
 

 

 

 

IDENTIDADE, EDUCAÇÃO E PATRIMÔNIO: A EXPERIÊNCIA DE 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA ESCOLA ESTADUAL GISELDA BELO EM 

GARANHUNS- PE. 

Resumo: Neste trabalho se discute a importância da Educação Patrimonial no 
processo educacional, como propulsora de práticas preservacionistas do 
Patrimônio Cultural. De um modo em geral, a pouca valorização do Patrimônio 
Cultural, se dá pelo desconhecimento que a maior parte da população possui 
do tema que não é tratado nas escolas. Este trabalho apresenta a experiência 
de educação patrimonial na Escola Giselda Belo no município de Garanhuns-
PE.  
 
Palavras-Chaves: Educação Patrimonial, Patrimônio-Cultural, Cultura 

IDENTITY, AND HERITAGE EDUCATION: THE EXPERIENCE OF EQUITY IN 

EDUCATION STATE SCHOOL BEAUTY GISELDA IN GARANHUNS-PE. 

Abstract: This paper discusses the importance of heritage education in the 

educational process, such as driving practices of cultural heritage 

preservationists. In a general way, the low value of Cultural Heritage, is through 

ignorance that the majority of the population has the theme that is not handled 

in schools. This paper presents the experience of heritage education in school 

in the city of Belo Giselda Garanhuns-PE. 
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Este trabalho é fruto das atividades de pesquisa e extensão que 

realizamos como parte do projeto PROGRAD-UPE de monitoria: Espaço e 

tempo-territórios do historiador e do Componente curricular Prática III, que tem 

como temática de abordagem o conceito de espaço. Destas atividades 

pudemos colher alguns resultados que serão pertinentes ao desenvolvimento 

deste texto. A necessidade de trabalhar o Patrimônio Cultural nas escolas de 

Garanhuns fortalece a relação das pessoas com suas heranças culturais, 

estabelecendo um melhor relacionamento destas com estes bens, percebendo 

sua responsabilidade pela valorização e preservação do Patrimônio, 

fortalecendo a vivência com a cidadania, num processo de inclusão social. 

No Brasil o órgão governamental que cuida do Patrimônio é o Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, nascido como secretaria 

durante o governo Vargas – SPHAN. Este órgão vem atuando no sentido de 

concretizar esse processo de resgate pela sociedade de seu Patrimônio 

Cultural e acredita que pelo processo educacional estas práticas se efetivarão. 

Para tanto, preparou um Guia Básico de Educação Patrimonial, contendo 

propostas para o desenvolvimento de ações que auxiliem e contribuam para o 

(re)conhecimento das pessoas no referente às questões do Patrimônio cultural. 

No caso especifico de Pernambuco, o Iphan em parceria com a Fundarpe-

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco realizou uma 

pesquisa entre os anos de 2007,2008 e 2009, que resultou na 

cartilha:Educação patrimonial para o Agreste Meridional onde foram 

catalogados os patrimônios matérias e imateriais das cidades dessa região. 

Segue abaixo os bens catalogados pelo Iphan na cidade de Garanhuns: 
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Neste sentido, partindo dos bens catalogados pelo Iphan na região o 

presente trabalho pretende apresentar os conceitos de Patrimônio presentes no 

imaginário dos alunos da Educação de Jovens e Adultos e fornecer subsídios 

para a implementação de ações de reconhecimento do Patrimônio Cultural no 

município de Garanhuns, Estado de Pernambuco, cidade rica em prédios 

históricos e manifestações culturais que vem se perdendo através dos tempos. 

A metodologia de Educação Patrimonial pode ser aplicada em vários 

âmbitos, mas neste trabalho o destaque dar-se-á nas escolas, já que este tema 

tem como característica o enfoque interdisciplinar, além de destacar a 

importância da inserção deste nos currículos escolares como tema transversal. 

Também poderão observar as inúmeras formas de trabalho que podem ser 

desenvolvidas, que, além de prazeroso pode ser instigante. 

Com o objetivo de apreender o conhecimento dos estudantes no 

referente às questões patrimoniais e promover uma ação pedagógica no 

município de Garanhuns, para disseminar a noção de Patrimônio Cultural e 

contribuir para seu entendimento e sua preservação, foi necessário delimitar a 

escola para início da pesquisa. 

A partir disto, selecionou a Escola Estadual Giselda Belo por ela ser 

próxima da Universidade Estadual de Pernambuco e por ser uma escola que já 

mantém uma parceria nas atividades de extensão realizadas pela universidade. 



 

Selecionada a escola, partiu-se para a escolha das séries que deveriam 

responder a este questionário. Optou-se por alunos que fazem parte da 

Educação de Jovens e Adultos visto que existem poucos projetos 

desenvolvidos com esses alunos e porque são estudantes que estão na 

maioria dos casos “retornando a escola”. Os resultados dos questionários 

foram tabulados e o resultado obtido foi importante para as reflexões deste 

trabalho e prosseguimento do projeto. 

Vimos que o termo Patrimônio Cultural, tradicionalmente procura dar 

conta dos bens entendidos como pertencentes a um povo ou nação, que na 

atualidade procura incluir os bens referenciais de toda a sociedade. A 

Educação Patrimonial se apresenta como um campo propício ao 

desenvolvimento do conceito de Patrimônio Cultural, permitindo a absorção de 

novos referenciais para sua seleção e a democratização das práticas culturais. 

Desta forma, como metodologia, a pretensão foi de desenvolver uma 

ação pedagógica com alunos da 1º,2º e 3ºfase  da Educação de Jovens e 

Adultos, a faixa etária dos alunos variava de 15 a 43 anos. Partiu-se então para 

a elaboração de questionários, onde foram aplicados no dia 24 de maio de 

2012, para um total de 60 alunos, com intenção de apreender a realidade e seu 

conhecimento sobre o Patrimônio Cultural. No questionário conceitos como 

Patrimônio, bem cultural, cultura e memória foram abordados a partir da 

realidade cultural do aluno, a participação em festividades da cidade, em 

brincadeiras, os lugares visitados e algumas questões sobre os recursos 

utilizados pelos alunos no seu dia-a-dia. A ênfase restringiu-se aos aspectos da 

realidade cultural dos estudantes.  

Com a comparação dos resultados, pode-se entender um pouco como 

se situa a questão entre os estudantes. De acordo com os dados, 43% afirmam 

nunca terem ouvido falar de Patrimônio cultural, a partir desta lacuna foram 

elaboradas aulas que enfatizassem esse conceito e partissem do cotidiano 

deles para uma melhor visualização do mesmo.  

De acordo com os dados, outros tipos de Patrimônio menos 

“privilegiados” no Brasil, como livros, lendas, artesanato, escolas, festas 

populares, documentos históricos e casas de pessoas importantes recebem 

mais de 50% (afirmam que é Patrimônio). Mas, quando questionados sobre o 

Patrimônio na cidade de Garanhuns, não com opções para marcar, mas sim 



 

para escrever a resposta, os mais citados foram edificações de maior 

visibilidade na cidade como o Relógio das Flores e Centro Cultural e casas de 

pessoas importantes também receberam uma boa porcentagem. Importa notar 

que não são, em geral, elementos espacialmente localizados próximos aos 

alunos os citados e sim divulgados na Secretária de Turismo como patrimônios 

locais. Desta forma, apresentaremos alguns conceitos formulados pelos alunos 

no questionário, em resposta a questão 9-O que é patrimônio cultural? 

 

É um homem que forma as paisagens 

O Centro Cultural e o Cristo do Magano 

É aquilo que está preservado, é a natureza 

É o que tem cultura, é a catedral 

É um prédio histórico 

O teatro, o cinema e o SESC 

É o patrimônio que pertence a cidade e a população 

É uma estatua construída numa praça.  

 

 Averiguou-se nos questionários que as respostas dos alunos respaldam 

os processos históricos de uma política cultural que preservou os bens de 

“pedra e cal”, esquecendo da importância das tradições, saberes e práticas 

populares, ou seja, o Patrimônio Imaterial. Dessa forma, foram elaboradas três 

aulas partindo dos bens materiais já catalogados pelo IPHAN na cidade de 

Garanhuns, depois de algumas leituras sobre esses bens, escolhemos como 

objeto de pesquisa: O Centro Cultura de Garanhuns. A escolha desses bens 

em detrimento de outros se deu por suas características arquitetônicas, 

produção de homens ordinários3. 
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e espaços de sociabilidade. Nas aulas procurou-se apresentar a imaterialidade 

desses edifícios, que todo bem material possui, para tanto estabelecemos 

rodas de diálogos dos usos que os alunos e os seus familiares já fizeram do 

espaço.  

Como pensar a idéia de museu apenas com práticas, mas pensar o real. 

O museu sempre estáligado à preservação e a morte na qual é detém os 

produtos da memória da sociedade. A preservação da memória vai além das 

cartas, diários ou documentos escritos, ela pode se tornar presente por meio 

dos objetos. De esta forma preservar um objeto se torna tão importante quanto 

preservar um documento. 

Na atualidade, a antiga estação ferroviária de Garanhuns, onde abriga o 

Centro Cultural Alfredo Leite desde 1979. No prédio funciona o museu  onde se 

encontra acervo mobiliário do ex-prefeito Celso Galvão e sua esposa e quadros 

relacionados à antiga estação ferroviária e acontecimentos importantes que 

ocorrerão na cidade, umasala com material referente a imprensa local . 

Neste museu não se encontra nenhuma peça da antiga estação. No 

prédio como todo tem alguns objetos na estação, como o teatro Luiz Souto 

Dourado com capacidade para seiscentas pessoas, onde os bancos deste 

teatro são os bancos originais da estação. 

Ao compreender a função de um museu, vemos que o museu se torna 

um espelho da sociedade, normalmente burguesa. Onde o sujeito sente a 

necessidade de ver sua imagem sendo refletida em algo. Nem sem sempre a 

imagem será fiel ao espaço e ao tempo. É difícil para o observador perceber as 

distorções projetadas pelos objetos no museu.  O museu do Centro Cultural se 

torna um espaço para reflexão e geração de conhecimento onde a criticidade e 

os questionamentos são exercidos pelo sujeito. 

O perfil da grande maioria dos visitantes do museu são alunos das 

escolas da cidade onde são incentivados a fazerem pesquisas para a 

realização de atividades propostas pelos seus docentes. Infelizmente a 

sociedade garanhuense não dá o real valor para o museu dificultando cumprir 

seu objetivo. Salientando que o museu foi reaberto este ano, onde várias peças 

não foram expostas e algumas se perderam por causa do clima. Os amantes 



 

da história espera que a sociedade possa analisar o acervo e indagar sobre a 

história de nossa cidade não se apegando apenas a documentos, mas sim a 

objetos que tem muito que relatar sobre a história. 

Procuramos afirmar nas aulas ministradas sobre o Centro Cultural de 

Garanhuns que o sentido de patrimônio hoje se alarga.Não é apenas o bem 

que se herda, mas o bem constitutivo da consciência de um grupo, um campo 

de disputas e de negociações, articulando-se estreitamente a memória e as 

identidades sociais.Como observa Nora4,passamos hoje de um patrimônio do 

tipo nacional a um patrimônio do tipo simbólico e identitário, de um patrimônio 

herdado a um patrimônio reivindicando, de um patrimônio visível a um 

patrimônio invisível, de um patrimônio ligado ao Estado a um patrimônio social, 

étnico ou comunitário.A idéia de preservação de um bem cultural se articula, 

pois, estreitamente, ao seu conhecimento e ao seu uso social, a ciência e a 

consciência do patrimônio. 

 Para conhecermos os usos passados e contemporâneos dessas 

edificações, fizemos entrevistas com alguns moradores da cidade e 

responsáveis por essas instituições. Fotografamos todas as partes internas e 

externas das edificações, para permitir aos alunos um “passeio” imagético por 

essas edificações, bem como identificar aspectos das construções e mudanças 

mediante as reformas realizadas.Outra metodologia utilizada nas aulas foi o 

uso de vídeos que apresentavam imagens e gravações dessas edificações nas 

décadas de 1940, 1950 e 1960. 

 As aulas seguiram a seguinte sequencia: 1-Debate a partir do 

conhecimento prévio; 2-Aula expositiva sobre a história das edificações; 3-Uso 

de imagens das décadas de 1940,1950 e 1960; 4-Produção de textos sobre as 

aulas. Percebemos uma mudança conceitual na produção textual dos alunos, a 

exemplo de alguns textos que apresentam as relações imateriais que eles 

mantêm ou mantiveram com as edificações, seguem alguns trechos das 

produções dos alunos: 
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Bem o que tive mais contato se falando de patrimônio físico é o 
Mosteiro de São Bento, pois quando era pré-adolescente 
participei das missas e até tive aulas de catecismo que era nos 
sábados as14h. Lá conheci um pouco da história e dos 
costumes dos monges, que sempre foram rígidos, pois cada 
um tem uma função. Tem horas durante o dia que eles se 
reúnem para rezar. Lembro muito das missas que são bem 
diferentes das demais, pois lá existe um canto gregoriano e 
ainda umas partes em latim.(Produção textual da aluna 
Roberta-3ºfase EJA) 

 

Em nossa cidade existem vários lugares em que as pessoas 
passam mais não conhecem sobre a nossa cultura. Um desses 
lugares é o Parque Ruben Van Linder, o famoso Pau Pombo, 
com seus jardins e fontes de água mineral, tão pouco 
explorado por nossa população. Acho que deveria haver mais 
pessoas empenhadas na cultura do nosso lugar explicando e 
ensinando sobre o patrimônio material de nossa cidade, que é 
riquíssima.É importante para o nosso conhecimento, artístico, 
cultural e patrimonial de nossas culturas resgatar a herança de 
nosso povo(Produção textual do aluno Davi-3ºfase EJA) 

O centro cultural me chama a atenção, por ter sido no passado 
uma estação de trem, que até hoje é conservado não como 
uma estação de trem, mas sim um lugar que pode ser visitado 
por qualquer pessoa da cidade, ou que venha para a cidade. 
(Produção textual da aluna Renata-3ºfase EJA) 

Aqui em Garanhuns existem vários patrimônios desconhecidos, 
e geralmente as pessoas que se interessam por eles são 
turistas e historiadores. Um dos patrimônios interessantes que 
eu acho é o Relógio das Flores, porque além de funcionar ao ar 
livre também tem o patrimônio da natureza. (Produção textual 
da aluna Juliana-3ºfase EJA) 

 

Conheço vários, mais o principal de todos é o Cristo do 
Magano, ele é o lugar mais alto da cidade pois ele está 1.000 
metros acima do nível do mar. Ele é visitado por pessoas de 
outras cidades e estados.Lá é muito frio, tem uma temperatura 
baixa, vale a pena visitar o Cristo do MaganoProdução textual 
da aluna Ana Claudia-3ºfase EJA) 

 

A partir das produções textuais dos alunos percebemos enquanto 

necessária a promoção de uma ação pedagógica que direcione aos estudantes 

estes conceitos de Patrimônio e sua importância. É (re)conhecendo a 

identidade cultural que se passa a valorizar e preservar aquilo que reconhece 

como seu. Porém, antes desta ação pedagógica com os estudantes, deve-se 



 

inserir os professores nesta prática, trabalhando os principais conceitos 

relativos ao tema, num processo interdisciplinar e transversal. Em suma, a 

Educação Patrimonial pode e deve ser incluída nos currículos escolares, 

levando à comunidade. 

O processo educativo, em qualquer área de ensino/aprendizagem, tem 

como objetivo levar os alunos a utilizarem suas capacidades intelectuais para a 

aquisição e o uso de conceitos e habilidades, na prática, em sua vida diária e 

no próprio processo educacional. O uso leva à aquisição de novas habilidades 

e conceitos (HORTA, 2004, p. 03). 

 

A Educação Patrimonial consiste em provocar situações de 
aprendizado sobre o processo cultural e, a partir de suas 
manifestações, despertar no aluno o interesse em resolver 
questões significativas para sua própria vida pessoal e coletiva. 
O patrimônio histórico e o meio ambiente em que está inserido 
oferecem oportunidades de provocar nos alunos sentimentos 
de surpresa e curiosidade, levando-os a querer conhecer mais 
sobre eles. Nesse sentido podemos falar na “necessidade do 
passado”, para compreendermos melhor o “presente” e 
projetarmos o “futuro”. O estudo dos remanescentes do 
passado motiva-nos a compreender e avaliar o modo de vida e 
os problemas enfrentados pelos que nos antecederam, as 
soluções que encontraram para enfrentar esses problemas e 
desafios, e a compará-las com as soluções que encontramos 
para os mesmos problemas (moradia, saneamento, 
abastecimento de água, etc). Podemos facilmente comparar 
essas soluções, discutir as causas e origens dos problemas 
identificados e projetar as soluções ideais para o futuro, um 
exercício de consciência crítica e de cidadania (ibid, p. 03). 
 

As escolas podem e devem participar deste processo de apropriação, 

através de visitas amuseus, arquivos e bibliotecas públicas. No caso específico 

do município de Garanhuns, estas práticas podem se tornar difíceis, apesar 

desta cidade possuir importância histórica, pela existência de um rico acervo, 

conta com um precário estado de conservação. Devido à ausência absoluta de 

uma política pública de preservação para estas Instituições. 
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