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RESUMO  

 

A presente investigação, apresenta um estudo que tem como objetivo geral a análise da 
mediação cultural para a promoção da educação patrimonial no Arquivo Público de Aracaju 
(APA), a fim de desenvolver Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) ao seu público. Para 
tanto, a metodologia utilizada baseou-se em um estudo de caso, fundamento em pesquisa 
aplicada, descritiva com a abordagem qualitativa e educação patrimonial como método 
pedagógico. Para a coleta de dados, foram utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica e 
curadoria de recursos culturais da instituição pesquisada. Esses métodos permitiram o 
alargamento do entendimento de conceitos basilares dessa pesquisa, como: mediação da 
informação, educação patrimonial, protagonismo social, cultura e memória. Assim, 
possibilitou-se o embasamento teórico e material para a criação do plano pedagógico e da 
trilha formativa, que serviu como referência para a criação dos ODA. Cinto Objetos Digitais de 
Aprendizagem foram produzidos, cada um dividido em três partes dependentes uma da outra 
e que se complementam, essas partes são: podcast educativo, material de aprofundamento 
de estudos e atividade de fixação. Os resultados apontam para algumas problemáticas a 
serem superadas pela instituição, no campo da gestão documental, ainda, mostram caminhos 
possíveis para que o APA possa ser protagonista do processo de educação patrimonial de 
sua comunidade, resgatando e valorizando o sentimento de pertencimento dos cidadãos que 
o circundam. Por fim, a criação de ODA proposto por essa pesquisa, com a mediação cultural 
da instituição, vai ao encontro das mudanças de paradigmas atuais do ensino e o uso da 
tecnologia, colocando a unidade informacional, neste caso o arquivo, como parte desse 
processo de ensino e aprendizagem do cidadão  
Palavras-chave: Educação Patrimonial - Arquivo. Mediação da Informação. Mediação 
Cultural.  
 

  



RESUMÈ 

 

La présente enquête présente une étude qui a pour objectif général l'analyse de la médiation 
culturelle pour la promotion de l'éducation au patrimoine dans les Archives publiques d'Aracaju 
(APA), afin de développer des objets numériques d'apprentissage (ODA) pour son public. Par 
conséquent, la méthodologie utilisée était basée sur une étude de cas, basée sur la recherche 
appliquée, descriptive avec une approche qualitative et l'éducation au patrimoine comme 
méthode pédagogique. Pour la collecte des données, les méthodes de recherche 
bibliographique et la conservation des ressources culturelles de l'institution étudiée ont été 
utilisées. Ces méthodes ont permis d'élargir la compréhension des concepts de base de cette 
recherche, tels que: médiation de l'information, éducation au patrimoine, protagonisme social, 
culture et mémoire. Ainsi, la base théorique et matérielle pour la création du projet 
pédagogique et du parcours de formation a été rendue possible, qui a servi de référence pour 
la création de l'ODA. Des objets d'apprentissage numériques Belt ont été produits, chacun 
divisé en trois parties dépendant les unes des autres et qui se complètent, ces parties sont : 
podcast éducatif, matériel pour une étude plus approfondie et activité de fixation. Les résultats 
indiquent certains problèmes à surmonter par l'institution, dans le domaine de la gestion des 
documents, montrent également des voies possibles pour que l'APA soit le protagoniste du 
processus d'éducation au patrimoine de sa communauté, en sauvant et en valorisant le 
sentiment d'appartenance des citoyens. que l'entourage. Enfin, la création d'ODA proposée 
par cette recherche, avec la médiation culturelle de l'institution, répond aux changements de 
paradigme actuels dans l'enseignement et l'usage de la technologie, plaçant l'unité 
informationnelle, en l'occurrence l'archive, dans le cadre de ce processus de enseigner et 
apprendre 

 

Mots-clés: Éducation au patrimoine - Archives. Médiation de l'information. Médiation 
culturelle.  

 

  



ABSTRACT 

 

The present investigation presents a study that has as its general objective the analysis of 
cultural mediation for the promotion of heritage education in the Public Archives of Aracaju 
(APA), in order to develop Digital Learning Objects (ODA) to its audience. Therefore, the 
methodology used was based on a case study, based on applied research, descriptive with a 
qualitative approach and heritage education as a pedagogical method. For data collection, 
bibliographic research methods and cultural resources curatorship of the researched institution 
were used. These methods allowed the broadening of the understanding of the basic concepts 
of this research, such as: information mediation, heritage education, social protagonism, 
culture and memory. Thus, the theoretical and material basis for the creation of the 
pedagogical plan and the training path was made possible, which served as a reference for 
the creation of the ODA. Belt Digital Learning Objects were produced, each one divided into 
three parts depending on each other and that complement each other, these parts are: 
educational podcast, material for further study and fixation activity. The results point to some 
problems to be overcome by the institution, in the field of document management, also show 
possible ways for the APA to be the protagonist of the heritage education process of its 
community, rescuing and valuing the sense of belonging of the citizens that the surround. 
Finally, the creation of ODA proposed by this research, with the cultural mediation of the 
institution, meets the current paradigm shifts in teaching and the use of technology, placing 
the informational unit, in this case the archive, as part of this process of citizen teaching and 
learning 

 
Keywords: Heritage Education - Archive. Mediation of Information. Cultural Mediation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A educação patrimonial compreende um conjunto de processos educativos, 

formais e não formais que tem como foco o desenvolvimento da cultura patrimonial. 

Ela está diretamente relacionada à tomada de consciência que os indivíduos fazem, 

através da compreensão sócio-histórica das referências culturais que o circundam, 

em todas as suas manifestações, aspectos, sentidos e significados, de modo a 

colaborar com o reconhecimento, a valorização e a preservação de bens patrimoniais. 

Essa prática pedagógica, como expressão e metodologia aplicada em 

trabalhos educacionais, surgiu no Brasil em 1983 no 1º Seminário sobre o Uso 

Educacional de Museus e Monumentos, realizado no Museu Imperial de Petrópolis- 

RJ. Inspirado no modelo metodológico inglês heritageeducation, o termo começou a 

se popularizar e em 1996 Maria de Lourdes Parreiras Horta, Evelina Grunberg e 

Adriana Queiroz Monteiro lançaram o Guia Básico de Educação Patrimonial, 

tornando-se material pioneiro de referência e apoio às ações educativas (IPHAN, 

2014). 

Anterior a esse momento, no Brasil, a preocupação com o bem patrimonial 

e com a memória coletiva nacional passou a ser institucionalizada em 1937, com a 

promulgação da lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937 que criou o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). O anteprojeto de criação desse órgão trazia o 

apontamento de Mário de Andrade para a relevância do caráter pedagógico e 

estratégico dos museus e das imagens. Segundo a própria instituição, motivado por 

ações institucionalizadas dos governos regionais e pela pressão dos intelectuais, 

parte deles ligada à Semana de Arte Moderna de 1922, o SPHAN ganhou a cena 

(IPHAN, 2014). A partir disso, entende-se que abordar a história das iniciativas 

públicas de educação patrimonial no Brasil é também abordar a história do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), haja vista o pioneirismo e o 

destaque das ações desenvolvidas no âmbito regional e nacional, no que tange ao 

patrimônio cultural brasileiro. 

Desta forma, sabe-se que muitas ações governamentais e políticas 

interferiram no desenvolvimento do SPHAN, e em 1946 o órgão passou a ser 

reconhecimento como Diretoria (DPHAN); em 1970, assumiu a denominação de 

Instituto (IPHAN); em 1979, de Secretaria (novamente SPHAN); em 1981, passou a 

ser subsecretaria, mantendo a sigla SPHAN e por fim, em 1994, readquiriu a 
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designação de Instituto e recebeu a nomenclatura de IPHAN. Para fim de melhor 

compreensão, este trabalho tratará o órgão, daqui para frente, por IPHAN. 

O período entre 1937 a 1967 é conhecido como a “fase heróica” do IPHAN, 

momento em que a instituição foi presidida pelo funcionário do alto escalão da 

administração pública, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Um dos marcos dessa 

gestão, que durou 30 anos, foi em 1938 quando o IPHAN realizou a sessão inaugural 

do Conselho Consultivo, feita no gabinete do então ministro da Educação e da Saúde, 

Gustavo Capanema (IPHAN, 2014). 

Segundo o próprio Instituto, a execução deste conselho e o apoio de uma 

rede de colaboradores, em sua maior parte de intelectuais modernistas, fez com que 

a política federal de preservação se respaldasse, sobretudo, na instrução de 

processos de tombamento de núcleos urbanos, edificações isoladas e bens imóveis, 

sob o amparo legal do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 (IPHAN, 2014). 

Assim, foi nesse período que houve o maior número de bens protegidos pelo governo, 

com particular destaque para a arquitetura religiosa, civil e militar, de estilo barroco. 

Foi nesse momento do IPHAN que houve as primeiras iniciativas de ações 

educativas voltadas ao patrimônio. Segundo dados do próprio IPHAN (2014), elas 

giravam em torno da criação de museus e no incentivo à realização de exposições, 

no tombamento de coleções e acervos artísticos e documentais, de exemplares da 

arquitetura religiosa, civil, militar e no incentivo às publicações técnicas e veiculação 

de divulgação jornalística. 

Contudo, somente em 1970, com a criação do Centro Nacional de 

Referência Cultural (CNRC), presidido por Aloísio Magalhães, é que as questões 

educativas acerca do patrimônio foram abordadas de modo mais incisivo. Em parceria 

com outros órgãos e intelectuais da época, o CNRC trabalhou para ampliação e 

atualização das discussões sobre o sentido da preservação patrimonial e no 

alargamento do conceito de patrimônio, a fim de promover e englobar a diversidade 

cultural regional e minimizar a possibilidade de perda e/ou homogeneização da cultura 

nacional (IPHAN, 2014). Não obstante da atuação especificamente voltada para 

educação, as diretrizes teóricas e conceituais trabalhadas e defendidas pelo CNRC 

favoreceram a criação de novos parâmetros para a interlocução mais abrangente 

entre processos educacionais e preservação patrimonial. 

Essa interlocução proporcionada pelo CNRC, segundo o IPHAN (2014), em 
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conjunto com outros órgãos, embasou a criação do Projeto Interação de 1981 a 1986, 

proposto pela Secretaria de Cultura do MEC, o qual reconhecia e defendia as 

diferenças culturais existentes em cada região do país, sendo precursor no 

desenvolvimento de atividades educativas voltadas à valorização da cultura e do 

patrimônio regional, bem como de políticas públicas envolvendo as esferas municipal, 

estadual e federal. 

A fim de diminuir o distanciamento entre a educação escolar e o cotidiano 

dos alunos, o Projeto Interação incentivou a participação de toda a comunidade no 

processo educacional, desde a produção de alternativas pedagógicas, até a 

elaboração de seus respectivos materiais didáticos e inserção de novos conteúdos, 

pautados no fortalecimento das referências culturais locais (IPHAN, 2014). A ação, 

não se restringia apenas ao espaço escolar, mas se inseria nos contextos culturais 

regionais, além de reconhecer a contribuição do outro como agente educativo. 

Foi nesse contexto que Horta, Grunberg e Monteiro (1999) estavam 

inseridas quando lançaram sua obra pioneira. As autoras sistematizaram os 

fundamentos conceituais e práticos para uma série de capacitações em parceria com 

os técnicos do IPHAN e, de forma itinerante, promoveram cursos aos professores, 

alunos e agentes comunitários por todo o país nas décadas de 1980 e 1990. Em outras 

palavras, as autoras promoveram a mediação cultural com alunos e formaram novos 

mediadores culturais entre os professores e agentes comunitários, haja vista que 

propiciaram espaço para o diálogo acerca da memória coletiva e ambiente favorável 

à democratização cultural, apropriação, valorização e preservação desses recursos, 

além da tomada de consciência por parte dos participantes. 

Já nos anos 2000, as políticas públicas de preservação do patrimônio se 

voltaram ainda mais para os aspectos educacionais. O IPHAN, por meio de seu setor 

de promoção, estruturou e consolidou uma área específica voltada para as ações 

educativas ligadas à preservação do Patrimônio Cultural brasileiro, com o Decreto 

5.040 de 2004, que criou uma unidade administrativa de Coordenação- Geral de 

Promoção do Patrimônio Cultural, com o dever de propor diretrizes, articular e orientar 

a execução das ações visando a promoção do patrimônio cultural, além de executar 

ações objetivando a organização e a difusão de informações do patrimônio (BRASIL, 

2004). 

Em 2009, esse decreto foi revogado pelo Decreto nº 6.844, que vinculou as 

ações de educação patrimonial ao recém criado Departamento de Articulação e 



19 
 

Fomento (DAF), que manteve as funções da Coordenação-Geral de Promoção do 

Patrimônio Cultural e acrescentou como um dos objetivos o planejamento, a 

coordenação, a orientação e avaliação das execuções de atividades de formação, 

especialização e aperfeiçoamento técnico especializado em patrimônio cultural; além, 

de desenvolver e fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem 

ampliar o conhecimento sobre o patrimônio cultural brasileiro e sua proteção (BRASIL, 

2009). 

Em 2017, o decreto foi revogado novamente, pelo Decreto vigente nº 9.238 

(BRASIL, 2017a) que trouxe de forma inédita, clara e contundente a finalidade 

educativa do IPHAN. No documento, a instituição tem-se que é dever do Instituto 

promover a educação, a pesquisa e a formação de pessoal qualificado para a gestão, 

a preservação e a salvaguarda do patrimônio cultural; além de promover a difusão do 

patrimônio cultural do País, com vistas à preservação, à salvaguarda e à apropriação 

social (BRASIL, 2017a). 

Outrossim, o Decreto de 2017 extinguiu o DAF, mas criou o Departamento 

de Cooperação e Fomento e o colocou como responsável pela promoção e difusão 

do patrimônio cultural, de editoração e de educação para o patrimônio. Além disso, o 

decreto acresceu às unidades especiais do IPHAN outras duas: o Centro Nacional de 

Folclore e Cultura Popular (CNFCP) e o Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial. 

A elas foram dadas competências específicas de gestão, mas se destaca a 

incumbência de realização de ações educativas e expositivas (BRASIL, 2017a). 

A fim de ilustrar a relevância dos estudos sobre patrimônio cultural e a 

preservação da memória coletiva para a sociedade brasileira, pode-se lembrar do 

episódio ocorrido em 2 de setembro de 2018, quando o Brasil e o mundo viram 

estarrecidos o incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Séculos de história e 

pesquisa foram queimados nesse dia. Segundo o jornal G11, o Museu Nacional 

passava por dificuldades financeiras: “A situação chegou ao ponto de o museu 

anunciar uma ‘vaquinha virtual’ para arrecadar recursos junto ao público para reabrir 

a sala mais importante do acervo [...] A meta era chegar a R$ 100 mil reais”, escreveu 

o jornalista. Frente a isso, o incidente no Museu Nacional aponta a falta de consciência 

histórica dos cidadãos brasileiros e a negligência do poder público, que de modo 

 
1 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/02/museu-nacional-sofre-com-
a- falta-de-reforma.ghtml Acesso em: 20 abr. 2019 
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passivo viu seus bens culturais serem consumidos pelo fogo e muito antes, 

abandonados à própria sorte. 

No cenário sergipano, chama a atenção a quantidade de prédios históricos 

localizados em uma das avenidas mais conhecidas de Aracaju, a avenida Ivo do Prado 

ou também conhecida como rua da frente, centro da capital sergipana. Inúmeros 

prédios históricos resistem ao passar dos anos, alguns por intervenção humana e 

outros por resistência do material de construção. É possível notar, também, que em 

meio à arquitetura dos séculos XIX e início do XX, construções atuais se erguem, 

promovendo uma mistura entre o antigo e o novo em termos de arquitetura urbana. 

Mas, em meio a isso, uma questão se impõe: muitos prédios históricos estão 

abandonados pelo poder público ou pela iniciativa privada, e tantos outros já deram 

lugar a novas construções. Em vista disso, nota-se que o patrimônio imaterial desses 

edifícios está, aos poucos, dando lugar à especulação imobiliária, ao dito 

desenvolvimento urbano, e apagando a memória registrada nesses edifícios. 

Essa falta de consciência e de políticas públicas voltadas para a 

preservação e conservação do patrimônio histórico e cultural, seja a nível local ou 

nacional, leva a inferir que a preocupação com o patrimônio histórico não é uma 

prioridade na sociedade brasileira, uma vez que a memória coletiva está sendo 

esquecida e pouco se faz para preservá-la. Segundo Silva, Falcão e Barbosa (2011, 

p. 14) “A ausência do poder público tem sido responsável pela decadência do 

patrimônio e transformações das paisagens [...]”. 

No Brasil contemporâneo, o IPHAN, vinculado ao Ministério da Cidadania, 

tem como objetivo proteger e promover os bens culturais do país, assegurando sua 

permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. O instituto é um órgão 

de fundamental atuação na preservação do patrimônio material e imaterial brasileiro, 

como foi visto, mas, sofre com os cortes e congelamentos de verbas do Governo 

Federal. Em 2018, o IPHAN sofreu um corte de 43 milhões de reais do seu orçamento, 

segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro2, que se 

manifestou contra essa decisão. Já em 2019, o IPHAN teve verbas congeladas, 

segundo o jornal Folha de São Paulo33: os ministérios da Educação; Saúde e 

 
2 Disponível em: https://www.caurj.gov.br/cau-rj-critica-corte-no-orcamento-do-iphan/ Acesso em: 20 
abr. 2019 
 
3 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/03/educacao-saude-e-cidadania-tem-r- 
75-bi-em-verbas-congeladas.shtml Acesso em: 20 abr. 2019 
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Cidadania somam juntos um congelamento de 7,5 bilhões de reais, recurso que 

certamente impactou no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Toda 

essa desvalorização do IPHAN ocasiona a precariedade de suas atividades e faz com 

que a instituição não atenda toda a demanda de preservação necessária. 

Nesse cenário, outras instituições ganham relevância na salvaguarda da 

memória coletiva, tais como os arquivos, os museus e as bibliotecas. Segundo Zanon, 

Magalhães e Branco (2009), o patrimônio cultural é um dos fatores que une uma 

sociedade, onde os indivíduos se veem refletidos nos monumentos e, por 

consequência, nos arquivos e museus. Além disso, como escreve Barros4 (2007, p. 

1), “A identidade de uma nação, de uma região está embebida nas memórias 

entesouradas e em partilha por instituições de cultura, como arquivos, museus e 

bibliotecas, ou visível nos seus monumentos e tradições”. 

Portanto, nesta pesquisa, tem-se como foco o Arquivo Público da Cidade 

de Aracaju (APA), que realiza um importante trabalho para a preservação do 

patrimônio material e imaterial da capital sergipana. Esse arquivo, caracterizado como 

permanente/histórico pelo tipo de documento salvaguardado e pelos serviços 

oferecidos, deve ser compreendido como uma instituição de referência, envolvida na 

estrutura administrativa, social e cultural da sociedade em que está inserida. Criado 

há mais de 30 anos, o APA deveria ter como objetivos principais e efetivos a 

preservação e a disseminação da cultura preservada. 

Embora, haja iniciativas de preservação documental na guarda e 

organização desses recursos, no que tange à disseminação da cultura ainda é pouco 

explorada pela instituição, haja vista a falta de uma política sistematizada de educação 

patrimonial.  

Nesse sentido, identifica-se que na instituição há duas atividades que 

podem ser consideradas como atividades de Educação Patrimonial ou como um 

embrião dessa atividade. A primeira compreende as exposições da documentação 

preservada para visitação do público e a segunda as visitas monitoradas agendadas 

pelas escolas públicas e privadas. No entanto, ao se analisar a documentação 

intermediária e permanente da própria instituição, desde sua criação até os dias 

atuais, identifica-se que nunca houve um projeto sistemático de desenvolvimento 

educacional dentro do arquivo.  

 
4 Arquivista e Historiadora do Arquivo Regional da Madeira, Portugal 
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Nota-se, por fotos e registros nas mídias, que atividades consideradas 

“educacionais” já aconteceram e acontecem por diversas vezes dentro do Arquivo 

Público da Cidade de Aracaju, mas sem uma organização do conhecimento 

transmitido, o que vai ao encontro com o que Parrela (2013) escreve, pois, para ela 

há a necessidade de uma sistematização de trabalhos nessa área para criação de 

projetos. Entretanto, pode-se compreender que mesmo de forma não sistemática, as 

atividades de Educação Patrimonial no APA são necessárias para iniciar e, 

consequentemente, ampliar as atividades para a comunidade e garantir o direito ao 

acesso à informação e à cultura. 

Essa lacuna da administração da instituição é um dos pontos motivadores 

desta pesquisa, pois compreende-se que promover ações culturais dentro desses 

espaços deve ser prioridade nas políticas públicas e administrativas, criando 

mecanismos que estreitam a relação entre patrimônio e sociedade, tendo em vista o 

papel da formação da identidade cultural e da construção cidadã inerente aos arquivos 

históricos. Isso é possível, portanto, por meio da educação patrimonial. 

Nesse cenário complexo de relações entre a esfera pública, a sociedade 

civil e a preservação, disseminação e apropriação da cultura patrimonial, observa-se 

o advento, o desenvolvimento e a democratização da web 2.0 e das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC). Uma pesquisa do IBGE (2017) aponta que cerca 

de três em cada quatro domicílios no Brasil possuem internet, o que representa 74,9% 

da população nacional. Além disso, os telefones móveis são os principais meios de 

acesso à rede, tendo um percentual de 98,7% de uso dentro dos domicílios que 

possuem internet, seguido por 52,3% através de computadores, 16,1% por televisores 

e 15,5% por tablets. 

Esses números expressivos e crescentes colocam um novo paradigma 

para os estudos de educação patrimonial, pois, à medida que essas novas tecnologias 

são apropriadas pelos cidadãos e transformam a forma de ver e interagir com o 

mundo, faz-se necessário o repensar da metodologia da educação patrimonial. 

Além disso, o distanciamento social imposto pelas medidas sanitárias de 

contenção do Coronavírus em 2020, trouxe à tona a fragilidade e precariedade da 

inserção e apropriação das TIC por parte de muitos espaços culturais. Enquanto 

algumas instituições culturais de grandes capitais e órgãos federais obtiveram êxito 

na apropriação das TIC, como é o caso das bibliotecas universitárias federais, 

biblioteca Sinhá Junqueira-SP e o Arquivo do Estado de São Paulo, apenas para 
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ilustrar alguns exemplos, outros espaços culturais, em específico em Aracaju, 

mantiveram-se fechados ao público, como é o caso das bibliotecas municipais, o 

Instituto Histórico Geográfico de Sergipe (IHGSE) e até mesmo o Arquivo Público da 

Cidade de Aracaju (APA). 

 
1.1 Problemática 

 
 

Dois direitos são referência na Constituição Brasileira promulgada em 

1988: o direito à cultura e o direito à educação. Desta forma, compreende-se que o 

acesso à informação cultural presente nos espaços públicos de cultura é um direito 

garantido ao brasileiro, tanto pela Constituição Federal, quanto por leis estaduais e 

municipais. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, no artigo 5º, o acesso à 

informação é um direito garantido ao cidadão (BRASIL, 1988). 

Ademais, o artigo 215 e 216 da Carta Magna garante a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e o acesso a fontes de cultura nacional, além de conferir 

ao estado o dever de apoiar e incentivar a valorização, a difusão e a preservação 

dessas manifestações (BRASIL, 1988). 

No âmbito regional, a Lei n. 1300 de 08 de outubro de 1987, criou o Arquivo 

Público da Cidade de Aracaju e conferiu a ele, entre outras coisas, a incumbência de 

contribuir para a difusão da cultura do município (ARACAJU, 1987). 

Além dos direitos culturais garantidos pela Constituição Federal, a carta 

magna (BRASIL, 1988), no artigo 205, assegura o direito à educação pública, gratuita 

e de qualidade, e confere esse dever ao Estado e à família. Sendo assim, sabe-se 

que os espaços formais de ensino são as escolas e a elas cabe o dever de execução 

do artigo 205 da constituição. Entretanto, outros espaços podem e devem contribuir 

para a melhoria da qualidade do ensino público, como é o caso dos espaços culturais, 

e a esses é atribuída a educação não formal. 

Nesse sentido, a competência geral nº 1 da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017b) declara que o ensino deve valorizar e utilizar os 

conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 

digital para entender e explicar a realidade. Além disso, a competência nº 3 manifesta 

o dever da escola em valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 

das locais às mundiais (BRASIL, 2017b). 

Tendo essas duas perspectivas da Constituição em mente, e traçando um 
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paralelo com as competências gerais da educação básica expressas na BNCC, fica 

evidente que os espaços culturais, e aqui destacam-se os arquivos históricos, têm 

papel TIC na garantia do total exercício dos direitos culturais e o acesso a fontes de 

cultura. Além disso, constituem-se como ambientes propícios para a melhoria da 

qualidade do ensino e aprendizagem da educação pública no que tange à cultura, 

podendo trabalhar paralelamente e em conjunto com as escolas. 

Outro aspecto está relacionado ao avanço das TIC no Brasil. Muitas são as 

iniciativas por parte do poder público em democratizar o acesso à internet, como por 

exemplo o programa Internet para Todos5, criado pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicação do governo federal, lançado em 2018, que tem 

a responsabilidade de conectar à internet escolas, hospitais, postos de saúde, aldeias 

indígenas, postos de fronteira e quilombos, em áreas remotas que não têm outro meio 

de serem inseridas no mundo das TIC. 

Além dessa iniciativa, houve em 2010 a criação do Programa Nacional de 

Banda Larga (PNBL), pelo Decreto Federal nº 7.175, que tinha como objetivos: 

massificar o acesso a serviços de conexão à Internet em banda larga; acelerar o 

desenvolvimento econômico e social; promover a inclusão digital; reduzir as 

desigualdades social e regional; promover a geração de emprego e renda; ampliar os 

serviços de Governo Eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado; 

promover a capacitação da população para o uso das tecnologias de informação e 

aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade brasileiras (BRASIL, 2010). 

Esse programa foi revogado em 2018 pelo Decreto Federal nº 9.612, que 

dispôs sobre políticas públicas de telecomunicações. Nesse novo decreto, o poder 

público tem como dever a promoção do acesso às telecomunicações em condições 

econômicas que viabilizem o uso e a fruição dos serviços, o que exige a expansão do 

acesso à internet em banda larga fixa e móvel, com qualidade e velocidade 

adequadas, além da ampliação do acesso à internet em áreas onde a oferta seja 

inadequada; a inclusão digital, observadas as desigualdades sociais e regionais e um 

mercado de competição ampla, livre e justa. Também está disposto no decreto o 

estímulo à pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e produtivo, além das medidas 

que promovam a integridade da infraestrutura de telecomunicações e a segurança dos 

serviços que nela se apoiam e por fim, incentivar a atualização tecnológica constante 

 
5 Disponível em: https://redestecnologia.com.br/governo-federal-lanca-o-programa-internet-para-
todos/ Acesso em 02 fev. 2021 

https://redestecnologia.com.br/governo-federal-lanca-o-programa-internet-para-todos/
https://redestecnologia.com.br/governo-federal-lanca-o-programa-internet-para-todos/
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dos serviços de telecomunicações (BRASIL, 2018). 

Ou seja, a garantia ao acesso à internet e às TIC é prevista por lei e está 

em processo de democratização por meio de políticas públicas pelo Brasil, o que pode 

ser constatado pela pesquisa do IBGE (2017), que aponta um percentual de quase 

75% da população com acesso à rede mundial de computadores em comparação ao 

ano de 2016, uma alta de 5,6 pontos percentuais. Em consonância com isso, a 

competência nº 5 da BNCC, confere ao ensino público o dever de proporcionar ao 

aluno a compreensão de como utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 

sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva. Portanto, e como já discutido, o ensino formal, bem como o ensino 

informal, precisam se preparar para atender essa realidade e, nesse sentido, a criação 

de Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) é um dos caminhos possíveis para 

desenvolver essa competência da BNCC. 

Além do aspecto educacional, a apropriação das TIC por meio dos espaços 

culturais, em destaque os arquivos históricos, proporciona ainda mais a 

democratização do acesso às fontes culturais, em conformidade com a exigência da 

Constituição Federal. Portanto, a relação entre educação patrimonial e TIC é 

imprescindível nos dias atuais, haja vista as determinações legais. 

Entretanto, nota-se que o APA não possui uma iniciativa sistematizada de 

Educação Patrimonial ou de difusão da memória preservada, tão pouco tem se 

apropriado das TIC, tendo em vista a falta de um sistema de gerenciamento eletrônico 

(GED), catálogos digitais, ou mesmo, de presença digital nas redes sociais online. 

Assim, esta pesquisa busca contribuir para a efetivação das leis de valorização, 

difusão e preservação do patrimônio cultural, além de propor reflexão científica e 

caminhos possíveis para uma problemática nacional e regional: a falta de 

conscientização histórica, perda da memória coletiva e defasagem dos espaços 

culturais frente à apropriação dos recursos da Web 2.0 e das TIC. 

Cabe destacar que esta pesquisa não trata a unidade informacional como 

espaço principal do processo educacional, ou mesmo, assume o papel social das 

escolas. Pelo contrário, entende-se que as unidades informacionais podem ser 

espaços de auxílio educacional, especializadas em determinados serviços que, de 

forma direta e indireta, auxiliam o processo de ensino e aprendizagem formal. Assim 
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como alerta Coelho (2001, p. 10) quando escreve: 

 

[...] um outro grupo, de boa-fé, por ignorância ou descuido, confunde 
cultura com educação e quer transformar o teatro, o cinema, a 
biblioteca ou o centro cultura em substitutivos para um sistema 
educacional que, neste país, faliu por cumplicidade de quase todos e 
desejo de vários.  

 

Diante do que foi exposto, o problema que fundamenta esse estudo é: de 

que maneira a mediação cultural e as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) podem auxiliar no ensino e aprendizagem da educação patrimonial no Arquivo 

Público da Cidade de Aracaju? 

 
1.2 Objetivo geral 

 
 

● Analisar a mediação cultural para a promoção da educação patrimonial 

no Arquivo Público de Aracaju (APA), a fim de desenvolver Objetos Digitais de 

Aprendizagem ao seu público. 

 
1.3 Objetivos específicos 

 
 

Para o alcance do objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos 

específicos: 

● compreender a relação entre cultura e memória para a mediação 

cultural no âmbito dos arquivos públicos; 

● traçar o perfil dos usuários do APA; 

● identificar a curadoria dos objetos culturais disponíveis no APA; 

● digitalizar os recursos culturais do APA que serão utilizados para 

criação dos Objetos Digitais de Aprendizagem no Google classroom; 

● elaborar o plano pedagógico das atividades de educação patrimonial 

para o APA, bem como a trilha formativa para execução da ação. 

 
1.4 Justificativa 

 
Este estudo se justifica por abordar o tema da educação patrimonial como 

um meio imprescindível de desenvolvimento e apropriação da cultura de um povo, 
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visto que promove ações efetivas de construção da identidade cultural e estabelece 

as bases para construir o sentimento de pertencimento dos cidadãos com sua cultura 

e sua história. 

Além disso, compreende-se que esse estudo traz importante contribuição 

ao Arquivo Público da Cidade de Aracaju no tocante à sistematização de ações 

educativas em espaços não formais, pois se trata de uma instituição que tem um 

alcance significativo na comunidade do Estado de Sergipe considerando sua abertura 

à visitação, boa parte das vezes realizada por habitantes do Estado, e também por 

pesquisadores e estudantes de várias áreas do conhecimento. 

Pode-se considerar, outrossim, que a pesquisa se justifica no âmbito da 

linha de pesquisa Produção, organização e comunicação do Mestrado Profissional em 

Gestão da Informação e do Conhecimento e também do Núcleo de Estudos em 

Mediação, Apropriação e Gestão da Informação e do Conhecimento (NEMAGI), por 

abordar o tema da mediação cultural na esfera de unidades de arquivo, ampliando o 

diálogo interdisciplinar entre as áreas da Ciência da Informação. 

Para a incorporação do tema e consequente apropriação das ideias 

propostas neste trabalho, foram realizados estudos embasados em teóricos da área 

da Ciência da Informação, História, Antropologia e Sociologia. Assim, para 

compreender o cidadão, sua tomada de consciência e seu protagonismo social, foram 

utilizados os trabalhos de Zanon, Magalhães e Branco (2009); Freire (1987) e Gomes 

(2019). Para refletir sobre o que se apreender acerca de cultura e memória, utilizou-

se Santos (1994), Castro (2012), Sousa e Aquino (2016), Mesquita e Duarte (1996), 

Le Goff (1990), Silva e Silva (2009) e Damin et al. (2018). Em relação ao entendimento 

sobre o que é arquivo histórico, os autores que deram sustentação teórica foram Paes 

(2004), Arquivo Nacional (2005), Belloto (2004), Aldabalde e Rodrigues (2015) e 

Fratini (2009). Acerca do conceito e aspectos do patrimônio, bem como o 

entendimento sobre educação patrimonial em arquivos históricos, foram empregados 

os trabalhos de Horta, Grunberg e Monteiro (1999), Martedal, Lemos e Ventura (2017), 

Gohn (2009), IPHAN, UNESCO, Morigi e Veiga (2007), Parrela (2013) e Calil Perez 

(2013). Para entender a ideia dos três momentos pedagógicos, foram utilizados os 

autores: Delizoicov e Angotti (1990); Barreto (2019) e Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2002). Para compreender sobre os recursos culturais do APA, a 

documentação, foram utilizadas as pesquisas de Lacerda (2009), Foutoura (2012), 

Otlet (2018), Ortega e Saldanha (2019), Fayet-Scribe (2018), Briet (2016), Lara 
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(2018), Saldanha (2012) e Couzinet (2009). Já para as questões sobre mediação da 

informação e mediação cultural, utilizou-se Arquivo Nacional (2005), Aldabalde e 

Rodrigues (2015), Alencar (2016), Almeida Júnior (2015), Gomes (2019) e Perroti e 

Pieruccini (2014). 

Para a organização estrutural dessa dissertação parte-se da introdução, 

pontuando os elementos teóricos e reflexivos essenciais para a discussão, bem como 

o contexto histórico de desenvolvimento e culminância que impactam nessa pesquisa. 

Além disso, traz informações básicas como o tema, problema, objetivos gerais e 

específicos e justificativa. A primeira (1) seção de referencial teórico aborda a 

compreensão acerca do que é arquivo permanente e histórico e o que caracterizá-lo 

como tal; na segunda (2) faz-se um resgate conceitual do que se compreende por 

cultura e memória, a fim de embasar as discussões sequentes; na terceira (3), é 

discutido sobre Educação Patrimonial em arquivos permanentes/históricos, para 

identificar e assimilar o universo da pesquisa, bem como uma dos métodos adotados 

para o desenvolvimento deste trabalho; a quarta (4) seção traz o entendimento sobre 

mediação da informação e mediação cultural, com o intuito de refletir acerca das 

discussões na área da Ciência da Informação a respeito do processo de mediação 

que será utilizado nesta pesquisa e na quinta (5) e sexta (6) seções, busca-se definir 

o entendimento sobre os objetos culturais que serão utilizados, tanto seu aspecto 

material e imaterial, quanto sua materialidade enquanto documento. O capítulo 3 

aborda o percurso metodológico tomado, contemplando aspectos como: universo da 

pesquisa, técnicas e procedimentos de coleta de dados e aspectos éticos. E no quarto 

e último capítulo, trata-se do diagnóstico e planejamento estratégico deste trabalho, 

embasado pela análise SWOT do locus da pesquisa.  

Já no capitulo três, sobre os procedimentos metodológicos, inicia-se a 

primeira seção tratando sobre a caracterização da pesquisa, em seguida, na segunda 

seção aborda-se os procedimentos técnicos de coleta de dados, subdividido na 

pesquisa bibliográfica e na curadoria dos recurso culturais e na última  seção desse 

capitulo, apresenta-se a metodologia pedagógica proposta por esta pesquisa para 

execução da educação patrimonial, que se subdivide na criação do plano pedagógico, 

trilha formativa e criação dos ODA.  

No capitulo quatro disserta-se acerca do diagnóstico e planejamento 

estratégico, dividido em seções que tratam: primeira, da caracterização do local de 

pesquisa, no caso o Arquivo Público da Cidade de Aracaju; segunda, pela seção que 
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trata sobre a caracterização do público usuário da instituição; terceira, a seção de 

análise do desempenho organizacional e por fim, na quarta seção o diagnóstico.  

No capitulo cinco desta dissertação apresenta-se a proposta e resultados 

da intervenção realizada, no caso a criação dos Objetos Digitais de Aprendizagem 

para educação patrimonial no APA.  

E por fim, no último capítulo desta investigação tecem-se as considerações 

finais deste trabalho, abordando as percepções que se obteve nos anos de pesquisa, 

bem como próximos passos a serem dados.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

Tendo em mente o contexto atual dos cuidados com os bens culturais 

brasileiros, pode-se dizer que a falta de cuidado com o bem patrimonial tem uma 

motivação implícita e “Parte-se, assim, da tentativa de constituição de uma sociedade 

sem memória, de uma nação desenraizada, sem tradições, passível de manipulação” 

(ZANON; MAGALHÃES; BRANCO, 2009, p. 45). Isso fica ainda mais claro quando se 

abordam os aspectos descritos pela literatura, assim como escrevem Zanon, 

Magalhães e Branco (2009) sobre os clássicos livros: A Revolução dos Bichos (1994) 

e 1984 (1978), de Geogre Orwell, Admirável Mundo Novo (1980), de Aldous Houxley, 

e Fahrenheit 451 (1985), de Ray Bradbury. Para eles, essas obras demonstram: 

 
[...] a tentativa de controle e manipulação pela memória, sendo este o ponto 
central para o domínio total dos indivíduos. A supressão da lembrança, nestes 
livros, é o ponto de partida para a instalação de regimes totalitários, sem 
referências exteriores, com a figura do Estado, das elites ou do ditador 
aparecendo como recurso substitutivo, como um referencial estável e original 
(ZANON; MAGALHÃES; BRANCO, 2009, p. 45). 

 

Assim, o descaso com o patrimônio cultural ocasiona o esquecimento da 

memória coletiva e possibilita o domínio sob a população por parte da classe 

dominante, o que de certa forma pode ser interpretado como o domínio da memória 

coletiva. Quem detém a memória de um povo detém o poder sobre ele, podendo 

manipulá-la ou apagá-la. 

Nesse sentido, parte-se das ideias Freireanas sobre educação popular, 

humanizada, democrática e como meio de liberdade do indivíduo, como possível 

solução para quebra da manipulação pela memória, uma vez que, segundo Freire 

(1987, p. 45): 

 
é preciso primeiro que, os que assim se encontram negados no direito 
primordial de dizer a palavra, reconquistem esse direito, proibindo que este 
assalto desumanizante continue. Se é dizendo a palavra com que, 
“pronunciando” o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como 
caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. 

 
Ou seja, é por meio do diálogo que o indivíduo conquista a liberdade e se 

reconhece como pertencente a uma sociedade, a um contexto e a uma história.
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Além disso, leva-se em consideração a mediação da informação/cultural 

como mecanismo para alcançar o protagonismo social dos indivíduos. Segundo 

Gomes (2019), o protagonismo social pode ser entendido como uma conduta, uma 

postura, um modo de existência e uma tomada de posição de sujeito social ativo, em 

todas as esferas da vida humana, nas suas diversas dimensões, a fim de resistir à 

opressão, discriminação, ao apartheid social, rejeição, desrespeito e negação ao 

diferente. 

A proposta desse estudo volta-se para a mediação cultural como meio para 

o desenvolvimento da educação patrimonial com vistas a promover a aprendizagem 

da cultura a partir do patrimônio que está contido no Arquivo Público da Cidade de 

Aracaju (APA). 

Desta forma, faz-se necessário um melhor entendimento sobre o que se 

sabe sobre educação patrimonial, patrimônio e mediação cultural, além disso, sobre 

o espaço onde essas práticas se desenvolvem, sendo foco desta pesquisa o Arquivo 

Histórico de Aracaju. 

 
2.1 Arquivo permanente/histórico 

 
A priori é fundamental assimilar o que se compreende como Arquivo. 

Assim, segundo a legislação brasileira sobre política nacional de arquivos públicos e 

privados, a partir da Lei Nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, Art. 2º, consideram-se 

arquivos: 

[...] o conjunto dos documentos PRODUZIDOS E RECEBIDOS por órgãos 
públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em 
decorrências do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa 
física, qualquer que seja o suporte ou a natureza da informação (BRASIL, 
1991, grifo nosso). 

 
 

Outrossim, os arquivos podem ser compreendidos a partir do valor 

agregado a sua documentação preservada, sendo possível observar o valor primário 

e o valor secundário. Conforme definição do Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística, o valor primário é: “valor atribuído a documento em função do interesse 

que possa ter para a entidade produtora, levando-se em conta a sua utilidade para 

fins administrativos, legais e fiscais” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 162). Ou seja, o 

valor primário está ligado às razões e às necessidades pelas quais o documento 
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arquivístico foi produzido (BELLOTTO, 2004). 

Já o valor secundário do documento é o “valor atribuído a um documento 

em função do interesse que possa ter para a entidade produtora e outros usuários, 

tendo em vista a sua utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi 

originalmente produzido.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 163). Assim, o valor 

secundário do documento se dá com o fim do valor primário, quando o documento 

possui testemunho e/ou informação, sobre fatos ocorridos, evolução histórica de 

instituições, entre outros, e que são potencialmente úteis para as pesquisas histórica 

e social. 

Os valores documentais estão diretamente relacionados ao ciclo de vida 

dos documentos. Segundo Rodrigues (2006), esses ciclos são compostos por três 

fases: corrente, intermediária e permanente, determinadas pela Tabela de 

Temporalidade, que por sua vez tem a função de avaliar os documentos e determinar 

o prazo de permanência em cada fase e/ou eliminação. A esses ciclos e valores 

documentais é que se dá a classificação dos arquivos em: corrente, intermediário e 

permanente/histórico. 

Nesse sentido, os arquivos históricos ou permanentes têm, segundo Paes 

(2004, p. 121), o papel de “reunir, conservar, arranjar, descrever e facilitar a consulta 

dos documentos oficiais, de uso não-corrente, ou seja, concentrar sob sua custódia, 

conservar e tornar acessíveis documentos não-correntes”. Essa documentação é 

definida como: “[...] conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e 

informativo que devem ser definitivamente preservados” (BRASIL, 1991), tendo valor 

inalienável e imprescritível, como ordena a Lei nº 8.159/1991, o que a Lei de criação 

do Arquivo Público da Cidade de Aracaju (ARACAJU, 1987) está de acordo, bem 

como os tipos e valores da documentação preservada pela instituição. 

Para Aldabalde e Rodrigues (2015), os arquivos devem fornecer aos 

cidadãos a proteção dos direitos culturais informacionais que os pertencem. Sendo 

assim, os arquivos não só atendem à sua demanda administrativa, como também 

abrangem a perspectiva cultural. Nesse sentido, a preocupação com a conservação e 

a disseminação do patrimônio histórico-cultural da sociedade demonstra a importância 

de ser implantada nos arquivos a educação patrimonial. Para Fratini (2009, p. 1): 

 
a educação patrimonial pode contribuir de forma muito relevante para a 
democratização da cultura e ao acesso à informação, para a incorporação do 
patrimônio por toda a sociedade – não somente por alguns –, e para a 
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formação de cidadãos capazes de se reconhecer como parte desse 
patrimônio histórico-cultural. 

 

A existência dos arquivos como espaços que se preocupam com a 

preservação da memória de uma sociedade é ressaltada por Delmas (2010), ao 

elencar 4 razões para a existência dos arquivos: são espaços de prova, uma vez sua 

existência possibilita a garantia ou destruição de direitos por meio dos documentos; 

permitem lembrar do que já ocorreu, criando experiência de como se agir; 

compreender o que foi feito e descoberto ao longo do tempo; e por fim, identificar e 

promover as relações sociais, através da memória social. 

Com isso em mente, consegue-se compreender que “[...] o arquivo não 

cumpre sua missão somente pelo fato de existir e atender aos usuários em sua 

necessidade informacional. É preciso ir além, dialogar com a sociedade, formar 

opiniões e conquistar novos usuários” (CALIL; PEREZ, 2013, p. 86), com base no seu 

papel social, cultural e sua potencialidade como espaço de diálogo entre a cultura e 

os indivíduos da sociedade. 

 

2.2 Cultura e memória 

 

 

Para maior assimilação das ideias desse trabalho, é fundamental a 

compreensão do que se entende por cultura e memória, dadas as relações que esses 

conceitos têm com a educação patrimonial e a mediação cultural. Nesse sentido, 

abordam-se as ideias do campo da Ciência da Informação como caminho norteador 

dos pensamentos, atrelado a outras áreas, como História e Antropologia. 

Ao tratar de cultura, sabe-se que a história registra as transformações 

culturais das sociedades humanas, a fim de compreender os caminhos que conduzem 

a humanidade nas relações presentes e nas perspectivas de futuro (SANTOS, 1994). 

Assim, percebe-se que as transformações culturais acontecem no interior das 

sociedades e nos contatos e conflitos entre os povos. Desta forma, para Santos 

(1994), o estudo da cultura contribui para o combate aos preconceitos, pois oferece 

um terreno firme para o respeito e a dignidade nas relações humanas. 

Para o entendimento da cultura é necessário compreender que as relações 

de poder proporcionaram, ontem e hoje, múltiplas relações e transformações sociais 
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e culturais.  

Nesse sentido, as contribuições da pesquisa de Laraia (2001) 

proporcionam uma visão ampla acerca desse percurso, pois apresentam os muitos 

pesquisadores que se debruçaram em seu tempo, sobre o entendimento do que é 

cultura.   

Assim, no primeiro momento, Laraia (2001) aborda o entendimento sobre 

cultura proposto por pensadores, que atrelavam a concepção cultura aos aspectos 

biológicos humanos. Para eles, e segundo Laraia (2001), a biologia humana estava 

relacionada com as práticas culturais. Com isso em mente, Laraia (2001) usou 

exemplos dos escritos de figuras históricas como Herodoto (484-424 a.C.); Tácito (55-

120); Marco Polo (1271-1296); Padre José de Anchieta (1534-1597) e Montaigne 

(1533-1572), para apresenta as diferenças culturais presentes na espécie humana e 

mostrar que o determinismo biológico não dá conta de explicar a multiculturalidade 

existente em nossas sociedades, uma vez que a cultura ultrapassa esses aspectos.  

Ainda com base nessas reflexões, Laraia (2001) apresenta os 

pensamentos de Taylor (1871), que concebia a cultura como um fenômeno natural, 

com causas e regularidades, desconsiderando seus múltiplos caminhos. Para Taylor 

(1871), segundo (Laraia 2001), a cultura poderia ser medida seguindo uma escala de 

“evolução das civilizações humanas”, o que colocava as nações europeias no extremo 

do desenvolvimento de civilização e os outros como tribos selvagens. Portanto, “[...] 

predominava, então, a ideia de que a cultura se desenvolve de maneira uniforme, de 

tal forma que era de se esperar que cada sociedade percorresse as etapas que já 

tinham sido percorridas pelas ‘sociedades mais avançadas’" (LARAIA, 2001, p. 19). 

Em contrapartida, pensadores do mesmo momento refletiam e teciam críticas sobre a 

ideia evolucionista de cultura. Segundo Laraia (2001), Frans Boas (1858-1949) foi um 

desses intelectuais, ele analisava a cultura a partir dos caminhos históricos que cada 

povo enfrentou, o que proporcionou uma ideia mais ampla e uma abordagem 

multilinear sobre cultura. Corroborando com isso e indo de encontro com o 

determinismo biológico, segundo Laraia (2001), o pensador Krober (1876-1960) 

refletiu sobre a superação das limitações orgânicas que o homem teve graças à 

cultura. Laraia (2001) mostra exemplos dessa superação, onde o homem se utiliza de 

equipamentos culturais para tal feito. Para Krober o homem é considerado 

predominantemente cultural resultado do meio em que foi socializado. Para ele, a 

cultura é:  
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[...] mais do que a herança genética, determina o comportamento do 
homem e justifica as suas realizações. [...] é um processo acumulativo, 
resultante de toda a experiência histórica das gerações anteriores. 
Este processo limita ou estimula a ação criativa do indivíduo. (LARAIA, 
2001, p. 26). 

 

Portanto, ao tratar de cultura, sabe-se que a história registra as 

transformações culturais das sociedades humanas, a fim de compreender os 

caminhos que conduzem a humanidade nas relações presentes e nas perspectivas 

de futuro (SANTOS, 1994). Assim, percebe-se que as transformações culturais 

acontecem no interior das sociedades e nos contatos e conflitos entre os povos. Desta 

forma, para Santos (1994), o estudo da cultura contribui para o combate aos 

preconceitos, pois oferece um terreno firme para o respeito e a dignidade nas relações 

humanas. 

 Ainda para compreender o entendimento sobre o que é cultura, é 

necessário assimilar que as relações de poder proporcionaram, ontem e hoje, 

múltiplas relações e transformações sociais e culturais Para Santos (1994), desde a 

sedentarização dos povos nômades, no período da história antiga, até os dias atuais, 

a classe dominante expressa seus interesses por meio do controle cultural, em prol 

do benefício próprio, principalmente em sociedades marcadas pela desigualdade 

social, como no Brasil. 

Somado a isso, o controle do conhecimento é um dos mecanismos de 

poder sobre a cultura, detido por parte da elite, sendo a ela atrelados os serviços 

públicos de educação e de formação intelectual. Para Santos (1994), se um povo não 

emite juízo de valor sobre a sociedade, a desigualdade, a opressão e ao sofrimento, 

eles serão vistos como relativos, e da mesma forma sua cultura. 

Em vista disso, alerta-se para o equívoco do pensamento positivista sobre 

a cultura, que aborda a observação de culturas alheias, segundo o ponto de vista 

definido pela cultura do observador. Sendo assim, este pensamento está atrelado à 

visão de verdadeiro ou falso, certo ou errado a partir de um único ponto de vista ou 

cultura. Esse pensamento causa a falsa impressão de superioridade ou inferioridade 

entre culturas, desconsiderando, segundo Santos (1994), o desenvolvimento histórico 

das relações entre povos e nações. 

Uma vez que se desconsideram essas relações, infere-se que a cultura é 

algo estático, parado. Entretanto, de acordo com Santos (1994. p. 83), “se a cultura 
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não mudasse não haveria o que fazer senão aceitar como naturais as suas 

características, e estariam justificadas assim as suas relações de poder”. Dessa 

forma, Santos (1994) escreve que a cultura é resultado da história particular de cada 

sociedade, e isso inclui as relações com outras culturas, as quais podem ter 

características bem distintas. 

O pensamento positivista empregado na cultura por parte da classe 

dominante, é um mecanismo de manutenção do poder sobre ela, pois hierarquiza as 

culturas humanas em superiores e inferiores. Ligado a isso, impõe-se a ideia de 

estágios de evolução para as sociedades humanas, caracterizando-as em três 

momentos: selvageria, barbárie e civilização. Essa visão evolutiva, está imbuída de 

preconceitos e discriminação raciais, haja vista que nos registros históricos, muitos 

são os casos de dominação de povos por outros povos, ditos civilizados, 

desenvolvidos e superiores. 

Em contraponto a isso, o relativismo cultural surgiu dos estudos 

antropológicos no século XIX e início do século XX por meio do que se denominou de 

Antropologia cultural, com o intuito de propor uma metodologia de análise de grupos 

sociais a partir da observação de suas manifestações culturais, sem a emissão de 

juízo de valores ou comparações e hierarquizações com base na cultura do 

observador (CASTRO, 2012). Essa metodologia permitiu a análise de dados 

fundamentada na contextualização social dos indivíduos estudados em fatos 

históricos, econômicos, sociais, políticos e geográficos. Nesse sentido, o relativismo 

cultural colou em cheque a superioridade da “cultura ocidental” e principalmente a 

eurocêntrica e o etnocentrismo. 

Entretanto, segundo Santos (1994, p.16), “se insistirmos em relativizar as 

culturas e só vê-las de dentro para fora, teremos de nos recusar a admitir os aspectos 

objetivos que o desenvolvimento histórico a relação entre povos e nações impõe”. 

Para ele, não há nenhuma lei natural que caracteriza uma cultural superior a outra, e 

sim, processos históricos que as relacionam e estabelecem marcas verdadeiras e 

concretas entre elas. Desta forma, Santos (1994) alerta para o problema de se 

enfatizar e relativizar todos os processos e critérios culturais, visto que isso é uma 

questão “estéril”, pois na história concreta essas relações entre povos acontecem de 

forma desigual no poder e em todos os sentidos, os quais hierarquizam povos e 

culturas. Para Santos (1994), isso é um fato da sociedade humana e não há como 

refletir sobre cultura ignorando essas desigualdades e dominações. 
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Tanto Santos (1994) quanto Santos e Aquino (2016), apresentam em seus 

trabalhos conceitos basilares do que seria cultura. Nessa perspectiva, Santos (1994) 

expõe duas concepções básicas do que é cultura: (1) a primeira preocupa-se com os 

aspectos da realidade social, ou seja, diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a 

existência da vida em sociedade de um povo ou nação, os modos de conceber e 

organizar a vida social, trata-se da totalidade das características de uma realidade 

social; já a segunda (2), aborda especificamente o conhecimento, ideias e crenças de 

uma sociedade, bem como a maneira como ela se expressa e existe. 

Para Santos e Aquino (2016), três teorias idealistas de cultura foram 

identificadas: a primeira (1) trata cultura como um sistema cognitivo, abordando-se a 

concepção de universo construído pelos indivíduos em sociedade; a segunda (2), 

refere-se à cultura como sistemas estruturais, acumulativos de criação da mente 

humana, ou seja, uma unidade psíquica; já a terceira teoria (3), discorre sobre cultura 

como um sistema simbólico, marcado pelos códigos simbólicos partilhados pelos 

indivíduos sociais do mesmo grupo cultural. Essa concepção está relacionada ao 

controle, às regras e instruções estabelecidas em sociedade. 

Diante desses apontamentos, compreender o que é cultura torna-se 

complexo em poucas palavras, ou mesmo de se definir em apenas um único conceito. 

Para Santos e Aquino (2016), cultura é uma das duas ou três palavras mais complexas 

da língua portuguesa, pois o entendimento do termo se concentra nas complexidades 

intra e intersubjetiva das manifestações políticas, econômicas, sociais, ideológicas e 

humanas de um ou mais grupos sociais. 

Além disso, Santos e Aquino (2016) abordam em seu trabalho as diversas 

áreas do conhecimento que se debruçam sobre o conceito de cultura, a fim de 

compreendê-lo, utilizando-se de múltiplos olhares e métodos de investigação. De 

acordo com as autoras, na Antropologia concebe-se o conceito semiótico de cultura 

como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis e a análise dos valores modais 

da identidade dos povos; para a Históri,a os estudos culturais giram em torno do 

“encadeamento dos artefatos materiais dos universos simbólicos na constituição de 

uma civilização” (SANTOS; AQUINO, 2016, p. 37-38); para a Ciência da Comunicação 

em conjunto com a Antropologia Cultural, busca-se compreender o diálogo entre mídia 

e as identidades sociais. 

Santos e Aquino (2016, p. 37) escrevem, também, que os estudos culturais 

têm adotado amplas temáticas, tais como: “globalização, a fratura das paisagens 
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sociais; a força das migrações; e o processo de homogeneização e de diferenciação.” 

Além disso, para as autoras, a diversidade nos campos políticos, sociais e econômicos 

de aplicação do campo, contrasta com os estudos mais recentes. 

Da mesma forma, Santos e Aquino (2016) apresentam um outro ponto 

divergente dos estudos culturais, pois, para elas, na Europa e na América do Norte 

destaca-se a questão acerca dos conceitos de multicultural, multiculturalismo; já na 

América Latina, os estudos abordam a cultura popular. Ou seja, os estudos acerca do 

entendimento sobre o que é cultura são amplos e abordados por diversos campos, 

pontos de vistas, métodos, momentos históricos e geográficos. 

Retomando a discussão sobre as áreas do conhecimento que tentam 

compreender o que é cultura, destaca-se neste trabalho os esforços das Ciências 

Sociais e das Ciências Sociais Aplicadas, em especial da Ciência da Informação. 

Deste modo, para as Ciências Sociais, os estudos têm norteado as ideias de ruptura 

com as ideologias culturais baseadas apenas no capital literário, conforme explicam 

Santos e Aquino (2016). Para as autoras, tal abordagem amplia o olhar cultural sobre 

as relações de poder, a construção de ideologias, identidade e formas de resistência 

através dos grupos sociais. 

Para Santos e Aquino (2016), é nos estudos semióticos que surgem os 

espaços para discussão interdisciplinar sobre a cultura, especialmente, sobre as 

relações dos sujeitos em seu meio social, com ênfase nos processos de comunicação 

e de informação. Nesse sentido, as autoras mostram que esse caminho leva às 

dinâmicas de produção, organização, apropriação, disseminação, acesso e uso da 

informação, dando espaço nas pesquisas em Ciências Sociais Aplicadas e Ciência da 

Informação. Ainda para Coelho (2001, p. 21) “Cultura é o que move o indivíduo, o 

grupo, para longe da indiferença, da indistinção; é uma construção, que só pode 

proceder pela diferenciação. Seu oposto é a diluição.” 

Em vista do discutido, este trabalho compreende cultura como um produto 

coletivo da vida humana, baseado nas dimensões e aspectos da vida em sociedade, 

que inclui todo conhecimento e suas expressões materiais e imateriais, objetivas e 

subjetivas, além de ser um processo dinâmico, singular e plural de construção 

histórica e em constante transformação para transpor o domínio cultural. 

Da mesma forma, identificar o que se entende por memória é um desafio 

para as áreas do conhecimento. Sabe-se que, no senso comum, a memória está 

relacionada à função cognitiva de guardar e relembrar informações e lembranças do 
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que passou. Para a Psicologia, de modo genérico, memória é “[…] relativa à 

globalidade dos conhecimentos adquiridos por um indivíduo” (MESQUITA; DUARTE, 

1996, p. 143), contudo, na mesma área, existem diversos aspectos para compreensão 

do termo: memória episódica ou autobiográfica; memória icônica; memória semântica 

(MESQUITA; DUARTE, 1996); memória de curto prazo; memória operacional; 

memória fotográfica; memória social; memória subjetiva; memória verbal 

(BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAÚDE, 2014) entre outras. 

Segundo Silva e Silva (2009), foi Sigmund Freud quem no século XIX 

debateu de maneira mais profunda as questões relacionadas à memória humana, 

abordando o caráter seletivo. Para Freud, nos lembramos das coisas de forma parcial 

a partir de estímulos externos e selecionamos as lembranças. O pesquisador propôs 

a superação do sentido de memória como um simples repositório de lembranças, pois, 

para ele, a mente não é um museu (SILVA; SILVA, 2009). 

Conforme Le Goff (1990, p. 423), memória é a “[…] propriedade de 

conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções 

psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 

passadas, ou que ele representa como passadas”. A História iniciou os estudos sobre 

o conceito de memória recentemente, a partir da década de 1970, com a Nova 

História. Segundo Silva e Silva (2009), esses estudos abordaram inicialmente a 

História Oral, com o intuito de compreender como a memória age sobre a 

compreensão do passado e do presente. 

Nesse percurso, de acordo com Silva e Silva (2009), a discussão sobre o 

uso da memória como documento histórico ganhou forças. De um lado o teórico 

Maurice Halbawchs defendia a distinção entre memória coletiva e memória histórica, 

uma vez que em uma história existem muitas memórias. Para Halbawchs, a História 

representava fatos distantes; já a memória age sobre o que foi vivido (SILVA; SILVA, 

2009). Contudo, essa discussão foi superada e considera-se que existe uma distinção 

entre memória e História, já que a História trabalha com acontecimentos produzidos 

pela sociedade, ao passo que a memória trabalha com a reação que os fatos 

causaram nos indivíduos; mas as duas são inseparáveis, segundo Silva e Silva (2009), 

uma vez que, compreende-se que a História é uma construção que resgata o passado 

do ponto de vista social, desta forma, há um paralelo entre os indivíduos sociais por 

meio da memória, principalmente coletiva. 

Nessa perspectiva, a História aceita a ideia de memória individual e 
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coletiva, como documento passível da compreensão dos aspectos sociais do 

passado. Segundo Silva e Silva (2009) a memória coletiva, tem alguns aspectos 

específicos, como por exemplo: (1) girar em torno, quase sempre, de lembranças do 

cotidiano do grupo; (2) estar fundamentada na própria identidade do grupo ou 

comunidade; (3) simplificar a noção de tempo, como passado e presente; (4) basear-

se em imagens e paisagens e o (5) próprio esquecimento é uma característica 

relevante da memória coletiva, pois de modo pensado há decisões do grupo em 

ocultar determinado fato. 

Damin et al. (2018) também abordam, em seu trabalho, a ideia de memória 

coletiva e individual. Sendo assim, os autores buscam em Erll o arcabouço teórico 

acerca de dois níveis de inserção entre memória e cultura: o cognitivo e o social. Para 

eles, o primeiro está atrelado à memória biológica, mas ressaltam a ideia de que 

nenhuma memória é somente individual, uma vez que se molda por meio de contextos 

coletivos e socioculturais; o segundo nível está na ordem simbólica, construída por 

instituições, mídia e práticas que promovem a criação de um passado compartilhado, 

nesse segundo nível é que a memória individual se moldaria (ERLL, 2008 apud 

DAMIN et al., 2018). 

Nessa perspectiva, Damin et al. (2018) refletem sobre a memória cultural a 

partir das relações com o patrimônio cultural e a informação. Dessa forma, para eles, 

é possível refletir que a memória cultural, além de representada, está em processo 

permanente de (re)criação e ressignificação em sua forma e conteúdo. Os autores, 

abordam o conceito de “objetos de mediação da memória”, que podem ser: fotos, 

vídeos, textos que não somente fazem a mediação com o passado, mas também entre 

os indivíduos em sociedade. Ou seja, pode-se entender os objetos culturais em 

arquivos como objetos de mediação da memória. 

 

2.3 Educação Patrimonial em arquivos permanentes/históricos 

 
 

Para entender melhor o papel da educação patrimonial dentro de arquivos 

é mister compreender tal conceito. Sendo assim, para Horta, Grunberg e Monteiro 

(1999, p. 4) educação patrimonial é: 

 
[...] processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 
Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 
individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as 
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evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, 
sentidos e significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as 
crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e 
valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto 
destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, 
num processo contínuo de criação cultural. 

 

Ou seja, educação patrimonial é uma metodologia sistemática que 

possibilita que o usuário/indivíduo tome consciência da herança cultural contida nas 

manifestações/objetos culturais de sua sociedade, criando nele o sentimento de 

valorização desses bens. Portanto, tendo como premissa que a base da educação 

patrimonial é o Patrimônio Cultural como fonte primária, um arquivo permanente que 

exerce sua função administrativa de guarda e organização de manifestações culturais 

é por natureza um espaço onde a educação patrimonial deve acontecer. 

Para Martedal, Lemos e Ventura (2017), tendo em vista a pluralidade dos 

usuários e levando em consideração suas diferentes práticas e formas de pesquisa, o 

retorno esperado do arquivo demanda muito mais do que um ambiente de cultura, 

mas também de formação. 

Portanto, o arquivo também é responsável pela formação do usuário e é 

nesse sentido que a educação patrimonial pode contribuir. Nessa linha de 

pensamento, Gohn (2009, p. 31) aborda o uso das atividades nos campos das Artes, 

Educação e Cultura como sendo práticas de educação não-formal e escreve: “As 

práticas da educação não-formal se desenvolvem usualmente extramuros escolares". 

Assim, a educação patrimonial pode ser compreendida como uma prática 

de educação não formal realizada extramuros escolares, e que se utiliza de recursos 

diferentes dos normalmente utilizados em salas de aula. Assim, ao ser apropriada 

pelas instituições arquivísticas, pode-se desenvolver um papel fundamental na 

construção da cidadania, uma vez que garante o direito ao acesso à informação 

(MORIGI; VEIGA, 2007). Para os autores, embora o direito à informação, por si só, 

não garanta o pleno exercício da cidadania, sem esse direito não é possível 

conquistar, de forma plena, todos os demais (MORIGI; VEIGA, 2007, p. 31). Ao 

encontro dessas ideias, Parrale (2013) aponta que as instituições arquivísticas, 

“devem destacar nos trabalhos educativos não apenas as funções de apoio à 

administração e a pesquisa histórica, mas também a importância do documento 

arquivístico para garantia de direitos [...]”. 

Para Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p. 4), a educação patrimonial é 
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também um instrumento de “alfabetização cultural”, “[...] que possibilita ao indivíduo 

fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo 

sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido”. Nesse sentido, 

Gohn (2009, p. 31) escreve: 

 
a educação não-formal designa um processo com várias dimensões tais 
como: [...] Aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos 
a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução de 
problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que 
possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista 
de compreensão do que se passa ao seu redor 

 
Logo, a educação patrimonial (educação não formal) contribui para o 

entendimento da realidade de cada indivíduo e/ou comunidade, fazendo com que haja 

tomada de consciência de seu contexto social, possibilitando, assim, a liberdade e a 

mudança de realidade de cada indivíduo. 

 
2.4 Mediação da informação e mediação cultural 

 
 

A compreensão de cultura, em linhas gerais, está relacionada a todo o 

conhecimento, num sentido ampliado, e todas as maneiras como esse conhecimento 

é expressado (SANTOS, 1994). Além disso, como já abordado neste trabalho, sabe-

se que a cultura é dinâmica e as relações sociais entre diferentes culturas as 

transformam, pois a mudança é um aspecto fundamental da cultura. 

Nesse sentido, pode-se traçar uma relação entre cultura e informação. Para 

Gomes (2019), a informação é o conhecimento em estado de compartilhamento, e sua 

natureza social é resultado do processo dialógico que sustenta e subsidia a criação 

do conhecimento, o que, por sua vez, tem a potencialidade de proporcionar ao 

indivíduo a capacidade de modificar o próprio conhecimento e o mundo.  

Para Almeida Júnior (2015), a construção do mundo é feita por meio das 

relações que as pessoas têm entre si, em um estado de dependência umas em 

relação às outras para a construção do conhecimento próprio. Por sua vez, o 

conhecimento é formado por meio da mediação, que ocorre entre as pessoas, 

tornando-as também mediadores na construção do conhecimento coletivo. 

Nesse sentido, pode-se pensar na informação como parte essencial do 

processo de produção de conhecimento. Assim, entende-se que sem informação não 



43 
 

há conhecimento e sem conhecimento não há informação, cultura ou mesmo 

transformações sociais. 

Segundo Almeida Júnior (2015), os equipamentos informacionais 

interferem na construção da informação, seja no atendimento aos usuários, ou nos 

serviços de referência. Para ele, em todas as ações realizadas pelo profissional da 

informação nas unidades informacionais, há a mediação da informação, que por sua 

vez não é neutra da realidade e subjetividade de quem a executa. 

Nessa perspectiva, Almeida Júnior (2015) apresenta duas formas de 

mediação da informação: a primeira trata da mediação implícita, onde não há a 

presença física e/ou imediata do profissional da informação e a segunda versa sobre 

a mediação explícita, que se mostra em tempo presente no contato entre o profissional 

da informação e o usuário, em um processo conjunto de mediação. 

Ainda para Almeida Júnior (2015), a mediação da informação é “toda 

interferência realizada pelo profissional da informação, seja ela direta ou indireta, 

consciente ou inconsciente; individual ou coletiva; e que possibilita a apropriação da 

informação”. A interferência citada pelo autor tem conexão com a não neutralidade do 

profissional da informação, o que para Nascimento, Moro-Cabero e Valentim (2015) 

está relacionado à impossibilidade de se dissociar, em um grau de objetividade 

elevado, da sua “intrahistória”, ou seja, carga de crenças, valores, e ideologias de sua 

cultura, que de modo efetivo e subjetivo estão impregnados nas suas atitudes e 

escolhas, impedindo-o de alcançar a neutralidade. 

Por sua vez, ao buscar a terminologia “Mediação cultural” no Dicionário de 

Conceitos Arquivísticos elaborado pelo Arquivo Nacional (2005), não se recupera a
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definição, uma vez que não existe. O que mais se aproxima da atividade cultural em 

arquivos é o termo “divulgação”, que se trata de um “Conjunto de atividades 

destinadas a aproximar o público dos arquivos, por meio de publicações e da 

promoção de eventos, como exposições e conferências.” (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 72). Nesse mesmo conceito, encontram-se termos relacionados em outros 

idiomas, como por exemplo em espanhol: “programa de difusión atividades culturales”, 

diretamente ligado à ideia de cultura. Contudo, entende-se que o termo “divulgação” 

é raso e generalista, e não abarca a complexidade das relações e processos entre o 

usuário, o objeto cultural e o profissional da informação. 

Portanto, buscou-se em Aldabalde e Rodrigues (2015, p. 259), a definição 

da terminologia “Mediação Cultural” e encontrou-se o seguinte: 

 
[...] mediação cultural é o processo cujo objetivo é a cultura dirigida com uma 
dinâmica interativa em relação ao público, para o qual se volta a estratégia 
da construção, com o objetivo de promover a democratização e 
democratização cultural, resultando em produtos e serviços tais como a 
produção audiovisual, efemérides histórica, recital, mostra de arte, oficina e 
conserto. 

 

Por sua vez, Perrotti e Pieruccini (2014), apontam que o contexto da 

mediação, da recepção e da produção cultural estabelecem relações entre si, pois 

para eles cada categoria, em sua irredutibilidade, reflete e refrata a outra, em um 

processo dinâmico de interferências múltiplas. Desta forma, Perrotti e Pieruccini 

(2014) apresentam em seu trabalho um modelo triádico da comunicação que relaciona 

a recepção e produção cultural ao mediador. Nessa perspectiva, adaptando o modelo 

triádico proposto por Perrotti e Pieruccini (2014) para a compreensão de mediação 

cultural por meio dos objetos culturais, pode-se visualizar as relações e trocas 

ocasionadas nesse processo, como é possível ver na figura 1:
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Figura 1 – Modelo triádico para a Mediação Cultural 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Perrotti e Pieruccini (2014, p. 14) 

 
Com base nisso, compreende-se que a mediação cultural desenvolvida na 

educação patrimonial nos arquivos é uma categoria intrínseca a qualquer processo 

cultural e, nesse sentido, pode-se dizer que não há informação ou comunicação sem 

mediação, haja vista que a noção de mediação cultural está ligada ao “ato de 

significação” (PERROTI; PIERUCCINI, 2014). Nesse sentido, entende-se também que 

a mediação é um processo inerente a todas as atividades desenvolvidas nos arquivos, 

pois segundo Barcellos e Souza (2019, p. 4) “[…] a mediação da informação perpassa 

todos os serviços relacionados à organização documental arquivística, tais como: 

identificação classificação, ordenação e descrição documental” 

Por um outro ponto de vista, o entendimento sobre mediação cultural vai 

ao encontro da proposta metodológica da educação patrimonial e dos ideais 

freireanos de democratização da educação, haja vista que, para Paulo Freire, em suas 

obras, as pessoas são agentes transformadores do mundo e a educação deve 

proporcionar ao educando a compreensão da realidade que o cerca por meio de uma 

visão crítica, respeitando sua cultura e história de vida. Os ideais freireanos baseiam-

se no estímulo à criatividade dos educandos e na interação entre os mesmos e o 

educador, ao ponto de não se distinguirem os papéis. Freire (1987) acredita que 

ninguém educa ninguém, ao mesmo tempo ninguém educa a si mesmo, mas em 

conjunto as pessoas educam-se entre si, mediatizadas pelo mundo. O que para ele 
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se configura na dualidade entre o educador-educando e educando-educador. 

Em consonância com essas ideias, Gomes (2019) trata a mediação da 

informação como mecanismo para o desenvolvimento do protagonismo social. Para a 

autora, isso acontece por meio do processo dialógico entre os agentes e os 

dispositivos de informação, onde o agente mediador age, constrói e interfere no meio, 

carregando em si características do protagonismo social. 

Segundo Gomes (2019, grifo nosso) existem 5 dimensões da mediação da 

informação que, se alcançadas e articuladas, tornam a mediação efetiva e propulsora 

do protagonismo social. A primeira diz respeito à dimensão dialógica, momento em 

que ocorre o encontro da manifestação e a interlocução entre diferentes sujeitos 

sociais, esse processo favorece o exercício crítico e a observação das lacunas no 

conhecimento dito estabilizado, proporcionando ao sujeito o autoconhecimento; a 

segunda versa sobre a dimensão estética, momento em que o sujeito alcança o 

prazer estético, reconhecendo a beleza do conhecimento construído, da apropriação 

e da geração de novos conhecimentos; a terceira trata da dimensão ética, que exige 

uma postura de abertura e acolhimento ao diferente, demandando do mediador o 

saber ouvir e dialogar com o outro, além da capacidade de escuta e observação 

sensível; a quarta dimensão é a formativa, marcada pelo caráter educacional de 

realização de atividades de formação do usuário, como também de qualificação 

profissional e a última dimensão aborda o aspecto político da mediação, onde o 

mediador, na condição de protagonista da mediação, interfere no meio. 

Além disso, compreende-se que o papel do mediador é o fator diferencial 

na mediação, uma vez que a proposta será alcançada se ele tiver em mente: “[...] 

como irá trabalhar com os diferentes contextos envolvidos na leitura das imagens: o 

contexto de produção sim, mas também o contexto de recepção, o da instituição e o 

seu próprio” (ALENCAR, 2015, p. 86). Sendo assim, a mediação da informação, 

quando realizada com consciência, proporciona aos sujeitos o protagonismo social, 

tomada de consciência e a transformação social. 

 
2.5 Objeto cultural de mediação da informação e da memória: material e imaterial 

 

Compreender o objeto cultural é imprescindível para propor estratégias de 

educação patrimonial e mediação cultural. Além disso, como já tratado, esses objetos 

podem ser mediadores da informação e da memória, segundo Perrotti e Pieruccini 
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(2014, p. 8), “os objetos culturais são signos, e mais que isso, discursos 

potencialmente capazes de produzir deslocamentos intelectuais, emocionais, 

afetivos”. Desta forma, entende-se, a princípio, patrimônio como um desses objetos e 

para dar sustentação a esse argumento, o entendimento de patrimônio cultural desta 

pesquisa se dá a partir da descrição feita segundo a Constituição Federal Brasileira 

(BRASIL, 1988): 

 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:I - as formas de expressão;II - 
os modos de criar, fazer e viver;III - as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas;IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;V - os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 

 
Observa-se que a Constituição brasileira classifica como patrimônio dois 

aspectos culturais, os materiais e os imateriais. No âmbito local, a Lei Nº 1463 de 30 

de dezembro de 1988, sancionada pela Prefeitura Municipal de Aracaju, dispõe sobre 

o patrimônio cultural seguindo a Constituição Brasileira de 1988. 

 
Art. 2º - Incluem-se dentre os bens referidos no artigo 1º desta lei, os 
seguintes: I – As formas de expressão; II – Os modos de criar, fazer e viver; 
III – As criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – As obras, objetos, 
documentos, edifícios e demais espaços destinados às manifestações 
artísticas e sítios de valor histórico paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico (ARACAJU, 1988). 

 

Em vista disso, caracteriza-se patrimônio cultural como expressões 

culturais de interação social entre indivíduos, manifestadas tanto por sua 

materialidade como sua imaterialidade, no modo de criar, fazer, viver e produzir 

objetos intelectuais ou tangíveis. Nesse sentido o IPHAN6 aponta que o patrimônio 

material é classificado segundo sua natureza, sendo tangível ou não. 

Assim, de acordo com os dados de bens tombados e processos de 

tombamento em andamento, no Estado de Sergipe, atualizado em 17 de novembro 

de 2017 (IPHAN, 2017), existe na cidade de Aracaju um prédio tombado pelo IPHAN, 

quatro pedidos indeferidos e um em instrução, situação que denota preocupação 

quanto à preservação do patrimônio material local, haja vista a pouca atuação de 

 
6 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/276 Acesso em: 20 abr. 2019 
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preservação dos patrimônios em Aracaju, por parte do poder público. 

Com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) nota-se um 

alargamento do conceito de patrimônio, o que antes era apenas considerado bem 

tangível, após sua formulação, passou a abarcar o bem imaterial, caracterizado da 

seguinte forma pelo IPHAN7: 

 
[...] os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e 
domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de 
fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou 
lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam 
práticas culturais coletivas). 

 
Essas práticas que caracterizam os bens imateriais são passadas de 

geração em geração, contribuindo com o sentimento de identidade do indivíduo e o 

resgate à memória contida neles. Corroborando com essas ideias, a Organização das 

Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO)8 diz que o 

patrimônio imaterial ou intangível “[...] compreende as expressões de vida e tradições 

que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus 

ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes”. 

No âmbito local, o Estado de Sergipe, tem um exemplo de preservação dos 

bens imateriais, como se pode ver na Lei Estadual Nº 7.682, de 17 de julho de 2013, 

que reconhece a importância da culinária regional, a partir da cultura do amendoim 

verde cozido, como bem patrimonial imaterial do Estado (SERGIPE, 2013). 

Para atender às determinações legais e criar instrumentos adequados ao 

reconhecimento e à preservação desses bens imateriais, criou-se pela esfera federal 

o Decreto Nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000 (BRASIL, 2000), que instituiu o Registro 

de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial (PNPI), o que possibilitou a concretização do Inventário Nacional de 

Referências Culturais (INRC)98. Segundo o IPHAN10, em 2004, uma política de 

 
7 Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234#:~:text=Os%20bens%20culturais%20de%20natureza,q 
ue%20abrigam%20pr%C3%A1ticas%20culturais%20coletivas). Acesso em: 20 abr. 2019 
8 Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-
heritage/ Acesso em: 20 abr. 2019 
 
9 [...] metodologia de pesquisa desenvolvida pelo Iphan para produzir conhecimento sobre os domínios 
da vida social aos quais são atribuídos sentidos e valores e que, portanto, constituem marcos e 
referências de identidade para determinado grupo social. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/ Acesso em: 20 abr. 2019 
10 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234 Acesso em: 20 abr. 2019 
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salvaguarda mais estruturada e sistemática começou a ser implementada, a partir da 

criação do Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI). Em vista disso, é possível 

compreender a complexidade do patrimônio cultural e as políticas de preservação que 

estão sendo ou já estão implantadas no Brasil e em Aracaju-SE. 

Tendo em mente que a educação patrimonial contribui para o entendimento 

da realidade dos indivíduos em sociedade e para o resgate da herança cultural contida 

nas manifestações/objetos e/ou comunidade, este trabalho entende Educação 

Patrimonial como um dos mecanismos que proporciona a liberdade e a mudança de 

realidade de cada indivíduo. 

 

2.6 Objeto cultural de mediação da informação e da memória: Documento 

 

Em vista do já discutido acerca dos objetos culturais de mediação cultural 

e da informação, entende-se a documentação como parte do patrimônio cultural de 

uma sociedade. Assim, para compreender o que se entende por documento na 

atualidade e sobre os objetos culturais mais abundantes em arquivos, é necessário 

refletir sobre o que se entendia como documento até o começo do século XX e o que 

levou a mudança de paradigma que se observa nos dias atuais. 

Assim, sabe-se que nesse período o pensamento era perpassado pelas 

correntes filosóficas do Positivismo, conforme explica Lacerda (2009, p. 329): 

 
O Positivismo na História seria aquela corrente iniciada com a obra do 
historiador alemão Leopold von Ranke, que no século XIX definiu que “os 
documentos falam por si próprios”, consistindo o trabalho do historiador em 
apresentar os “fatos” indicados pelos documentos. Assim,além de carecer de 
interpretações e de hipóteses de fundo, essa historiografia caracterizar-se-ia 
por ser dedicada aos fenômenos políticos, isto é, aos atos dos “grandes 
líderes” e à vida (política) das nações, sem dúvida aí incluídas as guerras. 

 

Ou seja, o documento para os positivistas era tudo aquilo que fosse gerado 

por atos políticos, de grandes líderes, nações e guerras. Qualquer coisa diferente 

disso, não era considerado documento, principalmente para os historiadores. Nesse 

cenário, dois pesquisadores da área da documentação se debruçaram sobre o 

conceito de documento, sendo o primeiro Paul Otlet e em seguida Suzanne Briet. 

Paul Otlet, considerado o pai da documentação, nos anos 1903 cunhou o 

termo “documentação” e durante sua vida aprofundou as discussões teóricas acerca 

do tema. Em 1934, em parceria com Henri Lafontaine, publicou a obra: “Traité de 
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Documentation: Le Livre surle Livre – Théorie e Pratique”, o que segundo Fontoura 

(2012, p. 180) era o resultado de “42 anos de trabalho incansável, em prol da 

organização e difusão da totalidade do conhecimento humano”. Para Ortega e 

Saldanha (2017), o percurso traçado por Otlet nesta obra permite afirmar que, para 

ele, todo e qualquer objeto pode ser abordado como documento, o que é 

revolucionário para o período em que o pensamento positivista dizia o contrário. Esse 

posicionamento de Otlet pode ser percebido no Traité de Documentation, quando ele 

conceitua o termo livro, da seguinte forma: 

 
Livro (bíblion,* documento ou grama) é o termo convencional aqui empregado 
para designar toda espécie de documento. Abrange não apenas o livro 
propriamente dito, manuscrito ou impresso, mas também revistas, jornais, 
textos escritos e reproduções gráficas de qualquer espécie, desenhos, 
gravuras, mapas, esquemas, diagramas, fotografias, etc. A documentação no 
sentido lato do termo abrange o livro, isto é, meios que servem para 
representar ou reproduzir determinado pensamento, independentemente da 
forma como se apresente. 
O livro assim entendido apresenta um duplo aspecto: a) é, primordialmente, 
uma obra feita pelo homem, o resultado de seu trabalho intelectual; b) mas, 
multiplicado em inúmeros exemplares, apresenta-se também como um dos 
inúmeros objetos criados pela civilização e capazes de sobre ela produzir 
efeito; isso é próprio de todo objeto que possua caráter corporal e que se 
organiza tecnicamente. (OTLET, 2018, p. 11) 

 

Otlet propõe uma visão ampla dos estudos de Bibliologia, o que, segundo 

Ortega e Saldanha (2019, p. 193), leva a inferir que, para ele “[…] todo e qualquer 

objeto pode ser abordado como documento – e, ao mesmo tempo, todos se 

relacionam em um contexto enciclopédico e sistemático dentro do Livro (em 

maiúscula) ”. Com esses pensamentos, Paul Otlet formou a base dos estudos sobre 

Documentação na modernidade e muitos pesquisadores seguiram seus estudos. 

Uma expoente nesse assunto e importante intérprete das obras de Otlet foi 

a bibliotecária Suzanne Briet. Segundo Ortega e Saldanha (2019), Briet trouxe maior 

precisão à ideia de que todo objeto pode ser um documento ao condicionar a este 

objeto a atribuição de um indício.  

Esse pensamento foi consolidado na obra Qu'est-ce que la documentation, 

escrita pela bibliotecária em 1951. Segundo Fayet-Scribe (2018), Suzanne tinha como 

objetivo divulgar novas ideias em um domínio desconhecido na França do pós-guerra: 

a Documentação, e mostrar que fora das bibliotecas –, mas também nas bibliotecas –

, existe um novo setor, o da informação especializada, científica, técnica, 

administrativa, que se exprime em perímetros limitados de empresas, associações, 
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poderes públicos, empresas públicas e cujo formato não é enciclopédico. 

Assim, Suzanne Briet definiu documento como “todo indício, concreto ou 

simbólico, conservado ou registrado, com a finalidade de representar, reconstruir ou 

provar um fenômeno físico ou intelectual” (BRIET, 2016, p.1). Ou seja, como escreve 

Lara (2018, p. 76), para Briet o documento é “[…] mais do que o registro ou a prova 

de um fato, definição que ultrapassa os limites de uma concepção tradicional. O 

documento é base de conhecimento registrado, é signo”. 

Para demonstrar sua concepção de documento, Briet utiliza como exemplo 

um antílope em um zoológico e leva em consideração a noção estendida aos objetos 

naturais como forma de documentação. Nesse cenário, ela questiona a possibilidade 

de se catalogar esse animal e chega à conclusão que o antílope catalogado é um 

documento primário e os demais são documentos secundários ou derivados (BRIET, 

2016). Nesse mesmo sentido, Fayet-Scribe (2018, p.812) reflete: 

 
Uma estrela é um documento? Uma galé arrastada por uma correnteza é um 
documento? Um animal vivo é um documento? Não. Porém, são documentos 
as fotografias e os catálogos das estrelas, as pedras de um museu de 
mineralogia, os animais catalogados e expostos em um zoológico. 

 
Ou seja, documentos são produções feitas pelo homem acerca de um 

objeto. Para Saldanha, (2012, p. 11-12): 

 
 

O documento, aqui, não é nem o animal em seu habitat – o que dizia a Briet 
documentalista – nem ele no zoológico – o que, por sua vez, afirmava a Briet 
documentalista (no zoológico, antílope perde seu caráter “natural” e ganha 
caráter de “ser documentado”), mas o discurso que elabora a noção de 
antílope. […] “Antílope” é, pois, uma elaboração discursiva que coloca a 
aproximação do significante, do significado e da “coisa” “antílope” no domínio 
do “pré-documentado”. 

 

Para Saldanha (2012), analisando o questionamento de Briet sobre o 

antílope e a definição de documentação construída por ela, a documentação é a 

elaboração discursiva que aproxima o significante, do significado e da coisa. Ou seja, 

o significado dado pelo homem às coisas pode ser considerado documento, uma vez 

que é apenas o homem que atribui significados abstratos a objetos e coisas. 

Após a Segunda Guerra Mundial, em meados dos anos 1960, segundo 

Ortega e Saldanha (2019), um movimento denominado Les Sciences de L’Information 

et de la Communication surge na França e retoma os estudos sobre Documentação e 

a noção epistemológica de Bibliologia. Esse movimento tinha como pesquisadores 
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Roland Barthes, Robert Escapit, Jean Mayriat e Robert Estival, entre outros. 

Em vista desse cenário, Ortega e Saldanha (2019) recuperam a noção de 

documento e documentação desenvolvida por Meyriat e Estivals. Para eles, a 

definição de documento de Meyriat é operada por meio de duas noções conjuntas e 

inseparáveis: a primeira acerca da natureza material (objeto como suporte) e a 

segunda acerca da natureza conceitual (o conteúdo, a informação em si). Para 

Meyriat, segundo Ortega e Saldanha (2019), o objeto documental se dava em dois 

aspectos, o primeiro “documento por intenção” e o segundo “objetos que receberam 

esta atribuição posteriormente”. Os autores mostram que Meyriat entendia o 

documento como um produto de uma vontade de informar ou de se informar, sendo a 

segunda sempre necessária, uma vez que, se o desejo de fornecer informações não 

encontrar uma resposta no receptor, a informação permanece virtual, e o objeto em 

questão não se torna um documento. Portanto, para Meyriat, segundo Ortega e 

Saldanha (2019), o usuário faz o documento. Nesse sentido, pode-se traçar uma 

relação com os pensamentos de Suzanne Briet, que aborda o papel do homem na 

produção do documento, dando ao objeto uma interpretação e um contexto. 

Na mesma pesquisa, Ortega e Saldanha (2019) tratam dos estudos 

desenvolvidos por Estivals, e mapeiam duas correntes de pensamento acerca do 

documento. De um lado a construção da noção de documento a partir da ideia de 

“escrito” fruto da subjetividade humana, derivado de um sistema de signos ou escrita. 

Portanto, documento nessa noção é visto como uma mensagem fixa manuscrita ou 

impressa, muito semelhante aos pensamentos positivistas. Por outro lado, segundo 

Ortega e Saldanha (2019), a segunda corrente retomada e trabalhada por Estivals é 

embasada pelos estudos de Meyriat, em uma visão pragmática, onde o documento é 

entendido como tal através de um processo de interpretação, que lhe confere 

significado a partir do uso, o que leva a inferir que sua existência se dá no instante em 

que há contato com o usuário. 

Estivals teorizou sobre o “circuito do documento”, segundo Ortega e 

Saldanha (2019), quando ele afirma que, para alcançar o entendimento sobre que é 

documento, é necessária a compreensão sobre a vida social, econômica, política, 

militar e científica de um determinado grupo social. A partir da análise da vida social 

do documento, para a teoria estivalsiana, funda-se a “dialética da superestrutura 

intelectual” que tem relação com o escrito, o documento e a sociedade. 

Na contemporaneidade, todos esses autores embasam o entendimento 
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sobre o que é documento. Seguindo uma tradição meyriatiana, a pesquisadora 

Viviane Couzinet (2009) traça uma relação entre a noção de mediação, complexidade, 

partilha dos saberes e cultura da informação para teorizar sobre documento. Assim, 

para a autora, o conceito de mediação é central para o desenvolvimento da noção de 

informação e documento. 

Além disso, Couzinet (2009) trata das hibridações da mediação como uma 

entrada que autoriza as múltiplas investigações acerca do conceito de documento. 

Nesse sentido, ela apresenta dois trabalhos que se debruçaram sobre o tema, o 

primeiro de Patrick Fraysse, que trata o documento como produtor de patrimônio 

monumental, o que Fraysse denomina como “dispositivo info-comunicacional”. Assim, 

o documento (dispositivo info-comunicacional) estabelece uma representação que 

pode ser levada para fins específicos, o que no caso do patrimônio pode ser o turístico, 

mas também pode ser o de participação na construção de referências culturais. 

Couzinet (2009) aborda um segundo trabalho, desenvolvido por Josiane 

Senié-Demeurisse, que dirige o uso do documento para fins históricos. Nesse sentido, 

na ótica da mediação híbrida, o documento recebe novas funções, sendo um material 

útil para a reconstrução do passado e a prova a serviço da demonstração de uma 

determinada verdade. Portanto, para Couzinet (2009), o documento adquire a função 

de se adaptar à forma de comunicação científica e ao seu destinatário pesquisador ou 

grande público, “[…] o documento pode ser portador de várias categorias de sentidos 

e de funções […] estudá-lo como material revelador das mediações, confirma a 

posição central de como devemos considerá-lo em nossa disciplina” (COUZINET, 

2009, p. 14). 

Em vista de toda a discussão acerca do que é documento, desde Paul Otlet, 

Suzanne Briet e tantos outros pesquisadores que iniciaram esse debate, até a 

contemporaneidade com Viviane Couzinet e Patrick Fraysse, pode-se compreender 

que o conceito de documento se constrói para além da noção de suporte, mas calcado 

nas significações que promovem no contexto individual e coletivo. 

Assim, se para Otlet todo objeto pode ser considerado documento, para 

Suzanne Briet todo objeto pode ser considerado documento a partir da análise 

humana e a produção seguinte ao objeto, o que corrobora com Meyriat e Estivals. Já 

para Couzinet todo objeto pode ser considerado documento, mas sua forma e função 

estão relacionadas à mediação. Portanto, essa pesquisa segue nessa linha de 

pensamento progressista do que é documento e aceita a definição que Calil e Perez 
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(2013) fazem sobre o documento, ao destaca-lo como bem integrante do patrimônio 

cultural brasileiro.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

O trabalho científico é pautado em resultados operacionalizados, que 

sugerem novos estudos e pesquisas e que confirmam ou não uma dada informação 

ou hipótese, além de exigir sustentação, demonstração, argumentação e metodologia. 

Para Del-Masso (2012), a metodologia permite o avanço do homem em sua sede 

inesgotável pelo saber, pelo conhecer, pelo inventar, pelo descobrir e pelo criar. 

Nesse sentido, a metodologia tem o papel de traçar caminhos para 

determinada investigação, de modo a auxiliar na reflexão de um novo olhar sobre os 

objetos de estudos. Este caminho faz parte de um processo parcialmente controlável, 

haja vista que, muitas vezes, a metodologia precisa ser repensada, visto os desafios 

impostos pelo contexto de cada etapa. 

Para Marconi e Lakatos (2006), a metodologia não é exclusiva da alçada 

científica, mas não há ciência sem metodologia científica. Para as autoras, esse 

processo é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar os objetivos propostos, traçando os 

caminhos a serem seguidos, detectando erros e auxiliando nas decisões do cientista. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 
 

Para que um projeto de interferência ganhe sentido, há necessidade de sua 

aplicação em um local que vise alcançar os objetivos planejados, por meio de métodos 

que levem ao alcance de sua eficiência e eficácia. Deste modo, a pesquisa aqui 

apresentada foi realizada no Arquivo Público da Cidade de Aracaju, fundamentada 

pela pesquisa aplicada e descritiva com abordagem qualitativa. Adotou-se, também, 

a metodologia de estudo de caso, baseada na pesquisa intervencionista em campo, 

pois investiga-se um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, a 

mediação cultural, além da pesquisa bibliográfica.  

 

3.2 Técnicas e procedimentos de coleta de dados 

 

As técnicas de coleta de dados correspondem, dentro da caracterização 

dos procedimentos metodológicos, aos recursos que são empregados para obter 
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dados e informações úteis para a análise do problema da pesquisa e o alcance dos 

objetivos. Nesse sentido, Marconi e Lakatos (2006) apontam que é nesta etapa da 

pesquisa que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados, além das técnicas 

selecionadas. Os pesquisadores salientam a importância do entrosamento entre as 

tarefas organizacionais e administrativas com as científicas, para o cumprimento dos 

prazos estabelecidos e orçamento. 

 

3.2.1 Pesquisa bibliográfica 

 
Na primeira etapa, com o intuito de identificar os principais trabalhos 

indexados em bases de dados relacionados ao tema, lançou-se mão da pesquisa 

bibliográfica sistemática, utilizando combinações de palavras-chave e operadores 

booleanos, no ano de 2020. As bases utilizadas foram: Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD); Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI), 

Base de dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(OASIS/IBICT) e a base de dados Periódicos CAPES, do ministério da Educação. As 

combinações de palavras chave e operadores booleanos foram: "Educação 

Patrimonial" AND "Arquivos" AND "Tecnologia"; "arquivo" AND "Mediação da 

informação"; “Arquivo” AND “Educação Patrimonial” e "Arquivo" AND "Mediação 

cultural". Os resultados estão expressos no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Trabalhos identificados em bases de dados 
 

 

Combinações de 
palavras- chave e 

operadores 
Booleanos 

Quantidade de trabalhos encontrados 

 

BDTD 

 

BRAPCI 
 

OASIS 
Periódicos 

CAPES 

"Educação Patrimonial" 
AND "Arquivos" AND 
"Tecnologia" 

 

1 

 

1 

 

- 
 

2 

"arquivo" AND "Mediação 
da informação" 

 

1 

 

4 

 

4 

 

1 
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“Arquivo” Patrimonial” AND 
“Educação 

 

1 

 

3 

 

7 

 

- 

"Arquivo" cultural" AND 
"Mediação 

 

- 
 

3 

 

1 

 

- 

TOTAL 29 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

 

Por meio dos documentos recuperados, foi possível constatar que desses 

trabalhos, três são teses, três dissertações, vinte artigos e três trabalhos de conclusão 

de curso, que passaram pelas fases de leitura e fichamento, sendo utilizados para o 

embasamento teórico, conforme a necessidade das discussões propostas nesse 

trabalho.  

 
3.2.2 Curadoria dos recursos culturais do APA 

 

A curadoria, segundo a BNCC (2018), é um processo que implica na 

escolha, seleção de conteúdo/informação, validação, forma de organizá-los, 

hierarquizá-los e apresentá-los. Nesse sentido, a curadoria está relacionada à ação 

de construção de produções feitas a partir de outras previamente existentes. No 

campo da informação, a curadoria envolve processos mais apurados de seleção e 

filtragem de informações, que podem requerer procedimentos de checagem e 

validação, comparações, análises, (re)organização, categorização e reedição de 

informações, entre outras possibilidades. Assim, para realização desta etapa da 

pesquisa, foram realizadas visitas ao acervo documental do Arquivo Público da 

Cidade de Aracaju, para a identificação dos objetos culturais disponíveis e que 

atendam aos objetivos desta pesquisa, como pode ser visto no quadro 2: 

 

Quadro 2 - Visitas ao Arquivo Público da Cidade de Aracaju entre 2020 e 2021. 

Nº visita Objetivo da visita 

1 Reconhecimento geral da instituição. 
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Fonte: dados da pesquisa, 2021 

 

Ressalta-se que o pesquisador já detinha um conhecimento profundo da 

documentação existente na instituição, uma vez que ele trabalhou na instituição por 

mais de dois anos (entre 2017 e 2020), o que propiciou uma maior agilidade na 

identificação dos recursos prováveis para uso desta pesquisa. Em complemento, 

destaca-se o fato de que a instituição ficou fechada por meses, por determinação 

legal, em vista das normas de segurança sanitárias municipal, estadual e nacional 

contra a COVID-19. Também, ressalta-se o fato de que a instituição esteve sem 

profissionais da informação em seu quadro de servidores, desde março de 2020 até 

os dias atuais, o que ocasionou um déficit na organização documental da instituição, 

impactando direta e indiretamente nesta pesquisa, uma vez que a dificuldade de 

recuperação da informação é uma realidade alarmante na instituição.  

Contudo, o pesquisador conseguiu coletar 215 imagens de 61 documentos 

diferentes, que passaram por um filtro com base no plano pedagógico proposto por 

esta pesquisa, resultando na utilização de 30 imagens, de 33 documentos para 

construção dos ODA.  

 

 

 

 

 

 

2 Reconhecimento geral dos recursos ofertados pela instituição. 

3 Reconhecimento geral dos recursos ofertados pela instituição. 

4 Análise, coleta e digitalização dos dados: Jornais 

5 Análise, coleta e digitalização dos dados: Jornais  

6 Análise, coleta e digitalização dos dados: Fotografia 

7 Análise, coleta e digitalização dos dados: Fotografia 

8 Análise, coleta e digitalização dos dados: Documentos diversos 

9 Análise, coleta e digitalização dos dados: Documentos diversos 

10 Análise, coleta e digitalização dos dados: Documentos diversos 
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Figura 2 – Amostra da tipologia documental encontrada no APA para digitalização. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Destaca-se o fato de ter sido utilizado, também, imagens disponibilizadas 

pela instituição, fotografadas pela fotografa da prefeitura. Bem como, foi utilizado fotos 

disponíveis na internet. Esse fato ocorreu, pois houve dificuldade de recuperação da 

informação, por parte da instituição, que enfrenta a problemática da desorganização 

documental, da falta de uma política de organização e da não existência de 

profissionais qualificados para tal ação no quadro de funcionários.  

 

3.3 Metodologia pedagógica para educação Patrimonial 

 

Para a criação do plano pedagógico e da trilha formativa, utiliza-se a 
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mediação cultural como método para desenvolvimento da educação patrimonial. 

Nesse sentido, Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p. 9) apresentam um exemplo de 

como podem ser desenvolvidas as etapas dessa prática educacional, no quadro 3 a 

seguir: 

 

Quadro 3 - Etapas metodológicas 

 

Etapas Recursos/ Atividades Objetivos 

 
 

1)Observação 

Exercícios de  percepção 

visual/sensorial, por meio de 

perguntas,  manipulação, 

experimentação,    medição, 

anotações, comparação, dedução, 

jogos de detetive 

Identificação do  objeto/ 

função/significado; 

Desenvolvimento  da percepção 

visual e simbólica 

2) Registro Desenhos, descrição verbal ou escrita, 

gráficos, fotografias, maquetes, mapas 

e plantas baixas 

Fixação do conhecimento 

percebido, aprofundamento da 

observação e análise crítica; 

Desenvolvimento da memória, 

pensamento lógico, intuitivo e 

operacional 

3) Exploração Análise do problema, levantamento de 

hipóteses, discussão, 

questionamento, avaliação, pesquisa 

em outras fontes como bibliotecas, 

arquivos, cartoriais, instituições, 

jornais, entrevistas. 

Desenvolvimento das 

capacidades de análise e 

julgamento crítico, interpretação 

das evidências e significados. 

4) Apropriação Recriação, releitura, dramatização, 

interpretação em diferentes meios de 

expressão como pintura, escultura, 

drama, dança, música, poesia, texto, 

filme, vídeo 

Envolvimento afetivo, 

internalização, desenvolvimento 

da capacidade de auto 

expressão, apropriação, 

participação criativa, valorização 

do bem cultural. 

 

Fonte: Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p. 9) 
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Em vista do quadro 3 apresentado por Horta, Grunberg e Monteiro (1999), 

os Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) propostos nesta pesquisa serão criados 

inspirados nas etapas de observação, registro, exploração e apropriação. 

Além disso, Horta, Grunberg e Monteiro (1999) salientam a importância de 

ter definido o objeto, o fenômeno e o tema de pesquisa, para o pleno desenvolvimento 

da Educação Patrimonial. Portanto, a proposta de Educação Patrimonial que será 

desenvolvida no APA tem como objeto o patrimônio cultural de Aracaju, o fenômeno 

será a mediação cultural e os temas serão selecionados a partir das visitas à 

instituição e conforme as habilidades e competências propostas pelo Plano 

Pedagógico.  

Além disso, para criação dos Objetos Digitais e Aprendizagem, utilizou-se 

como referencial metodológico as ideias propostas por Delizoicov e Angotti (1990); 

Barreto (2019) e Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) acerca dos três momentos 

pedagógicos, que são,  

1. Momento “Problematização inicial”: Etapa em que questões e/ou 

situações estão relacionadas ao tema ou conteúdo que os alunos conhecem, mesmo 

que esses alunos não consigam compreender de forma completa ou corretamente, 

pois, provavelmente, não disponham de conhecimento específico necessário. Nesse 

momento, busca-se incentivar a discussão, levando a explicações contraditórias entre 

eles, para que, assim, possam identificar possíveis limitações do próprio 

conhecimento 

2. Momento “Organização do conhecimento”: Etapa em que a mediação do 

mediador11  é necessária para auxiliar na organização e compreensão dos temas. 

Esse mediador lança algumas respostas sobre perguntas iniciais realizadas pelos 

alunos e incorpora conhecimentos científicos à discussão. Ainda, segundo Bonfim, 

Costa e Nascimento (2018), o professor deve elaborar neste momento exercícios de 

fixação dos conhecimentos, podendo ser por meio de textos e/ou experimentos. Os 

autores, inclusive, sugerem a utilização de recursos das TIC para tal processo, como 

“mídias tecnológicas, como televisão, vídeos, filmes, programas tecnológicos, 

aplicativos de celulares, simulações, entre outros, de modo a auxiliar no processo da 

 
11 Nos referenciais teóricos utilizados para tratar dos três momentos pedagógicos, o mediador é o 
professor. Contudo, propõe-se nessa pesquisa o alargamento da ideia proposta, incluindo o 
entendimento de mediador como aquele que está dotado do conhecimento sobre o assunto e que 
compreende seu papel como mediador da informação, do conhecimento. Portanto, a ideia de mediador 
aqui se estende, também, para os profissionais da informação 
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sistematização do conhecimento” (BONFIM; COSTA; NASCIMENTO, 2018, p. 189) 

3. Momento “Aplicação do conhecimento”: Etapa de sistematização das 

discussões levantadas pelas etapas anteriores, bem como o momento de abordar os 

conhecimentos consolidados pelos alunos e aprofundamento daquilo que ainda não 

tenha sido aprofundado.  

Em síntese, Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012), apresentam um 

exemplo de como sistematizar os três momentos pedagógicos, que podem ser vistos 

na figura 3:  

 

Figura 3 - Exemplo de sistematização dos três momentos pedagógicos por Gehlen, 
Maldaner e Delizoicov (2012). 

 

Fonte: Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012, p.13). 

 

Barreto (2019) apresenta outra proposta com base no mesmo processo 

metodológico, como pode ser visto na figura 4: 

 

Figura 4 - Exemplo de sistematização dos três momentos pedagógicos por Barreto (2019). 
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Fonte: Barreto (2019, p.42) 

 

Com base nas propostas apresentadas pelos autores que tratam dos três 

momentos pedagógicos, e levando-se em consideração as ideias sobre educação 

patrimonial de Horta, Grunberg e Monteiro, elaborou-se o plano pedagógico e a trilha 

formativa de educação patrimonial desta pesquisa, que são apresentadas nas seções 

seguintes.  

 

3.3.1 Plano pedagógico 

 

Entende-se por plano pedagógico neste trabalho a estrutura de 

planejamento pedagógico para exercício de atividade educativa, nesse caso de 

educação patrimonial. Nele constam diretrizes norteadoras do fazer pedagógico, 

como: unidade temática, objetivo da ação, o objeto do conhecimento a ser trabalhado 

e as habilidades e competências que se busca desenvolver.  

Desse modo, é possível se ter um panorama inicial do que se pretende com 

a ação planejada e uma organização da ação e, após a execução, possa-se 

compreender se de fato os objetivos foram atingidos e as habilidades e competências 

desenvolvidas, ou caso não tenham sido alcançadas, o plano deve ser reavaliado. Ou 

seja, o plano pedagógico é um documento mutável, antes, durante e depois da ação 

educativa, com base nas necessidades dos alunos, devendo ser reavaliado a cada 

nova necessidade.  

Sendo assim, para a construção do plano pedagógico desta pesquisa foram 

utilizados como base dois documentos normativos: o primeiro é a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) de referência nacional e o segundo é o “Currículo de 

Sergipe: educação infantil e ensino fundamental”, de referência estadual. Essas 

diretrizes deram embasamento teórico e legal para propor ações de educação 

patrimonial que auxiliem na educação formal dos participantes, principalmente 

aqueles nos anos finais do ensino fundamental, haja visto que foi necessário fazer um 

recorte de participantes por anos escolares, a fim de delimitar melhor quais Objetos 

Digitais de Aprendizagem seriam criados. Assim, escolheu-se 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos, 

pois tanto as habilidades da BNCC, como do currículo sergipano eram as que 

mais se encaixavam nos assuntos que o APA pode contribuir e tem material 
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para isso.  

Entretanto, apesar da construção pedagógica ter sido baseada em 

competências e habilidades para o ensino fundamental maior, os mediadores 

multiplicadores desta ação podem adaptar o conteúdo e a abordagem para todo o tipo 

de público, uma vez que há a possibilidade de relações entre as habilidades e 

competências de todas as faixas etária de ambos os documentos normativos tomados 

como referência.   

Sendo assim, com base em visitas de análise prévia da documentação 

disponível no APA, como apresentado no Quadro 3, foi possível traçar propostas de 

Objetos Digitais de Aprendizagem temáticos, para esta pesquisa, com base nos 

documentos iniciais identificados. Com isso, analisou-se a BNCC e o currículo 

Sergipano de educação infantil e ensino fundamental, a fim de identificar unidades 

temáticas/eixos que se relacionavam com a documentação disponível na instituição. 

Portanto, o movimento inicial da construção do Plano Pedagógico dos ODA está 

pautado na disponibilidade de recursos culturais da instituição, como mostra a figura 

5: 

 

Figura 5 - Processo sistemático para elaboração do Plano pedagógico e da trilha formativa 
para atividade de Educação Patrimonial 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Desta forma, elaborou-se o Plano Pedagógico para atividades de Educação 

Patrimonial no Arquivo Público da Cidade de Aracaju, como pode ser visto no quadro   
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Quadro 4 – Plano pedagógico para criação de ODAS de educação patrimonial no APA. 

 

Aula 
Unidades 

Temáticas/Eixos 
Ano 

letivo 
Objeto do 

conhecimento 
Especificidade dos objetos de 

conhecimento 

Habilidades 
Currículo 
Sergipano 

Habilidades 
BNCC 

Competências 
Gerais BNCC 

Recursos do 
APA 

ODA 
1 
 
 
  

Registros da 
história: 

linguagens e 
culturas 

5º ano 

Os patrimônios 
materiais e 
imateriais da 
humanidade 

Diferentes formas de registros 
da história (oral, escrita, 
pictográfica, imagética, 
eletrônica, musical etc.) e os 
significados política, social e 
cultural atribuídos a esses 
registros; Produção, 
hierarquização e difusão dos 
marcos e registros da história 
por diferentes grupos sociais; A 
ideia de tempo; As diferentes 
formas de marcação do tempo; 
Temas impactantes e 
relevantes da atualidade; A 
noção de patrimônio; 
Identificação de patrimônio 
material e imaterial da 
humanidade; Mudanças e 
permanências do patrimônio 
material e imaterial da 
humanidade ao longo do tempo; 
A preservação e depredação 
dos patrimônios (a educação 
patrimonial, como exemplo de 
preservação; e as guerras e a 
exploração da natureza 
insustentável, como exemplos 
de depredação).  
 
  

(EF05HI10) 
Inventariar os 
patrimônios 
materiais e 
imateriais da 
humanidade e 
analisar mudanças 
e permanências 
desses patrimônios 
ao longo do tempo 
 
(EF05HI01SE) 
Elencar os 
patrimoniais 
materiais e 
imateriais de sua 
região e valorizar 
essa expressão de 
identidade cultural. 

(EF05HI10) 
Inventariar os 
patrimônios 
materiais e 
imateriais da 
humanidade e 
analisar 
mudanças e 
permanências 
desses 
patrimônios ao 
longo do tempo. 

1. Valorizar e utilizar 
os conhecimentos 
historicamente 
construídos sobre o 
mundo físico, social, 
cultural e digital para 
entender e explicar a 
realidade, continuar 
aprendendo e 
colaborar para a 
construção de uma 
sociedade justa, 
democrática e 
inclusiva. 
 
3. Valorizar e fruir as 
diversas 
manifestações 
artísticas e culturais, 
das locais às 
mundiais, e também 
participar de práticas 
diversificadas da 
produção artístico-
cultural. 
 
5. Compreender, 
utilizar e criar 
tecnologias digitais 
de informação e 

Recortes de 
jornais de 
festas típicas, 
monumento 
Inácio Barbosa 
e foto da praia 
da Atalaia, 
Fotos de 
festas típicas 
de Aracaju 
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ODA 
2 

História: tempo, 
espaço e formas 

de registros 
6º ano 

A questão do 
tempo, 
sincronias e 
diacronias: 
reflexões sobre o 
sentido das 
cronologias. 
 
Formas de 
registro da 
história e da 
produção do 
conhecimento 
histórico. 

Noções de tempo e história; 
Periodização dos processos 
históricos; Formas de contar o 
tempo; Observação de 
calendários de diferentes povos 
e sua relação com as crenças e 
os ritmos de trabalho; A História 
e sua relação com as fontes; O 
trabalho com o documento; Os 
tipos de fontes históricas 
(Escritas, visuais, orais e 
materiais); Formas de registrar 
a memória e a História de povos 
do passado; O conceito de 
memória (individual e coletiva); 
Surgimento da espécie humana 
na África; Mitos criadores de 
diversos povos. 

(EF06HI01SE) 
Compreender o 
conceito de 
memória, 
relacionando a 
memória individual 
e coletiva no 
âmbito local, 
regional e nacional. 
 
(EF06HI02) 
Identificar a gênese 
da produção do 
saber histórico e 
analisar o 
significado das 
fontes que 
originaram 
determinadas 
formas de registro 
em sociedades e 
épocas distintas, 
bem como a 
necessidade de 
preservação desse 
patrimônio 
histórico-cultural. 

(EF05HI07) 
Identificar os 
processos de 
produção, 
hierarquização e 
difusão dos 
marcos de 
memória e discutir 
a presença e/ou a 
ausência de 
diferentes grupos 
que compõem a 
sociedade na 
nomeação desses 
marcos de 
memória 
 
(EF06HI01) 
Identificar 
diferentes formas 
de compreensão 
da noção de 
tempo e de 
periodização dos 
processos 
históricos 
(continuidades e 
rupturas). 
 
 
 
 
 
 
  

comunicação de 
forma crítica, 
significativa, reflexiva 
e ética nas diversas 
práticas sociais 
(incluindo as 
escolares) para se 
comunicar, acessar e  
disseminar 
informações, 
produzir 
conhecimentos, 
resolver problemas e 
exercer 
protagonismo e 
autoria na vida 
pessoal e coletiva. 

Fotos de antes 
e depois, 
lugares de 
Aracaju. Tipos 
de fontes 
históricas, 
utilizar os 
múltiplos 
suportes 
presentes no 
arquivo 

ODA 
3 

A organização do 
poder e as 

dinâmicas do 
7º ano 

A conquista da 
América e as 
formas de 

Formação e consolidação das 
monarquias: razões da 
centralização política, medidas 

(EF07HI08) 
Descrever as 
formas de 

(EF07HI08) 
Descrever as 
formas de 

Documentação 
sobre a 
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mundo colonial 
americano 

organização 
política dos 
indígenas e 
europeus: 
conflitos, 
dominação e 
conciliação 

que levaram à centralização das 
monarquias, principais 
características dos governos, 
diferenças políticas entre os 
governos centralizados e 
descentralizados; A 
organização das sociedades 
americanas no tempo da 
conquista; Mecanismos de 
alianças, confrontos e 
resistências; O contato entre os 
povos da América e os 
europeus; o genocídio indígena 
e a ocupação do território; 
formas de resistências dos 
povos indígenas. 

organização das 
sociedades 
americanas no 
tempo da conquista 
com vistas à 
compreensão dos 
mecanismos de 
alianças, 
confrontos e 
resistências, com 
destaque para as 
populações 
ameríndias que 
ocupavam o 
território do atual 
Nordeste brasileiro 
como um todo e 
Sergipe 
especificamente. 
 
(EF07HI09) 
Analisar os 
diferentes impactos 
da conquista 
europeia da 
América para as 
populações 
ameríndias e 
identificar as 
formas de 
resistência, com 
destaque para 
aquelas que 
ocupavam o atual 
nordeste brasileiro 
como um todo e 
Sergipe 
especificamente. 

organização das 
sociedades 
americanas no 
tempo da 
conquista com 
vistas à 
compreensão dos 
mecanismos de 
alianças, 
confrontos e 
resistências. 
 
(EF07HI09) 
Analisar os 
diferentes 
impactos da 
conquista europeia 
da América para 
as populações 
ameríndias e 
identificar as 
formas de 
resistência. 
 
(EF07HI12) 
Identificar a 
distribuição 
territorial da 
população 
brasileira em 
diferentes épocas, 
considerando a 
diversidade étnico-
racial e étnico-
cultural (indígena, 
africana, europeia 
e asiática). 

população 
indígena 
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ODA 
4 

"Os processos de 
independência nas 
Américas" 

8º ano 

Independência 
dos Estados 
Unidos da 
América 
Independências 
na América 
espanhola • A 
revolução dos 
escravizados em 
São Domingo e 
seus múltiplos 
significados e 
desdobramentos: 
o caso 
do Haiti Os 
caminhos até a 
independência 
do Brasil 

Lutas pela independência do 
Brasil; A Corte portuguesa na 
América; Organização social e 
política do Brasil (1808 a 1822); 
Sergipe no contexto do Império 
Português; A escravidão e a 
questão racial no período 
imperial; O problema das terras 
indígenas no Brasil; 
Preconceitos, racismo e 
violências contra negros e 
indígenas na América Latina. 

(EF08HI12) 
Caracterizar a 
organização 
política e social no 
Brasil desde a 
chegada da Corte 
portuguesa, em 
1808, até 1822 e 
seus 
desdobramentos 
para a história 
política brasileira, e 
localizar o papel da 
província de 
Sergipe no 
conjunto da nação 
em formação. 

(EF08HI07) 
Identificar e 
contextualizar as 
especificidades 
dos diversos 
processos de 
independência nas 
Américas, seus 
aspectos 
populacionais e 
suas 
conformações 
territoriais. 
 
(EF08HI12) 
Caracterizar a 
organização 
política e social no 
Brasil desde a 
chegada da Corte 
portuguesa, em 
1808, até 1822 e 
seus 
desdobramentos 
para a história 
política brasileira. 
 
  

08 de julho 
1820 Sergipe 
se torna 
independente 
da Bahia 

ODA 
5 

Ditadura civil-
militar (1964) 
contexto e 
desenrolar 

9º ano 

Os anos 1960: 
revolução 
cultural? A 
ditadura civil 
militar e os 
processos de 
resistência, as 
questões 
indígena e negra 
e a ditadura 

O Brasil entre 1946 e 1964, 
análise da política, economia e 
sociedade no período; A 
fragilidade democrática, a 
instabilidade política; 
Industrialização e urbanização; 
A construção de Brasília e as 
tentativas de modernização do 
país Expansão das camadas 
urbanas e movimentos sociais 

(EF09HI19) 
Identificar e 
compreender o 
processo que 
resultou na ditadura 
civil militar no Brasil 
e discutir a 
emergência de 
questões 
relacionadas à 

(EF09HI17) 
Identificar e 
analisar processos 
sociais, 
econômicos, 
culturais e políticos 
do Brasil a partir 
de 1946. 
 
(EF09HI18) 

Documentos 
sobre a 
Ditadura 
Militar.  
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por direitos; Os movimentos do 
campo e a luta por terras e 
trabalho; O crescimento 
desordenado das cidades e o 
aumento das desigualdades 
sociais e regionais; Os conflitos 
internos e o contexto de Guerra 
Fria que resultou na instauração 
da ditadura civil-militar (1964-
1985); O combate ao “inimigo 
interno” e o anticomunismo; Os 
atos institucionais e suas 
consequências políticas e 
sociais para o Brasil; 
Repressão, censura, torturas, 
exilio e mortes; O terrorismo de 
Estado; Os órgãos de 
inteligência da repressão; As 
resistências durante a ditadura 
(Greves, protestos, luta 
armada); A resistência ao Golpe 
de 1964 em Sergipe e a 
deposição de Seixas Dória; Os 
extermínios contra os indígenas 
e negros durante a ditadura 
civil-militar; As lutas de 
indígenas e quilombolas 
durante o período da ditadura e 
suas reivindicações atuais. 

memória e à justiça 
sobre os casos de 
violação dos 
direitos humanos. 
 
(EF09HI20) Discutir 
os processos de 
resistência e as 
propostas de 
reorganização da 
sociedade 
brasileira durante a 
ditadura civil-militar 
e compreender a 
deposição do 
governador 
sergipano Seixas 
Dória a partir da 
resistência ao 
golpe de 1964. 

Descrever e 
analisar as 
relações entre as 
transformações 
urbanas e seus 
impactos na 
cultura brasileira 
entre 1946 e 1964 
e na produção das 
desigualdades 
regionais e sociais.  
 
(EF09HI19) 
Identificar e 
compreender o 
processo que 
resultou na 
ditadura civil-
militar no Brasil e 
discutir a 
emergência de 
questões 
relacionadas à 
memória e à 
justiça sobre os 
casos de violação 
dos direitos 
humanos. 
 
(EF09HI20) 
Discutir os 
processos de 
resistência e as 
propostas de 
reorganização da 
sociedade 
brasileira durante 
a ditadura civil-
militar.  
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3.3.2 Digitalização documental e criação dos Objetos Digitais de Aprendizagem. 

 
 

Para digitalização dos recursos culturais do APA, levando-se em 

consideração as condições orçamentárias dessa pesquisa, utilizou-se como 

ferramenta tecnológica de digitalização uma câmera digital profissional modelo T5 

Rebel da marca Canon, lente 18-55mm, fotografando em formato JPG. Além disso, o 

software receptor dessas imagens foi o Photoshop Express, versão 6.9.747, para 

sistema operacional Android, da empresa Adobe e de acesso gratuito. 

Com base na metodologia proposta, os Objetos Digitais de Aprendizagem 

foram criados em três formatos diferentes, mas complementares um dos outros, sendo 

o primeiro um podcast educativo, o segundo um material didático escrito e ilustrado 

para leitura e o terceiro atividade interativa digital, como pode ser visto no esquema 

da figura 6: 

 

Figura 6 - Estrutura completa do Objeto Digital de Aprendizagem. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

 Esses objetos serão hospedados e aglutinados conforme seus motes 

temáticos por meio da plataforma Google ClassRoom, ferramenta gratuita que 

possibilita o gerenciamento dos conteúdos pedagógicos e da interação entre mediador 

e usuários dos conteúdos. Além disso, a ferramenta possibilita a utilização de diversas 
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outras que facilitam o processo pedagógico, como videochamadas pelo Google Meet, 

lousas virtuais com o Jamboard, enquetes com o Google formulário e muitas outras.  

Essa plataforma foi escolhida tendo em vista o acesso gratuito tanto para 

instituições como para os usuários, bem como a facilidade no acesso, uma vez que 

há a possibilidade de acesso tanto pelo computador como pelo celular, por meio do 

aplicativo.  

 

3.3.3 Trilha formativa 

 

Entende-se como trilha formativa o caminho pedagógico a ser desenvolvido 

com os participantes da mediação, com o objetivo de desenvolver determinadas 

competências e habilidades. Para tanto, esta pesquisa utilizou os métodos 

pedagógicos propostos (Educação patrimonial e os três momentos pedagógicos), com 

base no Plano Pedagógico e nos Objetos Digitais de Aprendizagem, para desenvolver 

o caminho formativo que os participantes da ação deverão percorrer, dividido em três 

momentos, como pode ser visto no quadro 5: 

 

Quadro 5 - Trilha formativa para execução dos ODA de educação patrimonial no APA 

Três momentos 
pedagógicos  

Educação Patrimonial Horta, 
Grunberg e Monteiro (1999) 

Partes do ODA 

1. Momento “Problematização 
inicial”:  

Etapa em que questões e/ou 
situações relacionadas ao tema 
ou conteúdo que os alunos 
conhecem.  

1)Observação 

Identificação do objeto/ 
função/significado; 
Desenvolvimento da percepção 
visual e simbólica 

Podcast  

2. Momento “Organização do 
conhecimento”: 

Etapa que a mediação do 
mediador é necessária para 
auxiliar na organização e 
compreensão dos temas 

2) Registro 

Fixação do conhecimento percebido, 
aprofundamento da observação e 
análise crítica; 

3) Exploração Desenvolvimento das 
capacidades de análise e 
julgamento crítico 

Material para 
leitura 
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3. Momento “Aplicação do 
conhecimento”: 

Etapa de sistematização das 
discussões levantadas pelas 
etapas anteriores, bem como o 
momento de abordar os 
conhecimentos consolidados 
pelos alunos e aprofundamento 
daquilo que ainda não tenha 
sido aprofundado 

4) Apropriação 

Envolvimento afetivo, 
internalização, desenvolvimento da 
capacidade de auto expressão, 
apropriação, participação criativa, 
valorização do bem cultural. 

Atividade 

 

Portanto, cada parte do ODA tem relação com uma etapa dos métodos 

pedagógicos escolhidos nesta pesquisa, a fim de desenvolver a habilidade e 

competências propostas no Plano Pedagógico e, também, alcançar a eficiência das 

metodologias propostas.  

Assim, o Podcast tem o objetivo de introduzir o assunto abordado, de modo 

a provocar questionamentos e interesse sobre o assunto, como proposto pelos três 

momentos pedagógicos, no momento um (Problematização inicial). Ainda, nesse 

momento, busca-se desenvolver a etapa “Observação”, proposta por Horta, Grunberg 

e Monteiro (1999), mas com a adequação ao formato da mídia escolhida, como o 

podcast é um formato audível, o participante não desenvolverá a percepção visual do 

objeto, mas fará esse processo de forma imaginativa a partir da escuta, 

desenvolvendo a percepção visual nos outros materiais que formam o ODA.  

Já no material para leitura, o objetivo é desenvolver o momento dois que 

compõe a metodologia dos três momentos pedagógicos, sendo a etapa da 

“Organização do conhecimento”. Nesse momento, no material didático há um texto 

inicial sobre o assunto tratado, bem como indicações de materiais extra para leitura e 

aprofundamento, assim, o mediador do processo, de forma implícita, orienta o estudo 

do participante. Com isso, há a fixação do conhecimento e a análise crítica do 

participante com relação ao assunto tratado, objetivos das etapas dois e três da 

metodologia proposta por Horta, Grunberg e Monteiro (1999). 

Em consonância com as duas primeiras partes do ODA, a terceira é a 

atividade, que tem como objetivo aplicar o terceiro momento da metodologia dos três 

momentos pedagógicos, Aplicação do conhecimento”. Nesta etapa, os participantes 

consolidam o conhecimento adquirido e partem para mais aprofundamentos, se for de 

interesse deles. Desta forma, a terceira parte do ODA alcança a última etapa proposta 
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por Horta, Grunberg e Monteiro (1999), a Apropriação, uma vez que há a 

internalização do conhecimento e apropriação desse pelos participantes.  
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4 DIAGNÓSTICO  

 

Entende-se que o diagnóstico é um instrumento que permite identificar 

elementos essenciais que caracterizam uma situação ou organização e que podem 

suscitar uma intervenção. A partir disso, pode-se promover soluções para problemas 

ou melhorias significativas para uma determinada instituição.  

Nesse sentido, como descreve Vasconcellos Filho (1978), utiliza-se o 

diagnóstico para definir a direção que a instituição deve seguir, através da descoberta 

de objetivos válidos e não-subjetivos. A seguir é possível analisar as seções que 

norteiam o diagnóstico relativo ao APA. 

 

4.1 Caracterização do local de pesquisa  

 
Sabe-se que na década de 1970, o governo brasileiro tentou dar conta da 

proteção dos arquivos permanentes. Para tanto, criou-se o Pró-documento, Programa 

Nacional de Preservação da Documentação Histórica, conduzido pela Sphan, 

Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e também se deu a criação do 

Sistema Nacional de Arquivos (Sinar), coordenado pelo Arquivo Nacional. Contudo, 

somente em 1985, após a criação da Secretaria Municipal de Cultura de Aracaju-SE, 

a atual Fundação Cultural Cidade de Aracaju (FUNCAJU), é que surgiu um movimento 

cultural da defesa do patrimônio público do município de Aracaju. Isso resultou, mais 

tarde, na criação do Arquivo Público da Cidade de Aracaju (APA), durante a gestão 

de Lânia Maria Conde Duarte (FUNCAJU) em 1986, quando o prefeito, Jackson 

Barreto de Lima, assinou a Lei 1300 de 8/10/1987 (ARACAJU, 1987). 

O APA foi criado para localizar, recolher, selecionar, registrar, arranjar, 

classificar e guardar os documentos ou fundos de valor legal, administrativo e histórico 

provenientes das entidades públicas, bem como os papéis relativos a pessoas 

naturais e jurídicas de direitos privados. Além disso, a lei de criação do APA, no artigo 

2º, atribuiu à instituição as seguintes competências: inventariar a documentação de 

terceiros conforme técnicas arquivísticas; realizar pesquisa de interesse administrativo 

e histórico; franquear o uso do acervo às entidades e ao público em geral, atendendo 

aos pedidos de informação, consoantes as disposições regulamentares; manter 

intercâmbio e prestar assistência técnicas dentro ou fora do município; contribuir 

para a difusão cultural, promovendo pesquisas, cursos e conferências, e 
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participando de comemorações cívicas; coordenar o Sistema de Arquivos 

Municipais e constituir missões, de caráter especial, com o fim de levantar 

documentos, relativos ao Município de Aracaju, encontrados em outros arquivos 

(ARACAJU, 1987). 

Entretanto, ao analisar a gestão documental do município de Aracaju, nota-

se que o Sistema de Arquivos criado pela Lei N. 1300 de 1987 encontra-se atualmente 

inoperante, uma vez que a gestão documental da Prefeitura de Aracaju se fragmentou 

em diversos outros arquivos. Assim, o Arquivo Público da Cidade de Aracaju se 

reduziu à gestão documental de parte da documentação histórica do município e da 

gestão dos documentos administrativos correntes, intermediários e históricos da 

Fundação Cultural Cidade de Aracaju (FUNCAJU). Nesse sentido, esta pesquisa se 

debruçou sobre o APA de cunho permanente/histórico da Prefeitura de Aracaju. 

O APA está localizado à Rua Estância, n. 36, no Centro de Aracaju, 

Sergipe. O prédio da instituição é alugado e, de modo geral, possui três salas de 

acervo documental, sendo a primeira destinada à biblioteca de apoio à pesquisa e ao 

acervo cartográfico; a segunda à documentação administrativa/permanente da 

prefeitura e hemeroteca e a terceira ao acervo da FUNCAJU e ao acervo fotográfico. 

Desde sua criação, o APA teve, como já visto, sua administração ligada à Fundação 

Cultural da Cidade de Aracaju, como pode ser percebido, também, no organograma 

da figura 6.  
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Figura 6 - Estrutura organizacional básica da FUNCAJU 

 

Fonte: https://transparencia.aracaju.se.gov.br/archives/organogramas/funcaju.pdf 

 

Ao entender a história e organização administrativa da instituição, faz-se 

necessária a apresentação do atual prédio do APA. A fachada da instituição é 

marcada por vidraças escuras e uma porta de madeira central. Ao entrar na instituição, 

o usuário pode ver dois espaços, a recepção e, mais à frente, a sala de consulta e 

estudos, separadas por uma mureta, que dá ampla visão a ambos os espaços, 

interligando-os.  

https://transparencia.aracaju.se.gov.br/archives/organogramas/funcaju.pdf
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Na recepção há em ambos os lados sofás na cor cinza, colados na parede 

branca. Acima de cada um deles existe um quadro emoldurado em madeira, do lado 

direito o quadro é um mapa da cidade de Aracaju e no lado esquerdo uma espécie de 

exposição documental, composta de uma única moldura com cópia de diversos 

documentos colados, tratando da criação da bandeira municipal de Aracaju. A primeira 

impressão que o usuário tem ao entrar na instituição é de que o espaço foi planejado 

para uma residência e adaptado para outras finalidades, como é o caso do arquivo.    

Ainda na recepção, há três caminhos para espaços diferentes: o primeiro é 

uma porta de madeira, localizada na parede esquerda, essa porta leva para a cozinha 

dos funcionários, que normalmente fica fechada para acesso de pessoas externas. 

Logo ao lado desta porta, há o segundo caminho, uma passagem ampla e sem porta, 

para uma ante sala, que foi decorada com retratos dos prefeitos da cidade, desde a 

fundação da capital até os dias atuais, e que é apresentada como uma exposição 

permanente dos gestores. Essa ante sala, leva para a sala da direção do arquivo, que 

também, normalmente, fica fechada para acesso de pessoas externas. Voltando à 

recepção, ao passar pelos dois outros caminhos e seguir em frente, o usuário se 

depara com a entrada para a sala de consulta e estudos, que fica dois degraus acima 

da recepção, proporcionando uma visão mais elevada do primeiro espaço, haja vista 

a separação pela mureta.  

Na sala de consulta e estudos o que mais chama a atenção é a presença 

de uma mesa de madeira grande, retangular e com as bordas arredondadas, com 

capacidade de receber 12 cadeiras. Essa mesa fica posicionada no lado direito da 

sala e é a única ofertada para os usuários utilizarem. Atrás dela há banners 

pendurados na parede branca referentes às normas de convívio no espaço e 

informações sobre a instituição. Os usuários sentados à mesa têm a visão da 

recepção, uma vez que ela é o objeto mais próximo da mureta que separa os espaços. 

Ainda na sala de consulta e estudos, o usuário nota que há um balcão, no estilo bar, 

em forma de meia lua. Este balcão é utilizado para apoiar documentos em 

processamento técnico e catálogos manuais. Atrás desse balcão, no chão, também 

há documentos armazenados para o processamento técnico, servindo como uma 

espécie de depósito (Ao visitar toda a instituição, nota-se o motivo desse espaço estar 

sendo utilizado para tal fim, haja vista a lotação dos outros espaços com documentos). 

Dentro desse balcão, há uma pia de cozinha, de mármore escuro, com uma cuba de 

alumínio e torneira, que é utilizada pelos funcionários da instituição, uma vez que na 
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cozinha não há pia.  

Na mesma direção da entrada da sala de consulta, na parede do fundo, há 

um corredor, que leva, a princípio, para o banheiro masculino, seguida de uma porta 

de madeira, que separa o lado externo do fundo da parte interna do arquivo. Após 

essa porta de madeira, já no lado externo, há no lado direito o banheiro feminino e 

uma sala de depósito. Do lado esquerdo, há um longo corredor, de pisos laranjas e 

sem cobertura, proporcionando a entrada de luz solar e a brisa do vento. Do lado 

direito desse corredor, há o muro que divide o prédio do arquivo com o prédio vizinho 

e do lado esquerdo, seguindo o comprimento do próprio arquivo, há três salas para o 

armazenamento dos documentos. 

A primeira sala de armazenamento tem uma porta dupla de madeira, cinza, 

no centro da sala, com duas janelas grandes laterais voltadas para o corredor externo. 

A maior parte da iluminação dessa sala é proveniente da luz natural que passa pelas 

janelas e outra parte, pela iluminação elétrica. A sala abriga os acervos cartográficos 

e a biblioteca de apoio à pesquisa. Do lado esquerdo da sala, no fundo, ficam as 

estantes de livros, são ao total 8 estantes, que ficam em três fileiras. No restante de 

toda a sala, ao redor das estantes de livros, há mesas com mapas e projetos 

arquitetônicos em envelopes de papel madeira, há documentos de 15 centímetros até 

3 metros de comprimento, algumas centenas, ao todo são 6 meses que mantém os 

documentos abertos, sem necessidade de enrolá-los ou dobrá-los. A sala não tem 

aclimatação ou qualquer mecanismo de melhora da ventilação, que não seja a 

abertura das janelas e da porta.  

Voltando ao corredor externo, a próxima sala de armazenamento tem uma 

porta dupla, logo no início da sala. Diferente da primeira, essa e a terceira sala não 

têm janelas para o corredor. As janelas de ventilação das duas últimas salas, são 

voltadas para a rua, no fundo da sala, ambas possuem uma única janela, veneziana, 

de madeira e com grade de ferro. Assim, ao entrar na segunda sala, depara-se com 

duas estantes de ferro, lado a lado, com jornais encadernados, posicionados na 

vertical, com lombadas de cores variadas, vermelhas, azuis e pretas. Nota-se que 

essas estantes dão sequência uma fila de estantes paralelas, uma atrás da outra, até 

o final da sala, isso do lado esquerdo. Do lado direito, há também outra sequência de 

estantes, organizadas da mesma forma, mas desse lado o armazenamento é de 

caixas em formato arquivo. Entre essas duas sequências de estantes, há um corredor 

central, que dá acesso aos corredores secundários entre as estantes. Portanto, nesta 
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sala abrigam-se os acervos da hemeroteca e os administrativos dos gestores da 

prefeitura de Aracaju. A iluminação dessa sala é proveniente da luz elétrica, por meio 

das lâmpadas espalhadas pelo acervo, nota-se que algumas lâmpadas precisam ser 

trocadas, pois não funcionam. Não há uma corrente adequada de ventilação ou 

qualquer forma de aclimatação da sala, a janela e a porta não são suficientes para 

isso.  

De volta ao corredor externo, o usuário caminha até a última sala, tal qual 

a segunda, na terceira sala a porta de entrada fica logo no início, uma porta dupla, de 

madeira e cinza. Essa sala armazena a documentação intermediária da Fundação 

Cultural da Cidade de Aracaju, órgão que gerencia a instituição dentro do 

organograma da Prefeitura de Aracaju. Ainda, a sala abriga o acervo fotográfico. As 

disposições dos objetos são: de frente para a entrada da sala, até o final dela, há um 

corredor livre. No início da sala há uma fileira de 4 armários de pasta suspensa, 

encostados na parede paralela ao corredor externo, nesses armários são organizadas 

as fotografias. De frente para os armários há uma sequência de estantes de ferro, tal 

como as fileiras de estantes da segunda sala, a entrada nos corredores secundários 

das estantes se dá pelo corredor de frente a porta de entrada, sendo o principal, que 

leva até a última estante, no fim da sala. A iluminação deste espaço, bem como a 

ventilação, é similar à segunda sala. Esse é o último espaço da instituição, que se 

encontra com capacidade máxima de documentação para a estrutura que tem hoje.  

O arquivo possui no quadro fixo de funcionários, no ano de 2020, apenas 

um agente público, sendo os outros vinculados a nomeações de cargos de comissão 

e estagiários contratados, tornando instável a formação de uma equipe 

multiprofissional. Assim, a gestão da unidade está ligada aos interesses da FUNCAJU, 

que ora nomeia profissionais da informação ora não. O arquivo ainda conta com hall 

de entrada e sala de consulta, além de uma sala administrativa, cozinha e banheiros. 

O acervo está organizado de forma temática, por prefeitos da cidade, 

dentro desse tema, os documentos são organizados por tipologias e por ordem 

cronológica. A maior parte da documentação histórica está acondicionada em caixas 

arquivo ou pacotes de papel craft, o que resulta em 160 metros lineares de extensão. 

Entretanto, essa metragem não é a totalidade dos documentos salvaguardados, tendo 

em vista que há documentos administrativos da FUNCAJU não contabilizados nessa 

metragem, bem como o acervo fotográfico e cartográfico. Para acessar os 

documentos, é necessário consultar catálogos manuais disponíveis ao público no hall 



80 
 

de entrada da instituição. Os catálogos apresentam falta de procedimentos técnicos 

da Arquivologia para classificação e descrição dos documentos, bem como confusão 

de informações, haja vista que os manuais possuem anotações feitas a lápis, além de 

recortes e colagens de novas informações. A instituição não possui acervo digital ou 

formas de acesso remoto e o único recurso digital encontrado no APA é um guia de 

unidade informacional, publicado no início de 2020, no site do mapa cultural de 

Aracaju12. (Figura 7) 

 

Figura 7 – Fachada do prédio atual do Arquivo Público 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Disponível em: 
http://mapa.cultura.aracaju.se.gov.br/files/space/16678/guia_do_arquivo_p%C3%BAblico_da_cidade_
de_aracaju.pdf Acesso em: 02 set. 2019. 
 

http://mapa.cultura.aracaju.se.gov.br/files/space/16678/guia_do_arquivo_p%C3%BAblico_da_cidade_de_aracaju.pdf
http://mapa.cultura.aracaju.se.gov.br/files/space/16678/guia_do_arquivo_p%C3%BAblico_da_cidade_de_aracaju.pdf
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Figura 8 - Hall de entrada do APA 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Figura 9 - Biblioteca de apoio 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 
 
 



82 
 

Figura 10 - Acervo cartográfico 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Figura 11 - Acervo documental e hemeroteca 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Figura 12 - Acervo fotográfico 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

  

Ainda sobre o APA, a instituição oferece os serviços de consulta 

documental, orientação a pesquisa em Arquivos, atividades de Educação Patrimonial, 

visitas monitoradas técnicas ou culturais e orientação à normalização ABNT de 

documentos dos acervos APA. Atualmente, segundo dados informados pelo 

CONARQ13, a instituição tem como, missão,  

 

[...] as atribuições tradicionais e legais de localização, recolhimento, guarda, 
tratamento e disponibilização do acervo de valor histórico, probatório e 
cultural do Município. Ele é constituído por conjuntos documentais definidos 
como de terceira idade, de valor permanente, histórico, probatório ou 
informativo, que devam ser definitivamente preservados. A ele compete: 
localizar, recolher, selecionar, registrar, arranjar, classificar e guardar, 
documentos ou fundos de valor legal, administrativo e histórico, provenientes 
das atividades públicas, bem como os papéis relativos a pessoas naturais e 
jurídicas de Direitos Privados; proteger o acervo documental do município de 
Aracaju; utilizar as modernas técnicas arquivísticas de gestão documental; 
realizar pesquisas de interesse administrativo e histórico; franquear o uso do 
acervo às entidades e ao público em geral, atendendo aos pedidos de 
informação, consonantes as disposições regulamentares; manter intercâmbio 
e prestar assistência técnica dentro ou fora do Município; contribuir para a 
difusão da Cultura, promovendo pesquisas, cursos e conferências, e 
participando de comemorações cívicas; coordenar o Sistema Municipal de 
Arquivos e constituir comissões, de caráter especial, com o fim de levantar 

 
13 Disponível em: https://www.gov.br/conarq/pt-br/servicos-1/consulta-as-entidades-custodiadoras-de-
acervos-arquivisticos-cadastradas/entidades-custodiadoras-no-estado-de-sergipe/arquivo-publico-de-
aracaju Acesso em: 02 set. 2019 

https://www.gov.br/conarq/pt-br/servicos-1/consulta-as-entidades-custodiadoras-de-acervos-arquivisticos-cadastradas/entidades-custodiadoras-no-estado-de-sergipe/arquivo-publico-de-aracaju
https://www.gov.br/conarq/pt-br/servicos-1/consulta-as-entidades-custodiadoras-de-acervos-arquivisticos-cadastradas/entidades-custodiadoras-no-estado-de-sergipe/arquivo-publico-de-aracaju
https://www.gov.br/conarq/pt-br/servicos-1/consulta-as-entidades-custodiadoras-de-acervos-arquivisticos-cadastradas/entidades-custodiadoras-no-estado-de-sergipe/arquivo-publico-de-aracaju
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documentos, relativos ao Município de Aracaju, encontrados em outros 
arquivos.  

 

Para desenvolver sua missão, o APA atende todo cidadão civil com 

interesse pela memória documental de Aracaju, tendo como seu principal fornecedor 

documental a própria Prefeitura Municipal de Aracaju, mas também com admissões 

de novos documentos provenientes de doações particulares, tais como os do Arquiteto 

sergipano Osíris Sousa Rocha.  

  

4.2 Público usuário do Arquivo Público da Cidade de Aracaju 

 

 Para compreender o público do APA é necessário voltar-se para os 

relatórios institucionais do órgão, que trazem dados significativos para esse 

levantamento. Desta forma, segundo o relatório institucional anual do APA de 2018, a 

instituição teve 914 visitantes, sendo que desse total houve 22 visitas monitoradas, as 

quais somam 543 visitantes. Além disso, a instituição realizou duas exposições, a 

primeira “Desvendando Aracaju”, em março de 2018, com 185 visitantes e a segunda 

“25 anos de Forrócaju”, em junho do mesmo ano, com 78 visitantes. Essas ações de 

Educação Patrimonial representaram 82% do público total do ano relatado. 

Já no ano de 2019, o relatório institucional anual apontou que estiveram no 

APA 723 pessoas e desse montante houve 12 visitas monitoradas, com um total de 

317 pessoas. Além disso, a exposição de março de 2019 “Marcas do Tempo: Aracaju 

164 anos" atraiu 121 pessoas para o arquivo. Assim, pode-se notar que, no ano de 

2019, 60% do público total esteve interessado nas atividades de Educação 

Patrimonial. Diante destes dados, pode-se dizer que a maior parte do público do 

Arquivo Público da Cidade de Aracaju é atraída pelas atividades de Educação 

Patrimonial e o restante desse público é interessado pela pesquisa documental 

histórica e administrativa da FUNCAJU. Segundo os dados apresentados nos 

relatórios anuais da Instituição, o público mais frequente nas atividades de educação 

patrimonial são alunos de cursos técnicos do SENAC. Além disso, segundo 

Fernandes Júnior, Veloso e Santos (2018), a frequência de instituições visitantes do 

Arquivo Público da Cidade de Aracaju está dividida da seguinte forma:  
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Quadro 6 - Instituições mais frequentadoras do APCA 
 

INSTITUIÇÕES 2017 2018 2019 

UFS 15% 11% 20% 

UNIT 9% 6% 9% 

SENAC 57% 66% 49% 

FUNCAJU 10% 1% 8% 

OUTROS 18% 16% 14% 

Fonte: adaptado de Fernandes Junior, Veloso e Santos (2018)  

Legenda: 
UFS: Universidade Federal de Sergipe UNIT: Universidade Tiradentes 
SENAC: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial FUNCAJU: Fundação 
Cultural Cidade de Aracaju. 

 

Portanto, nota-se que o público mais frequente do APA é composto por 

alunos do SENAC, seguido pelas instituições de ensino superior mais conceituadas 

do estado de Sergipe, UFS e UNIT. Ou seja, o APA tem como principal característica 

de seus usuários o fato deles serem estudantes e/ou pesquisadores. 

Para compreender melhor os usuários que utilizam os serviços de 

educação patrimonial do APA, a instituição iniciou um estudo de usuário, composto 

por duas ferramentas: a primeira uma questão aberta para livre dissertação dos 

usuários, a respeito das atividades de educação patrimonial e a segunda, um 

questionário estruturado socioeconômico. Os dados brutos foram disponibilizados 

para essa pesquisa, a fim de proporcionar uma análise sistemática dos resultados 

obtidos.  

 Segundo a instituição, esse estudo aconteceu em momentos diferentes, o 

primeiro foi a aplicação da questão dissertativa, no período de setembro a novembro 

de 2019, que trazia a seguinte pergunta: O que você achou da atividade de educação 

patrimonial, que acabou de participar? e o segundo, o questionário estruturado, em 

novembro de 2019. Ao todo, sete grupos da mesma instituição escolar, SENAC, 

responderam à questão dissertativa, em dias diferentes, num total de 165 pessoas, 

sendo que os dias e quantidades de usuários por grupo de visita, estão expressos no 

quadro 7: 
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Quadro 7 - Quantidade de usuários por grupo de visita (data) 

Data Quantidade de 
usuários 

03/09 26 

05/09 29 

16/09 22 

14/10 20 

13/11 19 

20/11a 23 

20/11b 26 

Fonte: APA (2020) 

 

 Para análise das respostas à questão dissertativa, esta pesquisa utilizou 

do método de categorização por similaridades com base nas opiniões expressas, 

utilizando-se de análise de conteúdo como metodologia, uma vez que, segundo 

Marconi e Lakatos (2006, p. 225), esse método “permite a descrição sistemática, 

objetiva e quantitativa do conteúdo da comunicação”. Para eles, esse tipo de análise 

possibilita “[…] extrair generalização com o propósito de produzir categorias 

conceituais que possam vir a ser operacionalizadas em um estudo subsequente” 

(MARCONI; LAKATOS, 206, p. 190). Para tanto, criaram-se as seguintes categorias 

de análise (Quadro 8): 

 

Quadro 8 - Categorização por similaridade: Estudo de usuário APA 

Categorias 

1 Gostou e aprendeu do conteúdo sobre arquivos e arquivologia 

2 Gostou e aprendeu do conteúdo sobre a História de Aracaju 

3 Tem interesse em aprender mais sobre a História de Aracaju 

4 Gostou e aprendeu com a aula e atividades de modo geral 
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5 Adquiriu novos conhecimentos 

6 Gostou da organização do APA 

7 Gostou da forma como o mediador conduziu a aula e as atividades 
e dos funcionários do APA 

8 Voltará para conhecer mais o APA 

9 Voltará para pesquisar nos documentos 

10 Recomenda que outras pessoas façam a visita 

11 Tem alguma crítica sobre a infraestrutura do APA 

12 Sugestões de melhoria 

Fonte: APA (2021) 

 

A partir da criação das categorias de análise, pode-se visualizar a 

quantidade de vezes que uma determinada opinião foi dada pelos usuários, como 

pode-se notar no quadro 9, que traz os dados por grupo de visitas.   

 

Quadro 9 - Quantidade de menções por categoria e data de visita:  Estudo de usuário, APA, 
2019. 

Data das visitas e quantidade de menções em cada categoria 

Cat.* 03/09 05/09 06/09 14/10 13/11 20/11a** 20/11b*** Total 

1 6 1 1 5 4 4 4 25 

2 10 8 13 8 7 9 11 66 

3 2 0 0 0 0 0 0 2 

4 3 8 1 2 0 2 3 19 

5 5 5 5 6 9 9 8 47 

6 8 1 0 2 1 3 3 18 

7 17 10 6 12 11 11 16 83 

8 2 2 1 2 1 1 7 16 

9 0 0 0 0 2 1 2 5 

10 0 1 0 0 0 2 1 4 
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11 14 4 3 5 9 8 2 45 

12 3 0 0 0 0 0 0 3 

* Categoria 
** A visita aconteceu no turno da manhã 
*** A visita aconteceu no turno da tarde 

Fonte: APA (2021) 

 
Ao visualizar os dados agrupados (Quadro 9), nota-se que há uma 

variedade de opiniões a respeito da atividade desenvolvida pela instituição. Ainda, ao 

analisar o total de menções feitas em cada categoria, percebe-se que algumas 

opiniões se destacam, como pode ser visto no gráfico 1.  

 
 

Gráfico 1 - Total de menções por categoria:  Estudo de usuário, APA, 2019. 

 

 

              Fonte: APA (2021) 

 
Em vista do gráfico 1, percebe-se que a categoria 7 (Gostou da forma como 

o mediador conduziu a aula e as atividades e dos funcionários do APA); 2 (Gostou e 

aprendeu do conteúdo sobre a História de Aracaju); 5 (Adquiriu novos conhecimentos) 

e 11 (Tem alguma crítica sobre a infraestrutura do APA) são as mais expressivas, na 

opinião dos usuários. Ou seja, com isso percebe-se que a função do mediador nesse 
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processo é fundamental para a satisfação do usuário do serviço de educação 

patrimonial, que desta forma os usuários percebem a apreensão do conhecimento 

mediado. Além disso, os resultados obtidos mostram que mesmo com toda a 

mediação realizada e conhecimento adquirido, é necessário um ambiente adequado 

para realizar tal atividade, pois isso também faz parte do processo de satisfação dos 

usuários.  

Continuando a análise de estudo de usuário, a gestão do APA aplicou uma 

segunda ferramenta para tal finalidade, o questionário socioeconômico. Com os dados 

disponibilizados e a sistematização dos mesmos, obtiveram-se os resultados 

apresentados no quadro 10.  

 

Quadro 10 - Resumo das respostas dadas no questionário socioeconômico dos usuários do 
APA: Estudo de usuário, 2019. 

Questões 

Quantidade de resposta por 

usuário e datas de visita 

20/11 27/11 

1 - Qual seu sexo? 

Masculino 14 14 

Feminino 11 7 

Outro - - 

2 - Vocẽ se considera parte da comunidade LGBTQI+? Se a resposta for sim, a 

qual letra você se considera pertencente? 

Sim 3 3 

Não 22 18 

L - Lesbicas (Orientação sexual) - 1 

G - Gays (Orientação sexual) - - 

B – Bixessexuais 2 2 

T - Transexuais (Gênero) - - 

Q - Queer (Gênero) - - 

I - Intersexuais (Gênero) - - 

+ Outras Pansexual - 

3 - Assinale a alternativa que identifique a sua cor ou raça 

Branca 2 6 
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Preta 2 7 

Parda 21 8 

Amarela - - 

Indígena - - 

4 - Qual seu estado civil? 

Solteirx 25 15 

Casadx - 6 

Viúvx - - 

Separação legal (Judicial ou divórcio) - - 

5 - Qual sua idade? 

Média de idade (soma as idades e divide pela 

quantidade de participantes) 17 anos 17 anos 

6 - Somando a sua renda, com a renda das pessoas que moram com você, 

quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal? 

Nenhuma renda - 1 

Até um salário-mínimo (até R$998,00) 3 3 

De 1 a 3 salários-mínimos (de R$998,01 até R$ 

2.994,00) 17 14 

De 3 a 6 salários-mínimos (de R$ 2.994,01 até R$ 

5.988,00) 4 1 

De 6 a 9 salários-mínimos (de R$ 5.988,01 até R$ 

8.982,00) - 1 

De 9 a 12 salários-mínimos ( de R$ 8.982,01 até 

R$11.976,00) 1 - 

De 12 a 15 salários-mínimos (de R$ 11.976,01 

até R$ 14.970,00) - 1 

mais de 15 salários-mínimos (mais de R$ 

14.970,01) - - 

7 - Você é natural de Aracaju? 

Sim 25 16 

Não - 5 

8 - Qual seu nível de escolaridade? 

Sem escolaridade -  

Ensino fundamental (1° grau) incompleto - 4 

Ensino fundamental (1° grau) completo - 1 
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Ensino médio (2° grau) incompleto 11 5 

Ensino médio (2° grau) completo 10 4 

Superior incompleto 4 6 

Superior completo - 1 

Especialização - - 

Mestrado ou doutorado - - 

Fonte: APA (2021) 

 

Portanto, em vista dos dados apresentados pela instituição, é possível 

perceber alguns dados que nos levam a ter uma noção do público usuário do serviço 

de educação patrimonial ofertado pelo APA. Assim, nota-se que 60% do público se 

identifica com o sexo masculino e 40% com o sexo feminino; desses 13% se entendem 

pertencentes à comunidade LGBTQI+; 17% se considera da cor/raça branca, 20% 

preta e 63% parda. Ainda, 87% são solteiros e 13% são casados, tendo uma média 

de idade de 17 anos. A renda mensal familiar da maior parte dos entrevistados (67%) 

gira em torno de 1 a 3 salários-mínimos (de R$998,01 até R$ 2.994,00), seguido por 

13% com renda de até um salário-mínimo (até R$998,00) e 10% que recebem de 3 a 

6 salários-mínimos (de R$ 2.994,01 até R$ 5.988,00). Por fim, é possível identificar 

que a maior parte do público atendido é oriundo da cidade de Aracaju, sendo 89% dos 

entrevistados, espalhados por todos as regiões da cidade, desses 35% se encontra 

com o ensino médio (2° grau) incompleto, 30% com o ensino médio (2° grau) completo 

e 22% com o ensino superior incompleto. 

Com esse panorama, é possível compreender a importância do 

levantamento inicial desses estudos dos usuários, uma vez que na literatura clássica, 

o estudo de usuário pode ser definido por Figueiredo (1994) como um processo que 

investiga a necessidade informacional do usuário e como as necessidades de 

informações são supridas. A autora ressalta que é possível determinar os documentos 

solicitados pelos usuários, a forma como eles buscam e acessam com o objetivo de 

servir de canal de informação com a comunidade, possibilitando que a unidade de 

informação adeque a demanda dos produtos e serviços aos seus usuários. 

Ribeiro (2009) categoriza os estudos de usuários em 3 categorias de 

acordo com a necessidade e usos, a satisfação e o impacto ou benefício que uma 

informação pode proporcionar aos usuários: 
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[...] os estudos de necessidades e usos, que investigam o comportamento 
dos utilizadores no processo de pesquisa de informação; os estudos de 
satisfação, que pretendem determinar até que ponto a informação obtida, na 
sequência de uma pesquisa, satisfaz a necessidade de informação que 
ocasionou a mesma pesquisa, ou seja, pretendem saber se quem procura 
encontra aquilo que procura; e os estudos de impacto ou benefício, que 
procuram avaliar os contributos da informação obtida para o trabalho dos 
utilizadores que efectuaram a pesquisa. (DUARTE, 2009, p. 31, grifo da 
autora)  

 

É a partir dos estudos de usuários ligados às necessidades e usos, 

segundo Duarte (2009), que é possível estudar aspectos ligados à mediação, o que 

permite a seleção de informações que satisfaçam os usuários de modo rápido e 

prático. A relação entre a mediação e o estudo de usuários é reforçada por Novelli, 

Hoffmann e Gracioso (2011, p. 7). Ao estudarem cinco gerações de usuários que 

convivem em uma biblioteca universitária, as autoras concluíram que a mediação da 

informação ocorre de modo fluído quando é possível “conhecer os usuários, os seus 

estilos de aprendizagem, suas atitudes e que as suas abordagens devem diferir de 

acordo com suas principais características”. 

 

4.3 Análise do desempenho organizacional  

 

Para analisar o ambiente da instituição foi utilizada a análise no modelo 

SWOT. Ao observar o Arquivo Público da Cidade de Aracaju, foram levantados os 

fatores correspondentes às forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 

 Esse levantamento, segundo Silva, Pastor e Stábile (2015), proporciona a 

compreensão dos fatores influenciadores da instituição, sendo eles internos ou 

externos. O cruzamento desses fatores dá sustentação para elaboração de novas 

estratégias de melhorias. Para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE, [20--]) a utilização da análise SWOT proporciona o 

entendimento de como organizar um plano de ação para reduzir os riscos e aumentar 

as chances de sucesso da empresa”. 

 

Forças:  

● Conta com acervo bibliográfico especializado na literatura aracajuana, 

hemeroteca como itens variados e ricos, apresentando fontes raras de pesquisa. 
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● Promoção de cursos e eventos que fomentam a cultura sergipana, bem como 

relação institucional direta com a Fundação Cultural da Cidade de Aracaju 

(FUNCAJU). 

● Desenvolvimento de pesquisas, principalmente de cunho histórico, historiográfico 

e na área da Ciência da Informação. 

● Catálogos físicos com descrições sumárias sobre o que usuário pode encontrar 

na instituição. 

● União e capacitação da equipe para promover o atendimento e ofertar produtos e 

serviços de qualidade aos cidadãos. 

● Localização de fácil acesso, no centro da cidade e perto de museus, arquivos e 

centros culturais. 

 

Fraqueza 

 

● Pouco investimento em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

● Controle instável da ventilação, temperatura e umidade relativa no ambiente, tanto 

do acervo quanto das salas administrativas e de consulta. 

● Carência de profissionais da informação que possam suprir os serviços de 

atendimento, processamento técnico e serviços de referência 

● Ausência de catálogos com sistematização de descrição, baseados numa 

metodologia confiável. 

● Ausência de uma política de preservação para os acervos. 

● Carência na organização documental do acervo, sem procedimentos técnicos 

sistematizados. 

● Caixas e pacotes de armazenamento feitos de materiais impróprios para 

preservação documental. (Papel craft) 

● Ausência de valores e visão da gestão. 

● Inexistência de um sistema contra incêndios ou roubo. 

● Inexistência de uma política voltada para Educação Patrimonial. 

 

Oportunidade 

 

● Promoção de parcerias com universidades, grupos de pesquisas e culturais. 
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● Integração com a Fundação Cultural que possui três bibliotecas, três salas de 

leitura, uma escola de artes, um museu, uma galeria de artes e um centro cultural com 

teatro e cinema. Além de assessoria de comunicação. 

● Contratação de um profissional da informação. 

● Parceria com a Universidade Federal de Sergipe para abertura de vagas para 

estágio nas áreas de Biblioteconomia e Documentação e História. 

● Participação em atividades de divulgação da instituição, como: entrevistas na 

mídia, criação e alimentação de conteúdos na web.  

 

Ameaça 

 

● Dependência de verba pública municipal para custear os avanços tecnológicos e 

estruturais da instituição. 

● Ausência de oferta em Sergipe de material para conservação preventiva do 

acervo. 

● Falta de reconhecimento e visibilidade do APA por parte do poder público e da 

sociedade. 

● Ausência de público interessado. 

● Política nacional de desvalorização da cultura e das instituições culturais. 

 

4.4 Diagnóstico 

 
No final de 2019, em conversa com o Diretor da Assessoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ASPLANDI) e com o Diretor de Arte e 

Cultura (DIRAC) da Fundação Cultural da Cidade de Aracaju (FUNCAJU), instituição 

pública mantenedora do APA, pode-se ter um panorama mais amplo das forças, 

fraquezas, oportunidade e ameaças do Arquivo Público da Cidade de Aracaju. Aliou- 

se a esses diálogos iniciais a experiência do pesquisador que atuou entre setembro 

de 2017 a setembro de 2019 como estagiário da instituição e outubro de 2019 a março 

de 2020 como gestor da instituição. 

Nesse cenário identifica-se, com base na análise SWOT, que muitos 

problemas estão relacionados com a falta de recursos financeiros, de apoio 

institucional e de pessoal qualificado na área de Biblioteconomia e Documentação. Já 

a falta de recursos e apoio financeiro passou a ser avaliada pela Fundação Cultura da 
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Cidade de Aracaju para ser sanada no ano de 2020, o que, já em 2021, pode-se 

perceber que não foi cumprida.  

Ainda, analisando a macroestrutura da FUNCAJU, identifica-se que o APA 

há cinco anos não entra no planejamento estratégico da fundação e, por 

consequência, não usufrui dos recursos financeiros destinados à unidade. 

Inicialmente, levantou-se a hipótese de que esse problema se originava pela falta de 

profissional capacitado para gerir a instituição neste período de tempo ou da ausência 

de um planejamento estratégico para o APA. Contudo, no final da escrita dessa 

dissertação, mais de um ano de reavaliação do problema, nota-se que a origem dele 

está distante da alçada do gestor da instituição, pois está relacionada à falta de 

valorização do bem cultural, da memória e da cultura de modo geral, tal como foi 

apresentado na introdução deste trabalho.  

Essa pesquisa, chega a essa conclusão sobre recursos financeiros para o 

APA, haja vista que o planejamento estratégico e orçamentário do APA para o ano de 

2020 foi elaborado e enviado à FUNCAJU em novembro de 2019, quando o 

pesquisador desta dissertação ainda era gestor da instituição. Portanto, os recursos 

para o APA deveriam ter sido incluídos no plano estratégico e orçamentário da 

FUNCAJU para a execução das atividades planejadas para o ano de 2020. A 

expectativa era que o recurso poderia ser utilizado para a realização das atividades 

de Educação Patrimonial dentro do APA, propostas nesta pesquisa, atividade que não 

existia dentro da instituição e de seu planejamento. Mas, tendo em vista a falta de 

recursos, bem como as implicações sanitárias impostas pela pandemia do SARS-

CoV-2, não houve nenhuma nova atividade. 

Além da democratização da informação e do conhecimento, a não 

existência da atividade de educação patrimonial, também foi identificada na análise 

SWOT. Por isso, a intervenção aqui proposta que leva à criação de Objetos Digitais 

de Aprendizagem para o desenvolvimento da Educação Patrimonial e disponibilizá-

los para o APA, demonstra a possibilidade de sanar outros problemas da instituição, 

como a pouca visibilidade e reconhecimento institucional e civil que leve, 

consequentemente, ao aumento de público. 
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5 PROPOSTA E RESULTADO DA INTERVENÇÃO  

 

Com o intuito de intervir na unidade informacional foram criados os Objetos 

Digitais de Aprendizagem, divididos em 5 ODA com temas individuais, subdivididos 

em três formatos: podcast, atividade interativa e material para leitura, como 

apresentado na seção 3.3.2 desta pesquisa. Contudo, em vista das limitações 

impostas pelas medidas sanitárias da pandemia do vírus SARS-CoV-2, não foi 

possível a aplicação do produto criado, somente a elaboração dos mesmos, visando 

aplicações futuras.  

Com isso, para criação dos Podcast foram elaborados roteiros com base 

no plano pedagógico, na trilha formativa e nos materiais de estudos da área de 

História. Assim, obteve-se os seguintes roteiros, divididos por ODA, apresentados no 

Quadro 11:  

 

Quadro 11 - Roteiro para o 1º ODA: Registros da história: linguagens e culturas 

1º ODA: Registros da história: linguagens e culturas 

Habilidades do currículo sergipano:  
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar 

mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo 

 

(EF05HI01SE) Elencar os patrimônios materiais e imateriais de sua região e valorizar 

essa expressão de identidade cultural. 

 

Habilidades da BNCC: 
 
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar 
mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. 

Roteiro de falas: 
 
Narrador: Olá pessoal que nos ouve. Hoje, Baltazar e Paulo vão conversar sobre o 
registro da história. Estão preparados? Não esqueçam de anotar todas as dúvidas, mais 
para frente vamos utilizar todas elas. Certo? Vamos lá! 
 
Baltazar: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi Paulo, tudo bem?  
 
Paulo: Oi Baltazar, tudo bem e com você? 
 
Baltazar: Eu estou ótimo.  
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Paulo: Maravilha. Fiquei sabendo que hoje você preparou uma aula ótima, sobre o 
registro da História, é verdade? 
 
Baltazar: É verdade. Já deu spoiler né… 
 
Paulo: Me desculpe, vou ficar quieto, eu prometo. Pode começar.  
 
Baltazar: Nada disso, quero que você participe viu. Faça perguntas e tire suas dúvidas: 
 
Paulo: Tá certo, tá certo. Vou participar.  
 
Baltazar: Muito bem. 
Então, eu estava lendo em um livro aqui do arquivo, que na história da humanidade, 
existiram diversos suportes para o registro da informação, como: a pedra, os ossos de 
animais, a argila, o papiro, o papel, de hoje, e o digital, que está super presente no 
nosso dia a dia. Essas informações fazem parte do registro cultural da civilização 
humana, pois registram fatos sociais, culturais, políticos e econômicos de uma época. 
Por exemplo: Nós, hoje, sabemos como os antigos egípcios viviam, pois existem 
diveeeeersos registros preservados, registros que têm mais de 3 mil anos.  
Aqui no Brasil, temos registros de povos que viviam há milhares de anos atrás, antes 
mesmo da invasão dos portugueses, em 1500. Nós os conhecemos hoje como povos 
originários, tribos indígenas que viviam por todo nosso território. Em Sergipe, tínhamos 
as tribos Tupinambás, Caetés e muuuuuitas outras. Você sabia disso?  
 
Paulo: Poxa vida, eu não sabia disso não! 
 
Baltazar: Pois é, está tudo registrado. Aqui no arquivo mesmo temos vários documentos 
que mostram isso. Sabia que temos documentos que falam dos povos indígenas, 
recortes de jornais e revistas. Sabe o que mais temos aqui? Vários suportes diferentes 
para a informação.  
 
Paulo: Vários? quais são? 
 
Baltazar: Então, aqui a gente tem os jornais com diveeersos assuntos, jornais com mais 
de 100 anos, ali tem história viu. Além desses, temos as fotografias, são tantas que eu 
perco até a conta, para mais de 15 mil. Uma mais linda que a outra. Temos os livros, os 
mapas, microfilmagem, disquete, fita cassete. Muita coisa mesmo. 
 
Paulo: Uaaau. agora fiquei surpreso.  
 
Baltazar: é de ficar mesmo, o Arquivo da Cidade de Aracaju é riquíssimo. São muitos 
registros culturais preservados aqui. Pessoal, vocês sabiam que tudo isso é nosso 
patrimônio cultural?   
 
Paulo: Patrimônio Cultural?  
 
Baltazar: Isso mesmo Paulo, aqui no arquivo nós preservamos o Patrimônio cultural 
material da história de Aracaju. Mas existem outros patrimônios materiais que não estão 
aqui dentro, como os prédios históricos, os monumentos. Vocês já visitaram o Centro 
Cultural de Aracaju? 
 
Paulo: Eu já fui lá uma vez, Baltazar.   
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Baltazar: Pois bem, lá é um patrimônio cultural material de Aracaju, hoje é o centro 
cultural, mas já foi alfândega e muitas outras coisas. É um prédio que preserva muita 
história da nossa cidade. Além disso, eles promovem muitas ações culturais de 
preservação do nosso patrimônio cultural imaterial.   
 
Paulo: Iiii o que?  
 
Baltazar: Imaterial, Paulo. Esses são aqueles patrimônios que não podem ser tocados 
fisicamente. Por exemplo: as danças típicas da nossa região, como: samba de coco, as 
Taieiras, o reisado e muitas outras. São as formas de fazer de uma determinada ação, 
por exemplo: a forma de fazer o amendoim cozido, isso é um patrimônio imaterial de 
Sergipe. Entende? 
 
Paulo: Agora sim entendi.  
 
Baltazar: Muito bem, Paulo. Espero que você e o pessoal que está nos ouvindo tenham 
gostado e aprendido um pouco mais sobre as formas que temos de registrar nossa 
história, preservando nossa cultura e memória.  
 
Paulo: Tenho certeza que eles gostaram, Baltazar. Obrigado por nos ensinar viu?  
 
Baltazar: Por nada Paulo. Até mais pessoal. 
 
Narrador: Eae galera, gostaram da aula? Ficaram curiosos para mais informações? 
Continue seus estudos com a gente, vamos agora para o material de leitura.  

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

O roteiro apresentado no quadro 11, foi criado com base nas habilidades 

(EF05HI10) e (EF05HI01SE) do currículo sergipano, que visa trabalhar os conceitos 

de patrimônio material e imaterial, bem como a valorização do patrimônio regional, 

como meio desenvolver a identidade cultural. Portanto, buscou-se desenvolver o 

enredo inicial, abordando as várias formas de registro histórico criadas durante a 

história humana. Em consonância a isso, evidenciou-se a contribuição dos arquivos 

na preservação desses registros, com foco na documentação existente no APA. Após 

essa introdução, abordaram-se as ideias de patrimônio cultural material e imaterial, 

com foco no acervo do APA e, de modo geral, no patrimônio material e imaterial de 

Sergipe, aproximando o conceito da realidade dos estudantes.  

Com relação às metodologias pedagógicas propostas para este trabalho, 

percebe-se que na construção da narrativa, alcança-se o objetivo proposto para o 

podcast, apresentada na trilha formativa, haja vista que o personagem Baltazar faz as 

explicações inicias ao tema e os personagens Paulo e Narrador fazem as vezes dos 

inquisidores, lançando questões inicias sobre o assunto.  
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As explicações e os exemplos dados no podcast servem para o estudante 

desenvolver a percepção “visual” do objeto estudado, por meio do processo 

imaginativo a partir da escuta, bem como, para compreender com mais facilidade o 

material para leitura e a atividade proposta, como pode-se perceber nos apêndices A 

e B.  

O material para leitura, traz contribuições para o aprofundamento do 

conteúdo, bem como desenvolve o pensamento crítico do aluno, pois apresenta 

diversos pontos de vista sobre o mesmo assunto, tal como pede a metodologia 

empregada. Além disso, a proposta de vários formatos de estudo: leitura, vídeos, 

podcast, trabalha as diversas formas de apreensão do conhecimento, dando a 

liberdade para o estudante escolher a que melhor lhe cabe.  

Ainda, a atividade proposta para essa ODA, trabalha a ludicidade para 

relembrar o conteúdo aprendido, bem como promove o bem cultural preservado no 

APA, por meio das fotografias utilizadas. Desta forma, o estudante internaliza o 

conhecimento apreendido a partir do envolvimento efetivo na interação educativa 

proposta.  

Seguindo os mesmos processos de criação já apresentados na construção 

do primeiro ODA, foram elaborados os demais objetos, como pode ser visto nas 

discussões a seguir. 

 

Quadro 12 - Roteiro para o 2 ODA: História: tempo, espaço e formas de registros 

2 ODA: História: tempo, espaço e formas de registros 

Habilidades do currículo sergipano:  
 
(EF06HI01SE) Compreender o conceito de memória, relacionando a memória individual 
e coletiva no âmbito local, regional e nacional. 
 
(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado 
das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas 
distintas, bem como a necessidade de preservação desse patrimônio histórico-cultural. 
 

Habilidades da BNCC: 
 

(EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos 
de memória e discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem a 
sociedade na nomeação desses marcos de memória. 
 
(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de 
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periodização dos processos históricos (continuidades e rupturas). 

Roteiro de falas: 
 
Narrador: Olá pessoal que nos ouve. Hoje, Baltazar e Paulo vão conversar sobre o tempo 

para a história. Ficou curioso? Não esqueçam de anotar todas as dúvidas, mais para 

frente vamos utilizar todas elas. Certo? Vamos lá! 

 
Baltazar: Olá pessoal, olá Paulo, tudo bem com vocês? 
 
Paulo: Olá Baltazar, tudo bem, e com você?  
 
Baltazar: Eu estou ótimo.  
 
Paulo: Maravilha. Baltazar, o que você preparou para nós hoje? 
 
Baltazar: Então, hoje eu vou falar sobre o tempo! 
 
Paulo: Tempo? Tipo: Hoje o dia está ensolarado, com poucas nuvens no céu.  
 
Baltazar: (Risos) Como você é engraçado Paulo. Não é esse tipo de tempo. Eu vou falar 
sobre a ideia de tempo. Veja, você já percebeu que estamos sempre observando o 
tempo, seja ele em horas, dias, meses e por aí vai. É desse tipo de tempo que eu estou 
falando. Na história, trabalhamos muito com o tempo, principalmente com o passado. 
Existe o tempo presente, que trata da nossa realidade contemporânea, o passado 
recente e o passado mais distante.  
 
Paulo: Que interessante, qual a diferença desses dois passados Baltazar?  
 
Baltazar: Veja Paulo, a história da humanidade é bem longa em comparação com a média 
de vida dos seres humanos. Portanto, existem fatos que aconteceram no passado 
recente e que estão mais próximos de nós, ou até mesmo de nossos familiares, como 
pais, mães e avós. Veja, a ditadura civil militar no Brasil terminou em 1985, você já era 
nascido? 
 
Paulo: Ainda não Baltazar, eu nasci em 1994.  
 
Baltazar: Com essa cara? achei que era mais velho (Risos) 
 
Paulo: Aaaaa Baltazar. (Risos).  
 
Baltazar: Pois bem, você não viveu no período da ditadura no Brasil, mas seus pais com 
certeza viveram e você, deve ter ouvido falar bastante sobre esse momento, 
principalmente se você conheceu alguém que foi perseguido pelos militares.  
 
Paulo: Siiimmm. Eu tive um professor que foi perseguido pela ditadura, ele sempre 
contava que vivia momentos terríveis nesse período. É um passado que não deveríamos 
esquecer. 
 
Baltazar: Exatamente, Paulo. Então veja, esse período da nossa história é um passado 
recente, os efeitos desse período ainda afetam nossas vidas. Já o passado distante, está 
relacionado a fatos que aconteceram, mas que se encontram há muuuuuitos anos longe 
de nós. Como por exemplo a invenção da prensa, por Gutemberg, isso aconteceu por 
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volta de 1400 e até hoje tem efeitos no nosso dia a dia, mas não temos nenhuma memória 
viva para contar sobre esse período.  
 
Paulo: Aaaaa, agora faz mais sentido. Mas me diz Baltazar, eu li em um livro que a 
memória também pode ser um objeto da história, mas como fazemos para ler o que está 
na cabeça das pessoas?  
 
Baltazar: (Risos) Você é engraçado Paulo. Não tem como ler o pensamento das pessoas. 
Veja, primeiro vou te explicar duas coisas sobre a memória. Existem dois tipos, a 
memória individual e a memória coletiva. A memória individual é produzida por cada 
indivíduo e está relacionada aos acontecimentos pessoais de cada um, por exemplo: uma 
memória muito marcante minha, é a de quando eu comecei a trabalhar aqui no Arquivo, 
me lembro de cada momento. Isso foi tão importante na minha vida, que faz parte da 
minha memória individual.  
 
Paulo: Que interessante Baltazar. E a outra memória, a coletiva? 
 
Baltazar: A memória coletiva, diz respeito a acontecimentos que impactaram várias 
pessoas e foi registrado na memória de um coletivo de pessoas. Por exemplo: As festas 
do forrocaju, milhares de pessoas já participaram dessa festa, todo mundo lembra de 
como é, a praça do mercado toda enfeitada com bandeirinhas, o palco com os artistas 
mais famosos do Brasil, muito forró e gente pra todo lado. Isso faz parte da memória 
coletiva das pessoas que moram em Aracaju. Consegue entender? 
 
Paulo: Consigo sim. É como a copa do mundo em que o Brasil perdeu para a Alemanha, 
todo mundo tem uma memória desse momento. Faz parte da memória coletiva do povo 
brasileiro, não é? 
 
Baltazar: iiiii nem me lembre desse dia. (Risos). Mas é isso mesmo Paulo.  
 
Paulo: Que bacana Baltazar, adorei aprender com você, vai ficar registrado na minha 
memória.  
 
Baltazar: Na minha também Paulo e espero que na memória do pessoal que está nos 
assistindo.  
 
Paulo: Vai sim. Bem, agora precisamos ir, vamos lá? 
 
Baltazar: Vamos sim, obrigado pessoal, até a próxima. Tchau. 
 
Paulo: Tchau. 
 
Narrador: Eae galera, gostaram da aula? Ficaram curiosos para mais informações? 
Continuem seus estudos com a gente, vamos agora para o material de leitura.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

O segundo roteiro para o podcast educativo, como pode ser visto no quadro 

12, foi criado com base nas habilidades (EF06HI01SE) e (EF06HI02) do currículo 

sergipano e nas habilidades (EF05HI07) e (EF06HI01) da BNCC. Assim, trabalha-se 
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no início do roteiro a ideia de tempo, como um conceito da História, bem como 

desenvolve a percepção de localização temporal do participante da ação. Ainda, o 

enredo inicial caminha para o desenvolvimento do conceito de memória para a 

Historiografia, em seu aspecto individual e coletivo, com exemplos regionais e 

nacionais que aproximam a ideia de algo mais palpável para a realidade do 

participante.  

Tal qual apresentado no desenvolvimento do podcast para o primeiro ODA, 

aqui as personagens servem como mecanismos para o desenvolvimento da 

metodologia proposta na trilha formativa. As partes que complementam o segundo 

ODA, seguem o mesmo princípio metodológico e habilidades, como pode-se perceber 

nos apêndices A e B.  

Assim, para o material de leitura desse ODA, foi proposto uma reflexão 

inicial sobre o conceito de tempo para a história, reforçando o já dito no podcast. Em 

seguida, buscou-se trabalhar com a valorização do patrimônio cultural do APA, por 

meio das fotografias e ao mesmo tempo, desenvolver a ideia de tempo para a História. 

Dessa forma, os alunos conseguem compreender os conceitos, traçar paralelos com 

a realidade local e valorizar o patrimônio cultural preservado pelo APA. Por fim, 

também há a diversificação de tipos de matérias para aprofundamento do estudo, 

visando facilitar o processo de aprendizagem do aluno.  

A atividade criada para esse ODA, também busca na ludicidade 

desenvolver a fixação do conhecimento mediado, bem como o desenvolvimento do 

senso crítico, haja visto que para responder ao Quiz proposto, o aluno precisa elaborar 

pensamentos que embase sua escolha, como: Vou escolher essa imagem por X 

motivo ou não vou escolher aquela imagem por Y motivo. Além disso, da mesma forma 

que o material para leitura, a atividade explora o patrimônio cultural do APA para 

aproximação da realidade dos alunos, instigando o sentimento de pertencimento. 

Seguindo a mesma estrutura dos podcast um e dois, o terceiro tem como tema os 

Povos originários, como pode-se conferir no quadro 13: 

 

Quadro 13 - Roteiro para o 3º ODA: Povos originários 

3º ODA: Povos originários 

Habilidades do currículo sergipano:  
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(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo 

da conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e 

resistências, com destaque para as populações ameríndias que ocupavam o território do 

atual Nordeste brasileiro como um todo e Sergipe especificamente. 

 

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as 

populações ameríndias e identificar as formas de resistência, com destaque para 

aquelas que ocupavam o atual nordeste brasileiro como um todo e Sergipe 

especificamente. 

 

Habilidades da BNCC: 
 

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo 
da conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e 
resistências.  
 
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as 
populações ameríndias e identificar as formas de resistência.  
 
(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes 
épocas, considerando a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, africana, 
europeia e asiática). 

Roteiro de falas: 
 
Narrador: Olá pessoal que nos ouve. Hoje, Baltazar e Paulo vão conversar sobre os 
povos originários. Ficou curioso? Não esqueçam de anotar todas as dúvidas, mais para 
frente vamos utilizar todas elas. Certo? Vamos lá! 
 
Paulo: Olá Baltazar, oi oi pessoal.  
 
Baltazar: Oioi Paulo, oi pessoal. Como vocês estão? 
 
Paulo: Eu estou bem e você?  
 
Baltazar: Eu estou bem.  
 
Paulo: Maravilha Baltazar. O que acha de compartilhar com a gente aquilo que você me 
contou aqui no arquivo.  
 
Baltazar: Sobre minha pesquisa? 
 
Paulo: Isso mesmo.  
 
Baltazar: Aaah sim, ontem eu encontrei alguns documentos aqui no arquivo, que falavam 
sobre os povos indígenas. Fiquei tão curioso que fui pesquisar mais fontes sobre o 
assunto. Você sabia que aqui em Sergipe temos um museu de artefatos arqueológicos, 
incluindo dos povos indígenas? 
 
Paulo: IIiiiii, eu não sabia não. Onde fica isso? 
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Baltazar: Fica em Canindé de São Francisco, é o Museu Xingó. Além dos artefatos dos 
povos indígenas que viveram por aqui, existem até peças da pré-história.  
 
Paulo: Uaaau, já quero muito conhecer.  
 
Baltazar: Eu também querooooo. Eiii. Nessa pesquisa que eu estou fazendo, descobri 
algo muito importante, você quer saber? 
 
Paulo: Quero sim, me conta.  
 
Baltazar: Você sabia que a palavra indígena surgiu por um engano, ao invadirem as 
américas, os europeus estavam a caminho das índias, para comprarem e venderem 
especiarias. Mas acabaram parando por aqui. Quando encontraram os povos que já 
viviam nas américas, eles colocam o nome de indígenas, pois acharam que estavam na 
Índia. Com o tempo, o termo foi utilizado para nomear os povos originários das américas, 
sendo inclusive um termo complicado de ser usado, pois generaliza todos os povos como 
um só e não representa a diversidade de culturas que tínhamos aqui.  
 
Paulo: Que interessante Baltazar. Conta mais sobre esses povos que viviam aqui, fiquei 
curioso.  
 
Baltazar: Então, são tantos que até perdemos as contas. Aqui em Sergipe tínhamos 
vários, mas os mais famosos eram os Tupi e Jês. Os povos Tupis, se dividiam em outros 
grupos, como os Kaetes, Tupiniquins e Tupinauês, que falavam a mesma língua e tinham 
costumes muito parecidos.  
Esses povos estavam distribuídos em todo o território do que hoje conhecemos como 
Sergipe, desde o litoral até o sertão.  
 
Paulo: Que massa, será que aqui em Aracaju tinha também.  
 
Baltazar: Oxee, claro que tinha. Os Tupinambás viviam na região do Vale do Cotinguiba, 
próximo às margens do rio Cotinguiba, onde hoje é Aracaju, Laranjeiras.  
 
Paulo: Aauuu. E como era a relação desses povos Baltazar? 
 
Baltazar: Então, cada tribo tinha sua região, viviam da caça, da coleta e do cultivo. As 
mulheres normalmente cuidavam das plantações, dos filhos e da preparação dos 
alimentos. Enquanto os homens, cuidavam da caça e da proteção da aldeia.  
 
Paulo: Proteção contra os bichos? tipo a onça? 
 
Baltazar: Também, mas muito mais por causa da possível invasão de outras tribos. Os 
povos que viviam aqui, tinham dentro da sua cultura o costume da guerra. Eles 
enxergavam a guerra como um ato sagrado, místico, de relação com a natureza. 
Inclusive, entre os povos Tupinambás, existia a prática da antropofagia.  
 
Paulo: O que é isso? 
 
Baltazar: Antropofagia é o ato de comer a carne de outra pessoa. Os tupinambás 
acreditavam que ao comer a carne de um guerreiro inimigo, eles poderiam absorver a 
força, inteligência e tudo que fosse de bom daquele corpo. Era um ritual religioso, ligado 
à natureza e às crenças daquele povo.  
 
Paulo: Que interessante Baltazar. Mas ainda bem que hoje não fazemos isso (Risos)  
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Baltazar (Risos) Verdade Paulo. Mas veja, muitas coisas que fazemos hoje são herança 
das culturas indígenas, principalmente na nossa alimentação e na forma que falamos. 
Sabia que aqui e pelo Brasil afora usamos palavras indígenas a todo momento, começa 
que temos várias cidades com nomes indígenas, veja: Siriri, Japaratuba, Pacatuba são 
nomes de grandes líderes indígenas que viveram por aqui e que, no lugar onde viveram, 
a cidade recebeu seu nome.  
 
Paulo: Que demais Baltazar. Eu aprendi que mandioca, macaxeira, tamanduá, capivara 
são nomes indígenas.  
 
Baltazar: muito bem Paulo, são mesmo. Inclusive, tem uma história bem interessante 
sobre a origem da palavra mandioca, você quer ouvir? 
 
Paulo: Quero sim, me conta.  
 
Baltazar: Reza a lenda que em uma tribo indígena, nasceu uma garotinha bem 
branquinha, como o nome de Mani. Mani cresceu eu uma família muito feliz, repleta de 
carinho e afeto de toda a aldeia. Diz a lenda, que quando os portugueses invadiram o 
Brasil, trouxeram diversas doenças e o resfriado era uma dessas. Naquela época, os 
povos que viviam aqui não tinham tido contato com o vírus do resfriado, por isso o seu 
corpo não tinha defesa contra eles, assim, muitos que pegavam esse vírus não 
sobreviviam. Foi o caso de Mani, ela não resistiu aos sintomas do resfriado e acabou 
morrendo.  
Sua família enterrou Mani dentro da oca, como era costume cultural deles. Alguns anos 
depois, em uma noite de lua cheia, a família de Mani percebeu que dentro da oca, no 
local em que tinha enterrado Mani, tinha nascido uma planta e que suas raízes eram 
comestíveis. Eles passaram então a chamar a planta de Mani-oca, e com o tempo virou 
mandioca, como conhecemos hoje.  
 
Paulo: Que história incrível Baltazar. Pena que Mani morreu.  
 
Baltazar: Pena mesmo Paulo. Mas isso realmente aconteceu com milhares de pessoas 
que viviam aqui, os povos originários. As doenças trazidas pelos europeus na invasão 
das américas, destruiu aldeias inteiras. Além disso, houve a exploração na mão de obra 
indígena e o extermínio de determinados povos, pois eles tinham práticas culturais 
consideradas erradas aos olhos europeus, principalmente para a igreja católica. Aqueles 
que não foram mortos, foram colocados em aldeamentos pela igreja, os padres jesuítas 
converteram à força os povos indígenas, que terminavam por ser obrigados a abandonar 
seus costumes e práticas culturais. Aos poucos, foram deixando de existir, o que chegou 
para nós hoje é a força da resistência dos povos originários, que lutaram muito contra a 
invasão europeia.  
 
Paulo: Muito triste tudo isso Baltazar, é um passado muito horrível da nossa história.   
 
Baltazar: É mesmo Paulo, mas não devemos deixar cair no esquecimento. A história 
existe para não deixarmos esquecer do que já aconteceu no passado, para que não 
aconteça novamente no presente e futuro. O arquivo é peça fundamental nisso, aqui 
guardamos os registros desse passado, para que a sociedade não esqueça e é por isso 
que estou fazendo minha pesquisa.  
 
Paulo: Parabéns Baltazar. Quero lê-la quando terminar viu.  
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Baltazar: Pode deixar que eu vou te mostrar quando terminar. Agora eu preciso ir, porque 
os documentos me esperam. Tchau Paulo, tchau pessoal.  
 
Paulo: Tchau tchau Baltazar. até mais!  
 
Baltazar: Atéee.  
 
Narrador: Eae galera, gostaram da aula? Ficaram curiosos para mais informações? 
Continuem seus estudos com a gente, vamos agora para o material de leitura.  
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

O terceiro podcast, apresentado no quadro 13, que compõe o terceiro ODA, 

visa alcançar as habilidades (EF07HI08) e (EF07HI09) do currículo sergipano e as 

habilidades (EF07HI08), (EF07HI09) e (EF07HI12) da BNCC. Em vista disso, 

percebe-se que foi necessário fazer um recorte temático dentro das habilidades 

propostas, para que houvesse um foco maior dentro do espaço de tempo que foi 

proposto para essa parte do ODA. Assim, optou-se por não abordar todas as questões 

acerca da organização das sociedades americanas no período das conquistas, ou 

mesmo, de tratar de outros grupos étnico-racial e étnico-cultural desse momento, que 

não fosse os indígenas. Portanto, o recorte visou abordar as organizações ameríndias 

no Brasil, em especial em Sergipe, haja visto que também é uma proposta das 

habilidades escolhidas e está em consonância com a disponibilidade de objetos 

cultuais do APA.  

Com isso, percebe-se que no início do podcast há um reforço do papel do 

arquivo na construção de pesquisas, quando a personagem principal, Baltazar, fala 

que está desenvolvendo uma pesquisa com os documentos do arquivo. Em seguida, 

as personagens iniciam um diálogo a respeito dos povos indígenas e apresentam 

outras instituições culturais que podem auxiliar na preservação do patrimônio cultural, 

como o Museu do Xingó, que marca a interdisciplinaridade com a instituição Arquivo.  

Ainda, o roteiro aborda a problematização do terno “indígena”, não para 

excluir o termo do vocabulário dos participantes, mas para conscientizá-los da 

subjetividade que o termo tem. Além disso, na sequência do enredo, apresentam-se 

exemplos reais e próximos das realidades dos participantes sobre as tribos que viviam 

na região de Sergipe e aprofunda-se nos costumes desses povos, a fim de instigar, 

no participante, a curiosidade por mais informações. Para isso, a personagem Baltazar 
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utiliza de lendas para, de modo lúdico, mostrar aos participantes que a cultura dos 

povos originários faz parte da nossa identidade cultural.  

Por fim, o podcast encaminha a história para o momento da invasão dos 

europeus nas américas e da abertura para que os professores possar dar sequência 

aos outros objetivos propostos pelas habilidades do currículo sergipano e da BNCC, 

haja vista que os ODA propostos nesta pesquisa não estão dissociados da realidade 

escolar formal dos participantes. Assim, para completar o ODA e atingir os objetivos 

metodológicos propostos na trilha formativa, criaram-se o material para leitura e a 

atividade, como pode ser visto nos Apêndices A e B.  

Nesse sentido, o material para leitura criado para esse ODA, foi pensado a 

partir de uma problemática encontrada no desenvolver da pesquisa: A falta ou 

dificuldade de recuperação de informações, no APA, que tratam especificamente 

sobre o tema proposto. Nas idas a instituição, poucos documentos foram resgatados 

para abordar o assunto, contudo, ao analisar as habilidades indicadas pelo currículo 

sergipano e a BNCC, entendeu-se que o tema deveria ser pautado, pois é basilar no 

ensino formal brasileiro e trata-se de um tema ligado diretamente ao desenvolvimento 

da identidade cultural do povo, o que é um dos principais objetivos pedagógicos dessa 

pesquisa. Portanto, o tema foi proposto e o ODA criado, instigando os jovens 

pesquisadores a desenvolverem pesquisas que ajudem a instituição a superar essa 

dificuldade, pois documentos preservados existem, mas de nada adianta se a 

informação não é pesquisada.  

A partir disso, o assunto foi tratado, buscando a ampliação dos saberes 

sobre o tema, bem como o desenvolvimento do pensamento crítico. Para a atividade 

de fixação do conteúdo, foi proposto um Quiz, que exige a atenção dos participantes 

e a criticidade sobre o assunto. Isso, embasado pelo conhecimento adquirido promove 

a internalização dos saberes de forma efetiva.  

Para a criação do quarto podcast, para o quarto ODA, seguiu-se a mesma 

estrutura proposta anteriormente, como pode-se ver no quadro 14: 

 

Quadro 14 - Roteiro para o 4º ODA: Chegada da família real portuguesa e independência 

de Sergipe. 

4º ODA: Chegada da família real portuguesa e independência de Sergipe. 
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Habilidades do currículo sergipano:  
 
(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da 
Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história política 
brasileira, e localizar o papel da província de Sergipe no conjunto da nação em formação. 
 

Habilidades da BNCC: 
 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de 
independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações 
territoriais. 
 
(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da 
Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história política 
brasileira. 
 

Referências: 

Roteiro de falas: 
 
Narrador: Olá pessoal que nos ouve. Hoje, Baltazar e Paulo vão conversar sobre a 
chegada da família real portuguesa no Brasil e a Independência de Sergipe. Ficou 
curioso? Não esqueçam de anotar todas as dúvidas, mais para frente vamos utilizar todas 
elas. Certo? Vamos lá! 
 
Baltazar: Olá olá. Como como vai vossa majestade, rei Paulo?  
 
Paulo: Iiiiii Pirou foi?  
 
Baltazar: Aaaaa você não sabe entrar na brincadeira. Ruuuhm.  
 
Paulo: Me perdoe Alteza, príncipe Baltazar.  
 
Baltazar: Agora sim (Risos) 
 
Paulo: (Risos) Mas me diga que pompa toda é essa hein? 
 
Baltazar: É que eu estava pesquisando aqui no arquivo e encontrei documentos que 
falaM sobre a independência de Sergipe em 1820.  
 
Paulo: Uaauuu, faz um bocado de tempo hein. Mas o que tem a ver com a realeza?  
 
Baltazar: Oxeee, a independência de Sergipe foi assinada pelo rei Dom João VI. O 
próprio Sua majestade (Risos).  
 
Paulo: Que máximo isso. Eu não conheço muito bem essa história não, Baltazar. Me diga 
o que você sabe.  
 
Baltazar: Digo sim Paulo, pra já. Mas antes, temos que lembrar de outros acontecimentos 
anteriores, que organizaram todo o contexto até a emancipação de Sergipe da Bahia.  
 
Paulo: Certo, estou aguardando.  
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Baltazar: Então, vamos voltar lá em 1808, quando a família real portuguesa sai fugida de 
Portugal.  
 
Paulo: Fugida? 
 
Baltazar: Fugida. Porque Napoleão Bonaparte, o imperador francês, já batia à porta de 
Portugal para dominá-la e conseguir mais força contra os ingleses. Se de um lado tinha 
Napoleão tentando invadir e dominar Portugal, do outro tinha a coroa inglesa forçando 
os portugueses a não se aliarem à França, com ameaças de invadi-la e dominá-la 
também. Por fim, Portugal se aliou à Inglaterra e pediu ajuda para fugir de Portugal, pois 
Napoleão não perdoaria a aliança feita.  
Assim, os ingleses escoltaram a família real e a burguesia portuguesa, até as terras 
brasileiras, que até aquele momento ainda era colônia de Portugal.  
 
Paulo: Eu imagino o sufoco que foi essa fuga.  
 
Baltazar: Foi um sufoco mesmo, eles saíram de Portugal às pressas, deixando muita 
coisa para trás. Como a viagem de navio era muito longa, demoraram vários dias para 
chegar até aqui, mais de 50 dias. A descrição da chegada deles não é nada elegante, 
conta-se que as mulheres tiveram que raspar a cabeça por causa de um surto de piolho 
(Risos). Abafa o caso.  
 
Paulo: Que engraçado Baltazar (Risos) 
 
Baltazar: Pois, pra não dizer trágico. Parte da família real desceu no Rio de Janeiro, que 
desde 1763 era a capital do Brasil. Dom João VI desceu primeiro em Salvador, na Bahia, 
para acertar algumas questões políticas e administrativas, já que os baianos ainda não 
estavam satisfeitos com a transferência da capital. Após isso, ele foi para o Rio de 
Janeiro, agora nova sede do reino português.  
 
Paulo: Que chique.  
 
Baltazar: Chique até parece ser, mas imagina que naquela época, o Brasil não tinha tanta 
infraestrutura quando eles estavam acostumados. Éramos colônia de Portugal e a vida 
aqui era totalmente diferente da europeia, nem imprensa tínhamos.  
 
Paulo: Então complicou. 
 
Baltazar: É, no começo foi bem difícil para eles, tiveram que construir palácios, 
pavimentar as principais ruas do Rio de Janeiro. Criaram o Banco do Brasil, a imprensa 
régia, a academia real militar e até mesmo a primeira biblioteca em solo nacional, que 
hoje conhecemos como Biblioteca Nacional. Ou seja, a vinda da família real portuguesa 
para o Brasil, trouxe inúmeros benefícios para eles e consequentemente para a elite 
brasileira. Essa experiência, da família real aqui durou até 1821, quando D. João VI foi 
obrigado a voltar a Portugal, em consequência da revolução do Porto, que aconteceu um 
ano antes.  
 
Paulo: Poxa, eles ficaram no Brasil por muitos anos.  
 
Baltazar: Ficaram, mas também, quem não gosta do Brasil? O clima é bom, a comida 
maravilhosa, pessoas bonitas por toda parte. Um paraíso para a elite. (Risos). 
 
Paulo: Verdade, para a elite, porque a população sofria bastante. Sem contar na 
escravidão e toda e exploração que a colônia passava, toda riqueza sendo levada. 
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Baltazar. Isso mesmo Paulo, falou tudo. Olha que curioso, quando D. João VI volta para 
Portugal, a elite portuguesa exige que o Brasil volte a ser como era antes, perdendo 
todos os benefícios que tinham recebido com a chegada da família real, inclusive as 
relações comerciais que tinha estabelecido.  
 
Paulo: Olha que engraçadinhos eles hein?  
 
Baltazar: Pois é, com isso a elite brasileira não aceitou e junto com D. Pedro I, filho de 
D. João VI, fizeram um acordo com a coroa portuguesa e em 1822 o Brasil declarou a 
independência.  
 
Paulo: Eita história longa.  
 
Baltazar: Ela é muito mais, tem diversos acontecimentos que levam a tudo isso que te 
contei, revoltas, contestações. xiiiii, muita coisa. Inclusive, no meio de tudo isso, aqui em 
Sergipe, estávamos em disputa para a emancipação da capitania da Bahia.  
 
Paulo: Capitania? O que isso? 
 
Baltazar: Capitania hereditária, era a forma como a coroa portuguesa dividia as terras 
dominadas e administrava o império. Existiam várias capitanias pelo Brasil, que foram se 
fragmentando e hoje conhecemos como os estados. Bahia e Sergipe faziam parte da 
mesma capitania, um único território. Até que em 1820 D. João VI declara Sergipe Del 
Rey independente da capitania da Bahia.  
 
Paulo: Que bacana, aí nasceu Sergipe? 
 
Baltazar: Foi, mas não tão tranquilo como você imagina. Houve muita resistência do 
governo da Bahia para que isso fosse colocado em prática, inclusive o primeiro governo 
de Sergipe foi preso na Bahia para não assumir a administração da nova capitania. 
Carlos Cesar Burlamaqui só chegou a Sergipe mesmo um ano depois da declaração de 
D. João VI, quando o rei está preocupado com as revoltas em Portugal, como a revolta 
do Porto.  
 
Paulo: Eita que o rebuliço foi grande.  
 
Baltazar: Foi, demais. Com a independência do Brasil, a emancipação de Sergipe 
ganhou força, pois D. Pedro I apoiou e em 1822 escreveu uma carta imperial reafirmando 
o que seu pai já tinha determinado. Mas só em 1824 é que Sergipe Del Rey é aceita por 
todos como capitania independente.  
 
Paulo: Puxa, que rolo de café com bolo (Risos) 
 
Baltazar: Na história é sempre assim Paulo, são vários fatos acontecendo ao mesmo 
tempo, que se interligam e se relacionam para um determinado fato acontecer. E tudo 
isso está registrado no patrimônio cultural brasileiro, por meio dos prédios, monumentos, 
documentos.  
 
Paulo: Incrível. Conversar com você é sempre um prazer Baltazar. Agora eu vou ter que 
ir, vou deixar você aí pesquisando. Até mais.  
 
Baltazar: Até, Paulo. Tchau tchau pessoal.  
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Narrador: Eae galera, gostaram da aula? Ficaram curiosos para mais informações? 
Continue seus estudos com a gente, vamos agora para o material de leitura. 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Em vista do exposto no quadro 14, percebe-se que foram utilizadas as 

habilidades (EF08HI12) do currículo sergipano e (EF08HI07) e (EF08HI12) da BNCC. 

Assim, para esse podcast, dentre as múltiplas abordagens possíveis para o 

desenvolvimento das habilidades, optou-se por introduzir o enredo de forma cômica, 

para aproximar o público e aguçar o interesse na história. Ainda, abordou-se a 

chegada da família real no Brasil, de forma breve, deixando ganchos para provocar a 

curiosidade do participante, levando-o a fazer questionamentos acerca dos fatos, 

como por exemplo: ao abordar a fuga da família real portuguesa, não se traz muitos 

detalhes de como foi, apenas deixa claro que foi as pressas e que deixaram coisas 

para trás, o participante da ação pode se questionar que coisas são essas? Como foi 

essa fuga? Da mesma forma, deixa-se explícito que a chegada deles ao Brasil não foi 

nada elegante e cita apenas um fato desse momento, mas os participantes da ação 

podem ficar interessados nos outros fatos.  

Portanto, o enredo inicial trata desse momento da fuga e chegada da família 

real portuguesa ao Brasil, bem como das principais mudanças ocasionadas no Brasil 

por esse fato. Esse trecho da história serve de introdução ao assunto e pode ser 

utilizado pelos professores para aprofundarem a discussão. Ainda, no decorrer da 

narrativa, as personagens abordam as questões regionais que aconteciam no mesmo 

período em Sergipe, a independência da província de Sergipe Del Rey, da capitania 

da Bahia, aproximando os fatos nacionais dos fatos regionais, mostrando que tudo na 

história tem uma relação do macro no micro e do micro no macro, que a história é feita 

por processos e que as datas são marcos desse processo, mas que houvera 

acontecimentos anteriores a um fato e consequências após esse mesmo fato.  

Com isso, a construção das outras partes do ODA, também dialogam com 

as habilidades propostas e com a metodologia adotada na trilha formativa, como pode-

se ver nos Apêndices A e B:   

O material de leitura, foi pensado a partir de um raciocínio cronológico dos 

fatos históricos do tema proposto. Assim, acredita-se que há uma facilidade no 
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entendimento do processo histórico abordado. Nessa perspectiva, entendeu-se que o 

tema desse ODA era longo e complexo para ser trabalhado apenas em explicações 

textuais, portanto, durante a mediação do tema, introduziu-se materiais para 

alargamento das ideias abordadas, o que promove nos participantes a possibilidade 

de entender mais pontos de vista. Com isso, há a formação de opiniões próprias e a 

inquietação sobre o tema, o que consequentemente promove a busca por mais 

informações, o pensamento crítico e a fixação do conteúdo.  

Para a atividade, optou-se por um quiz interativo, que trabalha a atenção e 

o pensamento crítico, para escolher a resposta correta. Um pouco diferente da 

atividade dos outros ODA, essa exige mais atenção dos participantes, sendo para:  

escapar dos inimigos, escolher o caminho correto e a resposta certa. Assim, o 

participante precisa se concentrar no conhecimento adquirido e nas ações que realiza 

para desenvolver a atividade, o que possibilita a apropriação do conteúdo.  essa 

pesquisa, como pode se ver no quadro 15:  

 

Quadro 15 - Roteiro para o 5º ODA: Modernização, ditadura civil-militar e redemocratização: 
o Brasil após 1964. 

5º ODA: Modernização, ditadura civil-militar e redemocratização: o Brasil 
após 1964. 

Habilidades do currículo sergipano:  
 
(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil militar no 
Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os 
casos de violação dos direitos humanos.  
 
(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da 
sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar e compreender a deposição do 
governador sergipano Seixas Dória a partir da resistência ao golpe de 1964. 
 

Habilidades da BNCC: 
 
(EF09HI17) Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do 
Brasil a partir de 1946. 
 
(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus 
impactos na cultura brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades 
regionais e sociais.  
 
(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no 
Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os 
casos de violação dos direitos humanos.  
 
(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da 
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sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar. 

Roteiro de falas:  
 
Narrador: Olá pessoal que nos ouve. Hoje, Baltazar e Paulo vão conversar sobre a 
ditadura civil-militar de 1964 e a redemocratização. Ficou curioso? Não esqueçam de 
anotar todas as dúvidas, mais para frente vamos utilizar todas elas. Certo? Vamos lá! 
 
Paulo: Bom dia Baltazar, olá pessoal.  
 
Baltazar: Bom dia Paulo, como você está? Demorou para chegar no arquivo hoje.  
 
Paulo: Baltazar, nem te conto. A caminho daqui, peguei um trânsito enoooorme. Tinham 
pessoas protestando no meio da avenida.  
 
Baltazar: Que interessante Paulo, sinal que a democracia ainda está garantida no Brasil 
(risos) 
 
Paulo: E o que tem a ver a democracia com o protesto hein Baltazar? eu não entendi.  
 
Baltazar: Oras Paulo, somente na democracia é que o povo pode protestar contra algo 
que não lhe agrada. Em governos com ditadura, isso é quase impossível.  
 
Paulo: Impossível e quem vai impedir o povo de protestar? Ninguém é doido... 
 
Baltazar: É aí que você se engana caro amigo. Existe doido pra tudo, inclusive pra pedir 
governos ditatoriais.  
 
Paulo: Meu Deuuus.  
 
Baltazar: Eu também fico estarrecido com isso Paulo. Veja, na história do Brasil mesmo 
temos um momento desses. Vamos voltar um pouco no tempo, láaa em meados dos 
anos 60, mais precisamente 1964.  
 
Paulo: Voltaaaaando, Baltazar.  
 
Baltazar: Então, lá em 1964 tínhamos como presidente da república um homem chamado 
João Goulart, ou Jango, como era mais conhecido. Ele era um governante que na época, 
promovia algumas mudanças importantes para o país, como por exemplo a reforma 
agrária e a ampliação dos direitos trabalhista.  
 
Paulo: Olha que bacana... 
 
Baltazar: Era mesmo Paulo, mas isso, em relação ao contexto mundial da época, não foi 
visto com bons olhos. Lembre-se que nesse momento, no mundo, vivíamos o período da 
guerra fria, Estados Unidos contra a União Soviética, em uma guerra ideológica entre o 
capitalismo e o socialismo.  
 
Paulo: Estou lembrado.  
 
Baltazar: Pois bem, as mudanças que Jango propunha para o Brasil foram vistas como 
socialistas, ou melhor, comunistas. Assim, a elite brasileira, a comunidade civil, 
juntamente com os militares levantaram o discurso de que estaríamos caminhando para 
uma ditadura comunista, que o comunismo precisava ser combatido. Assim, em  31 de 
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março de 1964, em nome da ordem, da família e dos bons costumes, os militares 
invadiram Brasília e tomaram o poder, dando um golpe civil-militar.  
 
Paulo: Meu Deuuus Baltazar. Com a ideia de combater a ditadura comunista, instalaram 
uma ditadura militar?  
 
Baltazar: Isso mesmo Paulo. Essa ditadura, mascarada de governo provisório, durou 21 
anos e foi orquestrada por 5 ditadores militares. São eles: Castelo Branco, Costa e Silva, 
Garrastazu Medici, Ernesto Geisel e Figueredo.  
 
Paulo: Durou muito tempo Baltazar. Me diga, o que eles fizeram nesse momento? 
 
Baltazar: Paulo, são inúmeros os acontecimentos dentro desses 21 anos, houve de tudo, 
de repressão a perseguição de pessoas contra o regime. Não havia liberdade de 
expressão, muito menos protestos como esse que você viu hoje.  
 
Paulo: Não podia fazer protesto? 
 
Baltazar: De forma alguma, existia inclusive uma polícia específica para fiscalizar isso, 
chamada de Departamento de Ordem Política e Social (DOPS).  
 
Paulo: Que medo Baltazar. 
 
Baltazar: Era de ter medo mesmo Paulo, coisas horríveis aconteceram nos porões dessa 
polícia. Em 1968, foi promulgado pelo ditador da época o AI 5, Ato Institucional numero 
5. Marcando o momento de mais repressão e censura do período ditatorial.  
 
Paulo: Parece que eu já vi algo aqui no arquivo sobre isso. Uhmmm... 
 
Baltazar: Viu sim Paulo, temos o registro da censura de uma peça de teatro aqui em 
Aracaju. Isso era muito comum de acontecer, principalmente na arte, como: teatro e 
músicas. Foi nesse momento, que os artistas iniciaram um movimento de critica ao 
regime por meio das letras de músicas, peças de teatro.  
 
Paulo: Eu conheço uma música dessa época Baltazar, tem aquela de Chico Buarque, 
Cálice e a de Geraldo Vandré, Pra não dizer que não falei das flores.  
 
Baltazar: Exatamente Paulo, as letras dessas músicas escondem o grito por liberdade 
que as pessoas reprimiam. Existem muitas outras.  
 
Paulo: Que momento triste tivemos na nossa História.  
 
Baltazar: Foi mesmo Paulo. Só em 1985 é que conseguimos restaurar o processo 
democrático no Brasil, depois de muita luta, suor e sangue. Como cantou Elis Regina, 
uma nova invenção com cheiro nova estação, assim foi a redemocratização do Brasil. 
Um passado que não podemos esquecer e lutar pra que nunca mais volte.  
 
Paulo: Verdade Baltazar, ditadura nunca mais.  
 
Baltazar: Nunca.  
 
Paulo: Agora deixa eu adiantar minhas coisas, que o papo está bom, mas tenho muito 
trabalho. Obrigado pelo papo Baltazar.  
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Baltazar: É sempre um prazer conversar com você Paulo. Até já.  
 
Paulo. Até.  
 
Narrador: Eae galera, gostaram da aula? Ficaram curiosos para mais informações? 
Continue seus estudos com a gente, vamos agora para o material de leitura. 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Em vista do exposto no quadro 15, a construção do quinto podcast foi 

baseada nas habilidades (EF09HI19) e (EF09HI20) do currículo sergipano, bem como 

nas habilidades (EF09HI17), (EF09HI18), (EF09HI19) e (EF09HI20) da BNCC. Com 

isso em mente, percebe-se que a temática escolhida, bem como as habilidades 

propostas dão margem para trabalhar diversos aspectos importantes do assunto 

abordado. Contudo, com o objetivo de atender a metodologia proposta na trilha 

formativa, bem como desenvolver inicialmente as habilidades do plano pedagógico, 

buscou-se no roteiro apresentar reflexões gerais sobre o tema, pontuando os 

principais acontecimentos.  

Assim, no início do podcast, as personagens abordam uma questão 

extremamente presente na vida dos brasileiros nos dias atuais, o protesto popular. 

Isso aproxima a história da realidade do participante, em seguida os personagens 

traçam um paralelo dos fatos atuais com fatos ocorridos no passado, o que dá abertura 

para a inserção do conteúdo programado no plano pedagógico. Portanto, no decorrer 

da história as personagens abordam as questões que levaram ao golpe civil-militar de 

1964, a partir do contexto global e nacional. Ainda, trata-se dos fatos que se 

sucederam ao golpe, com foco na privação da liberdade de expressão, para assim, 

fazer uma relação com a documentação preservada no APA. E por fim, as 

personagens abrem a discussão para o processo de redemocratização do Brasil, 

dando brecha para o aprofundamento do assunto.  

Tal como a construção dos outros podcasts desta pesquisa, as 

personagens, bem como o narrador, são peças fundamentais para atingir as etapas 

metodológicas propostas. Uma vez que orientam as reflexões dos participantes, 

buscando aguçar o pensamento crítico e a formulação de inquietações sobre o tema.  

Da mesma forma, as partes que completam a ODA, foram cridas visando 

alcançar os objetivos propostos no plano pedagógico e na trilha formativa desta 
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pesquisa, como é possível perceber nos Apêndices A e B. Portanto, percebe-se que 

o material de leitura criado para esse ODA, utiliza da mediação textual para caminhos 

possíveis de entendimento do assunto, mesclando com outros recursos que abrange 

mais o conteúdo. Lançando mão de indicações de aprofundamento de estudos, para 

esse ODA focou-se em vídeos com o conteúdo mais lúdico e jovem, com linguagem 

mais próxima da realidade dos participantes.  

Ainda, de forma a promover a ampliação do debate e a diversidade de 

pontos de vista, os caminhos de aprofundamento dos estudos propostos para o tema 

foram amplos, de recursos mais curtos e simples à materiais mais densos e 

complexos. Por fim, após a compreensão plena do momento histórico trabalhado, o 

aluno é apresentado aos recursos do APA ligado ao assunto, o que promove a 

valorização desse recurso cultural e consequentemente a valorização do patrimônio.  

Para a atividade de fixação do conhecimento, optou-se por instigar a 

reflexão crítica dos participantes, por meio de um mural interativo. Nessa atividade, os 

alunos expressão seu entendimento sobre as letras das músicas propostas e o 

relaciona com contexto histórico estudado. Assim, há a criação de um ambiente 

propicio para o desenvolvimento do pensamento crítico e do processo cognitivo de 

relação das músicas com o conhecimento apresentado nas outras partes do ODA.  

De modo geral, os ODA criados seguindo a estrutura apresentada, buscam 

por meio do ensino e aprendizagem de assuntos históricos, a inserção dos bens 

patrimoniais preservados no APA, com o intuito de promover a valorização desse bem 

e consequentemente auxiliar no entendimento do assunto, sendo referência local 

sobre o determinado fato histórico estudado. Portanto, a utilização dos recursos do 

APA aproxima do aluno o assunto trabalhado, que muitas vezes está em um passado 

distante, e promove o sentimento de pertencimento ao processo histórico e a 

identidade cultural regional do indivíduo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tomo por liberdade, após um longo esforço para concretização desta 

pesquisa, escrever em primeira pessoa as considerações finais desta dissertação. 

Foram dois anos e alguns meses de pesquisa, pautados na promoção da educação 

patrimonial no Arquivo Público da Cidade de Aracaju, local que tenho muito apreço e 

sempre mantive como objeto de execução da pesquisa, superando todos os 

osbstáculos que surgiam, como troca de gestão da instituição, período eleitoral para 

prefeitura e até mesmo o fechamento da instituição por causa das medidas sanitárias 

para prevenção da COVID-19. Realizei esse esforço de manter a pesquisa na 

instituição, pois acredito que o arquivo da capital sergipana deve ser modelo para os 

arquivos municipais de todo o estado, em todos os sentidos, organizacional e de 

excelência nos serviços oferecidos, posição que o APA, ainda não alcançou.  

Entre idas e vindas à instituição e, também, como ex coordenador, é claro 

para mim a importância do profissional da informação dentro deste espaço. Tal como 

já apresentado por diversas vezes nesta pesquisa. Dentre todos as 

interdisciplinaridades possíveis nesse espaço, a Ciência da Informação é 

indispensável, pois nenhuma ação é viável, sem a organização eficiente da 

documentação preservada e esse papel é função do profissional da informação. Digo 

isso, pois diversas vezes me deparei com a falta de organização da documentação, 

problema identificado até o fim desta pesquisa e que perdura desde a criação da 

instituição, vez ou outra, no decorrer dos anos, a eficiência da organização tende a 

melhorar ou piorar, fato percebido nesses quase 5 anos que estou relacionado à 

instituição e mais fortemente nos dois anos dedicados a escrever essa dissertação e 

ser colocado como usuário do APA.  

Em vista disso, entendo que um dos caminhos possíveis para superação 

desse problema é a abertura de concurso público para profissionais da informação, 

para exercício de atividades exclusivas no Arquivo Público da Cidade de Aracaju, para 

que não haja interferência política e pessoal na gestão documental da instituição, haja 

vista as frequentes, e necessárias, mudanças de gestão pública. Manter a instituição 

com um quadro fixo de servidores públicos, incluindo o profissional da informação, é 

importante para o andamento das atividades e a melhoria nos serviços prestados.  

Ainda, em consonância com a ideia de abertura de concursos públicos, é 



118 
 

preciso que haja políticas públicas de valorização do profissional da informação nos 

arquivos, tal como existe para o mesmo profissional em bibliotecas. Não se deve 

admitir arquivos, principalmente públicos, sem um profissional capacitado para gestão 

documental e ele que, dentro dos arquivos, pode garantir minimamente o acesso a 

informação.  

Assim, mesmo diante da dificuldade em recuperar a informação preservada 

no APA, alcancei os objetivos propostos para esta pesquisa. Hoje, em um mundo 

totalmente diferente do que iniciei a pesquisa, vejo cada vez mais a relevância desse 

trabalho e do produto desenvolvido. Mais do que o produto final, a ideia pedagógica 

proposta, dá margem para novas abordagens, transformando o arquivo, seja ele qual 

for, em protagonista do processo de educação patrimonial de sua comunidade, 

resgatando e valorizando o sentimento de pertencimento dos cidadãos que o 

circundam e garantindo direitos importantes para a constituição do ser cidadão.   

Ainda, com a reviravolta que o mundo deu com a pandemia do 

CORONAVIRUS, todos passamos a enxergar a tecnologia como aliada da educação, 

seja ela formal ou informal. Eu, particularmente, participei de um processo importante 

para a educação sergipana nesse período de distanciamento social, no ano de 2020, 

eu e uma equipe com diversos profissionais qualificados, criamos podcast educativos 

e materiais didáticos para todos os alunos do ensino fundamental menor, da rede 

estadual de Sergipe e para diversos municípios que aderiram à ideia, totalizando 76 

mil alunos participantes, em quase 600 escolas públicas. Hoje, fazendo o balanço 

dessa ação e organizando a versão para 2021, com upgrade da ideia, incluindo 

animações televisivas, percebo que a tecnologia veio de forma abrupta para o ensino 

público, mas que foi absorvida pela comunidade escolar e não deve ser deixada de 

lado pelos profissionais da educação.  

Sendo assim, eu como profissional da educação e profissional da 

informação, percebo que as unidades informacionais não devem ficar à margem 

desse processo que acontece na educação, haja vista o papel social e educativo 

dessas unidades. Portanto, a criação de ODA proposto por essa pesquisa vai ao 

encontro das mudanças de paradigmas atuais, colocando a unidade informacional, 

neste caso o arquivo, como parte desse processo de ensino e aprendizagem do 

cidadão. Da mesma forma que as escolas tiveram que se reinventar diante das 

dificuldades de 2020, as unidades informacionais não podem se abster da mudança, 

a realidade da contemporaneidade impôs as regras e as adaptações precisam 
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acontecer.  

Para tanto, me comprometo a apresentar a proposta dissertada nesta 

pesquisa para a administração do APA, bem como da FUNCAJU e da Prefeitura, se 

for necessário. Ainda, acredito que as reflexões aqui propostas podem ser replicadas 

em quaisquer outras unidades informacionais, que queiram desenvolver ações de 

educação patrimonial. Também, há a possibilidade e abertura para que haja a 

inserção de outras metodologias pedagógicas que busquem o desenvolvimento de 

cidadãos críticos, autônomos e conscientes, visando sempre a mediação como 

mecanismo do protagonismo social dos indivíduos.  
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APÊNDICE A – Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA): Material de Aprofundamento e 
atividades de fixação. 
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APÊNDICE B - Google Class: Organização dos ODA 
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