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Este projeto consiste no estudo das inscrições rupestres presentes na ilha de Santa 

Catarina, onde atualmente se encontra a cidade de Florianópolis, como objeto de pesquisa, 

ensino e extensão em sua indissociabilidade. Busca-se analisar o contexto espaço-

temporal em que essas representações foram produzidas, suas interpretações 

arqueológicas e históricas e sua apropriação como um elemento da identidade local 

presente na construção do patrimônio paisagístico da cidade. 

Com base na pesquisa em andamento, pretende-se produzir três vídeos 

informativos, cada qual com uma temática própria, todos tendo a temática central do 

projeto como fio condutor. O primeiro se trata da construção histórica da Arqueologia 

Brasileira, o segundo aborda o povoamento de Santa Catarina e o terceiro discorre sobre 

as inscrições rupestres presentes na Ilha de Santa Catarina. A escolha da produção 

audiovisual como ferramenta de ensino e extensão se deu pelo entendimento das 

potencialidades e contribuições que esses materiais oferecem para a diversificação 

metodológica do ensino de História, com a incorporação de novas tecnologias e o 

desenvolvimento da criatividade e da imaginação dos alunos. 

Além da construção do repertório imagético, os vídeos possibilitam atividades 

psíquicas e exigem uma abordagem crítica acerca de sua produção enquanto documento 

histórico, perpassado pelos conflitos sociais e políticos de seu contexto. Também 

possibilitam a elaboração da consciência histórica, ou seja, o conjunto de operações 

mailto:alicelopesdesouza1@gmail.com
mailto:murilo_dospassos@hotmail.com


 

mentais que possibilitam interpretar a experiência temporal como história e dar sentido à 

vida prática dos sujeitos (ABUD, 2003; RÜSEN, 2007). 

Nas reflexões meta-históricas de Jörn Rüsen (2007), a relação entre a Teoria da 

História e a Didática da História ocupam uma posição central. O autor diferencia pesquisa 

e formatação como duas etapas da produção do conhecimento histórico disciplinar. Na 

primeira etapa, o historiador utiliza critérios metódicos para lidar com as informações 

disponíveis e a experiência acumulada. Na segunda etapa, por vez, a consciência histórica 

opera de modo prático, assumindo dimensões estéticas e retóricas, apresentando-se na 

forma de uma narrativa histórica e se inserindo na vida prática do sujeito por meio do 

discurso. 

Rüsen (2007) caracteriza o aprendizado histórico a partir de três características: a 

ampliação em relação à experiência do passado humano, o aumento da capacidade de 

interpretar essas experiências e o reforço da capacidade de inserir essas interpretações no 

quadro de orientação da vida prática. Com a produção desses vídeos informativos, 

pretende-se uma ampliação da experiência do público em relação aos povos pescadores, 

coletores e caçadores do litoral catarinense, bem como o aumento da capacidade de 

interpretar essas experiências e o reforço da orientação em meio aos conflitos do tempo 

presente acerca da questão indígena no estado catarinense e na cidade de Florianópolis. 

Ademais, entende-se a patrimonialização como um campo político marcado por 

disputas, seleções e negociações de hierarquias, em que a construção de uma noção de 

“patrimônio nacional” deve ser resultado de múltiplos debates, ultrapassando o espaço 

acadêmico (DELGADO, 2008; MACHADO, MONTEIRO, 2010). Este trabalho busca 

contribuir para a construção do pensamento patrimonial a partir de um ponto de vista 

histórico e arqueológico. 

Além disso, como retrata a historiadora Fabiana Comerlato na construção do seu 

trabalho arqueológico, defende-se a importância de se pensar os aspectos de conservação 

do patrimônio arqueológico em Santa Catarina e de refletirmos como as representações 

rupestres nessa região estão sendo estudadas, como elas são pensadas - ou não são - no 

planejamento urbano da cidade e como servem  de identidade visual para entidades locais 

e para a  população em si, em um escopo externo aos discursos da academia 

(COMERLATO, 2005). 

Dessa forma, utilizando a interdisciplinaridade, estão sendo produzidos vídeos 

didáticos que abordam em três blocos diferentes o tema. Atualmente em produção, o 

primeiro vídeo aborda a construção histórica da Arqueologia Brasileira, os problemas que 

perpassam essa categoria, a importância social, política e cultural dessa disciplina para a 



 

construção de uma História Indígena de longa duração, bem como sua relação com as 

narrativas dessas populações. O segundo pretende trabalhar sobre o povoamento indígena 

em Florianópolis e no litoral de Santa Catarina, seu contexto e edificação. Por fim, o 

terceiro vídeo abordará mais especificamente as inscrições rupestres presentes na Ilha de 

Santa Catarina, as técnicas empregadas em sua produção, as formas que são 

representadas, bem como a articulação com outros sítios arqueológicos da região e sua 

relação com o ambiente costeiro. 
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