
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE HISTÓRIA

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 4

Público: 35 alunos da turma I1 (nono ano do ensino fundamental) da Escola Municipal 
Professora Dalísia E. M. Doles.

Objetivo geral: O projeto tem por objetivo estimular nos alunos do ensino fundamental o 
interesse pelo conhecimento histórico a partir de um aprofundamento da história da Ditadura 
Militar em Goiás. Tal aprofundamento dar-se-á através do contato com: 

1. os “lugares de memória” (Pierre Nora). A saber: o espaço físico do Campus II da UFG, 
construído durante o período da Ditadura; 

2. fontes documentais do acervo do DOPS em Goiás (Delegacia de Ordem Política e Social) 
que está sob a guarda do CIDARQ (Centro de Informação e Documentação Arquivística) 
da UFG; 

3. os relatos da experiência do “sofrer e do agir” no tempo (Jörn Rüsen). A saber: a luta, a 
prisão e a tortura do jornalista Pinheiro Salles, narrados pelo próprio;

  

PROJETO: HISTÓRIA, MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA DA DITADURA MILITAR EM GOIÁS

Coordenadora do Estágio: Sônia Maria de Magalhães

Professora: Maria da Conceição Silva 

Integrantes do Projeto: Cláudio Fernandes Ribeiro e Victor Creti Bruzadelli.

Campo onde serão realizadas as 
atividades do projeto:

Universidade Federal de Goiás - Campus (II) Samambaia -
CIDARQ (Centro de Informação e Documentação 

Arquivística) - UFG

Escola campo: Escola Municipal Professora Dalísia E. M. Doles

Professora Colaboradora: Maria Divina Costa Cardoso

Dias: 19 e 22 de outubro de 2009

Horário: 7h20 às 11h20

Carga horária: 4 horas



4. a perspectiva de análise do historiador no que se refere a este período singular da 
história brasileira e, diga-se de passagem, goiana com a contribuição do Professor David 
Maciel.

PROGRAMAÇÃO:

1º DIA – 19 DE OUTUBRO

LOCAL: Escola Dalísia E.M. Doles

 9h20 às 11h20: Palestras sobre o tema “História, Memória e Experiência da Ditadura 
Militar em Goiás” com os convidados: Professor Doutor David Maciel, historiador e 
professor da Faculdade de História da UFG e o Jornalista Pinheiro Salles, anistiado 
político.

Objetivos: Apresentar aos alunos uma perspectiva de como a história opera, enquanto 
disciplina institucionalizada, na compreensão dos acontecimentos. E como a memória, 
bem como e esquecimento, atuam de forma a preencherem ou a formarem lacunas na 
própria dinâmica do processo histórico.

Recursos: retroprojetor (se necessário).

2º DIA – 22 DE OUTUBRO

LOCAL: Campus (II) Samambaia da Universidade Federal de Goiás

 7h30: saída da Escola Municipal Professora Dalísia E. M. Doles.

Recursos: ônibus da Prefeitura de Goiânia

 8h00 às 9h30: Reconhecimento do espaço físico do Campus (II) Samambaia da 
Universidade Federal de Goiás: toda planta do campus e seus principais prédios. 

Objetivos: Estimular nos alunos, sob a orientação permanente dos professores 
estagiários (Cláudio Fernandes Ribeiro e Victor Creti Bruzadelli), a percepção da relação 
entre um contexto histórico específico e arquitetura de uma determinada instituição. 
Neste caso: o Campus II da Universidade Federal de Goiás.

Recursos: cópias da planta do Campus Samambaia.

 9h30 às 10h00: Pausa para o lanche e descanso.



 10h00 às 11h00: Visita ao CIDARQ-UFG e contato com parte dos documentos 
produzidos pelo DOPS (Delegacia da Ordem Política e Social- divisão de Goiás) durante a 
Ditadura Militar (1964-1985).

Objetivos: Conhecer os principais procedimentos da Arquivologia, tais como: 
organização, preservação, microfilmagem e digitalização de documentos; mostrar aos 
alunos quais são os principais procedimentos utilizados pelo historiador na lide com os 
documentos (crítica, análise, problematização, etc.), a fim de despertá-los ao gosto pelo 
estudo da disciplina histórica.

Recursos: cópias dos documentos originais do DOPS.


