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RESUMO 

Este trabalho apresenta reflexões oriundas de uma pesquisa do Mestrado Profissional em Ensino 

de História (PROFHISTÓRIA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Buscamos analisar 

a relevância que existe entre o ensino de História local e o Patrimônio material da cidade de 

Muribeca/SE, a partir da observação, registro e pesquisa das mudanças e permanências sobre o 

espaço urbano. Interessa-nos refletir sobre como as mudanças ocorridas no patrimônio material 

e seu entorno, auxiliam no ensino de História e nas diversas abordagens possíveis, a partir da 

memória coletiva e compartilhada na vivência dos discentes na comunidade. Na tentativa de 

responder a esta e outras questões, propomos desenvolver um Projeto Didático a partir dessa 

temática, intitulado: “Conhecendo minha cidade pelas fotografias e visitas ao Patrimônio 

Material”. Nesse sentido, tentamos desenvolver a relação entre História e a valorização da 

identidade local, através do patrimônio material da cidade de Muribeca/SE. Nosso Projeto 

Didático foi desenvolvido para ser aplicado com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental Anos 

Finais, da Escola Estadual Almirante Barroso, localizado na cidade supracitada. No primeiro 

momento, serão abordados o conceito de patrimônio e o trabalho de campo, com a coleta de 

fotografias antigas da cidade. O segundo momento é destinado para a visita aos prédios 

visualizados nas fotos, possibilitando aos alunos, o trabalho com as noções de permanências e 

mudanças. Num terceiro momento, ocorrerá a produção de materiais, que resultarão na quarta 

e última etapa, a culminância do projeto, com uma exposição das fotos e textos produzidos 

pelos discentes. Como resultado desse trabalho, esperamos contribuir para que a carência de 

material didático sobre a história local seja reduzida, sobretudo da cidade de Muribeca/SE, e 

aguçar o sentimento de pertença em relação patrimônio, contribuindo assim, para sua 

preservação. 

Palavras-chave: História local. Ensino de História. Projeto didático. Educação patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work presents reflections arising from a research for a Professional Master's Degree in 

History Teaching (PROFHISTÓRIA) at the Federal University of Sergipe (UFS). This research 

seeks to analyze the relevance that exists between the teaching of local history and the material 

heritage of the city of Muribeca/SE from the observation, registration and research of changes 

and permanencies in the urban space. We are interested in reflecting on how the changes that 

have occurred in the material heritage and its surroundings help in the teaching of History and 

in the various possible approaches based on collective and shared memory in the experience of 

students in the community. In an attempt to answer this and other questions, we propose to 

develop a Didactic Project based on this theme, which received the following title: “Getting to 

know my city through photographs and visits to the Material Heritage”. In this sense, we try to 

develop the relationship between History and the enhancement of local identity through the 

material heritage of the city of Muribeca/SE. Our Didactic Project was developed to be carried 

out with students in the sixth year of elementary school at the Almirante Barroso State School 

in the City of Muribeca/SE. At first, the concept of heritage and field work with the collection 

of old photographs of the city will be addressed. In the second moment, the visit to the buildings 

shown in the photos is foreseen, allowing the students to work with permanence and changes. 

In a third moment, there will be the production of materials that will result in the fourth and 

final stage, the culmination of the project, with an exhibition of photos and texts produced by 

the students. As a result of this work, we hope to remedy the lack of teaching material on local 

history, especially the city of Muribeca/SE, and sharpen the feeling of belonging to heritage, 

contributing to its preservation. 

Keywords: Local history. History teaching. Didactic Project. Heritage education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação buscar fazer uma análise sobre a história local da cidade de 

Muribeca, no estado de Sergipe, distante 72 km da capital Aracaju. Desenvolvemos um Projeto 

Didático, a partir das nuances proporcionadas pela presença do patrimônio material e suas 

transformações, tendo como método as premissas da educação patrimonial e com o objetivo de 

discutir o ensino de história local, o qual será aplicado no Colégio Estadual Almirante Barroso. 

O referido colégio fica localizado na Avenida Almirante Barroso, número 151. Conta 

atualmente com 549 alunos distribuídos em três turnos, contemplados no Ensino Fundamental 

Anos Finais, Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos. Os alunos são oriundos de 

povoados de Muribeca e de outras cidades próximas como: Capela, Japaratuba e Malhada dos 

Bois. Cabe ressaltar que pertencem a várias realidades econômicas e sociais, como por exemplo, 

assentados do MST, moradores de fazenda e da área urbana. 

O ponto inicial para esta pesquisa, surgiu durante as aulas da disciplina de Educação 

Patrimonial e Ensino de História, do Mestrado Profissional em História (PROFHISTORIA), da 

Universidade Federal de Sergipe, que permitiu o contato com vários textos e possibilidades de 

aulas de História a partir do tema patrimônio. Com minha labuta profissional há 10 anos, pude 

analisar a ausência da abordagem da História local no dia a dia em sala de aula, tanto como 

professor, mas também como coordenador pedagógico. Logo, tal constatação surgiu como a 

mola propulsora para o desenvolvimento dessa pesquisa, por onde comecei a buscar 

possibilidades de sanar esta lacuna, trazendo possibilidades de abordagem, no que diz respeito 

ao patrimônio material de Muribeca. Destarte, vislumbrando essa perspectiva em meu ofício 

profissional, comecei a trabalhar alguns conceitos de patrimônio com meus alunos, e fui 

percebendo que eles desconheciam a existência de grande parte do patrimônio material da 

cidade. Engana-se quem cogita a hipótese de que isso ocorria de forma proposital, alimentados 

pela desvalorização patrimonial, mas sim, pelo fato de que eles não tinham conhecimento do 

que é um patrimônio, logo, desconheciam as possibilidades de aprendizagem por meio da 

abordagem histórica do patrimônio material, e consequentemente, sobre a história da cidade e 

de seus antepassados. Assim, partimos do que diz Pelegrini (2009), que “em termos práticos, 

convém lembrarmos que o patrimônio cultural divide-se em bens materiais (tangíveis) e 

imateriais (intangíveis) (...)” (PELEGRINI, 2009, p. 27). 

Procurando sempre relacionar o conteúdo programático do 6º ano do Ensino 

Fundamental Anos Finais com a história local, também como forma de aproximar os discentes 
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de sua realidade social e cultural, esbarrei em outra dificuldade: a escassa produção 

historiográfica relacionada à cidade. Tudo que tínhamos no início desta pesquisa, estava 

baseado em pequenos textos, alguns sem autoria, e que serviram como ponto de partida para os 

que pesquisam a história de Muribeca. Outra fonte é a “Revista Cinform Municípios” 

(CINFORM, 2002), que faz uma reprodução dos textos já citados, acrescentando poucas 

informações, sobretudo na área da economia e cultura.   

Dessa forma, para essa dissertação, partimos do entendimento de Jaqueline Aparecida 

Martins Zarbato (2018), ao se referir ao patrimônio enquanto ponto de partida para o estudo da 

história local. Assim, utilizei em minhas aulas de História, fotos antigas da cidade que consegui 

com pessoas próximas da minha família, possibilitando talvez, um primeiro contato de alguns 

alunos, com o patrimônio material de Muribeca. Pode parecer exagero afirmar que não existe 

material escrito sobre a história da cidade, mas isso pode ser facilmente confirmado a partir de 

pesquisas que realizei no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, e que me direcionaram às 

localidades que possuem o mesmo nome, sendo uma no estado de Pernambuco, e a outra no 

Rio de Janeiro. Por outro lado, não posso afirmar que não exista algo mais detalhado, mas friso 

aqui, a dificuldade que enfrentei em acessar informações relacionadas à história da cidade de 

Muribeca.  

Assim, a proposta em destaque nesta dissertação, busca analisar a relevância que existe 

entre o ensino de História Local e o Patrimônio Material da cidade de Muribeca, a partir da 

observação, registro e pesquisa das mudanças e permanências sobre o espaço urbano. Assim, 

considero a relevância da história local, tendo como base a abordagem de patrimônio segundo 

Zarbato (2018), o qual considerada que  

o ensino da história local a partir do estudo do patrimônio cultural, pode 

assentar-se nas diversas memórias disseminadas nos mais diferenciados 

sujeitos sociais, para que se possa apreender-se delas, as diversas versões e 

olhares que a experiência local se fundamenta. O ensino de História pode 

contribuir para que o aluno compreenda o mundo que o cerca, e as ações 

humanas em diversas temporalidades, considerando a importância das 

relações históricas locais para esse processo. (ZARBATO, 2018, p.47). 

Nesse sentido, nos interessa saber: como é possível conhecer a História local, por meio 

do estudo do patrimônio material da cidade e suas mudanças? Na tentativa de responder a esta 

e outras questões, propomos desenvolver o seguinte projeto didático: “Conhecendo minha 

cidade pelas fotografias e visitas ao Patrimônio Material Local”, a partir do qual, buscaremos 

desenvolver a relação entre Ensino de História e identidade local, através do patrimônio 

material da cidade de Muribeca, no estado de Sergipe. A intenção desse projeto é despertar um 



13 
 

interesse dos estudantes, bem como, possibilitar aulas mais dinâmicas e participativas por meio 

da abordagem da história local, inclusive, com a possibilidade de expansão para demais áreas 

do conhecimento, como por exemplo, as Linguagens, com abordagens da Língua Portuguesa e 

Artes. 

Partindo da concepção de identidade de Paulo Freire (1994), cujo respeito à identidade 

cultural e a história de vida é algo indispensável na prática educativa, lembramo-nos do papel 

histórico, social e transformador da educação. O projeto citado será desenvolvido com alunos 

do 6º ano da Escola Estadual Almirante Barroso situada na Cidade de Muribeca. Buscaremos 

dialogar com o conhecimento prévio dos estudantes, relacionando-os com as aulas de história 

local, tendo como tema gerador o patrimônio. Segundo Freire (1996) é preciso ter respeito aos 

saberes dos alunos, para que haja uma educação diferente da “bancária”. Assim,  

(...) pensar certo coloca ao professor, ou mais amplamente, à escola, o dever 

de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 

populares, chegam a ela - saberes socialmente construídos na prática 

comunitária - mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, 

discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com 

o ensino dos conteúdos. (FREIRE, 1996, p. 17). 

Sabendo da realidade de uma boa parcela das escolas públicas brasileiras, que enfrentam 

entre outras dificuldades, a falta de professores para todas as disciplinas, a indisciplina, a 

violência, condições físicas precárias e tantas outras situações, que somadas dificultam o 

trabalho docente. Sendo assim, consideramos que abordar a vivência dos alunos nas aulas, pode 

trazer um sentimento de pertencimento e de identificação, que acreditamos ajudar na melhoria 

dessa situação. 

É comum ouvirmos dos estudantes, alguns dessabores a respeito da disciplina de 

História, e quando somadas às situações elencadas acima, nos desafiam a entender melhor como 

superar tais obstáculos. Dessa maneira, busquei outras produções que abordavam temas comuns 

aos meus objetivos, ou seja, o patrimônio e ensino de História local, com possibilidades 

metodológicas para o Ensino Fundamental Anos Finais. A partir do levantamento sobre 

dissertações nacionais com tais temática, e que apontam caminhos metodológicos e teóricos, 

destacamos dois trabalhos que se alinham a minha proposta de pesquisa. A primeira, “A Cidade 

e o Ensino de História: Patrimônio, Museu e História Local” (2016), de autoria de Gerson 

Eduardo da Costa, que aponta o uso do patrimônio histórico e cultural material do Rio de 

Janeiro, como estratégia no ensino de história nas escolas da educação básica. Sua proposta foi 

desenvolvida com professores do Museu Histórico Nacional e do Instituto dos Pretos 

Novos/Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana. O referido estudo traz algumas 
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entrevistas com professores, com a finalidade de levantar dados sobre as motivações para o uso 

do patrimônio nas aulas e também acerca das maiores dificuldades. Nesse sentido, para Costa 

(2016), 

o que se busca discutir é o sentido e o papel do ensino de história nas escolas, 

considerando os problemas da contemporaneidade e as novas concepções 

surgidas ao longo das últimas décadas a partir de discussões sobre os objetivos 

da disciplina história nos programas das escolas de ensino básico. Este debate 

tem ganhado corpo nas pesquisas, dissertações e teses desenvolvidas nas 

faculdades de educação e de história, estando presente também nas escolas, 

entre os professores. (COSTA, 2016, p. 16). 

O autor faz uma excelente reflexão sobre o papel do professor e a importância da sua 

formação continuada, para o êxito na utilização da educação patrimonial e circuitos históricos. 

Levantamos a mesma discussão aqui, sobretudo acerca da necessidade de atualização constante 

dos profissionais do magistério, como forma de facilitar a introdução de novas abordagens nas 

aulas. No caso da História, notadamente voltada para o uso do patrimônio material, como 

ferramenta de inserção da História Local, Costa (2016) utiliza as orientações do guia Básico de 

Educação Patrimonial para a confecção de um Roteiro, onde 

a proposta é dialogar com a metodologia da educação patrimonial a fim de 

que, se apropriando de suas técnicas e discussões o professor possa organizar 

as atividades com foco no ensino de história e seus objetivos. O diálogo que 

as atividades propostas neste trabalho estabelecem com a Educação 

Patrimonial se faz a partir do reconhecimento da legitimidade de suas técnicas, 

amadurecidas e embasadas em seu corpo teórico. (COSTA, 2016, p. 58). 

Outro ponto muito discutido dentro do texto de Costa (2016) é o conceito de empatia 

histórica, atrelado ao perfil do aluno contemporâneo e os lugares de memória, como ferramentas 

para o ensino de História. Levantamos essa mesma discussão nesta pesquisa, pois consideramos 

que 

a empatia histórica é o exercício da alteridade, é levar o aluno a colocar-se no 

lugar daquelas pessoas que viveram no passado, é se colocar no lugar do 

agente histórico e sentir suas preocupações, dificuldades, objetivos e 

limitações. Para tanto se devem abandonar as ideias do presente, as 

concepções e referencias contemporânea e buscar pensar como pensavam 

aquelas pessoas. Este é um exercício difícil de ser realizado pelos jovens 

alunos. (COSTA, 2016, p. 54). 

 

O trabalho de Costa (2016) tornou-se importante para esta pesquisa, pois apresenta 

através do Patrimônio material do Rio de Janeiro, como é possível ensinar História, coincidindo 

com o objetivo da atual dissertação, em relação à cidade de Muribeca.  
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A segunda dissertação que destacamos é “Patrimônio Histórico e Cultural de 

Rondonopólis - MT: Orientações didáticas no Ensino de História” (2018), sob a autoria de 

Sandro Ambrósio Alves. Seu trabalho trouxe relevantes contribuições à pesquisa, já que 

trabalha com preocupações semelhantes às aqui apresentadas, como por exemplo, utilizar o 

patrimônio no ensino de História local. Alves (2018) tem como produto final, uma sequência 

didática para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, e que culminou em um 

material pedagógico para aulas de História local e regional. Assim como em nosso caso, o autor 

parte de uma carência de material pedagógico sobre a história local e propõe uma conexão com 

o currículo escolar. Nesse sentido, a referida pesquisa trabalha com a educação patrimonial e 

pesquisa bibliográfica. Ao discorrer sobre o conceito de monumento, Alves (2018) cita o 

historiador francês Jacques Le Goff, destacando que 

(...) traz uma proposição um pouco diferente quando aborda essa questão do 

monumento, entendendo que o que se guarda do passado não é efetivamente 

o que existiu, (...) mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no 

desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se 

decidam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores.  E que 

se divide em duas formas – os monumentos como “herança do passado” e 

“sinal do passado”, como perpetuador de recordações, seja de forma 

voluntária, seja de forma involuntária, sendo obras comemorativas, 

monumentos funerários e, – os documentos, uma “escolha do historiador”, que 

geralmente afirma-se enquanto testemunho escrito e monumento, no qual o 

historiador tem como dever principal a crítica a ele. (ALVES, 2018, p. 26-31). 

 

Alves (2018) aborda ainda, um panorama da trajetória da preservação do patrimônio 

material e imaterial no Brasil, elencando as motivações para a preservação, ressaltando as 

disputas de poder que envolvem os processos de tombamentos e os lugares de memórias. Logo, 

segundo Alves (2018), 

em vista disso, o que for “significativo” e representativo para uma sociedade, 

sejam bens culturais materiais, sejam bens imateriais, e que se constituem 

como memória coletiva, seria o essencial a ser preservado. Ainda que 

tenhamos a consciência que até mesmo o que é representativo pode ter sido 

influenciado, pois estão imersos em constantes jogos de poder. (ALVES, 

2018, p. 31). 

 

Trabalhando a relação entre memória e história regional, Alves (2018) faz um 

levantamento de autores que trabalham com o conceito de memória, como Maurice Halbwachs 

e Michael Pollack. Conforme demonstra Alves (2018), 
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o sociólogo Michael Pollack (1992), ao falar sobre memória, a princípio 

destaca o que parece ser um fenômeno estrito ao indivíduo, mas que deve ser 

entendido como um fenômeno social e coletivo, em que podem ocorrer 

flutuações, transformações e mudanças constantes. Contudo, afirma que “na 

maioria das memórias existem marcos ou pontos relativamente invariantes, 

imutáveis”, os quais ele considera como “elementos irredutíveis” que podem 

solidificar as memórias a ponto de impossibilitar mudanças. (ALVES, 2018, 

p.40). 

 

Ainda sobre a memória e sua ligação com a História, Alves (2018), cita que de acordo 

com Halbwachs 

(...) a Memória Coletiva seria a participação das memórias individuais, nas 

lembranças, conquanto ela tem características próprias, que: “...evolui 

segundo suas leis e, se ás vezes determinadas lembranças individuais também 

a invadem, estas mudam de aparência a partir do momento em que são 

substituídas em um conjunto que não é mais uma consciência 

pessoal.”71  Desta forma, afirma que para o indivíduo possa reorganizar suas 

lembranças, terá que recorrer a de outros, e neste aspecto, fará uso de palavras 

e ideias produzidas no grupo social da qual faz parte, podendo ser parte de 

diferentes grupos sociais, ou seja, de certa forma é o grupo social que 

determina o que será lembrado e como será lembrado. (ALVES, 2018, p. 40). 

 

Após a reflexão acerca da trajetória da política de preservação patrimonial no Brasil, o 

autor deixa claro que a educação patrimonial seria a melhor opção para o trabalho de 

preservação. Porém, não aponta os resultados concretos da aplicação da sequência didática 

proposta como produto final. Nesse sentido, as temáticas abordadas por Costa (2016) e Alves 

(2018) relacionam-se com esta pesquisa e seus objetivos.  

Portanto, essa dissertação possui três capítulos, sendo que no primeiro, “O uso do 

patrimônio material nas aulas de História Local”, buscamos fazer uma análise de como utilizar 

o patrimônio material como ferramenta de ensino e aprendizagem, com suas possibilidades e 

limitações. 

No segundo capítulo, “De sítio do Meio a Muribeca”, apresentamos um pouco da 

História local de Muribeca, discorrendo sobre diversos aspectos citadinos e com a presença de 

diversas fotografias do acervo pessoal do autor dessa dissertação, e outras doadas por moradores 

locais, as quais representam locais pertinentes para o estudo e análise da história patrimonial, 

pois as mesmas serão utilizadas no projeto, resgatando e evidenciando assim, parte da memória 

de Muribeca.  
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Por fim, no terceiro apresentaremos especificamente, o processo de desenvolvimento e 

o projeto didático em si, sendo considerado aqui, como uma proposta de intervenção e aplicação 

no contexto do ensino de História Local por meio do patrimônio.  

Destarte, na primeira intervenção do projeto didático, realizaremos um trabalho de 

campo com a coleta de fotografias antigas da cidade. A segunda intervenção será pautada na 

visita aos prédios e locais registrados nas fotografias, com destaque para a Igreja Matriz, o 

Cemitério, a Praça do Cruzeiro e o Mercado Municipal. Assim, dar-se-á a possibilidade que os 

alunos analisem os aspectos e características de permanências e rupturas dos patrimônios. Na 

terceira intervenção, acontecerá a culminância do projeto, com uma exposição das fotos e 

textos, que serão produzidos pelos discentes.  

Cabe nesse momento, realizarmos um adendo importe, pois mesmo se tratando de uma 

pesquisa em História patrimonial local, fomos acometidos pelo contexto mundial, pois em 

virtude da pandemia de Covid-19, o referido projeto didático não pode ser realizado até o 

momento, pois este novo cenário ao qual estamos passando, impossibilitou a permanência das 

aulas presenciais e o andamento do mesmo. Contudo, o esforço teórico empreendido aqui, 

permite que possamos realizar um planejamento sólido teoricamente, e bem amparado nas 

premissas que a comunidade acadêmica propõe para o ensino de História local.  

É notório que tanto essa dissertação, como o projeto é imbricado com a minha 

experiência profissional na área de educação. Trabalhando em duas instituições de ensino 

básico da rede pública, uma como docente e na outra como coordenador pedagógico, pude 

perceber e vivenciar in loco os problemas enfrentados pelos colegas docentes, assim como, 

participar de projetos que tentaram minimizar estes problemas a partir da construção coletiva 

de respostas a eles. Dessa forma, o produto apresentado como fruto do estudo e trabalho junto 

ao Mestrado Profissional em História, não poderia deixar de ser um Projeto Didático. Almejo 

assim, contribuir com o processo de valorização da História Local de Muribeca e apontar 

caminhos aos colegas, que assim como eu, enfrentam dificuldades no trabalho com a história 

da cidade e de seu patrimônio. 
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2 O USO DO PATRIMÔNIO LOCAL NAS AULAS DE HISTÓRIA 

 

Este capítulo trata especificamente sobre o patrimônio e sua utilização nas aulas de 

História local, abordando-o também com a memória e a construção das identidades locais. 

 Minha experiência em sala de aula, sinalizou para a importância de problematizar os 

bens patrimoniais e os lugares de memória, sobretudo, quando meus alunos afirmavam 

desconhecer o patrimônio material que faz parte da história da cidade deles. Ademais, a 

ausência de material pedagógico que trate da história local, contribui para endossar a 

necessidade de atrelar o patrimônio e a memória no ensino de história local.  

Como já citado anteriormente, após uma pesquisa na internet e no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES, percebi que não há material disponível sobre a história da cidade de 

Muribeca, localizada no estado de Sergipe, encontrando apenas, documentos relacionados às 

cidades homônimas, situadas em dois estados distintos, Pernambuco e Rio de Janeiro. 

Ressaltamos que nós, professores de História que atuamos na cidade, contamos com as 

informações presentes na revista Cinform Municípios,  CINFORM (2002), e em alguns textos, 

os quais em muitos casos, não possuem autorias e apresentam informações desencontradas. 

Nesse sentido, estas lacunas reforçam a necessidade de um material capaz de servir como 

subsídios às aulas.  É evidente na fala dos estudantes, sobre a necessidade de um trabalho que 

contribuísse para aproximar os elementos patrimoniais e a história local da escola, e que ao 

mesmo tempo, servisse de incentivo para um processo de relação com a identidade local.  

Ouvimos muito falar em patrimônio, necessidade de preservação, educação patrimonial, 

patrimônio material e imaterial, em uma infinidade de eventos nacionais e internacionais que 

abordam essa temática. Porém, como podemos definir o que é um Patrimônio? Quais as 

legislações que tratam especificamente do assunto? Nesse sentido, de acordo com a historiadora 

francesa Françoise Choay (2017), 

a expressão designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que 

se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação contínua de 

uma diversidade de objetos que congregam por seu passado comum: obras e 

obras-primas das belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de 

todos os saberes e savoir-faire dos seres humanos. Em nossa sociedade 

errante, constantemente transformada pela mobilidade e ubiquidade de seu 

presente, “patrimônio histórico” tornou-se uma das palavras-chave da tribo 

midiática. Ela remete a uma instituição e a uma mentalidade. (CHOAY, 2017, 

p. 11). 
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O termo patrimônio durante muito tempo esteve ligado à ideia de herança, objetos 

antigos, remetendo a algo construído e deixado por gerações anteriores, que servia para 

resguardar uma parte da história, através das memórias atreladas ao bem edificado. Houve uma 

mudança com o decorrer do tempo, na concepção do termo, agregando os bens imateriais, ou 

seja, os saberes e fazeres das diversas comunidades. 

Nesse sentido, é interessante ressaltar que alguns monumentos são criados com a 

intenção de se tornarem patrimônio, ou seja, são os monumentos intencionais, já nascem com 

a função de ser um testemunho de determinada época e das ações de um grupo que conseguiu 

impor seus desejos. São exemplos dessa prática os obeliscos, estátuas, igrejas e inúmeros outros 

monumentos, que comemoram grandes acontecimentos e marcam feitos de “heróis”. Como nos 

afirma Almir Félix Batista de Oliveira (2011), são bens  

(...) escolhidos que se prestam, ou que têm por finalidade nos lembrar, guardar 

na nossa memória atos, fatos, acontecimentos passados e “dignos” de não 

serem esquecidos são como suportes, construídos e preservados no intuito de 

manutenção/perpetuação dessa memória. Por isso, destruir esses suportes 

constitui-se em forma eficaz de dominação, por vezes coercitiva, mas muitas 

vezes, também negociada, exercida pelos setores vencedores das relações de 

disputa, nas relações de poder. (OLIVEIRA, 2011, p.49). 

 

Porém, é preciso esclarecer que não se deve a propósito de desconstruir a visão de 

monumento intencional, construir lugares que apagam as disputas ou pregam um processo de 

homogeneização, mas que acaba, não sendo condizente com a realidade, pois como assinala 

Oliveira (2011), existe o “(...) patrimônio que, a princípio, talvez não nos diga nada ou nos diga 

pouca coisa (...)” (OLIVEIRA, 2011, p.49), sendo mais interessante fazermos os 

questionamentos críticos sobre as relações que os envolve. 

Desse modo, cabe uma breve reflexão sobre as disputas acerca das memórias que 

envolvem o patrimônio e sua ligação com a escrita da história. Quantas vezes em nome de uma 

história “oficial”, ou seja, aquela responsável por narrar os acontecimentos a partir da visão 

oficial dos grupos privilegiados em determinadas épocas, se ocultou a memória de escravos, 

favelados e tantos outros grupos que viveram e vivem à margem da sociedade? Ainda nesse 

sentido, sabemos que o patrimônio está em alguns casos, atrelado a um processo de disputas de 

poder, como aponta Oliveira (2011) “um processo de construção a respeito de memórias, de 

histórias e, portanto, de construção de determinado patrimônio histórico (...)” (OLIVEIRA, 

2011, p. 51). Não é possível aceitar uma história que esteja relacionada apenas a uma parte da 
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memória ou que contemple apenas um grupo, esquecendo os outros segmentos da sociedade. 

Nesse sentido, para Oliveira (2011), 

não podemos aceitar que uma história/memória oficial seja simplesmente 

trocada por uma história/memória que tenha o objetivo de vangloriar ou 

exaltar uma classe ou segmento de classe esquecido ou vencido em uma 

disputa anterior, ou seja, simplesmente um confronto para quem a pratica. 

Acreditamos nas pluralidades e na possibilidade de convivência dessas 

histórias/memórias no sentido de esclarecimentos e, por vezes, 

complementações. (OLIVEIRA, 2011, p. 51). 

 

Ainda em relação à memória, é preciso antes de qualquer coisa, definir o que é e como 

ela é constituída. Já que esta pesquisa está atenta para o uso do Patrimônio no Ensino de 

História, buscamos também uma relação com os lugares de memória, visto que é notória a 

ligação entre memória e patrimônio. Tomamos como base para responder aos questionamentos 

propostos, algumas definições tecidas pelo historiador Michael Pollak (1992), quando tratou da 

questão da memória e identidade social. Para o autor,  

a priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente 

íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já havia 

sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como 

um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno coletivamente e 

submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes. (POLLAK, 

1992, p. 201). 

 

A partir desse mesmo autor, podemos passar ao segundo ponto elencado acima, ou seja, 

a questão da constituição da memória, visto que essa pode ser individual ou coletiva, sendo 

composta por acontecimentos. De acordo com Pollak (1992) “em primeiro lugar, são os 

acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, são os acontecimentos que eu 

chamaria de ‘vividos por tabela’.” (POLLAK,1992, p. 201). Além dos acontecimentos, ele 

ainda acrescenta os personagens como mais um constitutivo da memória. 

O terceiro ponto que elencamos, é a relação com os lugares de memória, onde depois 

dos acontecimentos e personagens, Pollak (1992) afirma que “existem lugares da memória, 

lugares particularmente ligados a uma lembrança, que pode ser uma lembrança pessoal” 

(POLLAK, 1992, p. 202). Seriam os acontecimentos que temos guardados de forma mais 

latente em nossa memória, ou seja, há uma seleção de fatos que lembramos e outros que 

esquecemos. Nesse sentido “a memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica 

registrado.” (POLLAK, 1992, p. 203). 
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Mas como a memória faz com que alguém se sinta pertencente a um grupo, ou seja, 

tenha um sentimento de identidade? No mesmo sentido, como a memória pode ser utilizada 

para fins políticos? Buscamos mais uma vez no autor supracitado, as argumentações para as 

respostas. Para responder ao primeiro questionamento, Pollak (1992) cita que, 

podemos, portanto, dizer que a memória é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 

ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua construção 

de si. (POLLAK, 1992, p. 204). 

 

Sobre a questão do uso político da memória, nos lembramos das datas comemorativas e 

do seu processo de escolha, quase sempre atreladas a acontecimentos pertencentes a grupos que 

estavam ou estão no poder, e que decidem o que deve ser lembrado. Mesmo quando estamos 

em família e começamos a recordar de fatos relacionados aos momentos vividos coletivamente, 

percebemos que alguns pontos são alvo de conflitos. Da mesma forma, acontece quando 

estamos em situações sociais, em ambientes como Igreja, escola, trabalho etc. Partindo dessa 

breve reflexão, respondemos ao questionamento da utilização da memória para fins políticos, 

nos amparando na definição de “Enquadramento da Memória” cunhada por Pollak (1992, p. 

206) que o define como a utilização da memória para estabelecer a partir de padrões políticos 

o que deve ser lembrado. 

Um momento decisivo em relação ao entendimento da concepção do termo patrimônio, 

é a Revolução Francesa, ocorrida no século XVIII, pois com a iminência de ataques a todos os 

prédios que remetessem a momentos anteriores, apareceu a necessidade de conservação dos 

patrimônios. Desse modo, houve o entendimento sobre o que antes pertencia a apenas um 

grupo, e que deveria ser disponibilizado para toda a nação. 

Na obra “A alegoria do Patrimônio”, Choay (2017) esclarece que antes da Revolução 

Francesa, a concepção acerca de monumento partia da referência de prédios de uma localidade, 

com o objetivo de que se lembrasse dos acontecimentos, tornando este passado, uma forma de 

manter conservada a identidade. Dessa forma,  

(...) esse passado invocado, convocado, e de certa forma encantado, não é um 

passado qualquer: ele é localizado e selecionado para fins vitais, na medida 

em que pode, de forma direta, contribuir para manter e preservar a identidade 

de uma comunidade étnica ou religiosa, nacional, tribal ou familiar. Para 

aqueles que edificam, assim como para os destinatários das lembranças que 

veiculam, o monumento é uma defesa contra o traumatismo da existência, um 

dispositivo de segurança. (CHOAY, 2017, p.18). 
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Assim sendo, de acordo com a autora, a função memorial do monumento foi 

gradualmente sendo eliminada. O entendimento de monumento histórico adquiriu visibilidade 

a partir do Renascimento, no século XVI, quando ocorreu um relevante aumento da importância 

das obras produzidas pelos antigos gregos e romanos. A mudança ocorreu por duas questões, 

conforme aponta Choay (2017), 

a primeira refere-se à importância crescente atribuída ao conceito de arte nas 

sociedades ocidentais, a partir do renascimento (...) a segunda causa reside no 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e difusão das memórias artificiais. 

(CHOAY, 2017, p. 20). 

 

Assim, a partir do momento que o Estado adquiriu uma sistematização capaz de ser o 

organizador da nação, o monumento passar a ser utilizado para enaltecer os grandes feitos 

públicos, deixando para trás o contexto em que era utilizado. Segundo Choay (2017), os 

patrimônios são utilizados “(...) para fins vitais, na medida em que pode, de forma contribuir 

para manter e preservar a identidade de uma comunidade (...)” (CHOAY, 2017, p. 18). A autora 

lembra ainda que 

o culto que se rende hoje ao patrimônio histórico deve merecer de nós mais 

do que simples aprovação. Ele requer um questionamento, porque se constitui 

num elemento revelador, negligenciado, mas brilhante, de uma condição da 

sociedade e das questões que ela encerra. (CHOAY, 2017, p. 12).  

 

Mesmo sabendo que o patrimônio cultural é algo bem amplo e que pode ser dividido em 

material e imaterial, nesta pesquisa optamos trabalhar com o patrimônio material, notadamente 

com o conjunto arquitetônico da cidade de Muribeca, buscando compreender a identidade local. 

 Durante a vivência na cidade supracitada, assim como no decorrer dessa pesquisa, 

podemos constatar que boa parte do patrimônio estudado já foi alterado ao longo do tempo, o 

que ficou evidente com as comparações realizadas a partir das fotografias da cidade, em 

diferentes épocas. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) apresenta 

um entendimento sobre o conceito de patrimônio para fins da educação patrimonial, onde 

o patrimônio cultural é um conjunto de bens culturais que estão muito 

presentes na história do grupo, que foram transmitidos entre várias gerações. 

Ou seja, são os bens culturais que ligam as pessoas aos seus pais, aos seus 

avós e aqueles que viveram muito tempo antes delas. São os bens que se quer 

transmitir às próximas gerações. Logo, o patrimônio cultural tem importância 

para muita gente, não só para um indivíduo ou uma família. Dessa maneira, o 

patrimônio cultural liga as pessoas. É sempre algo coletivo, uma história 

compartilhada, um edifício ou lugar que todos acham importante, uma festa 

[de] que todos participam, ou qualquer outra coisa em torno da qual muitas 

pessoas de um mesmo grupo se identificam. O patrimônio cultural faz parte 
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da vida das pessoas de uma maneira tão profunda, que algumas vezes elas não 

conseguem nem mesmo dizer o quanto ele é importante e por quê. Mas, caso 

elas o perdessem, sentiriam sua falta. Como, por exemplo, a paisagem do lugar 

da infância; o jeito de preparar uma comida; uma dança; uma música; uma 

brincadeira. (IPHAN, 2013, p.05). 

 

Ao analisar o posicionamento do IPHAN sobre patrimônio, Tatiana Dantas Marchette 

(2016) aponta que,  

essa definição abrangente de patrimônio demonstra que as vidas de todos os 

cidadãos, em âmbito pessoal e comunitário, público e privado, são 

inseparáveis da cultura e dos seus significados simbólicos. Viver é fazer 

cultura; fazer cultura é atuar politicamente. No entanto, esse mesmo 

documento do órgão alerta para a diferença entre cultura e patrimônio cultural, 

pois o que se busca preservar são bens que portam valores. (MARCHETTE, 

2016, p. 91). 

 

Nesse sentido, uma série de leis presentes e até mesmo a Constituição Brasileira, tem 

justificado o uso educacional e a preservação dos bens culturais nacionais em diversos períodos 

históricos, desde o momento em que havia uma preocupação maior com o que fosse relacionado 

ao material, até a concepção de que era preciso englobar o conjunto imaterial da cultura. Como 

aponta a Constituição Brasileira (1988):  

Art. 216 – Constituem o 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: 

As formas de expressão; 

Os modos de criar, fazer e viver; 

As criações artísticas e tecnológicas; 

As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988, p. 126). 

 

Diante do exposto, buscaremos discutir sobre o uso do patrimônio material e suas 

possibilidades, como ferramenta pedagógica nas aulas de História local, aproximando-a ao 

debate sobre patrimônio, bem como da história local dos discentes, constituindo assim, numa 

tentativa de responder a algumas lacunas existentes.  
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2.1 O ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL ATRAVÉS DO PATRIMÔNIO MATERIAL  

O valor do patrimônio para os professores de História pode ser mensurado quase sempre, 

segundo Freitas (2019), pelas perguntas que responde em relação a uma questão histórica: 

“quem”, “quando”, “como” e “por que” ocorreu. Quando esse patrimônio é tratado a partir de 

um conjunto, ele deve ter unidade. Há muito tempo o conceito de Patrimônio é usado como 

base da identidade nacional, pois conforme afirmam Margarida Maria Dias Oliveira e Itamar 

Freitas (2020),  

professores de história e especialistas em patrimônio, por outro lado, 

convergem na descrição da natureza epistêmica dos seus objetos que são, na 

maioria dos casos, concebidos como coisas em dois sentidos: coisas com 

existência em si mesmas (essencializados) ou coisas conscientemente 

percebidas mediante ideologias ou discursos (inventadas). (OLIVEIRA; 

FREITAS, 2020, p. 02). 

 

Além disso, seja o objeto essencializado, seja inventado, os profissionais que os 

reivindicam, embora mais os segundos que os primeiros, travam algum tipo de luta contra o 

patrimônio pensado na condição de vestígio do passado, a ser consagrado como insumo da 

identidade nacional. Esse é o significado dominante da concepção de Patrimônio, cultivado há 

um século e meio na colonizadora Europa, chegando aos colonizados países americanos. 

Ainda sobre o valor do patrimônio e sua utilização, a parte que mais nos interessa está 

relacionada à sua finalidade pedagógica, ou seja, como podemos utilizá-lo no processo de 

ensino e aprendizagem, promovendo uma interação entre as aulas de História e o patrimônio 

local. Nesse sentido, corroboramos com o exposto por Oliveira (2011), o qual explana que esse 

tipo de prática de ensino tem foco “(...) no valor pedagógico que o patrimônio pode exercer 

(...)” (OLIVEIRA, 2011, p. 53), precisamente num momento que boa parte dos alunos 

reclamam da monotonia das aulas. Assim, o auxílio que o patrimônio pode trazer, além de 

aproximar a escola da História local, é servindo como fonte documental. Nesse sentido, de 

acordo com Oliveira (2011, p. 53), 

o patrimônio histórico, por ser uma produção cultural, encerra em si 

características que favorecem, facilitam a relação de ensino/aprendizagem por 

parte de quem o utiliza, por parte daqueles que o usam como fonte documental 

para a obtenção de conhecimentos a respeito de uma determinada época, de 

determinadas condições socioeconômicas de produção de determinado bem, 

das relações de poder que demonstram que tal móvel ou imóvel, por pertencer 

a uma determinada  parcela mais abastada da sociedade, então foi construído 

com material de melhor qualidade, pode explicitar continuidades e mudanças 

ocorridas em determinados locais, entre várias outras potencialidades que 

estes documentos apresentam. (OLIVEIRA, 2011, p. 53). 
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Acreditamos que articulando as aulas de História com visitas ao patrimônio, será 

possível manter uma vivência e um sentimento de pertença ao lugar e à sua História, já que 

proporciona a interação com o meio em que o estudante está inserido. Assim, há a 

exemplificação que a História, seja ela global, nacional e/ou regional, também é a da sua cidade 

e da sua rua, muitas vezes não trabalhadas pela escola, em especial pela disciplina de História. 

Portanto, “é por meio das vivências que se amplia o conceito de pertencimento e se desenvolve 

o lado afetivo e, consequentemente, a vontade e o sentido de preservar (...)” (MARCHETTE, 

2016, p. 08).  

Muitos dos prédios, praças, relógios, chafarizes e ruas, presentes principalmente nos 

centros das cidades, preservam boa parte da História local, e podem ser questionados em relação 

à sua origem, utilização em outras épocas, por exemplo: O que a Igreja Matriz pode revelar 

sobre a História local?  Que ligação existe entre ela e a economia do município?  

A preocupação com o que as cidades e seu patrimônio podem ensinar, não é algo recente 

no Brasil. Como aponta Tatiana Dantas Marchette (2016), “desde o início da política 

patrimonial brasileira, as cidades e seus centros históricos sempre estiveram na mira das ações 

de preservação.” (MARCHETTE, 2016, p. 67). É perceptível que cada monumento é retratado 

de uma forma pelos moradores, a partir da sua representatividade individual, tal como sugere 

Jaqueline Aparecida Martins Zarbato (2018), ao afirmar que “na análise e valorização dos 

monumentos, recorre-se à memória e histórias dos sujeitos locais, para compreender os 

processos de identificação que são relacionados ao monumento.” (ZARBATO, 2018, p. 45). 

Partindo das mudanças ocorridas no ensino de História nos últimos anos, essa pesquisa 

atenta para a vertente da educação patrimonial como forma de estimular os alunos, e introduzir 

novas possibilidades para o ensino de História local a partir do patrimônio. Essa perspectiva já 

vem sendo realidade no Brasil, sobretudo a partir de 1980, mais efetivamente com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB), propondo a introdução de temas que até então 

ficavam a margem da história ensinada em boa parte das escolas. De acordo com Circe 

Fernandes Bittencourt (2018), 

os currículos produzidos após a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, assim como 

as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998 (PCN – Brasil, 

1998) se estenderam para todos os níveis de ensino e de sistemas escolares, 

incluindo escolas das comunidades indígenas e quilombolas. Constata-se que 

houve mudanças significativas pela introdução de novos conteúdos históricos 

com base em seu compromisso de formação de uma cidadania democrática. 

(BITTENCOURT, 2018, p.142). 

 



26 
 

Da mesma forma, o Currículo de Sergipe, homologado em 2018, em uma das suas sete 

competências relacionadas a História no Ensino Fundamental, chama atenção sobre a 

necessidade dos alunos em dominar algumas competências específicas, para que se posicionem 

criticamente no mundo. Para tanto, é necessário 

compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e 

mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, 

econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para 

analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. (SERGIPE, 2018, 

p. 401).  

 

Temos então, uma consonância entre Currículo de Sergipe e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), também de 2018, a qual propõem que alunos e professores participem de 

forma ativa do processo de ensino e aprendizagem durante as aulas de História, permitindo que 

a disciplina seja uma ferramenta para um maior discernimento sobre as ações humanas e a 

sociedade em que o aluno está inserido. Logo,  

retornando ao ambiente escolar, a BNCC pretende estimular ações nas quais 

professores e alunos sejam sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, eles próprios devem assumir uma atitude historiadora diante 

dos conteúdos propostos no âmbito do Ensino Fundamental. (BRASIL, 2018, 

p. 403). 

 

Dessa forma, importante destacarmos que a habilidade EF06HI0, nos fala sobre o 

processo de identificação de “(...) diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de 

periodização dos processos históricos (continuidades e rupturas).” (BRASIL, 2018, p. 421). 

Assim, temos aqui, premissas essenciais para amparar o debate em torno da pertinência da 

proximidade de alunos e professores, enquanto historiadores, no que diz respeito à investigação 

histórica, alinhada com o processo de compreensão das continuidades e rupturas existentes, 

nesse caso, no que tange ao patrimônio material da cidade de Muribeca. 

Nesse sentido, tendo em mente as abordagens presentes no Currículo de Sergipe e 

BNCC, pontuamos que antes das aulas sobre patrimônio, é necessário que o professor realize 

pesquisas sobre este, aborde antecipadamente o tema e planeje a melhor forma de trabalhar o 

conteúdo em sala de aula, partindo das suas inquietudes, assim como das especificidades de 

cada turma. Dessa forma, dar-se-á a possibilidade de que sejam atingidos os objetivos propostos 

em seu planejamento, buscando alternativas para sanar as dificuldades citadas anteriormente.  



27 
 

Diante desses procedimentos acima citados, consideramos pertinente a abordagem de 

Paulo Freire (1994), que reforça a necessidade da reflexão prévia sobre o conteúdo que será 

ministrado, pois  

(...) daí que, para esta educação como prática da liberdade, a sua dialogicidade 

comece, não quando o educador-educando se encontra com os educandos-

educadores em uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se 

pergunta em torno do que vai dialogar com estes. Está inquietação em torno 

do conteúdo do diálogo é a inquietação em torno do conteúdo programático 

da educação. (FREIRE, 1994, p.47). 

 

Sabemos que o trabalho docente tem especificidades e para que haja o bom desempenho 

do seu exercício, necessita de um conjunto de competências, habilidades e domínio intelectual, 

que ultrapassam o conhecimento adquirido na formação acadêmica. É o professor de História 

que deve refletir sobre o seu processo de ensino e aprendizagem, o que requer um olhar sobre 

a formação desses docentes. Ponto central dessa engrenagem incide sobre o docente o peso da 

responsabilidade de estar envolvido com todo o debate teórico, relacioná-lo com suas 

inquietudes, e ainda, em sua prática, encontrar alunos reais, em uma escola real, com problemas 

e dificuldades permanentes. Toda a formação e as teorias analisadas durante esse período, 

partem para o mesmo lugar, a aula que é construída diariamente na relação entre o professor e 

o discente. Corroborando com tal ideia, Maurice Tardif (2000) afirma que, 

(...) a prática profissional nunca é um espaço de aplicação dos conhecimentos 

universitários. Ela é, na melhor das hipóteses, um processo de filtração que os 

dilui e os transforma em função das exigências do trabalho; ela é, na pior das 

hipóteses, um muro contra o qual se vêm jogar e morrer conhecimentos 

universitários considerados inúteis, sem relação com a realidade do trabalho 

docente diário nem com os contextos concretos de exercício da função 

docente. (TARDIF, 2000, p. 12). 

 

Logo, toda a formação adquirida ao longo do curso de licenciatura, será de certa forma, 

complementada e reformulada no contato com os discentes, que chegam às salas de aulas com 

uma carga de conhecimento que se apresenta ao professor, por meio das interações, e este, por 

sua vez, também já possui seu arcabouço de conhecimento, sendo o ensino, o elo dessa interação 

entre saberes e a construção de um processo de aprendizagem de ambas as partes. Pois, tanto o 

professor aprende ao ensinar, quanto o aluno ensina ao aprender, guardadas as devidas 

proporções. Nesse sentido, concordamos com Freire (1996), que defende que 

quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem 

ensina, ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista 
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gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo-relativo. Verbo que pede um 

objeto direto. (FREIRE, 1996, p. 13). 

 

Os conhecimentos que o docente possui e faz uso cotidianamente, não se restringem ao 

conhecimento científico adquirido na universidade. Tudo que foi adquirido é relevante para um 

bom desempenho profissional, e em seu trabalho agrega outros saberes, compartilhados 

socialmente e que permitem ter o status de professor, já que possui um reconhecimento da 

sociedade sobre a sua capacidade de ensinar, o que ensinar, e como ensinar. Toda essa 

experiência é fruto do exercício permanente da profissão, que vai permitindo um 

aperfeiçoamento constante. 

Estes conhecimentos partem de várias origens, desde a troca com outros colegas de 

profissão, que podem auxiliar na tomada de algumas decisões, por exemplo, como trabalhar 

melhor com determinada turma, qual a melhor estratégia para o enfrentamento da indisciplina 

etc., ou mesmo a partir de sua experiência pessoal. É onde as teorias pedagógicas são postas à 

prova, a partir da realidade, e quando confrontadas com esta, nem sempre apresentam soluções 

para os infinitos problemas que surgem nas aulas, e que exigem do professor uma rápida 

solução. Dessa forma, 

(...) o saber profissional está, de um certo modo, na confluência entre várias 

fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, da 

instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação, etc. 

Ora, quando estes saberes são mobilizados nas interações diárias em sala de 

aula, é impossível identificar imediatamente suas origens: os gestos são 

fluidos e os pensamentos, pouco importa as fontes, convergem para a 

realização da intenção educativa do momento (TARDIF, 2014, p. 64). 

 

Todavia, é relevante a reflexão sobre a formação continuada, como forma de atualização 

acerca das mais recentes discussões teóricas e produção historiográfica. Sabendo que, assim 

como o conhecimento histórico, a prática profissional também passa por mudanças constantes, 

há uma necessidade de ponderar sobre essa prática a partir das mudanças historiográficas, e os 

objetivos propostos para o processo de ensino aprendizagem. Nesse sentido, o planejamento 

faz parte da rotina diária de qualquer docente, ou pelo menos, deveria fazer. E quando falamos 

sobre os trabalhos com patrimônio e História local, tais abordagens carecem de um 

planejamento que observe alguns critérios, que podem ser essenciais para o êxito das aulas. De 

acordo com Sandra C. A. Pelegrini (2009), é necessário que: 

a. O professor tenha algum entusiasmo pelo tipo de bens culturais que 

pretenda abordar com suas turmas. 
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b. Não tome como imperativas a inclusão dessas experiências em todos os 

ciclos do ensino fundamental ou todos os anos do ensino médio nos quais atua. 

c. Incorpore tipologias patrimoniais diversificadas como meio de 

aprendizagem. (PELEGRINI, 2009, p. 45). 

 

Além da reflexão sobre como ensinar História e abordar seus conteúdos, é necessário 

pensarmos a partir de alguns pesquisadores que buscam entender e evidenciar, como ocorre a 

aprendizagem histórica, para compreendermos o processo da internalização dos conteúdos. 

Segundo Maria Auxiliadora Schmidt (2009),  

aprender história significa contar a História, isto é, significa narrar o passado 

a partir da vida no presente. O principal objetivo é elaborar uma orientação 

relacionada com a construção da identidade de cada um e, também, organizar 

a própria atuação nas lutas e ações do presente individual e coletivamente. 

(SCHMIDT, 2009, p. 37). 

 

Ainda sobre o processo de aprendizagem histórica e de acordo com Jörn Rüsen (2010), 

todos os seres humanos possuem “consciência histórica”, logo, todas as pessoas ponderam em 

relação ao passado, presente e futuro, tendo condições de aprender História. Essa aprendizagem, 

segundo ele, pode acontecer a partir de uma “Matriz Histórica” representada pela 

interdependência dos fatores do pensamento histórico, onde 

os diversos fatores são, pois, etapas de um processo de orientação do homem 

no tempo mediante o pensamento histórico. Trata-se de fatores que aparecem, 

em princípio em todo pensamento histórico. No entanto, articulados na matriz 

disciplinar da ciência da História, eles adquirem a especificidade que permite 

distinguir o pensamento histórico constituído cientificamente do pensamento 

histórico comum. (RÜSEN, 2010 p. 35). 

 

Ainda de acordo com Rüsen (2010), é preciso pensar como as pessoas aprendem 

História, pois 

a consciência histórica é, assim, o modo pelo qual a relação dinâmica entre 

experiência do tempo e intenção no tempo se realiza no processo da vida 

humana. Para essa forma de consciência, é determinante a operação mental 

com a qual o homem articula, no processo de sua vida prática, a experiência 

do tempo com as intenções no tempo e estas com aquelas. Essa operação pode 

ser descrita como orientação do agir (e do sofrer) humano no tempo. (RÜSEN, 

2010, p.58). 

 

Mais uma vez, ressaltamos o desafio em trabalhar o patrimônio material como forma de 

aproximar a escola da História local, já que partimos de questionamentos formulados no 

presente, exigindo do professor muito estudo e dedicação para realizar essa relação. Nesse 
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sentido, compreende-se que “a história se fundamenta na práxis da vida; e em última instância, 

seus impulsos, seus desafios, suas perguntas orientadoras não brotam dela, mas de seu nexo 

com a vida no presente, (...) rememoramos para compreender a vida presente” (RÜSEN, 1997, 

p. 80).  

A educação patrimonial é uma metodologia de ensino que pode orientar o docente, no 

momento do planejamento pedagógico e na prática em sala de aula. Para Horta (2003, apud 

PACHECO, 2017), essa metodologia tem nos museus seu lugar por excelência. Segundo a 

definição desta autora “(...) um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 

centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 

individual e coletivo” (HORTA, 1990, p. 06, apud ZARBATO, 2018, p. 26). De acordo com 

Ricardo de Aguiar Pacheco (2017), essa metodologia de ensino pode ser aplicada a qualquer 

objeto cultural ou em qualquer contexto educativo.  

Diante dessa perspectiva explanada, destacamos que muito se falou até aqui, sobre 

Patrimônio, Educação Patrimonial e suas possibilidades pedagógicas. Todavia, é necessário 

esclarecer o que é Educação Patrimonial e a diferença entre as ações educativas realizadas 

tradicionalmente nas escolas. Para responder aos questionamentos, recorremos ao entendimento 

do IPHAN (2014), pois conforme o órgão, 

a educação patrimonial constitui-se de todos os processos educativos formais 

e não formais que têm como foco o patrimônio cultural, apropriado 

socialmente como recurso para a compreensão sócio histórica das referências 

culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu 

reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera-se, ainda que os 

processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do 

conhecimento, por meio da participação efetiva das comunidades detentoras e 

produtoras das referências culturais, onde convivem diversas noções de 

patrimônio cultural. (IPHAN, 2014, n.p). 

 

Guiados ainda pelas diretrizes do IPHAN (2014), para responder ao segundo 

questionamento, segundo o qual, 

todas as vezes que as pessoas se reúnem para construir e dividir 

conhecimentos, investigar para conhecer melhor, entender e transformar a 

realidade que as cerca estão realizando uma ação educativa. Quando tudo isso 

é feito levando em conta algo relativo ao patrimônio cultural, então trata-se de 

Educação Patrimonial. (IPHAN, 2014, n.p). 
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Ainda sobre a educação patrimonial, ressaltamos o fato que ela pode ocorrer, tanto 

dentro dos muros das escolas, quanto em outros ambientes, permitindo uma aproximação com 

o passado através desse patrimônio, pois conforme Marchete (2016) enfatiza, a 

Educação Patrimonial é um processo de aprendizagem que se realiza mediante 

a utilização dos bens culturais, de natureza material e imaterial, como recursos 

educacionais. Tal processo permite aproximar a sociedade do patrimônio 

cultural que a representa simbolicamente, promovendo a ampliação do 

entendimento da história passada e presente. Esse processo pode ocorrer nas 

estruturas formais e informais do ensino, sendo central em instituições de 

memória, como os museus. (MARCHETE, 2016, p. 89). 

 

É notório que há um forte desejo de preservação de monumentos históricos por parte da 

sociedade, contudo, no caso específico dos alunos deste projeto, havia a especificidade de não 

saberem o que é um patrimônio histórico, o que inviabilizaria qualquer processo de 

conservação. Nesse sentido, as ações educativas baseadas na educação patrimonial, podem ser 

um mecanismo de aproximação com esse patrimônio, e um modo de despertar o sentimento de 

conservação, a partir do momento que houver a identificação dos mesmos com a história 

relacionada a eles e a comunidade em diversos momentos. 

Dessa forma, os bens patrimoniais podem servir de ponto de partida para aulas de 

História, bem como para atividades interdisciplinares, permitindo uma integração dos alunos 

com várias disciplinas e conteúdos. Ademais, em um mundo cada vez mais conectado e 

marcado pelas ações tecnológicas, pode parecer para os alunos, no primeiro momento e em 

alguns casos, é claro, um pouco enfadonho o trabalho com patrimônio. Porém, quando 

descobrem que é uma alternativa para aulas mais dinâmicas, já que são quase sempre realizadas 

fora do ambiente formal da sala de aula, eles demonstram um maior interesse. 

Em relação ao uso da internet como ferramenta de ensino aprendizagem, pode ser uma 

aliada para o trabalho com patrimônio, visto que, dentre outas possibilidades, têm a opção das 

visitas on-line a museus e outras instituições culturais, próximas e/ou distantes do local de 

moradia dos alunos. No início do ano letivo de 2020 (interrompido até o momento pela 

Pandemia de Covid - 19), fiz com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, 

através da internet, algumas visitas a prédios históricos do estado de Sergipe. 

Mesmo tendo optado nesta pesquisa pelo patrimônio material de Muribeca como forma 

de aproximação com a história local, reconhecemos o valor dos bens intangíveis, ou seja, a 

dimensão imaterial do patrimônio para a difusão e preservação das tradições de várias gerações, 

bem como para o fortalecimento dos laços democráticos, através do respeito e da diversidade 
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cultural. De acordo com a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, publicada em 

2002 pela Unesco (2002), 

toda criação tem suas origens nas tradições culturais, porém se desenvolve 

plenamente em contato com outras. Essa é a razão pela qual o patrimônio, em 

todas suas formas, deve ser preservado, valorizado e transmitido às gerações 

futuras como testemunho da experiência e das aspirações humanas, a fim de 

nutrir a criatividade em toda sua diversidade e estabelecer um verdadeiro 

diálogo entre as culturas. (UNESCO, 2002, p. 04). 

 

Ainda em relação à metodologia da educação patrimonial e suas possibilidades, 

buscamos no Guia Básico da Educação Patrimonial (1994) alguns subsídios para o projeto que 

estamos propondo nesta dissertação. Reforça-se que antes de qualquer atividade é preciso 

deixar claro para os alunos, quais são os objetivos e resultados que queremos alcançar, tanto no 

projeto, quanto durante as aulas, alinhando o que está sendo desenvolvido ao currículo de forma 

permanente e sistemática. 

De posse das informações, conceitos e habilidades sobre a metodologia e definindo os 

objetivos e resultados, todo o processo deverá ser muito mais proveitoso para os discentes, pois 

terão um encontro com novas abordagens, principalmente por partir da sua realidade cultural, 

criando uma aproximação e identificação com os elementos do patrimônio existentes em sua 

comunidade. O Guia Básico da Educação Patrimonial foi publicado, em 1994 pelo IPHAN e 

afirma que “A Educação Patrimonial consiste em provocar situações de aprendizado sobre o 

processo cultural e seus produtos e manifestações, que despertem nos alunos o interesse em 

resolver questões significativas para sua própria vida, pessoal e coletiva” (IPHAN, 1994, p. 06). 

Sabendo que a cidade de Muribeca não possui nenhum museu ou centro cultural 

destinado a preservação de bens de caráter histórico, cultural e artístico, todo o trabalho com os 

alunos poderá servir de reflexão sobre a importância dos monumentos analisados, para uma 

política de preservação e ações, que destaquem o valor histórico desses prédios. 

Todos nós sabemos que há uma gama de conteúdos que devem ser abordados nas aulas 

de História ao longo da educação básica, como Mesopotâmia, Egito Antigo, Idade Média, 

Revolução Francesa, chegando até os conflitos atuais na Síria, só para exemplificação. Em 

alguns casos, não há tempo hábil para que o professor possa trabalhar com temas que não 

estejam presentes nos livros didáticos de História. Nesse sentido, a opção para o trabalho com 

a História local no Ensino Médio, pode enfrentar maiores dificuldade em relação ao Ensino 

Fundamental, em virtude dos conteúdos cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio 
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(ENEM). Por outro lado, considera-se aqui, a possibilidade de uma abordagem da História 

local, nessa etapa de ensino, apesar da cobrança pelo desempenho dos alunos no ENEM. 

Após oito anos trabalhando em uma mesma escola e com a mesma série, foi perceptível 

a repetição do problema da abordagem da História local. Juntamente com outros colegas 

docentes, decidi pesquisar no ano de 2019, possibilidades para o uso do patrimônio como 

ferramenta para a introdução da História da cidade. Em anos anteriores, já havíamos feito alguns 

pequenos projetos, resumidos ao mês de março, em virtude deste ser o mês em que ocorre a 

comemoração da emancipação política do município, dia 28 de março. Porém, mesmo com 

iniciativas como essas, não houve um aprofundamento que buscasse responder a ausência da 

História local nas aulas de História, e a falta de material pedagógico que tratasse 

especificamente de Muribeca. Talvez, naquele contexto não houvesse prosseguimento, 

principalmente pela carga de trabalho elevada que nós professores somos submetidos, ou por 

falta de estimulo institucional. Contudo, a entrada no mestrado profissional me reacende essa 

possibilidade para o ensino de História em meu contexto profissional. 

O trabalho com História local, assim como qualquer outro campo da História, requer 

alguns cuidados, como salienta o historiador Luís Reznik (2002). Segundo este autor, devemos 

evitar quaisquer “ufanismos”, ou seja, a valorização exagerada do local, ou do nosso lugar de 

fala em detrimento de outros lugares. De acordo com Reznik, 

a história local não deve ser projetada como um valor superior para a 

admiração e valorização da pequena pátria – no estilo “eu me ufano da minha 

terra” -, mas como a “costura” de um retalho dos processos de identificação 

do sujeito. (REZNIK, 2002, p. 02). 

Na mesma linha de apontamentos de cuidados do trabalho com a História local e 

salientando outros aspectos, Costa (2019) reitera, 

todavia, a proposta de história local para o ensino de história também enseja 

alguns cuidados. A história local por si só, assim como a história ‘geral’’, não 

consegue dar conta de tudo. Ela não consegue prover visões amplas ou 

sínteses como os recortes nacionais e globais exigem e conseguem dar. 

Confinar-se ao local pode alimentar o desconhecimento e a intolerância em 

relação ao outro, ao diferente. E ela é suscetível ao mesmo personalismo e 

elitismo se for feita como a história tradicional em nível nacional que nós já 

conhecemos. (COSTA, 2019, p. 136). 

Todavia, não é cabível ao professor durante as aulas de História local, com medo de 

cometer o “ufanismo” do lugar, recair em um outro erro, que seria o de subvalorizar o local em 

detrimento da História nacional. Luís Reznik (2002) em seu artigo “Qual o lugar da História 

Local?”, nos alerta nesse sentido, considerando 
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ainda que correndo o risco de generalização indevida, mas baseando-me na 

análise da historiografia sobre a região de São Gonçalo, consigo perceber duas 

tendências nos estudos históricos sobre espaços locais. A primeira é a 

submissão dos ritmos e temas da localidade à História do Brasil. A forma de 

organização mais recorrente de periodização divide a História em Colônia, 

Império e República; os “ciclos econômicos” que determinam a produção 

local seguem sequencialmente os padrões da “História da Pátria”: pau-brasil 

na ocupação, açúcar na colonização e café no Império, indústria na República; 

os temas seguem os padrões da historiografia nacional da sua época. Na falta 

de informações relevantes sobre a região estudada, isto é, na falta de fontes 

documentais que permitam a reconstrução de experiências passadas, buscou-

se suprir estes “silêncios” a partir de contextos maiores: a História do Brasil. 

Desvia-se o problema através de comparações hipotéticas do que tenha 

acontecido no local, com fatos generalizadores da História do Brasil. Ou seja, 

a experiência do passado local transforma-se em exemplos esparsos em meio 

a uma narrativa já consolidada pela historiografia nacional. (REZNIK, 2002, 

p. 02). 

Assim, o uso da História local pode ser uma alternativa pedagógica, dentre outras 

possíveis, para o ensino de História, sem que haja uma sobreposição entre o local e nacional, 

pelo contrário, mostrando onde elas se aproximam e se distanciam, aproveitando suas 

potencialidades sem incorrer em erros que anulem essas possibilidades. 

Nesse sentido, o trabalho com a História local, no ensino de História, é aqui entendido 

como um instrumento para a construção de uma história mais plural, que considere as 

especificidades e contribua para a formação de consciências individuais e coletivas. 

Percebendo na prática pedagógica que não poderia contar com os livros didáticos para 

o ensino de História local, e vendo nessa lacuna, uma oportunidade para junto com meus alunos, 

coletamos e produzimos nosso material através das nossas pesquisas documentais, ao mesmo 

tempo, mostrando aos estudantes como ocorre a produção do conhecimento em História. 

Ademais, foi possível escolher junto com eles, qual o recorte queremos estudar da História 

local, o que até ser decidido, passa por uma discussão que acaba propiciando um passeio por 

boa parte da História local e nacional. Nesse contexto, Aryana Costa (2019) salienta que 

(...) um trabalho de história local é uma ótima oportunidade para a atuação dos 

próprios professores e alunos como sujeitos produtores do conhecimento 

eleito como objeto de estudo, atendendo também às discussões 

psicopedagógicas que prezam por uma educação centrada na promoção da 

autonomia, da responsabilidade e da proatividade dos alunos. (COSTA, 2019, 

p. 134). 

 

Dessa forma, o trabalho se torna muito mais significativo para o aluno aprender sobre o 

mundo em que vive a partir da História, ponderando sobre o que está próximo a ele, ou seja, 

analisando a sua rua, seu bairro, fortalecendo as histórias dos sujeitos que fazem parte do seu 
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cotidiano e que contribuem para a construção e fortalecimento da identidade. Seguindo esse 

raciocínio, para Raphael Samuel (1989), 

a História local requer um tipo de conhecimento diferente daquele focalizado 

no alto nível de desenvolvimento nacional e dá ao pesquisador uma ideia mais 

imediata do passado. Ela é encontrada dobrando a esquina e descendo a rua. 

Ele pode ouvir os seus ecos no mercado, ler o seu grafite nas paredes seguir 

suas pegadas nos campos. (SAMUEL, 1989, p. 220). 

Mais uma vez, ressaltamos que os bens patrimoniais podem ser um ponto de partida, 

uma possibilidade, para a introdução da História local nas aulas, como ferramenta pedagógica 

de forma dinâmica e participativa. Todo o processo deve levar em conta as múltiplas memórias, 

dos diferentes grupos sociais envolvidos em cada monumento, procurando buscar as mais 

diversas visões lançadas sobre ele, desmistificando algumas delas que apontam apenas o feito 

de grandes personagens. Nesse sentido, Zarbato (2018) afirma que  

o Ensino de História Local a partir do estudo do patrimônio cultural pode, 

assentar-se nas diversas memórias disseminadas nos mais diferenciados 

sujeitos sociais para que se possa apreender delas as diversas versões e olhares 

que a experiência histórica local se fundamenta e se constitui, não devendo, 

sob pena de cair na heterogeneidade histórica concebida pela concepção 

“oficial” de memória e história e tão cara ás gerações de nossos pais, está 

alicerçada na visão dominante de apenas um segmento da sociedade ou de 

determinados indivíduos que tomaram para si a alcunha de “ autênticos 

repositórios” da memória social. (ZARBATO, 2018, p. 47). 

Para que os discentes participem de forma mais direta do processo, consideramos o 

trabalho com fotografias antigas da cidade preponderante, a partir da análise de prédios 

históricos e as suas transformações, como forma de preparação e estimulo à observação do que 

os rodeia. Momentos de diálogo com os alunos, sobre a identificação ou não deles com os 

lugares expostos nas fotos, como forma de ressaltar a importância da memória da comunidade, 

também devem se fazer presentes.  

A identificação dos alunos com os elementos analisados, possibilita perceber quais as 

melhores estratégias para o sucesso das atividades propostas, visando atingir os objetivos 

definidos, o que depende muito da percepção de cada professor. 

No que tange às concepções acerca do uso das fotografias, segundo Boris Kossoy 

(2002), elas foram utilizadas por muito tempo como testemunhas de informações históricas e 

portadoras de uma fidelidade da realidade e semelhante a ela. Segundo o autor, foi apenas no 

século XX, que a fotografia passou a ser considerada enquanto uma ferramenta capaz de narrar 

dado tema ou até mesmo, apresentar uma realidade, por meio do registro imagético, 

representando os indivíduos em suas interações sociais e inseridos numa cultura específica. 
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Nesse sentido, a fotografia pode ser utilizada, segundo Annateresa Fabris (2006) e 

Kossoy (2012), nas mais variadas áreas do conhecimento científico, seja como ferramenta de 

análises e interpretações, compreensão dos processos envolvendo continuidades e rupturas, 

bem como das transformações sociais e suas práticas. 

Portanto, ao utilizarmos as fotografias enquanto fontes de estudos, Andrea Rita da Silva 

Nabozny (2018) nos explana que  

(...) com elas viajamos no tempo, em direção a situações e cenários 

representados por meio das lembranças, dos imaginários e do tempo. Isto se 

dá porque elas abordam questões relacionadas ao passado, apresentando-se 

em uma quantidade ilimitada de cenas, personagens, eventos, figuras 

populares, formas arquitetônicas, entre tantos outros aspectos que auxiliam o 

entendimento sobre os valores, significações e percepções dos habitantes de 

um determinado lugar. Além disso, elas também tratam de questões mais 

recentes relacionadas à produção da paisagem focalizada na preservação de 

certos cenários que se consolidam como marcos da memória social e 

constituem-se em estratégias que pretendemos desvendar. (NABOZNY, 2018, 

p. 79). 

 

Nesse sentido, consideramos de suma pertinência, a abordagem das fotografias aliado 

ao trabalho com a educação patrimonial, apresentando dessa forma, muitas possibilidades e 

conexões com a História local, nas mais diversas temporalidades, vislumbrando suas 

permanências e mudanças. Porém, é preciso conectar as memórias e histórias presentes em cada 

monumento, para que este trabalho ganhe sentido, desperte o interesse do aluno, o que 

inevitavelmente dependerá da prática pedagógica e do planejamento docente, como citado 

anteriormente.  

Dessa forma, a educação patrimonial é um caminho, uma possibilidade para que, a partir 

do diálogo com a História local, serva como ferramenta para o processo de ensinar e aprender 

História, de uma forma mais atrativa e dinâmica, principalmente com o discente conectado cada 

vez mais na internet, e que pode ter acesso ao conhecimento de uma forma muito mais prática 

e rápida. Porém, lembramos mais uma vez, dos desafios que o professor tem ao escolher pela 

utilização do patrimônio material e História local em suas aulas terá. Conforme Zarbato (2018) 

destaca 

de certa forma, quando se pontua analisar o patrimônio cultural no ensino de 

história, há que se ter cuidado com a complexidade de informações, bem como 

da possibilidade de perder-se em meio a muitas narrativas construídas sobre 

patrimônios, por diferentes gerações. (ZARBATO, 2018, p. 56). 
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Assim, entendemos que o patrimônio edificado pelos muribequenses, como a Igreja 

Matriz, o Mercado Municipal e o Cemitério, podem servir como espaços formativos. Logo, 

pautamos a utilização dessas edificações como material didático, tanto para o entendimento da 

comunidade de outrora, quanto para o estudo desses bens e sua relevância no tempo presente. 

Assim, elaboramos uma tabela com as categorias das fotografias utilizadas nessa 

pesquisa, para maior visualização e melhor assimilação dos monumentos que trabalharemos 

com os alunos. Para tanto, separamos as fotografias em: título; ano; monumento, que diz 

respeito ao o que se trata o espaço físico em si, e a categoria, que diz respeito a espaços variados 

como: educacional, religioso, cultural, político, urbano, residencial, fúnebre, comercial e de 

saúde. Além de tais categorias, inserimos na tabela abaixo, uma breve descrição dos elementos 

que compõem o cenário registrado. 

Tabela 1: Distribuição das fotografias por categorias 

TÍTULO ANO MONUMENTO CATEGORIA DESCRIÇÃO 

Colégio 

Estadual 

Almirante 

Barroso 

Sem data Colégio Estadual 

Almirante Barroso 

Educação Na imagem é 

possível perceber 

a existência da 

faixada do 

colégio, em 

tamanho 

mediano, e a 

presença de casas 

residenciais ao 

lado. 

Igreja Matriz 

de Muribeca 

1930 Igreja Matriz de 

Muribeca 

Espaço Religioso A Igreja Matriz, 

aparentemente 

em alvenaria, está 

localizada ao 

fundo do cenário 

captado. 

Aparecem 

também um a rua 

na qual ela está 
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localizada, assim 

como uma 

residência ou 

comércio. 

Igreja Matriz 

de Muribeca 

1994 Igreja Matriz de 

Muribeca 

Espaço Religioso A fotografia é 

composta por 

uma praça, com 

bancos e 

arborizada, e ao 

lado, a faixada da 

Igreja Matriz, na 

coloração branca 

e portas em tom 

de azul, toda em 

alvenaria. 

Igreja Matriz 

de Muribeca 

2020 Igreja Matriz de 

Muribeca 

Espaço Religioso A fotografia é 

composta pela 

faixada da Igreja 

Matriz toda em 

alvenaria, na 

coloração branca, 

com detalhes em 

amarelo, portas e 

janelas cinzas. 

Cine Vitória 1959 Cine Vitória Espaço Cultural Faixada do Cine 

Vitória, 

aparentemente 

em alvenaria. 

Prefeitura 

Municipal de 

Muribeca 

Sem data Prefeitura 

Municipal de 

Muribeca 

Espaço Político Faixada da 

Prefeitura 

Municipal de 
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Muribeca, em 

alvenaria. 

Rua Jackson 

Figueiredo 

1970 Rua Jackson 

Figueiredo 

Espaço Urbano A fotografia é 

composta pela 

presença de 

casas, ao lado 

esquerdo, tendo o 

quadro 

complementado, 

com a rua em si. 

Igreja Matriz 

de Muribeca 

Sem data Igreja Matriz de 

Muribeca 

Espaço Religioso A fotografia é 

composta na parte 

inferior e direita, 

por uma rua, 

seguida de uma 

praça com 

bancos, e ao 

fundo, a lateral da 

igreja e sua 

faixada. 

Casa do 

senhor 

Nininho 

(Jonas 

Nascimento 

Aguiar) 

Sem data Casa do senhor 

Nininho 

Espaço 

Residencial 

Fotografia 

composta pela 

faixada da casa, 

sem muros, com 

paredes com os 

tijolos visíveis, e 

em parte dela, na 

coloração branco. 

Casa de Zé 

guarda-

chaves 

2020 Casa onde Zé 

guarda-chaves 

residia 

Espaço 

Residencial 

A fotografia é 

composta por 

trilhos de trem na 
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lateral direita e ao 

lado desse, uma 

rua. No lado 

esquerdo da 

fotografia, está 

localizada a casa 

de alvenaria de Zé 

guarda-chaves. 

Antiga 

Estação 

Ferroviária 

Sem data Antiga Estação 

Ferroviária de 

Muribeca 

Espaço Urbano É possível 

visualizar ao 

fundo da 

fotografia, os 

resquícios da 

antiga Estação 

Ferroviária, 

tomada pela 

vegetal do local. 

Cemitério 

Paroquial de 

Muribeca 

Sem data Cemitério 

Paroquial 

Espaço Fúnebre A fotografia é 

composta pela 

faixada do 

cemitério, na qual 

é possível 

verificar alguns 

espaços internos. 

Encontra-se na 

frente, um 

carrinho de 

reboque, assim 

como, objetos de 

grande porte, na 

lateral da faixada. 
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Mercado 

Municipal de 

Muribeca 

1960 Mercado 

Municipal de 

Cereais 

Espaço 

Comercial 

A fotografia é 

composta pela 

faixada da do 

Mercado 

Municipal, por 

alguns homens e 

crianças. 

Feira da 

cidade de 

Muribeca 

2021 Feira Municipal Espaço 

Comercial 

A fotografia é 

composta por 

barracas de feiras, 

cobertas por 

lonas, 

distribuídas por 

uma rua da 

cidade. Várias 

pessoas andam 

por elas, 

comprando, 

vendendo e se 

locomovendo. 

Mercado 

Municipal da 

cidade de 

Muribeca 

2021 Mercado 

Municipal de 

Muribeca 

Espaço 

Comercial 

Fotografia 

composta pelo 

interior do 

Mercado 

Municipal, onde é 

possível 

visualizar mesas e 

bancadas com 

mercadorias 

expostas, e um 

alto fluxo de 

pessoas, 
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comercializando 

os objetos e 

alimentos. 

Mercado 

Municipal de 

Muribeca 

2021 Mercado 

Municipal de 

Muribeca 

(faixada) 

Espaço 

Comercial 

A fotografia é 

composta pelo 

prédio, onde está 

instalado o 

Mercado 

Municipal, todo 

em alvenaria e 

nas cores branco e 

azul. 

Bodega do 

Seu Chico 

Araújo 

Sem data Bodega do Seu 

Chico 

Espaço comercial A fotografia é 

composta pelo 

personagem 

Chico Araújo, 

localizado no 

centro da 

imagem, próximo 

a bancada. Ao 

fundo, é possível 

visualizar várias 

objetos, os quais 

eram 

comercializados 

nesse espaço 

comercial. 

Antigo 

Cruzeiro de 

Muribeca 

Sem data Antigo Cruzeiro Espaço Religioso A fotografia é 

composta pelo 

Cruzeiro ao 

centro da 

imagem, 
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protegido por 

grades. Ao seu 

redor, é possível 

visualizar a 

vegetação local. 

Antiga Casa 

de Parto 

1959 Casa de Parto Espaço de saúde A imagem 

retirada de um 

jornal, é 

composta pela 

faixada e lateral 

da Casa de Parto, 

em alvenaria e 

com um carro 

localizado na 

frente da mesma. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Dessa forma, a pesquisa se propõe a dar visibilidade à história da cidade de 

Muribeca/SE, contextualizando as diversas ações dos grupos que presenciaram os vários 

períodos da cidade. Partindo também para a vivência diária dos alunos na cidade em que 

moram, como forma de enriquecer didaticamente as aulas de história. 
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3 DE SÍTIO DO MEIO A MURIBECA: CONHECENDO A HISTÓRIA LOCAL 

ATRAVÉS DO SEU PATRIMÔNIO 

Sendo ex-aluno do Colégio Estadual Almirante Barroso, localizado na cidade de 

Muribeca, e hoje como professor, tive a oportunidade de vivenciar na prática, a ausência de 

material escrito sobre a história da cidade, tanto como aluno, como na condição de docente. 

Figura 1 – Colégio Estadual Almirante Barroso 1970 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

A cidade de Muribeca localiza-se a 75 km de distância da capital de Sergipe, Aracaju. 

O número de habitantes vem aumentando no decorrer do tempo, chegando a atingir a marca de 

7.639 pessoas, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A população está distribuída, além da sede da cidade, pelos povoados: Visgueiro, Saco 

das Varas, Pau-alto, Cabeça da Onça, Arrodeador, Cajueiro, Camara e Pedras. A economia do 

município é baseada na agricultura, tendo como principal representante a cana de açúcar, 

seguida pela pecuária, a qual tem como destinação o abastecimento da feira livre da cidade. 

Uma importante fonte de renda para a cidade era a SABE alimentos, empresa de laticínios que 

fechou as portas no ano de 2018 e que empregava muitos moradores locais. Os principais 

produtos agrícolas são de cana de açúcar, mandioca, laranja e manga, enquanto que na produção 

pecuária são os rebanhos de bovinos, ovinos e galináceos que se destacam (BONFIM, et al., 

2002). 
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De modo geral, muitas famílias sobrevivem da renda de algum parente mais velho que 

é aposentado, ou de algum membro que é funcionário público. Boa parte é assistida pelos 

programas assistenciais do governo federal, a exemplo do Programa Bolsa Família, restando 

poucas alternativas econômicas, visto que o comércio local é pequeno e não contamos com 

indústrias de grande porte.  

Encontramos ainda um pequeno comércio, formado por padarias, mercadinhos, 

açougues, lojas de móveis, uma pousada e uma pequena fábrica de sorvetes. O comércio 

encontra um maior movimento aos domingos e nos dias de pagamentos dos servidores públicos. 

Durante a semana, há vendedores ambulantes de peixes, queijos, crustáceos, leite (geralmente 

vendido nas primeiras horas do dia) e galinhas caipiras. Quase todos os produtos são vendidos 

em cima de um cavalo, e anunciados a população pelos gritos dos seus vendedores. É comum 

os moradores serem acordados pelos gritos dos vendedores de leite “Olhe o leite”.  

É possível acharmos também, muitas famílias que complementam a renda através do 

bordado, que é vendido localmente ou enviado para outras regiões do país, geralmente São 

Paulo, que é o destino mais escolhido. As bordadeiras são geralmente donas de casa e suas 

filhas, que encontram no trabalho com a linha, uma forma de passar o tempo e ajudar no sustento 

da família. No fim da tarde, sentadas nas calçadas e com as mãos treinadas, cumprem o seu 

ofício. 

Fonte: FamilySearch (https://www.familysearch.org/wiki/pt/Muribeca,_Sergipe_-_Genealogia). 

Figura 2 – Município de Muribeca/SE em destaque no mapa do Estado de Sergipe 
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Já em relação as atividades esportivas na cidade, algumas são hoje uma tradição, sendo 

o futebol o mais praticado e com maior participação, sobretudo dos jovens. Há um campeonato 

esportivo que marca as comemorações da emancipação política da cidade, e que é realizado 

todos os anos no mês de março. O primeiro clube da cidade, Santa Cruz Sport Club, foi fundado 

em 1930, e ainda permanece em atuação, o que permite através da história do mesmo, a 

oportunidade de buscarmos elementos que auxiliem para a História local. É possível 

observarmos na imagem abaixo, a carteirinha de sócio do clube, material que facilitava o 

reconhecimento do indivíduo enquanto sócio, ou não. 

Figura 3 – Carteira de sócio do Santa Cruz S. Port Club  

 

 

Nesse sentido, cientes de que as cidades e seus centros históricos têm muitos a nos 

ensinar, visto que estão repletas de prédios, saberes, tradições e tantas outras atividades, 

permitem conhecermos um pouco da história e memória de várias gerações. Além de 

conhecimento, por meio de sua história e cultura, têm-se gerado renda para seus moradores 

através do turismo. Essa atividade proporciona inserção no mercado de trabalho, desde 

pousadas aos sofisticados roteiros que incluem visitas a vinícolas, assim como tantas outras 

possibilidades existentes.  

Fonte: IBGE (1959). 

 



47 
 

Partindo para outros espaços, temos a capela, hoje transformada na Matriz do Senhor 

das Misericórdias, é datada de 06 de junho de 1921 como primeiro prédio da localidade, em 

torno da qual a cidade nasceu com o nome de Sítio do Meio, só adquirindo o nome de Muribeca, 

anos mais tarde, mais especificamente, após o Decreto-lei nº 69, de 28 de março de 1938. A 

Igreja Matriz passou por diversas reformas, que descaracterizaram sua estrutura arquitetônica 

em relação à construção original, o que pode ser percebido, através da comparação das 

fotografias existentes sobre a mesma, em diversos momentos. A referida igreja completou no 

mês de junho de 2021, um século de existência, servindo como referência para os que desejam 

estudar sobre a História local de Muribeca. 

Figura 4 – Igreja Matriz de Muribeca em 1930 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 5 – Igreja Matriz de Muribeca em 1994 

 

         

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 6 – Igreja Matriz de Muribeca  

Fonte: Acervo pessoal. 
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Importante destacarmos, que os alunos em contato com as três fotografias presentes 

acima, poderão analisar as continuidades e rupturas, seja do espaço geográfico da cidade, 

compreendendo sua ampliação e modificação, assim como, a estrutura arquitetônica. Temos 

assim, “(...) narrações dos sujeitos que criam novos sentidos e novos significados sobre as 

formas espaciais materializadas na arquitetura e nos monumentos urbanos por meio de suas 

manifestações observadas e interpretadas (...)” (NABOZNY, 2018, p. 66). 

Nos estudos realizados para essa dissertação, pudemos perceber que tais continuidades 

e rupturas podem ser consequência de um desenvolvimento econômico no povoado, ocasionado 

pela agricultura, desde o final do século XIX. Ao longo do tempo, algumas culturas agrícolas 

foram desenvolvidas no município, como algodão, milho, feijão, fumo, com destaque para a 

mandioca e a cana de açúcar. Todavia, o povoado ainda não gozava de autonomia, visto que o 

território era subordinado à cidade ribeirinha de Propriá. Tal situação começa a mudar com uma 

série de eventos ocorridos a partir das primeiras décadas do século XX. 

Nesse contexto, ocorreu a chegada da ferrovia à vila, que possibilitou a ligação com 

outras localidades, e também, o aumento do fluxo de transeuntes pela estação, viajando ou 

esperando pessoas que chegariam de outros locais. Houve um novo momento do progresso 

econômico, que resultou na instalação de engenhos, alambiques e olarias, responsáveis por 

empregar boa parte da população. No entorno da estação, havia ainda um robusto comércio de 

quitutes e vários outros gêneros vendidos aos que circulavam por lá.  

Finalmente, o último trecho foi inaugurado em 5 de agosto de 1915, denominado 

Rosário do Catete a Propriá. Segundo a mensagem do Presidente do Estado de Sergipe, general 

Manoel Prisciliano de Oliveira Valadão (1849-1921), essa inauguração ficou marcada pela 

pompa do momento em que o trem inaugural partiu da Estação Ferroviária de Aracaju e seguiu 

viagem, parando nas estações de Carmo (atual cidade de Carmópolis), Japaratuba, Murta, 

Capela, Muribeca, Batinga e finalizou na estação antiga de Propriá (JESUS, 2015). 

A estação ferroviária estava localizada a uma distância considerável do centro da cidade, 

sendo que o caminho até ela, conta com uma ladeira, que até hoje é chamada de “Ladeira da 

Estação”. Considerando que sua localização não era uma realidade apenas da Cidade de 

Muribeca, os moradores mais antigos, afirmam que contavam com o auxílio de cavalos, para 

levarem as bagagens e mercadorias que chegavam no trem, até a cidade. Geisbrech (2015) em 

seu site “Estações Ferroviárias pelo Brasil”, faz um completo levantamento sobre diversas 

estações ferroviárias, e situa geograficamente a referida estação, destacando “Como diversas 

outras em Sergipe, a estação de Muribeca ficava distante do centro da cidade. Notar a provável 

posição da estão num minúsculo quadradinho, junto à linha e sem nome (ao sul do povoado de 
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Propriá, que nada tem a ver com a estação terminal da linha, no rio São Francisco).” 

(GEISBRECH, 2015, n.p).  

 

 

Não é difícil encontrar quem relate sobre a relevância da estação ferroviária para o 

desenvolvimento econômico do município, bem como para escoar a produção agrícola, que em 

alguns casos era fruto de uma pequena roça, que consistia em plantar mandioca, milho, feijão 

e outros gêneros alimentícios, pois, quando não eram consumidos pela família do agricultor, 

eram vendidos ao redor da estação ou levados de trem a outros lugares.  

Giesbrech (2015) relata que “por volta dos anos de 1950, o trem a vapor passava na 

estação de Muribeca e transportava passageiros” (GEISBRECH, 2015, n.p), e evoca a fala do 

Sr. José Dias Feitosa, atualmente aposentado, mas que era quem tomava conta do minadouro 

que abastecia o tanque da locomotiva a vapor, que nos diz: “aqui era muito bom. Tinha como 

se viver. A gente levava banana pra vender em Aracaju, pagava pouco, e voltava de tarde com 

dinheiro no bolso. Hoje é só dificuldades." (GEISBRECH, 2015, n.p). De acordo com 

Giesbrech (2015), Sr. José Dias Feitosa ainda mora na região próxima à estação, que atualmente 

é abastecida com a água do minadouro, a qual abastecia os trens da estação de Muribeca, e foi 

desativada para transporte de passageiros, em 15 de março de 1977, e totalmente desativado em 

Figura 7 – Localização geográfica da Estação Ferroviária de Muribeca, SE 

 

Fonte: Geisbrech (2015). 
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1979. Dessa maneira, “(...) o fim da circulação trouxe uma frustação para os muribequenses e 

provocou desvalorização dos imóveis que estavam localizados no entorno da antiga estação, 

levanto vários moradores daquela região a migrarem para a cidade ou até mesmo para outros 

lugares mais distantes.” (GIESBRECH, 2015, n.p). 

Seguindo o ritmo do desenvolvimento, os munícipes contavam com alguns atrativos, 

dentre os quais, alguns cinemas (a cidade contou com quatro cinemas funcionando 

concomitantemente), que naquele momento representavam a grande atração aos finais de 

semana, havendo uma disputa pelas vagas em cada um deles. A imagem abaixo é referente ao 

Cine Vitória, e a partir dessa imagem, podemos verificar que a estrutura do cinema é 

relativamente considerável, demonstrando assim, possivelmente, que havia um fluxo 

significativo de pessoas, tornando-o assim, como um local de socialização entre os 

muribequenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À época da instalação do serviço telefônico, Muribeca era ainda uma vila pertencente 

ao município de Capela. A sua elevação à categoria de cidade, somente ocorreria nove anos 

depois, em 1938. Contudo, é importante registrar que o velho Sítio do Meio possuía uma estação 

ferroviária importante e movimentada. Era visível a prosperidade dos negócios 

(NASCIMENTO, 2020). 

Fonte: IBGE (1959). 

Figura 8 – Cine Vitória 
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Ainda como consequência do desenvolvimento econômico ocasionado pela chegada da 

ferrovia às terras do então Sítio do Meio, houve em 1929, a instalação da primeira linha 

telefônica da vila, pertencente ao município de Capela. A instalação ocorreu um dia após a da 

cidade de Propriá, que à época era conhecida pelo seu progresso econômico. O fato foi bastante 

comemorado pela população, como oportunidade de aumento das relações sociais ou 

econômicas, entre a vila e outras regiões sergipanas.  

Afinal, mesmo antes da sua elevação a categoria de cidade, a vila de Muribeca, sediada 

no Sítio do Meio, era tão pujante que ganhou o seu serviço de telefonia no dia 10 de novembro 

de 1929. Ainda no dia 09 de novembro de 1929, foi realizada uma solenidade pomposa e coberta 

de foguetório, com a presença do chefe político de Muribeca, Odilon de Figueiredo, que 

realizou um telefonema para testar o funcionamento do serviço, o qual seria inaugurado no dia 

seguinte. Ligou para a redação do Correio de Aracaju, jornal alinhado com a administração do 

presidente Manoel Correia Dantas, o governante sergipano. A pompa da festa de inauguração, 

um dia depois, no domingo foi inesquecível para a população da Vila (NASCIMENTO, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 9 – Prédio da Prefeitura de Muribeca 
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Como mencionado acima, em 1938 a vila de Muribeca, foi elevada à categoria de 

cidade, tendo como primeiro prefeito, Carlos Camélio Costa. Ainda hoje o nome do padre é 

muito respeitado pela população mais velha do município, e batiza o prédio onde está localizado 

o fórum municipal. O prédio da Prefeitura Municipal de Muribeca, pode ser considerado como 

a representação do poder executivo da auspiciosa cidade. 

Até a metade do século XX, o desenvolvimento econômico de Muribeca fez com que 

ali funcionassem um engenho, alguns alambiques e olarias. A riqueza circulante permitia à sua 

população dispor de quatro cinemas em funcionamento para o seu lazer (NASCIMENTO, 

2020). Já na segunda metade do século XX, o município atravessa uma fase difícil, com o 

fechamento das olarias e alambiques. Além disso, a rede ferroviária perdeu sua importância ao 

ponto de ser desativada, deixando para trás uma história de prosperidade econômica. 

Na década de 1950, o município ainda não contava com uma estrutura de calçamento e 

iluminação que atendesse todas as ruas da cidade, ficando essas comodidades restritas a uma 

pequena parcela da população. Já o número de cinemas, importante atrativo havia diminuído, 

enquanto surgiram novos empreendimentos comerciais, como aponta a Enciclopédia dos 

Municípios Brasileiros (IGBE, 1959), 

dos logradouros existentes na cidade, apenas um, a sua principal rua, está 

beneficiada por calçamento a paralelepípedos. A iluminação da sede 

municipal provém de uma usina termelétrica, cujas redes se estendem pelos 

principais logradouros públicos e servem a 72 domicílios. Conta a cidade 

ainda com um cinema, uma farmácia e duas pensões. (IGBE, 1959, p. 377). 

 Nesse sentido, a partir da análise da fotografia abaixo, os alunos poderão verificar as 

permanências e rupturas, que dizem respeito às transformações do espaço físico e geográfico 

de Muribeca. Nesse sentido, Nabozny (2018) nos recorda que, a denominação de uma paisagem 

urbana é constituída por sua composição, pois 

(...) a fotografia, assim como a paisagem, não é neutra, cabe ao fotógrafo e ao 

observador decidir o que será contextualizado, saber apresentar a essência da 

mensagem a ser remetida, e definir se ela poderá ser entendida como 

expressão de representações culturais e sociais de um determinado grupo. 

(NABOZNY, 2018, p. 69). 

  

 Dessa forma, a partir do excerto acima destacado, podemos considerar que o papel do 

professor ao trabalhar com as fotografias em sala de aula, é de suma importância, pois 

dependerá dele, o direcionamento a ser realizado, no que diz respeito à captação de dados 

relevantes, para o exercício do aluno enquanto pesquisador. Nesse momento, é pertinente 

destacar que a cidade de Muribeca, respeitando suas proporções, acompanhou o chamado por 
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Nicolau Sevcenko (1998) “(...) fluxo intenso de mudanças (...)” (SEVCENKO, 1998, p.07), que 

ocorria em grandes cidades brasileiras, durante o século XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse caminhar, no que diz respeito à Igreja Matriz, cabe ressaltar o processo de 

descaracterização que esta atravessou ao longo do tempo (vide figura 04), perdendo duas de 

suas torres e todo o piso original, além da retirada das lápides que guardavam informações sobre 

alguns moradores que foram sepultados dentro da igreja. Destacamos que segundo os registros 

presentes nas lápides, era possível perceber que se tratava de pessoas com vastos recursos 

financeiros. As referidas lápides servem hoje, como local de descanso das galinhas criadas na 

casa paroquial.  

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 10 – Rua Jackson Figueiredo na década de 1970 
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Figura 11 – Igreja Matriz de Muribeca/SE, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a proximidade do centenário da Matriz percebe-se um grande interesse da 

população em conhecer e preservar a história do prédio. Assim, acredita-se que essa disposição 

em obter informações sobre, pode resultar em uma ação que preserve o que restou, após o 

intenso processo de descaracterização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 12 – Ata de criação da paróquia Senhor da Misericórdia 

 

 

Ao mesmo tempo, a praça que abriga a Matriz, também sofreu mudanças e 

permanências, configurando como importantes fontes de memória para a comunidade local até 

os dias de hoje. Ressaltamos que a preservação da casa do senhor Nininho (Jonas Nascimento 

Aguiar) que fica na praça da Matriz, número 140, é uma das mais antigas, e guarda a arquitetura 

original, costumeiramente sendo visitada por estudantes durante suas pesquisas escolares. Na 

casa há um porão, que atrai a curiosidade dos alunos, sobretudo, por haver na cidade uma 

história ainda não comprovada, de que se tratava de um local destinado para esconder escravos. 

Nesse sentido, atentamos para o que Oliveira (2011) afirma, que 

bens escolhidos que se prestam, ou que têm por finalidade nos lembrar, 

guardar na nossa memória atos, fatos, acontecimentos passados e “dignos” de 

não serem esquecidos são como suportes, construídos e preservados no intuito 

Fonte: Acervo pessoal. 
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de manutenção/perpetuação dessa memória. Por isso, destruir esses suportes 

constitui-se em forma eficaz de dominação, por vezes coercitiva, mas, muitas 

vezes, também negociada, exercida pelos setores vencedores das relações de 

disputa, nas relações de poder. (OLIVEIRA, 2011, p. 50). 

 
Figura 13 – Casa do senhor Nininho (Jonas Nascimento Aguiar) 

 

 

 

Diante da fotografia da residência do Sr. Nininho, utilizamos esse espaço acadêmico, 

para refletirmos sobre a conservação patrimonial, de um local que constituiu a história da cidade 

de Muribeca, pois anos se passam, e todos têm conhecimento dos supostos fatos que circundam 

o local. Podemos constatar, que a residência se encontra em precárias condições, com sua 

estrutura se desintegrando e sofrendo as intempéries climáticas, ocasionando assim, o 

desmantelamento não apenas físico e material, mas também histórico e de toda uma memória. 

Tais residências, à exemplo da supracitada, localizadas na praça de Igreja Matriz, até 

meados da década de 1990, pagavam um imposto a Igreja Católica, visto que as terras em que 

as casas estão erguidas pertenciam a matriz. Com o tempo os moradores deixaram de pagar o 

imposto e hoje guardam os recibos que comprovam os pagamentos efetuados, como podemos 

visualizar na figura abaixo. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Importante percebermos na imagem acima, rasuras realizadas dos dados preenchidos. 

Na grafia original, com caneta na cor azul, temos os seguintes dados: NCz$ 500,00 / Luiz Vieira 

/ Quinhentos cruzeiros / março / 1991 / Maria Luiza de Jesus. Ao analisarmos melhor, 

constatamos adulterações no preenchimento do recebido, com caneta na cor preta, assim como, 

a inserção de alguns dados, onde na parte superior do recibo temos: referente aos anos de 1991 

e 1992 / obs. / NCz$ 5500 / Cinco mil e quinhentos / 22. Ora, qual seria o real motivo para a 

rasura e adulteração de tais dados? O que motivou o preenchimento de determinado valor e sua 

modificação posterior? Nessa pesquisa, não possuímos tal resposta, infelizmente. Mas estudos 

posteriores e até mesmo uma pesquisa minuciosa poderia nos referenciar possíveis trâmites que 

o recibo, tal qual uma testemunha ocular do fato em si, nos trouxe como indício. 

Dano continuidade à abordagem do patrimônio material de Muribeca, enfatizamos que 

outro prédio muito relevante para a História local, e que não resistiu ao tempo, é a estação 

ferroviária (fig.16). O local em que estava situada, ainda hoje é visitado e rememorado pelos 

moradores que convivem próximo ao lugar. Ao lado do terreno da antiga estação, encontramos 

em perfeito estado de conservação a casa do encarregado de guardar as chaves da estação, e 

que ficou conhecido como a casa do “Zé Guarda-chaves” (fig.15).  

Fonte: acervo pessoal 

Figura 14 – Recibo de pagamento de foros, 1991 
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Recentemente nas comemorações da emancipação política da cidade, fizemos uma 

visitação com os discentes, ao conjunto arquitetônico da antiga estação ferroviária e realizamos 

uma aula de História local a partir daquele patrimônio. Um ponto muito destacado, é a 

relevância da presença do trem como incentivador do processo de desenvolvimento da 

economia local, e como facilitador da comunicação com outras regiões. Como os alunos eram 

do 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, acabaram fazendo inúmeras indagações, o que 

na ocasião rendeu um longo debate. 

Figura 15 – Casa de Zé guarda-chaves em 2020 

 

 

Figura 16 – Antiga Estação Ferroviária 

 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

Fonte: acervo pessoal 
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O cemitério é outro local bastante visitado na localidade, visto que muitos moradores 

foram embora e deixaram muitos parentes ali sepultados, sendo comum o retorno de familiares 

para prestar homenagens aos seus entes. Além disso, o espaço possibilita conhecer um pouco 

da história do município e de seus habitantes, em diferentes momentos históricos, o que pode 

ser feito com as visitas guiadas pelos professores e moradores antigos da cidade, que relatam 

inúmeras histórias, ao percorrerem o cemitério e passarem pelas lápides. 

  

 

 

 

 

 

 

 

O livro de registros de sepultamentos mais antigo existente na Paróquia, data de 1975, 

sendo que o cemitério é bem mais antigo, o que pode ser facilmente comprovado pelas lápides, 

que apontam datas bem mais distantes. De acordo com informações da casa paroquial, os livros 

mais antigos de registros de sepultamentos foram perdidos, impossibilitando ter a data exata de 

criação do cemitério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 17 – Cemitério Paroquial de Muribeca 
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Figura 18 – Lápide localizada no cemitério Paroquial  
 

 

 

Outro local importante para os cidadãos de Muribeca, é a feira do município, que ocorre 

aos domingos e reúne, inclusive, pessoas que se deslocam de cidades circunvizinhas. A escolha 

do dia da realização da feira, foi em virtude do pagamento dos salários dos trabalhadores das 

usinas e engenhos das localidades próximas à cidade, acontecer no sábado à tarde. Na feira é 

possível encontrar desde carne bovina até objetos de cerâmica, além de servir de ponto de 

encontro e troca de informações entre várias pessoas que, em alguns casos, só se encontram aos 

domingos nas várias ruas que são tomadas pela feira. O cheiro dos alimentos e o som dos 

consumidores, são os principais ingredientes da tão importante feira do município de Muribeca. 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Uma curiosidade que marca a história da feira e da cidade de Muribeca, ocorreu quando 

um padre decidiu mudar o dia em que tradicionalmente acontece a comercialização dos 

produtos dos feirantes, transferindo do domingo para o sábado. A justificativa utilizada pelo 

padre, foi de que a feira estaria atrapalhando a presença dos fiéis na missa. Após revolta dos 

comerciantes e frequentadores da feira, o padre teria lançado uma “praga” para que a cidade 

não tivesse desenvolvimento econômico, tendo ido embora após o fato descrito. Outra história 

relacionada à Igreja é a imagem do padroeiro local, os dois casos estão retratados em um texto 

que é utilizado para o estudo da História local e que foi extraído do livro: “Estado de Sergipe 

Plano de Interiorização Do Desenvolvimento Aspecto Sócio Econômico zona 6” uma 

publicação de 1968 de autoria da Condese.  

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 19 – Mercado Municipal de Muribeca na década de 1960 
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Figura 20 – Feira da cidade de Muribeca, 2021 

 

 

 Assim, a partir dos dados fornecidos e dos passíveis de serem coletados, os alunos 

poderão verificar a partir das fotos, seja do Mercado Municipal ou da Feira, o trânsito 

econômico, comercial, assim como, de socialização, de toda uma população, sendo assim, um 

indício do fluxo de pessoas e histórias que poderão ser absorvidas, configurando inclusive, o 

perfil da cidade de Muribeca. Um exemplo disso, pode ser encontrado, na figura abaixo, a qual 

nos relata de forma breve, uma parte da história da cidade, com foco na relação entre a feira e 

o padroeiro da cidade. 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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É pertinente ressaltar a relevância do mercado municipal como importante patrimônio 

da cidade. Nele, encontramos aos domingos, uma infinidade de produtos com aromas e cores 

diversificados, que fazem parte da história dos muribequenses desde muito pequenos, já que é 

comum encontrarmos no mercado, famílias inteiras que acham ali, os mais variados alimentos 

necessários suas refeições. Nas laterais do mercado, há um intenso comércio de produtos 

Fonte: CONDESE (1968). 

Figura 21 – Curiosidades sobre a feira e padroeiro de Muribeca 
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relacionados à agropecuária, onde também encontramos a feira do peixe e do fato (vísceras 

bovinas, suínas e caprinas). 

Figura 22 – Mercado Municipal da cidade de Muribeca, 2021 

 

 

Mas de todas as lembranças da população sobre mercado, nenhuma é tão forte quanto 

as relacionadas aos encontros entre os moradores locais, em que é possível dialogar sobre os 

mais diversos aspectos do cotidiano. É comum, ouvirmos alguém dizer uma história e afirmar 

que soube no mercado, além de histórias relacionadas a cada produto que ali chega, rendendo 

uma dezena de histórias. Lembramos da farinha de mandioca que até chegar a feira, envolve 

um enorme processo, que começa com o plantio, a colheita e a chegada na casa de farinha. Na 

última etapa, além do cheiro da farinha quentinha, é possível ouvir várias cantigas regionais e 

histórias que fazem parte do imaginário local. Os que assim como eu, já tiveram a oportunidade 

de participar de um momento desse o guarda na memória como um momento único. 

O mercado é um daqueles locais que pode e deve servir como ponto de partida para as 

aulas de História local, através do patrimônio. Muitas vezes não nos damos conta da grandeza 

histórica de determinados prédios, principalmente se estão associados a momentos do cotidiano, 

e não relacionados a uma elite política e econômica. Porém, é justamente ali, que é possível 

Fonte: Acervo pessoal.  
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encontrarmos histórias a partir de um olhar crítico, de grupos que precisam ser valorizados e 

inseridos na História local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além do mercado, é necessário incluirmos como local de venda de gêneros alimentícios, 

as bodegas, que de tão importantes em determinados períodos da cidade, ainda hoje são 

rememoradas pela população. Nelas, era possível encontrar uma infinidade de produtos, além 

de manter um agradável “papo” com os seus proprietários. É comum ouvir alguém dizer: “ – A 

charque da bodega de seu Chico era melhor que a de hoje”, ou ainda: “ – Na bodega de Manoel 

Dias, a bala de banana era a melhor que já vi” ou então: “ – Ninguém era tão atencioso quanto 

seu Edgar Figueiredo”. São memórias como estas, transmitidas oralmente, de geração em 

geração, que podem ser revisitadas através das fotografias desses locais. 

Logo, a partir da análise da fotografia abaixo, os alunos poderão verificar as 

especificidades, rupturas e permanências, no que diz aos locais de comércio, que existiram 

outrora e que existem atualmente, assim também, como tecer histórias de encontros que ali 

ocorriam. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 23 – Mercado Municipal de Muribeca, 2021 
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Figura 24 – Bodega do Seu Chico Araújo 
 

 

 

 

Por fim, a Praça do Cruzeiro é responsável por abrigar uma parte da história e 

religiosidade local, já que lá foi erguido o primeiro cruzeiro da cidade, servindo como local de 

sepultamento das crianças recém-nascidas e de oração, até a construção do prédio do Fórum 

Municipal, erguido no local do cruzeiro. Mesmo não existindo mais, o antigo cruzeiro está 

imortalizado na memória da população em fotografias e poemas, que permitem conhecê-lo com 

uma riqueza de detalhes. O cruzeiro, além do que já foi dito, tinha a função de marcar a presença 

da igreja, desde a chegada dos primeiros padres, ou seja, era preciso não deixar esquecer, 

rememorar a partir daquele monumento.  

 
 
 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 25 – Antigo Cruzeiro, Muribeca 
 

 

 

 

Uma forma de diversão dos moradores da cidade, durante boa parte do século XX, eram 

as serestas realizadas nas noites quentes de verão e nas tardes de domingo, após a feira. A 

seresta era um momento de encontro de amigos, e também das atualizações das informações 

sobre a sociedade local. Vários integrantes das serestas ainda guardam na memória e nas 

fotografias as recordações do que eles chamam de “um tempo bom”. Atualmente, não são 

encontrados com grande facilidade os seresteiros, restando apenas um, que ainda mantém de 

forma ativa a atividade, e pode ser visto aos fins de tarde na porta da sua residência. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 26 – Seresteiros de Muribeca 
 

 

 

Figura 27 – Seresteiros de Muribeca 
 

 

 

Outra atividade de lazer, era a Festa do Padroeiro, o Senhor das Misericórdias, que 

começa sempre no final do mês de Dezembro, e tem sua culminância no dia primeiro de Janeiro, 

com a procissão do padroeiro, percorrendo as principais ruas da cidade. A procissão é algo 

marcante para os moradores da cidade, que além da parte religiosa, atrai muitos ex-moradores 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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e parentes que já não residem mais na cidade, mas que retornam à Muribeca, para acompanhar 

o cortejo religioso e aproveitam para matar as saudades de seus familiares.  

Assim, durante nove noites, são realizadas novenas, sendo que em cada uma delas há 

uma temática, como a “Noite das crianças”, “Noite das famílias”, “Noite das comunidades”, 

“Noite das autoridades”. Um dos momentos mais movimentados do novenário, é aquela 

dedicada aos motoristas. Logo, nas primeiras horas da manhã, há uma alvorada festiva, com os 

carros percorrendo a cidade, e logo após, um café realizado na porta da Igreja Matriz. À noite, 

a imagem de São Cristóvão, protetor dos motoristas, segundo a crença católica, que geralmente 

é deixada no dia anterior em um dos povoados do município, retorna à cidade acompanhada 

por centenas de carros, que recebem a benção do padre ao passarem na frente da matriz. Durante 

o novenário, todos os dias pela manhã, orações são realizadas à Nossa Senhora, sendo um 

evento que conta com vários participantes.  

Ainda relacionado à festividade dos padroeiros, existem quermesses com barracas 

repletas de quitutes locais, algumas vezes contando com a presença de apresentações musicais 

ou outras atrações culturais. É na praça Getúlio Vargas, onde está localizada a Igreja Matriz, 

que esses eventos ocorrem, com a praça toda iluminada, recebendo parques de diversão, que 

logo viram atrativo para as crianças durante o novenário. Ainda hoje há quem sinta falta dos 

famosos barcos de Seu Pedro da Serraria, que todos os anos se fazia presente no parque, 

promovendo a alegria da criançada, enquanto seus pais participavam das orações.  

Ademais, até o início dos anos 2000, durante período natalino, a cidade tinha em seu 

calendário a Festa das Cabacinhas, que eram confeccionadas em praça pública por mulheres 

que vinham geralmente de outras cidades, comumente de Japaratuba. As guerras de cabacinhas 

eram comuns até o dia 01 de Janeiro, quando após a procissão, haviam bandas e apresentações 

artísticas, que marcavam o início do ano e o término da festa religiosa, e por conseguinte, o fim 

da Festa das Cabacinhas.  Nesse sentido, atentamos para o que Alencar (1998) afirma, 

desde o tempo da colonização que o costume de pedir proteção de um Santo 

se instalou. Assim, pensavam as pessoas: O Santo protege sal ‘cidade-

afilhada” livrando-a das epidemias, ataques, guerra, fome. Este costume 

português se instalou no Brasil, com destaque no nordeste, região que 

assimilou de forma total a religiosidade e as superstições que aqui chegaram. 

As festas dos Padroeiros (Orago) demonstram também o prestígio do Padre 

junto à comunidade. Popularmente, os padroeiros promovem junto aos fiéis a 

realização de novenas, trezenas, procissões onde não faltam as bandas de 

música, nem a presença do prefeito e pessoas influentes da sociedade.  

(ALENCAR, 1998, p. 48). 

 

 



71 
 

Figura 28 – Procissão do Senhor das Misericórdias 

 

 

 

Figura 29 – Procissão dos motoristas 1981 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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De todas as festas a que mantem grande pujança, é o tradicional São Pedro de Muribeca, 

festa que ocorre anualmente sempre no mês de Julho, mesmo o santo sendo do ciclo junino. 

Logo, para não competir com a festa realizada na cidade vizinha (Capela), o São Pedro de 

Muribeca é realizado em julho. 

Na década de 1980, essa festa surge organizada por um grupo de amigos e incentivada 

pelo poder público. No primeiro momento, se resumia a busca do mastro e a Sarandaia. A 

Sarandaia, acontece até os dias atuais e consiste em um festejo que ocorre no primeiro dia do 

mês de Junho, com as pessoas acompanhando um grupo de sanfoneiro, passando em todas as 

casas, pedindo um presente para ser pendurado no mastro. Os que não ofertam o presente, são 

amaldiçoados pela multidão. A busca do mastro ocorre por estradas previamente escolhidas e 

que devem ter muita lama, para que os participantes sejam todos sujos. A árvore era cortada e 

transportada até a Praça do Cruzeiro, e depois de todos os presentes doados na noite da 

Sarandaia serem amarrados, ela era erguida, para que à noite, uma fogueira acesa no entorno da 

mesma, fizesse com que ela tombasse. Assim, muitas pessoas passavam vários momentos 

desafiando os busca-pés, que eram jogados incessantemente, direcionando-se em busca dos 

prêmios.   

No final dos anos 1990, o mastro não fazia mais parte da festa de São Pedro de Muribeca, 

sendo que a tradição da Sarandaia permanece atrelada a presença de bandas no estilo forró pé 

de serra e forró sertanejo. Em 2021, através do Projeto de lei nº131/2021, a Assembleia do 

Estado de Sergipe declarou a festa do São Pedro de Muribeca, como Patrimônio Cultural e 

Imaterial do Estado de Sergipe. 

Além de proporcionar diversão aos moradores e turistas que participam dos dias 

festivos, é relevante ressaltar os empregos e a renda que o movimento de pessoas gera e que 

possibilita a algumas famílias acumularem um capital usado ao longo do ano. De acordo com 

o projeto de Lei 131/2021, 

salientamos ainda que a festa de São Pedro de Muribeca é tradicional e 

movimenta milhões de recursos financeiros, gerando empregos temporários 

diretos e indiretos. Diante do exposto, torna-se de grande importância o 

reconhecimento do Estado de Sergipe em declarar a “ Festa de São Pedro” da 

Cidade de Muribeca/SE, Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe. 

(SERGIPE, 2021). 
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Figura 30 – Festa do Mastro de Muribeca 

 

 

 

Durante muito tempo, um ponto de encontro dos homens muribequenses, era a casa de 

número 34, da Praça Matriz, local em que estava localizada até o ano de 2017 a Barbearia de 

Luiz Cabral, barbeiro durante 74 anos e que herdou do seu pai, Clotildes Vieira, a profissão e 

as ferramentas. Além de barbearia, era um ponto de encontro para discussão das notícias locais 

e nacionais, cabendo ao barbeiro, muitas vezes, a função de ouvir as mais diversas confissões 

dos clientes, que com o tempo tornavam-se amigos e dezenas de compadres. Entre os diversos 

assuntos, era comum esperarem pelas “garrafadas”, preparados locais e que tinham a função de 

ajudar no desempenho sexual masculino. Outro assunto mais debatido era a política local, sendo 

comum o encontro de adversários políticos no local, o que gerava certo desconforto no 

ambiente.  

Em determinado período da história da cidade, não haviam médicos e nem enfermeiras 

com formação, cabendo a algumas mulheres desempenhares as funções na área da saúde, como 

é comum em diversas cidades do interior de Sergipe e do Brasil. Há ainda na população um 

respeito enorme pelas antigas parteiras. Geralmente recebiam das mães, o pedido para que 

fossem madrinhas dos seus filhos, e em alguns casos eram chamadas de mães ou tias, pelo 

respeito que tinham pela sociedade local.  

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 31 – Antiga Casa de parto 
 

 

 

A partir de tal fotografia, os alunos poderão, por exemplo, contextualizar a presença da 

Casa de Parto Maria do Carmo Nascimento Alves, com o contexto histórico, social, político e 

econômico do Brasil, em meados do século XX. Nesse sentido Lara (2016) nos recorda, que o 

cuidado com o corpo feminino foi primordial, no que diz respeito ao “(...) processo de absorver 

e inculcar valores referentes ao progresso individual e coletivo.” (LARA, 2016, p. 113). Assim, 

o aspecto da saúde, abre possibilidade de abordagens, interpretações e constatações, por parte 

dos alunos, de que em Muribeca, isso também ocorria, acompanhando dessa forma, o fluxo 

sanitário nacional. 

Muitos aspectos da História da cidade ainda precisam ser estudados, sendo uma tarefa 

permanente a busca por novas fontes, que possibilitem sanar a lacuna existente sobre a História 

local. Diante do exposto, este trabalho é um ponto inicial, que pode e deve ser continuado, bem 

como, problematizado a partir de novas pesquisas realizadas. 

Entendemos que o estudo da História local pode contribuir para o sentimento de 

pertencimento da comunidade, o que poderá gerar ao mesmo tempo o desejo de contribuir para 

a preservação do patrimônio, visto que ao conhecer e se identificar com a história e o 

patrimônio, pode despertar em alguns, a necessidade pelo aprofundamento das pesquisas 

Fonte: IBGE (1959). 
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relacionadas a temática apresentada neste trabalho. Corroborando com essa linha de 

pensamento, Pieper, Behling e Domingues (2014) exclamam que 

o sujeito ao sentir-se pertencente a tal grupo, comunidade ou lugar e, ao 

mesmo tempo, que estes nos pertencem, permite-nos agir de forma a intervir 

nos fatos e acontecimentos que direcionam os seus rumos. Isto nos dá a 

sensação de participarmos de "alguma coisa maior do que nós mesmos". O 

sentimento de pertencimento, neste contexto, se relaciona com a noção de 

participação: à medida que o grupo se sinta sujeito ativo e passivo das 

atividades do cotidiano daquele meio, desenvolverá a corresponsabilidade 

pelo que for sendo construído de forma participativa. Os resultados, sejam 

quais forem, são pertencentes a todos os seus integrantes. (PIEPER; 

BEHLING E DOMINGUES, 2014, n.p). 

 

Nesse sentido, Santos e Moraes (2015) ressaltam que  

é preciso para efetivar e garantir uma boa apreensão da História Local ações 

em torno da educação patrimonial que possam ser tomadas a curto e médio 

prazo, nesse sentido as escolas do entorno do patrimônio que está a ser 

restaurado recebe, ou deve receber atenção especial, uma vez que é a partir 

dessa comunidade que se multiplicarão as ações que discutirão e farão surgir 

o sentido de pertença, fazendo também com que cada sujeito envolvido nessas 

ações sinta-se responsável por àquele bem, respeitando as formas com que 

cada um se identifica com o patrimônio. (SANTOS; MORAES, 2015, p.04). 

 

Dessa forma, a escola aparece com elo importante do processo de construção do 

sentimento de pertencimento, através de ações pensadas para esta finalidade, e de um trabalho 

com História local, que contribua para um processo de identificação, que respeite a forma como 

cada cidadão age em relação a história e ao patrimônio local.  
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4 CONHECENDO MINHA CIDADE PELAS FOTOGRAFIAS E VISITAS AO 

PATRIMÔNIO MATERIAL 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

A proposta deste capítulo é apresentar o projeto didático intitulado “Conhecendo minha 

cidade pelas fotografias e visitas ao patrimônio material”, que corresponde ao produto 

desenvolvido durante o Mestrado Profissional em Ensino de História.  

O desenvolvimento deste projeto didático parte da seguinte indagação: Como conhecer 

a História local, estudando o patrimônio material da cidade e sua relação com a identidade? 

 Quando optei por desenvolver um Projeto Didático enquanto produto do Mestrado 

Profissional, ainda não havia iniciado a Pandemia de Covid-19, e a realidade era outra em 

termos de desenvolvimento da pesquisa. Com o avançar da pandemia e as limitações que ela 

impôs a todos nós, a aplicação deste Projeto Didático ficou impossibilitada de acontecer em 

todas as suas etapas, desde a intervenção propriamente dita até a avaliação dos seus resultados, 

bem como a apresentação de propostas, com intenção de sanar as dificuldades que por ventura 

surjam na hora de sua aplicação. Reitero que houve ainda a tentativa de desenvolvimento do 

Projeto de forma remota, que foi inviabilizado, pela falta de acesso à internet por mais da 

metade da turma em 2021. Mesmo quando surgiu a alternativa de utilização do aplicativo 

“Estude em casa”, da rede estadual de ensino de Sergipe, em que os alunos não precisam utilizar 

seus dados móveis, a dificuldade persistiu, devido à falta de aparelho celular. Assim, 

esclarecemos que por tais motivos, a aplicação ficará para um momento posterior à pandemia. 

Dando continuidade ao desenvolvimento do projeto didático, toda sua estrutura e seu 

cronograma foram adequados para o 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, 

especificamente os discentes do Colégio Estadual Almirante Barroso, situado na cidade de 

Muribeca/SE. A proposta aqui apresentada toma por base a realidade dos alunos do colégio 

supracitado, porém, acreditamos que ela poderá ser implementada em outros contextos, 

resguardadas as devidas proporções e adequações, analisando os desafios e necessidades de 

cada realidade. 

Implementar uma ação na escola não é uma tarefa fácil e rápida, pois requer além de 

planejamento, leitura e debate, com os pares e alunos, além de engajamento para a busca de 

atividades diversificadas, com a finalidade de estimular o trabalho em sala. A ideia é que se 

proporcione aos alunos, uma visita às suas memórias, redescobrindo a História da cidade, o 

sentido de pertencimento e a necessidade de preservação da mesma e seus patrimônios. 
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Considera-se, então, que quando não há uma identificação com o patrimônio ou a ausência do 

reconhecimento da relevância do mesmo, fica difícil surgir uma preocupação em preservar. 

Para Zarbato (2018), 

o conhecimento crítico e a apropriação pelas comunidades do seu patrimônio 

são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens 

culturais, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e 

cidadania. (ZARBATO, 2018, p. 61). 

O projeto didático é uma das possibilidades de atividades no processo de ensino e 

aprendizagem, que pode atingir os pontos elencados na citação acima e que parte de uma 

situação-problema. Ele permite a dinamização dos conteúdos de uma forma participativa e 

colaborativa, auxilia na resolução de questões e integra conhecimentos no processo de 

construção do saber. O trabalho com projeto, assim como qualquer outra atividade desenvolvida 

na escola, requer uma preparação docente e uma série de decisões metodológicas e ideológicas 

que nortearão o desenvolvimento do mesmo, considerando que nem sempre são fáceis de serem 

tomadas.  

O projeto pode envolver várias disciplinas e professores, com concepções diferentes 

sobre o tema trabalhado, ou seja, é um momento para uma reflexão sobre a prática docente e 

sua necessidade constante de aperfeiçoamento, principalmente quando este é pensado em um 

momento de pandemia, em que o processo de ensino e aprendizagem está sendo, ou pelo menos, 

deveria ser, reconfigurado, para levar em consideração as possibilidades e limitações atuais 

impostas à educação. Nesse contexto, para Proença (2009), 

o trabalho com projetos é uma atitude, uma postura, uma concepção que vai 

além de uma metodologia; promove a reflexão do educador sobre o seu “ ser-

saber-fazer” pedagógico, contribui para desabrochar um sujeito sensível, 

capaz de ver o(os) outro(s) em si, seus parceiros “mobilizadores” da ação: 

alguém que reflete sobre a  própria prática e pesquisa o seu sentido em uma 

busca permanente de autoconhecimento. (PROENÇA, 2009, p. 57). 

Antes de iniciar o desenvolvimento da ação, é importante avaliar sua relevância e 

relação com os conteúdos escolares, por meio de objetivos claros, para que não haja um trabalho 

sem uma direção definida, ou que possa levar a prejuízos na aprendizagem dos alunos.  

Refletir sobre a ação pedagógica é algo que deve fazer parte da rotina docente, assim, o 

professor pode fazer um levantamento do que já domina em relação ao tema do seu projeto e 

planejar suas intervenções. Nesse sentido, é fundamental levantar a literatura sobre o tema que 

será trabalhado, considerando o ano letivo que será aplicado e as especificidades da escola. Para 

Proença (2009), 
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é preciso a avaliação de sua pertinência em relação aos conteúdos propostos à 

faixa etária no projeto pedagógico institucional e às possíveis integrações aos 

campos de experiência (Base Nacional Comum Curricular, 2018) com 

possibilidades de experiências nos mais diferentes âmbitos, e às diversas 

linguagens expressivas. Caso contrário, poderia haver a falta de foco 

explícito e um empobrecimento do trabalho, pautado apenas em fragmentos 

de interesses que não seriam suficientes para sustentar um projeto. 

(PROENÇA, 2009, p. 82). 

Estudar História local a partir de um projeto, pode ser mais atrativo para os estudantes, 

haja visto a oportunidade de vivenciar o papel de pesquisador, participando diretamente da 

construção do conhecimento, que muitas vezes parece tão distante da sua realidade. Assim, 

considera-se a possibilidade dentro do campo da educação, para aproximar o patrimônio 

material da cidade e a escola. Com uma gama de conteúdos extensos para estudar e tentar 

relacionar com a realidade do seu entorno, a proposta aqui apresentada, pretende fazer com que 

o discente tenha uma maior autonomia, buscando analisar a história do município que será 

trabalhada a partir do projeto, de uma forma que permita a ele, estruturar de forma crítica sua 

visão sobre ela. De acordo com o currículo de Sergipe (SERGIPE, 2018), 

saber investigar, filtrar e organizar a imensa quantidade de informações que 

lhe são ofertadas diariamente, a fim de estabelecer um pensamento estruturado 

e crítico acerca de determinado assunto. É também a habilidade de fazer as 

perguntas certas, de reconhecer a raiz dos problemas e de olhar para uma 

questão sob diferentes perspectivas. (SERGIPE, 2018, p. 15). 

Ainda no mesmo sentido, entendemos que o trabalho com projetos pode contribuir para 

o desenvolvimento da criatividade, bem como da busca de soluções para problemas levantados 

durante a vivência escolar, ou mesmo fora dela. Entre as competências gerais, temos o 

pensamento científico, crítico e criativo, que de acordo com o referido documento consiste em,  

exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 

criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas (SERGIPE, 2018, p. 22).  

 

De acordo com o projeto aqui apresentado, propomos que nossos alunos possam ser 

construtores do conhecimento histórico, justamente a partir da sua realidade local, com estímulo 

à pesquisa, ao uso de fontes variadas, na busca dos vestígios históricos encontrados nas 

mudanças e permanências de sua história local. 
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4.2 JUSTIFICATIVA 

Com um ambiente escolar e currículo pouco favorável para abordar a vivência diária 

dos estudantes, a História local de sua cidade, sua identidade e bens culturais, lançamos o 

desafio de pensar ações que possam diminuir essas lacunas.  Nesse sentido, o objetivo de 

problematizar os bens patrimoniais e os lugares de memória, aconteceu primeiramente a partir 

das aulas de História em mais de oito anos de experiência profissional. Nesse tempo, era comum 

os discentes afirmarem desconhecer o patrimônio material que faz parte da história da cidade, 

bem como a ausência de um material pedagógico que trate da História local. Analisando a fala 

dos alunos e dialogando com os colegas de profissão, ficou evidente a necessidade de um 

trabalho que contribuísse para aproximar os elementos patrimoniais e a História local da escola, 

e que ao mesmo tempo servisse de incentivo a um processo de relação com a identidade local. 

Assim, sugerimos um projeto didático como ferramenta para tentar sanar as lacunas existentes, 

subsidiando o trabalho de ensino e aprendizagem. 

Sabendo ainda que, a cidade de Muribeca não possui nenhum museu ou centro cultural 

com a destinação de preservar bens de caráter histórico, cultural e artístico, todo o trabalho com 

os alunos poderá servir para uma política de preservação e ações, que destaquem o valor 

histórico dos prédios, sobretudo, a partir da reflexão sobre a importância dos monumentos 

analisados que o projeto didático pode suscitar. 

Assim, é uma preocupação deste trabalho, propor aulas envolvendo o patrimônio 

material da cidade, tornando-o uma ferramenta para o ensino de História, ao mediar a relação 

dos estudantes com esses espaços. Portanto, consideramos que a partir do momento que os 

discentes compreendem que o patrimônio material é relevante, enquanto elo com a memória e 

a história da sua comunidade, descobrem a oportunidade de uma melhor compreensão do 

passado, presente e futuro. Não é meramente trazer o patrimônio como substituição às aulas ou 

para uma relação com o conteúdo, mas sim, na construção de um projeto que tenha objetivos 

claros e bem definidos. 

Ademais, a opção por um projeto didático enquanto produto do Mestrado Profissional, 

se deu também pela oportunidade de organização de um ensino, que permitisse tanto ao docente 

quanto ao discente, inovar nas pesquisas, ou mesmo começar a fazer suas primeiras pesquisas, 

assim como compartilhar seus resultados. 
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4.3 OBJETIVOS 

Temos como objetivo geral do nosso trabalho, desenvolver um projeto didático sobre a 

História Local, para discentes do 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, abordando 

informações e imagens sobre a cidade, seu patrimônio material e a identidade do povo 

muribequense. Em relação aos objetivos específicos buscaremos: 

a) Conhecer a História local a partir do Patrimônio Material de Muribeca; 

b) Trabalhar com o conceito de Patrimônio Material e Imaterial; 

c) Sanar a carência de material Pedagógico que trate da História Local. 

 

4.4 CRONOGRAMA/ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROJETO 

Propomos a divisão do projeto didático em quatro momentos, buscando responder a 

carência de material pedagógico acerca da História da cidade de Muribeca, e facilitar o estudo 

da mesma, partindo do patrimônio material.  Dessa forma, elaboramos uma proposta que poderá 

ser desenvolvida em quatorze aulas. Contudo, reiteramos que esta é uma sugestão, pois 

atualmente os alunos possuem três aulas de História por semana, e nesta proposta, as aulas não 

serão utilizadas todas as semanas. Ou seja, o professor poderá destinar uma parte das aulas de 

cada semana, para o desenvolvimento do projeto, concomitante ao estudo de outros conteúdos 

escolares, cumprindo assim, com o currículo previsto e sem atrasar quaisquer outros conteúdos.  

Durante a execução do projeto, o professor pode sentir a necessidade de utilizar mais 

aulas ou não, o que pode ser decidido a partir da demanda e objetivo do professor, em conjunto 

com a coordenação pedagógica da escola. A seguir descrevemos as etapas esperadas do nosso 

projeto didático.  

4.5 ETAPA I 

No primeiro momento, utilizaremos três aulas, sendo que em duas realizaremos o 

trabalho com o conceito de patrimônio e a contextualização da História local, distribuindo 

pequenos textos sobre a mesma e abordando a importância das edificações, do espaço urbano, 

dos costumes e suas lembranças. Logo após, teremos uma aula de campo, destinada para a 

coleta de fotografias antigas da cidade, que serão utilizadas nas demais etapas do projeto. Para 

isso, o professor deve anteriormente, combinar com alguns moradores locais, para receberem 

os estudantes e emprestarem fotos sobre a cidade. 
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4.6 ETAPA II 

Na segunda etapa, teremos um momento para o diálogo com os alunos sobre a 

identificação, ou não, deles com os lugares expostos nas fotos, como forma de ressaltar a 

importância da memória da comunidade. É preciso salientar que alguns discentes do colégio, 

são oriundos de outras localidades, e é possível que nem todos conheçam os prédios que estão 

nas fotos. Nesse sentido, consideramos o que nos diz Zarbato (2018) ao afirmar que “nesse 

processo de valorização coletiva, os monumentos se configuram como legitimadores da 

rememoração e valorização do passado” (ZARBATO, 2018, p. 66).  

Após a identificação dos alunos com os elementos analisados, buscaremos perceber 

quais as melhores estratégias para o sucesso das atividades propostas, para atingir os objetivos 

definidos, o que depende muito da percepção do professor, pois como afirma Pelegrini (2009), 

o bom êxito desse empreendimento dependerá da sensibilidade do educador e 

do entusiasmo suscitado entre os alunos. A sintonia deles com as atividades 

desenvolvidas na fase de identificação dos bens naturais e culturais (meio 

ambiente, paisagens, costumes, tradições e gostos proeminentes na região) 

dará o tom das atividades. (PELEGRINI, 2009, p. 45). 

Após as análises das fotografias, faremos a divisão dos alunos em quatro grupos, com o 

intuito de facilitar o entrosamento dos estudantes, e favorecer a troca de experiências e 

conhecimento. Cada grupo deverá eleger um patrimônio já analisado nas fotografias, e fazer a 

visita com o objetivo de identificar as mudanças ocorridas, os possíveis motivos que 

contribuíram para elas, assim como as permanências de algumas características que foram 

visualizados nas fotografias, instigando, dessa forma, os alunos a fazerem novos registros 

fotográficos dos monumentos visitados. Durante as visitas, a curiosidade dos discentes pode ser 

direcionada para indagações realizadas aos transeuntes e proprietários dos prédios visitados. 

Para facilitar e dinamizar a atividade, cada grupo receberá um nome, que poderá ser escolhido 

pelos próprios alunos. Para Pacheco (2017) “o momento da observação do objeto é quando se 

propõe que sejam feitos exercícios de percepção sensorial do objeto no qual se identifica sua 

função e/ou significado social”. (PACHECO, 2017, p. 75). 

Ainda na segunda etapa, haverá a visita aos prédios visualizados nas fotos que 

expusemos no capítulo 2 desta dissertação: Igreja Matriz, Cemitério, Praça do Cruzeiro e 

Mercado Municipal, possibilitando aos alunos, trabalhar com permanências e mudanças desses 

patrimônios, o que poderá ser feito em duas aulas. Nessa fase com caminhadas pelas ruas, 

entrevistas e as visitas, o trabalho adquire uma dinâmica diferenciada, que pode ser mais atrativa 

do que uma aula tradicional sobre história local, que utilizasse apenas fotografias, mas sem o 

contato presencial. Para a execução da segunda fase, sugerimos a utilização de seis aulas, sendo 
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duas delas para a análise das fotos e preparação dos grupos para a aula de campo, e quatro aulas 

para as visitas. Para monitorar e auxiliar os alunos em cada grupo, será necessário a presença 

da coordenação pedagógica da escola e de outros professores, sendo que em cada grupo, deverá 

ter um professor ou coordenador responsável. Nesse sentido, consideramos o que nos diz  

Zarbato (2018) pois, 

após a saída de campo com os estudantes, com a proposição de aprendizado 

da Educação Patrimonial, com o método investigatório é uma das primeiras 

capacitações que se pode estimular nos alunos, no processo educacional, 

desenvolvendo suas habilidades de observação, de análise crítica, de 

comparação e dedução, de formulação de hipóteses e de solução de problemas 

colocados pelos fatos e fenômenos observado. (ZARBATO, 2018, p. 71). 

 

4.7 ETAPA III   

No terceiro momento, os estudantes produzirão textos, tanto na escola, como em casa, 

descrevendo as visitas e a impressão que cada um teve do trabalho com as fotografias antigas 

da cidade, podendo contar com a ajuda dos colegas e também da internet para obtenção de 

informações sobre Muribeca. Cabe frisar que os textos serão utilizados pelos alunos de outros 

anos letivos, já que podem ser uma opção para a lacuna existente sobre a História local, desde 

que analisados e corrigidos pelo docente. Na sequência, os estudantes irão expor ao lado das 

fotografias analisadas nas aulas, novas fotos retiradas durante as visitas, constando as seguintes 

informações: a) data em que fizeram a foto; b) o nome do dono do prédio atual e de outros 

proprietários; c) a utilização atual e d) uma breve história sobre o mesmo, encerrando assim, a 

terceira fase do nosso projeto. Nesta etapa utilizaremos três aulas, sendo que duas delas serão 

destinadas às orientações sobre a elaboração dos textos, e uma para esclarecimentos e 

planejamento sobre a culminância, que será a próxima etapa. 

 

4.8 ETAPA IV – A CULMINÂNCIA 

A culminância do projeto deverá acontecer no quarto momento, com a exposição das 

fotos e textos que foram produzidos e sistematizados pelos discentes à comunidade escolar. 

Com o auxílio do professor, os estudantes irão se debruçar sobre o material coletado e visitado 

nas etapas anteriores, para organizar a exposição, reservando para esse momento, ao menos 

duas aulas. Nesse sentido, para além de convidar toda a comunidade escolar para prestigiar o 
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trabalho desenvolvido pela turma, deve ser possibilitado a eles o acesso ao material produzido. 

Assim, seguimos Proença (2009) no que diz respeito a elaboração desta etapa: 

a última etapa do trabalho com projetos deve ser a elaboração final dos 

portfólios, que reúne as etapas significativas do processo e materializa as 

aprendizagens significativas do grupo. Além de portfólios, uma exposição, 

painel, maquete, livros das crianças também são considerados como produto 

final produzido pelo grupo, que socializam as aprendizagens construídas. 

(PROENÇA, 2009 p.85). 

Por fim, ressaltamos novamente que projeto não foi executado até o presente momento, 

em virtude da pandemia de Covid-19, que impossibilitou a permanência das aulas presenciais, 

bem como visitas aos locais e a interação com os moradores, sobretudo por vários deles serem 

grupo de risco. Assim, o andamento do mesmo, bem como sua aplicação, não foi viável para 

execução de forma remota, também em virtude da ausência de acesso à internet, pela maior 

parte dos alunos do 6º ano da escola estudada nesta dissertação. Por fim, consideramos a 

atividade abaixo “Proposições sobre a História de Muribeca” como síntese das etapas que 

descrevemos acima, e que podem ser utilizadas como norte para a execução deste projeto.  

 

4.9 ATIVIDADE: PROPOSIÇÕES SOBRE A HISTÓRIA DE MURIBECA 

Esta atividade propõe instigar nos alunos, a curiosidade e o uso da imaginação, 

despertando a necessidade por novas pesquisas. Após as respostas, espera-se que os mesmos, 

percebam o processo de permanências e mudanças. 

Para responder às questões abaixo, escolha as fotografias relacionadas ao patrimônio 

selecionado pelo seu grupo para visitação. 

I) Você saberia definir o que é um patrimônio material histórico? Poderia citar um existente em 

sua cidade? 

II) O que você considera mais importante no projeto desenvolvido? 

III) Qual a utilidade do prédio que aparece nas fotos? Atualmente permanece com a mesma 

função?  

IV) Quais elementos das fotos permitem afirmar que se trata de uma construção pertencente a 

uma família pobre ou rica? Que tipo de material foi utilizado na construção? 

V) Quanto à área externa, trata-se de um espaço urbanizado? Que tipo de vegetação é vista ao 

redor do prédio? Aparecem pessoas nas fotos? Como elas estão vestidas?  
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VI) Após a visita ao local visualizado nas fotos, escreva um texto apontando as principais 

modificações arquitetônicas ocorridas no mesmo, bem como o que ainda permanece da mesma 

forma. 

VII) Faça uma entrevista com um morador mais velho, sobre sua infância e adolescência: como 

brincavam, músicas que ouviam e dançavam na época e como se vestiam. Em seguida, faça um 

comparativo de como é hoje a infância e adolescência. 

VIII) Depois de analisar as fotos, estudar um pouco da História da cidade e visitar o patrimônio 

material da mesma, escolha uma das opções abaixo para escrever o que aprendeu sobre a 

História de Muribeca: 

a) Texto Dissertativo; 

b) Música; 

c) Poema; 

d)Jornal; 
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4.10 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Tabela 2 - Cronograma de atividades previstas no Projeto Didático 

ATIVIDADES 1ª INTERVENÇÃO 2ª INTERVENÇÃO 3ª INTERVENÇÃO 4ª INTERVENÇÃO 

Trabalho com o conceito de 

Patrimônio 

X    

Coleta de Fotografias X    

Análise das fotos/Identificação  X   

Divisão dos grupos  X   

Visita aos prédios  X   

Produção dos Textos   X  

Culminância    X 

Fonte: dados da pesquisa. 
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4.11 ATIVIDADES QUE PODEM SER TRABALHADAS A PARTIR DO PRODUTO 

 Construção de painéis temáticos; 

 Produção de um jornal; 

 Criação de um blog; 

 Feiras de conhecimentos e 

 Exposição permanente das fotos.  

  

4.12 AVALIAÇÃO 

É importante que os discentes tenham acesso, antecipadamente aos critérios que 

serão adotados na avaliação, permitindo que conheçam o que será exigido em cada etapa. 

O professor deve acompanhar os alunos, expondo suas expectativas nos primeiros 

momentos da atividade, e comentando, ainda que de forma parcial, todas as etapas e 

fazendo as devolutivas das dúvidas. Compreendendo a avaliação como um processo 

importante que envolve inúmeros fatores, que vão desde a família até a estrutura física da 

escola, é preciso ter em mente, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2018),  

(...) construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de 

processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as 

condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência 

para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. 

(BRASIL, 2018, p. 17). 

Dessa forma, a avaliação será feita pelo professor durante todas as etapas de 

execução do projeto, através da observação, da participação e envolvimento dos alunos 

nas atividades propostas em cada etapa. Além desta, é prevista a aplicação de uma 

atividade diagnóstica ao final da última etapa, com o objetivo de sondar a aprendizagem. 

A avaliação será finalizada, com a observação do engajamento dos estudantes sobre a 

exposição das fotos, além da produção dos materiais e textos dos alunos.  

Após as quatro fases do projeto e com as permanentes avaliações, é que apontarão 

as principais dificuldades e pontos positivos do produto. Dessa forma, consideramos que 

esse processo permitirá o seu aperfeiçoamento em caso de novas aplicações.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em minha experiência nesta mesma escola e com outros projetos, não sendo algo 

novo em minha experiência profissional, percebi que os alunos participavam de forma 

mais colaborativa das atividades, em relação às aulas expositivas na sala de aula. Nesse 

sentido, já venho pesquisando a história da cidade de Muribeca e trabalhando com 

algumas turmas sobre o patrimônio local, solicitando a sistematização das informações 

em pequenos textos. 

Partindo dessa experiência profissional, e somando com alguns exemplos vistos 

no decorrer das aulas do Profhistória, optei pelo produto escolhido. Nesse sentido, em 

síntese, buscamos com este produto didático, desenvolver quatro intervenções, que são: 

1) Instrumentalizar os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais em suas aulas 

de História local, a partir do Patrimônio;  

2) Compreender os conhecimentos prévios dos discentes, a respeito da temática e 

incentivar a curiosidade dos mesmos pela História local; 

3) Aguçar no aluno o sentimento de pertença pelo Patrimônio Local, contribuindo para a 

sua preservação e  

4) Direcionar o alunado para que possam conhecer, comparar e registrar as mudanças e 

permanências do patrimônio material da cidade de Muribeca. 

Dessa maneira, a execução de um projeto que utiliza o patrimônio durante as aulas, 

é uma possibilidade para o ensino de História, que exalta a cultura e a história dos próprios 

alunos (ZARBATO, 2018, p. 113), uma vez que parte da sua vivência, e que pode ser 

entendido como integrante dos costumes e hábitos culturais daquele grupo. 

Consideramos, por fim, que nosso projeto pode auxiliar os professores de História, 

para que adequem a proposta à realidade de suas escolas e séries trabalhadas. Ademais, a 

lacuna sobre a ausência de conhecimento por parte dos discentes em relação à História 

local e do patrimônio, pode ser sanada, tornando as aulas mais dinâmicas, vívidas e 

participativas em relação à história local, sua cultura e identidades.  

Para concluir, é importante destacar que voltar à universidade após treze anos, foi 

um enorme desafio, principalmente pela falta de tempo para as aulas presenciais e para 

as leituras, tão necessárias à construção da atual pesquisa. Por outro lado, o 

desenvolvimento desta dissertação, os diálogos ocorridos nas muitas conversas e 

vivências no mestrado profissional em Ensino de História, foi um incentivo para a 

qualificação permanente, tão importante ao trabalho docente.  
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O Produto apresentado é uma possibilidade de trabalho com História local, com a 

finalidade de sanar uma lacuna existente e que não foi desenvolvido, pelas 

impossibilidades ocasionadas a partir da pandemia de Covid-19. Mesmo com o retorno 

das aulas na rede estadual de Sergipe, o Colégio Estadual Almirante Barroso demorou em 

retornar com as suas atividades presenciais, devido à falta de executor de serviços básicos. 

Esperamos que em 2022, seja possível aplicar o produto e perceber suas possíveis 

limitações, bem como, os aspectos que foram positivos. De toda forma, será uma tentativa 

de responder aos problemas levantados no início desta pesquisa. 

Uma grande dificuldade enfrentada na trajetória desta dissertação, foi a falta de 

fontes relacionadas a cidade de Muribeca, assim como, a impossibilidade de pesquisar 

em órgãos públicos, os quais estavam fechados para visitação e consulta de materiais, 

devido os decretos relacionados à pandemia. 

Por fim, ressaltamos que mesmo com todos os problemas elencados, foi de grande 

relevância para nossa trajetória profissional e acadêmica, trilhar os caminhos da pesquisa 

sobre a História da cidade que nascemos e que até o momento trabalhamos.  
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