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Visita Histórica à cidade de Pelotas Nos dias 2 e 3 de junho de 2007, um grupo 
de estudantes de História, organizado pela área de Estágio em História fará 
uma visita histórica à cidade de Pelotas. O objetivo deste passeio é oferecer 
uma modalidade de trabalho de campo em História, a partir da visita à cidade 
histórica, visando elaborar roteiros de pesquisa e propostas para o ensino de 
História. Esta visitação é de grande interesse para os alunos de licenciatura, 
pois é uma oportunidade de vivenciar uma atividade extra classe, que pode ser 
aplicada por eles em seus estágios, bem como em seu exercício profissional 
futuro. A atividade extra classe no ensino de História na escola é de 
significativa importância, na medida em que fornece aos alunos a experiência 
de contato direto com a sua História, facilitando o processo de aprendizagem. 
Além disso, a visitação de Pelotas oferece um contato com um patrimônio 
histórico bastante conservado, tanto no centro da cidade como nas 
charqueadas, sendo assim uma possibilidade de educação patrimonial – área 
de crescente interesse na disciplina de História e de uma valorização cada vez 
maior por parte da sociedade civil. Este tipo de atividade de visitação e 
experimentação proporciona uma melhor compreensão da História do Rio 
Grande do Sul, permitindo uma visão mais holística desta importante fase que 
foi o auge do charque na província no século XIX. Ajuda a compreender o 
papel fundamental da atividade pecuária na economia provincial, uma vez que 
ela estava estritamente vinculada à economia primário-exportadora do Império 
brasileiro. Também nos permite entender o legado cultural e arquitetônico de 
Pelotas, que só foi possível devido a grande quantidade de capital que 
ingressava na cidade em função do ciclo do charque. Esta visita a Pelotas tem, 
portanto, vital importância na formação docente dos estudantes do curso de 
licenciatura em História ao oferecer a oportunidade de vivenciar uma atividade 
extra classe e de aprofundar seu conhecimento da História do Rio Grande do 
Sul e de seu patrimônio histórico e cultural.  
 
 

 


