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CATEGORIA 1 
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Título do Trabalho: O QUE É IGUAL E O QUE É DIFERENTE EM SER ALUNO AGORA E 

ANTIGAMENTE, NA EMEF ALBINO ZIMPEL? 

Componente(s): VITOR DA SILVA EISENBRAUN, JULIA SCHMIDT DA SILVA, GERALDINHO HENRIQUE 

WESTPHALEN DE OLIVEIRA. 

Orientador(a): VANIA INÊS AVILA PRIAMO 

Escola: EMEF ALBINO ZIMPEL 
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 A presente pesquisa tem como tema as memórias dos ex alunos da EMEF Albino Zimpel, 

nos últimos 50 anos. O problema da pesquisa é descobrir “O que é igual e o que é diferente 

em ser aluno agora e antigamente, na Emef Albino Zimpel?”. Nosso objetivo geral é conhecer 

como era ser aluno da EMEF Albino Zimpel, comparando as memórias dos ex alunos com 

as dos alunos de agora. E os objetivos específicos são: saber se os familiares dos alunos 

conhecem a história da escola; valorizar as memórias afetivas dos ex alunos; saber porque 

a escola tem este nome; conhecer como era o dia-a-dia dos ex-alunos na escola; verificar 

se familiares dos alunos estudaram na escola; compreender que as memórias dos ex alunos 

também são fontes de pesquisa; compreender o que é história oral; perceber as diferenças 

na vida dos estudantes no passado e no presente; conhecer mais sobre a história da escola; 

conhecer como era o dia-a-dia dos ex-alunos na escola; verificar se familiares dos alunos 

estudaram na escola. Para realizar a pesquisa nós utilizamos a metodologia da história oral, 

usando as memórias dos ex alunos da escola como a principal informação para aprender 

sobre o assunto pesquisado. Também realizamos uma pesquisa com os familiares dos 

alunos da escola para identificar qual era a sua ligação com a mesma. Concluímos que: a 

maioria das famílias dos atuais alunos são moradoras há pouco tempo do Morro Canudos e 

há poucos pais e avós dos atuais alunos que já foram alunos da escola; muitas coisas 

mudaram na escola, desde o transporte para chegar na escola, passando pela merenda, 

pelos castigos, mochilas, estrutura física e incluindo até mesmo as roupas, calçados e 

uniforme utilizado. Também entendemos que os pais e os professores eram mais bravos, 

que as crianças iam para a escola e não sabiam falar português e que achamos que hoje é 

bem mais fácil ser aluno do que era antigamente. Junto com isso, conhecemos mais sobre 

a história da escola e ficamos sabendo que ela mudou de lugar e de nome ao longo dos 

anos. Achamos bem importante realizar esta pesquisa, conhecer histórias que nunca 

imaginamos e valorizar os alunos que estudaram na escola antes que nós. 


