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Ao realizarmos uma leitura nos Parâmetros Curriculares Nacionais verificamos que o Ministério da Educação se 
mostra cada vez mais preocupado em formar alunos que tenham condições de exercer a cidadania, sendo que o PCN 
prioriza assuntos relacionados ao lugar e a participação do aluno como agente social. Com esse intuito a Geografia é 
vista como uma disciplina capaz de aumentar a capacidade de compreensão dos alunos em relação ao espaço 
geográfico e para isso é importante entendermos as lógicas existentes no lugar em que se vive. Decorrência deste 
fato, está previsto nos currículos escolares a abordagem da Geografia Cultural. Por estarmos no Rio Grande do Sul 
seria interessante verificarmos se há a presença de estudos relacionados à Cultura Gaúcha, buscando a valorização 
das danças, lendas, costumes, indumentárias e diferenciações regionais. O presente trabalho tem o objetivo principal 
de através de uma pesquisa junto às escolas verificar se a Cultura Gaúcha é abordada nas Escolas Públicas de Porto 
Alegre e se os professores estão preparados para transmitir aos alunos conhecimentos referente a esse assunto. Para 
tanto será realizada uma entrevista com professores de geografia e aplicação de um questionário aos alunos que 
estejam cursando a sexta série do Ensino Fundamental, por ser a seriação onde são tratados assuntos locais. A 
pesquisa será realizada em três escolas de Ensino Fundamental de Porto Alegre, sendo uma delas o Instituto de 
Educação Flores da Cunha por ser uma escola tradicional, outra escola que fique localizada na zona central de Porto 
Alegre porque certamente ela possuirá um perfil sócio-econômico diversificado e outra escola localizada na região 
periferia para desta forma termos uma idéia panorâmica sobre o assunto. A presente pesquisa está em fase inicial e 
após a elaboração de seus resultados será possível verificarmos se há a presença de estudos relacionados à Cultura 
Gaúcha nas escolas. 
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