeiros, 

porque ele não saia do poder”. 

“O Cerco de Bagé foi um cerco de 47 dias, vencido pelos republicanos e logo em seguida os 

maragatos seguiram para Santana do Livramento”.  

“O Cerco de Bagé foi à tomada da cidade pelos federalistas que cercaram a Praça da Matriz 

onde estavam os republicanos que resistiram”.  

“Foi à defesa de Bagé por trincheiras”.  

“Foi o confronto na Praça da Matriz”.  

“Foi um acontecimento da Revolução Federalista”.  

“Foi o confronto entre chimangos – Pica – Paus e Maragatos”. 

“Tomada de Bagé por sua posição estratégica”.  

“Uma luta armada em frente à Catedral, onde houve mortes e fome”. 

 

Nota-se que há maioria das respostas tem coerência sobre o tema Cerco de Bagé, e 

que o vídeo colaborou para as mais diversas ideias a respeito do assunto exibido.  

Há um despertar pela ideia do que foi o Cerco de Bagé na Revolução Federalista de 

1893. 
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3 – Conseguiu saber a diferenças entre maragato e chimango (Pica-Pau)? 

 

Nesta resposta 67% dos alunos responderam sim, que conseguiram diferenciar o 

objetivo de cada grupo. Alguns alunos responderam que os maragatos vinham do Uruguai e 

os Pica-Paus eram os que defendiam o governo, outro respondeu que o termo chimango veio 

depois da revolução e a grande maioria teve como resposta que eram grupos rivais que 

lutavam pelo governo do Rio Grande do Sul.  

Em contrapartida 20% dos alunos disseram não ter compreendido a diferença entre os grupos 

e 13% dos alunos responderam que entenderam mais ou menos.  

O tema maragato e chimango ainda é mais complicado para análise, mas importante para o 

entendimento da Revolução Federalista. 

 

 

Figura 18 - Compreensão dos alunos sobre os termos Maragatos e Pica-Paus (chimangos) 

 

4 – Você entendeu quem foi Gaspar Silveira Martins e Júlio de Castilhos? 

 

Nessa resposta 87% dos alunos disseram ter compreendido quem foi Gaspar Silveira 

Martins e Júlio de Castilhos, enquanto apenas 13% dos alunos não souberam responder sobre 

os dois personagens. Entre algumas respostas dos alunos estão que “Gaspar Silveira Martins 

era líder dos maragatos e Julio de Castilhos líder dos republicanos”, “Eram grandes líderes 

que se destacaram na Revolução Federalista”.  

Nesta resposta percebemos que o vídeo atingiu seu objetivo de compreensão entre os 

dois líderes da Revolução Federalista. É preciso destacar que antes da exibição do vídeo, os 
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alunos nem se quer tinham conhecimento sobre Gaspar Silveira Martins e Júlio de Castilhos. 

O resultado da exibição do vídeo foi positivo para o conhecimento dos personagens 

históricos. 

    

 

Figura 19 - Compreensão sobre Gaspar Silveira Martins e Júlio de Castilhos 

 

5 – Você achou importante aprender história através de vídeos? 

 

Na última questão desta pesquisa 87% dos alunos, ou seja, a grande maioria 

responderam que sim, que o vídeo exibido do programa Memórias contribuiu para o ensino de 

História. Entre as respostas estão que o “vídeo ajudou a compreender a História da cidade, e o 

aprendizado básico de parte da História de Bagé de maneira rápida e prática”. Apenas 10% 

dos alunos responderam que não acharam importante e 3% dos alunos acham que a leitura é 

mais eficiente.  

Constatamos nesta resposta que a TV e as mídias digitais através do programa 

Memórias do Pampa contribuíram de forma positiva para o ensino de História. 
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Figura 20 - Importância dos vídeos em sala de aula através da TV e as mídias digitais 

 

Percebemos que houve uma elevação da porcentagem de alunos que acharam 

importante a aplicação de vídeos na sala de aula, após a exibição do programa Memórias do 

Pampa sobre o Cerco de Bagé e a Revolução Federalista, passando de 80% para 87% o 

interesse sobre mídias em sala de aula. 

Através do questionário fica especificado que o vídeo do programa Memórias do 

Pampa exibido aos alunos do Ensino Médio do Colégio Espírito Santo de Bagé – RS, foi 

compreendido pela ampla maioria dos alunos, tornando-se um material viável para o ensino 

de História local no município de Bagé. 

Conclui-se que a pesquisa desta dissertação, atingiu seu objetivo, onde os alunos 

tiveram uma melhor compreensão sobre o contexto histórico local, despertando o interesse na 

Revolução Federalista e o senso crítico, através da TV e as mídias digitais.  

A utilização do programa Memórias do Pampa, sobre o tema da Revolução 

Federalista, como prática pedagógica foi um importante recurso para compreensão do assunto 

no ensino de História. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É preciso que os professores estejam preparados para as diversas modificações que 

acontecem na sociedade e influenciam a sala de aula. Cada vez mais o ensino de História 

tende a conviver com as mudanças nas relações sociais, na política, na economia e também 

nos avanços tecnológicos. Dessa forma a sociedade começou a exigir da escola, uma maior 

participação na educação das novas gerações.  

A escola quanto formadora do conhecimento precisa acompanhar tais mudanças, 

sabendo que o conhecimento vem sendo processado muito rapidamente e que os envolvidos 

no processo, os professores e os alunos, requerem estar adaptada a grande demanda que a 

sociedade passou a exigir.  

A escola sendo um lugar de produção e socialização dos saberes, não apenas prepara 

o indivíduo para a escolaridade, mas também para o campo de trabalho, para a vida social, a 

estar conhecendo e recriando a cultura e respeitando às várias culturas existentes. 

Dessa forma, cabe ao professor, particularmente aqui o de História, construir suas 

propostas pedagógicas com base nessa concepção de escola, objetivando o desenvolvimento 

da aprendizagem dos educandos. 

O conhecimento sobre o processo de ensino e aprendizagem e a relação entre as 

abordagens historiográficas e as ações metodológicas que implicam no ensino de História, 

inserido no contexto das novas tecnologias como a TV e as mídias digitais foram 

fundamentais para as reflexões e conhecimento dos alunos acerca da exibição do Programa 

Memórias do Pampa sobre a Revolução Federalista e o Cerco de Bagé – RS. 

Ficou evidenciado através dos resultados da pesquisa aplicada em sala de aula, o 

amplo interesse dos alunos no vídeo do programa Memórias do Pampa, a respeito do Cerco de 

Bagé na Revolução Federalista de 1893.  

É comprovado que o uso de vídeos para o ensino de História é viável quando 

aplicado com fundamentação, sendo uma ferramenta adicional na contribuição do saber. 

Para utilização dos recursos tecnológicos como a TV e as mídias digitais no ensino 

de história é preciso estar atento aos seus objetivos, eficácia e função em relação à matéria 

ensinada. Todos esses objetivos podem ser alcançados através de recursos midiáticos no 

ensino, como, por exemplo, computador, internet, em que o aluno além de conhecer as novas 

tecnologias, busca também a interação com o mundo e as novas informações. O aluno busca 

algo novo, algo atrativo, e a educação deve acompanhar essa busca. Mas não basta apenas 

usar a tecnologia, no ambiente de ensino/aprendizagem, é preciso também rever o uso que 
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fazemos das diferentes tecnologias enquanto estratégia, tendo clareza quanto à função do que 

estamos utilizando. Não basta substituir o livro por um computador se na prática não 

promovemos a inclusão do aluno, no que se refere aos processos de aprendizagem.  

Por ouro lado os recursos audiovisuais são os que estimulam a visão e/ou a audição, 

contribuindo para a absorção de conteúdos através de comparações com fatos e elementos do 

cotidiano do aluno. 

Dessa forma os avanços tecnológicos nos últimos anos contribuíram para a formação 

de um mundo ao vivo e a cores, podendo exibir a História de forma atrativa para os alunos na 

contemporaneidade.  

Concluímos que o ensino de História deve estar voltado para as transformações da 

sociedade, sendo que a TV e as mídias digitais devem estar inseridas nas atividades do 

professor como importante ferramenta educacional. 
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Anexo 01 – Modelo de texto de apoio - Revolução Federalista 

 

A Revolução Federalista foi um conflito de caráter político, ocorrido no Rio Grande 

do Sul entre os anos de 1893 e 1895, que desencadeou uma revolta armada.  

É considerada a maior guerra civil do Brasil. Tinha como lideres Júlio de Castilhos 

(Presidente ou governador do Rio Grande do Sul) representando os republicanos e Gaspar 

Silveira Martins, (ex-senador e ex-presidente ou governador do Rio Grande do Sul durante o 

império) representando os federalistas. 

A revolta atingiu também o Paraná e Santa Catarina. Foi conhecida também como a 

Guerra das Degolas, já que muita gente foi realmente degolada.  

 

Causas da Revolução Federalista 

 

-Insatisfação dos federalistas com o domínio político de Júlio de Castilhos 

(presidente do RS) do Partido Republicano Rio-grandense. 

 -Disputa política entre dois grupos políticos gaúchos: Os Pica-paus (chimangos) 

eram defensores do governo de Júlio de Castilhos, da centralização política, do 

presidencialismo, do positivismo e do governo federal. Já os maragatos (federalistas) queriam 

tirar Júlio de Castilhos do poder do RS, implantar um sistema descentralizado, baseado no 

parlamentarismo.  

Os federalistas eram também contrários à política implantada pelo governo federal 

após a Proclamação da República e exigiam uma revisão da constituição. 

  

Início, desenvolvimento e fim da revolta 

  

Em fevereiro de 1893, os federalistas pegaram em armas para derrubar o governo de 

Júlio de Castilhos. Floriano Peixoto, presidente do Brasil, se colocou ao lado do governo 

gaúcho. O conflito acabou tomando âmbito nacional, pois os opositores de Floriano passaram 

a defender o movimento federalista no RS.  

Os federalistas tiveram algumas vitórias no começo do movimento. Sob a liderança 

de Gumercindo Saraiva, os federalistas avançaram sobre Santa Catarina. 

 Em janeiro de 1894, os federalistas se uniram aos participantes da Revolta da 

Armada. Entraram no estado do Paraná e tomaram a cidade de Curitiba. 

 No final de 1894, o movimento federalista perdeu força. Na batalha da Lapa, no 

Paraná, as forças federais de Floriano Peixoto venceram os revoltosos. Com a chegada de 

tropas paulistas, os federalistas tiveram que recuar. 

 A paz foi assinada em 23 de agosto de 1895, na cidade de Pelotas, e selou a derrota 

dos federalistas. 

 

Conclusão 

 

 A Revolução Federalista, embora não tenha conquistado seus objetivos, nos mostra 

que a Proclamação da República e seu sistema político não foram aceitos de forma unânime 

no Brasil.  

 

Portanto, a Revolução Federalista pode ser compreendida dentro deste contexto 

histórico de insatisfação com o regime republicano instalado no Rio Grande do Sul e recém-

instalado no país após 15 de novembro de 1889. 
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Anexo 2 – Modelo de Texto de apoio - Cerco de Bagé 

 

O Cerco de Bagé foi um ponto de resistência na Praça da Matriz, em frente à catedral 

de São Sebastião. Em 24 de novembro de 1893, as tropas republicanas do Coronel Carlos 

Teles, ficam sitiadas, contra as tropas federalistas de Joca Tavares, ocupando também o 

interior da igreja. Após o combate do Rio Negro, que ficou marcado por inúmeras degolas, os 

federalistas, marcham para Bagé, tendo o cerco iniciado pelos subúrbios do município.  

Na noite de 7 de janeiro de 1894, é encerrado o cerco, onde os republicanos 

resistiram e os federalistas abandonaram a cidade rumo a Livramento. O Cerco de Bagé é 

considerado o maior cerco militar da História do Brasil. 

 

Maragatos x Pica Paus (Chimangos) 

  

Os termos “maragato” e “pica-pau” foram usados para referir-se às duas correntes 

políticas gaúchas durante a Revolução Federalista de 1893.  

 

Maragatos 

 

Os “maragatos” representavam os federalistas, liderados por Gaspar Silveira Martins, 

eram identificados pelo uso de lenços vermelhos. O apelido fora dado pelos republicanos 

castilhistas para insinuar que os rebeldes eram mercenários estrangeiros, pois o termo 

“maragato” designava imigrantes espanhóis radicados no Uruguai, oriundos da província da 

Maragateria. Os maragatos foram os que iniciaram a revolução, que tinha como justificativa a 

resistência ao excessivo controle exercido pelo governo central sobre os estados. Eles 

julgavam-se descendentes dos berberes (povos que habitaram o norte da Espanha) – porque, 

“como eles amavam o cavalo, a tenda e a lança” - o pejorativo foi adotado como distintivo de 

honra. 

 

Chimangos (Pica-Paus) 

 

Os “pica-paus” representavam os republicanos, liderados por Júlio de Castilhos, e 

sua identificação se dava pelo uso de lenços brancos. O apelido de “Pica-Pau” foi dado pelos 

“maragatos” aos adversários republicanos, que não foi absorvido pelos castilhistas. O nome 

Pica-Paus surgiu em função da divisa branca que os republicanos usavam nos chapéus, que 

lembrava o topete da ave.  

O termo chimango surgiu anos depois em 1915 quando Ramiro Barcelos por 

divergências políticas com Borges de Medeiros, rompeu com ele e com o partido e escreveu 

um poema campestre chamado Antônio Chimango, dirigido a Borges que criticava seu 

governo. O personagem-título era o senhor todo poderoso da “estância de São Pedro” (o Rio 

Grande do Sul), que elegia e depunha deputados e senadores. Como consequência, o termo 

“chimango”, nome de uma ave do Rio Grande do Sul, passou a ser empregado genericamente 

para designar Borges de Medeiros e seus liderados.  

Na Revolução de 1923, contra a eleição de Borges de Medeiros no ano anterior para 

o quinto mandato consecutivo como presidente do Rio Grande do Sul, os “chimangos” 

enfrentaram a união das oposições, representados pelos federalistas e pelos dissidentes do 

PRR liderados por Assis Brasil. 
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Anexo 3 - Modelo de questionário 1 realizado com os alunos 

 

Nome:________________________________Idade:_______ 

 

1 - Você sabe o que foi a Revolução Federalista? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2 - Você tem conhecimento sobre o Cerco de Bagé?  

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3 - Você sabe o que é maragato e chimango? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4 - Você sabe quem foi Gaspar Silveira Martins e Júlio de Castilhos? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5 - Você acha importante aprender história através de vídeos? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Muito Obrigado! 

  

Diones Piazer Franchi 
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Anexo 4 - Modelo de questionário 2 realizado com os alunos 

 

Após ver o vídeo do Programa Memórias do Pampa, exposto em aula, 

responda as questões! 

 

Nome:__________________________________Idade:____ 

 

1 - Você entendeu o que foi a Revolução Federalista? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2 – O que você entendeu sobre o Cerco de Bagé?  

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3 – Conseguiu saber a diferença entre maragato e chimango? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4 - Você sabe quem foi Gaspar Silveira Martins e Júlio de Castilhos? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5 - Você achou importante aprender história através de vídeos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Muito Obrigado! 

 Diones Piazer Franchi 
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Anexo 5 – Imagens Apresentação Programa Memórias do Pampa  

 

 
Apresentação do Programa Memórias do Pampa – Bagé - RS 

 

 

 

 
 

Apresentação do Programa Memórias do Pampa – Bagé - RS 
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Anexo 6 – Matéria de jornal local sobre o Ponto de Cultura Memórias do Pampa 
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Anexo 7 – Links para assistir o programa Memórias do Pampa no You tube 

 

Cerco de Bagé 

 

 
 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=63c-4JAuLx4 

 

Gaspar Silveira Martins 

 

 
 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=bLIvm0S3OlQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=63c-4JAuLx4
https://www.youtube.com/watch?v=bLIvm0S3OlQ
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Anexo 8 – Memórias do Pampa e a Revolução Federalista nas redes sociais 

 

 

 
 

Página no facebook do Memórias do Pampa 

 

 

 
 

Matérias sobre Revolução Federalista no facebook 
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Matérias sobre Revolução Federalista no facebook 

 

Acesso em https://www.facebook.com/memoriasdopampa/ 

 

 

 

 
 

Blog Memórias do Pampa e a matéria sobre a degola do Rio Negro 

Lagoa da Música – Revolução Federalista 

 

Acesso em http://memoriasdopampa.blogspot.com.br/ 

https://www.facebook.com/memoriasdopampa/

