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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a importncia da educação patrimonial e sua relação com
a metodologia do ensino de História na Educação básica. Buscando analisar como a educação patrimonial
pode vir a ser inserida no espaço escolar de modo a contribuir com práticas e metodologias educativas que
partam de temas e objetos associados ao contexto e realidade social experimentado pelo educando em seu
cotidiano. A Pedagogia de projetos é um importante instrumento que pode ser utilizado no ensino de história
sendo aliado a educação patrimonial. Nesse sentido é abordado neste trabalho o Projeto educativo com o
tema: Patrimônio Cultural de Simão Dias : identidades e memórias coletivas foi desenvolvido nas aulas de
História do Colégio Eduardo Marques de Oliveira no período compreendido entre dois anos letivos na
modalidade de Ensino Médio, nos permitindo analisar a importncia do Ensino de História para a preservação
do Patrimônio cultural de um lugar.

PALAVRAS- CHAVES: Educação Patrimonial; Ensino de História; Patrimônio cultural.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la educación sobre el patrimonio y su
relación con la metodología de la enseñanza de la historia en la educación básica. Tratando de analizar la
forma en la educación sobre el patrimonio puede llegar a ser insertado dentro de la escuela con el fin de
contribuir a las prácticas educativas y metodologías que se aparta de los sujetos y los objetos relacionados
con el contexto y la realidad social que viven los estudiantes en su vida cotidiana. La pedagogía de proyectos
es una herramienta importante que puede ser utilizado en la enseñanza de la historia está aliada a la
educación patrimonial. En este sentido, el trabajo se discute en este proyecto educativo con el tema:
Patrimonio Cultural de Simon Day: identidades y memorias colectivas fue desarrollado en las clases de
historia del Colegio Eduardo Marques de Oliveira en el período entre dos cursos académicos en la forma de la
escuela secundaria, lo que nos analizar la importancia de la enseñanza de la historia para la preservación del
patrimonio cultural de un lugar.

PALABRAS CLAVE: Educación sobre el Patrimonio; Enseñanza de la Historia; El patrimonio cultural

1. INTRODUÇÃO

A história de um povo, de um lugar e de suas práticas culturais se constitui em um importante e fundamental
alicerce para a construção da identidade individual e coletiva de um individuo proporcionando a este um maior
envolvimento com a realidade que o cerca. Neste aspecto é significativo o trabalho realizado através da
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educação patrimonial, pois permite ao indivíduo refletir sobre os bens materiais e imateriais que ele convive,
estabelecendo relação com a sua memória e identidade. Os locais portadores de memórias coletivas são
ambientes que permite uma maior aproximação do indivíduo com o passado por sua materialização histórica e
cultural.

Nesse contexto a história local aparece como necessária a educação escolar a medida que contribui na
compreensão do que se encontra no entorno do aluno, possibilitando que este estabeleça uma relação entre o
passado e presente compreendendo o passado de espaços como a escola, a sua casa, a comunidade na qual
está inserido , o trabalho realizado e os seus momentos e espaços de lazer.

O trabalho em questão buscar refletir sobre práticas educativas inseridas dentro do universo do Ensino de
História na educação básica que estão vinculadas a educação patrimonial, com o objetivo de perceber as
contribuições trazidas por esta a formação da identidade do indivíduo ao grupo ao qual ele faz parte.

O ensino de história por sua própria natureza pressupõe a constituição de identidades, a compreensão do
passado, a interferência no plano social e pessoal dos indivíduos que está relacionado a interesses diversos.
Dentro deste contexto se faz necessário o seguinte questionamento: Como está relacionado a educação
patrimonial ao ensino de história local Que tipo de preparo pedagógico é destinado aos profissionais de
história que trabalham com a educação patrimonial na educação básica A educação patrimonial é valorizada
pelo currículo escolar e é desenvolvida na prática e cotidiano escolar de forma reflexiva

Buscando respostas a estes e outros questionamentos pertinentes a educação patrimonial na escola foi
realizada pesquisa bibliográfica a cerca da temática, e observada a realidade de uma escola de ensino
fundamental e médio no tocante as práticas educativas direcionadas a educação patrimonial com o intuito de
perceber os obstáculos encontrados na execução de suas propostas e os avanços atingidos no decorrer de um
determinado período de tempo. Também foi realizado entrevista com professores e alunos da referida escola
através de questionário abordando sobre desde o que compreendiam sobre a educação patrimonial ao que
vivenciaram na prática e as aprendizagens constituídas.

Segundo o Guia Básico de Educação Patrimonial lançado em 1999 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) a Educação patrimonial trata-se de

“um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no
Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento
individual e coletivo. Busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de
conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os
para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a produção de
novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural”. (GUIA BÁSICO DE
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, 1999, p.7).

Portanto a proposta de educação patrimonial vem com a finalidade de envolver a sociedade, comunidades
escolares, professores e alunos para seu papel no resgate do patrimônio cultural.

2. A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E O ENSINO DE HISTÓRIA

A possibilidade de perceber a História em suas diversas faces, e não apenas através de grandes heróis e de
seus grandes feitos, foi um dos desafios lançados pela escola dos Annales a décadas atrás. Em sua obra
Apologia da História Marc Bloch nos inicia em sua reflexão com a seguinte afirmativa feita por um menino: “
Papai, então me explica para que serve a história”, e essa afirmativa inúmeras vezes se transforma em
indagação feita pelos alunos geralmente nos primeiros dias de aula do ano letivo.

O próprio Marc Bloch nos responde a essa pergunta afirmando que “a História é a ciência dos homens no
tempo”. É a ciência que busca compreender as mudanças e permanências da sociedade, do homem ao qual
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dela faz parte.

Apesar de sua notável importncia individual e coletiva testemunhamos ao longo do tempo o crescimento do
descaso e descuido em relação a preservação do passado em especial ao patrimônio material, imaterial e
natural. Onde em muitos momentos esquece –se que:

“Nunca se explica plenamente um fenômeno histórico fora do estudo de seu
momento. Isso é verdade para todas as etapas da evolução. Tanto daquela em que
vivemos como das outras. O provérbio árabe disse antes de nós: “Os homens se
parecem mais com sua época do que com seus pais.” Por não ter meditado essa
sabedoria oriental, o estudo do passado às vezes caiu em descrédito.” (BLOCH,
2001, p. 60).

Trabalhar o patrimônio cultural no ambiente escolar é desenvolver nos alunos a busca de sua identidade
através da herança cultural no qual o representa. A educação patrimonial contribui para um melhor
aprendizado relacionado a memória cultural, despertando nos alunos o interesse de conhecer a identidade
local através de manifestações do passado.

A história local deve vir sempre vinculada “ à história do cotidiano ao fazer das
pessoas comuns participantes de uma história aparentemente desprovida de
importncia e estabelecer relações entre os grupos sociais de condições diversas que
participaram de entrecruzamentos de histórias, tanto no presente como no
passado”.( BITTENCUORT, 2009.p.168).

Ao estudar a sua própria história é despertado no aluno um interesse e curiosidade sobre o que se passou
com seus antepassados, como foi construída socialmente a sua história familiar, e o porque da atual
conjuntura em que se encontra. Ou seja desperta no individuo o interesse por questões que antes
permaneciam adormecidas em seu inconsciente. Ao despertar esse interesse pela sua própria história e ao
fornecer mecanismos que o permite relacionar a sua história de vida individual a história da sua comunidade
local, este individuo passa a se sentir pertencente a um lugar, descobrindo ou reafirmando a sua cultura e
identidade.

O Ensino de história e Educação Patrimonial se relacionam intrinsecamente ao passo que a segunda corrobora
com a primeira ao servir como metodologia apropriada para se chegar à compreensão do passado e despertar
no aluno como foi citado acima o sentimento de pertencimento ao seu lugar ou grupo a partir da utilização de
procedimentos didáticos utilizados relacionados aos estudos do patrimônio.

Segundo o Guia Básico de Educação Patrimonial lançado em 1999 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) a Educação patrimonial trata-se de

“um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no
Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento
individual e coletivo. Busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de
conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os
para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a produção de
novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural”. (GUIA BÁSICO DE
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, 1999, p.7).

Os Parmetros Curriculares nacionais de História em seu texto destaca a importncia de pensar a prática do
ensino de história de forma contextualizada onde os conteúdos devem se relacionar com a realidade próxima
do aluno, o que nos remete a ideia de trabalhar a micro- história a partir da valorização de personalidades
que contribuíram significativamente na localidade ao qual os alunos pertencem, valorizar a memória
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individual, estabelecer relações entre a história de vida dos alunos aos fatos ocorridos a nível local, regional,
para que este aluno compreenda que ele é sujeito histórico que produz através de suas ações novas histórias
e novos contextos. È importante observar que

“A apropriação da metodologia da Educação Patrimonial pelo ensino de história “não
busca apenas estimular a conservação física de lugares históricos, como prédios
públicos, monumentos, praças, bens naturais, entre outros, [mas] busca também
resgatar a memória e os valores que levaram a comunidade a reconhecer aquele
personagem, objeto ou prédio histórico como patrimônios de uma coletividade”
(PIZANI, apud. SOARES, 2008. p.32)

Para se obter êxito ao fazer uso da educação patrimonial como estratégia pedagógica ligada ao ensino de
história é necessário ter traçado de forma objetiva e clara o que se quer trabalhar, como por exemplo se a
intenção é realizar uma ação educativa voltada para conscientização da importncia do patrimônio cultural
local ou a preservação do patrimônio na região em que o aluno ou a escola está inserida deve se levar em
consideração as etapas metodológicas continuas que fazem parte da educação patrimonial.

São quatro as etapas a se seguir: a Observação, o Registro, a Exploração e a Apropriação . Estas quatro
etapas sendo realizadas de forma adequada aos objetivos propostos contribuem para ampliar a reflexão e
criticidade por parte do aluno permitindo de forma geral e específica uma maior internalização dos saberes
apreendidos. Segundo Gonçalves é importante salientar que:

“os patrimônios culturais são estratégias por meio das quais grupos sociais e
indivíduos narram sua memória e sua identidade, buscando para elas um lugar
público de reconhecimento, na medida mesmo em que as transformam em
‘patrimônio’. Transformar objetos, estruturas arquitetônicas e estruturas urbanísticas
em patrimônio cultural significa atribuir-lhes uma função de ‘representação’, que
funda a memória e a identidade. (...) Os patrimônios são, assim, instrumentos de
constituição de subjetividades individuais e coletivas, um recurso à disposição de
grupos sociais e seus representantes em sua luta por reconhecimento social e
político no espaço público” (GONÇALVES, 2002. p.121-122).

Ao se relacionar no espaço escolar ao ensino de história e a educação patrimonial o professor cria
possibilidades de construir junto com os alunos um espaço de diálogo e reflexão sobre a situação do
patrimônio histórico cultural da localidade, sua importncia e levantar questionamentos sobre como esse
patrimônio se relaciona com a memória individual e coletiva. Promovendo atividades diversificadas que vai da
visita aos espaços de memória a participação com atividades de movimentos culturais presentes na
comunidade.

2. Experiências de Educação Patrimonial no Ensino Médio

O Colégio Eduardo Marques está situado no Município de Simão Dias/ SE, escola que compreende a rede
privada de ensino atuando desde a educação infantil ao Ensino Médio. No intervalo de dois anos letivos foi
desenvolvido com a turma do 1º ano do ensino médio no início do ano de 2012 o projeto que ensino de
história e educação patrimonial intitulado de PATRIMONIO CULTURAL EM SIMÃO DIAS: Identidade e
memórias. Que tinha como objetivos específicos:

Conhecer a História de Simão Dias por meio de seu patrimônio histórico e manifestações culturais; Valorizar
os bens materiais e imateriais do município de Simão Dias; Conhecer as diversas formas de preservação de
bens históricos; Incentivar a construção da identidade e valorização da memória coletiva; e inserir a temática
Educação Patrimonial na escola.
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O projeto contou com a participação de 26 alunos que compreendiam a turma, estes primeiramente tiveram
06 aulas expositivas sobre patrimônio cultural, sua importncia e definições na qual puderam dialogar sobre o
tema, levantar questionamentos e sanar algumas curiosidades existentes sobre a história dos casarões e
lugares de memória do município no qual residem. Nesse momento foi apresentado o projeto didático que
seria desenvolvido por eles. Em seguida os alunos participantes foram conduzidos a desenvolver as variadas
etapas que correspondia o projeto:

• Entrevista a historiadores da cidade sobre a importncia do patrimônio cultural local.

• Mapeamento dos bens materiais e imateriais do Município de Simão Dias.

• Entrevista com representantes da administração publica municipal sobre a política de preservação dos
patrimônios históricos.

• Entrevista com os lideres das principais manifestações culturais do município em questão.

• Visita ao Memorial do município de Simão Dias.

• Aula-Passeio pelo centro Histórico da Cidade e ao interior de algumas residências.

• Registros fílmicos e fotográficos da cidade de Simão Dias e pessoas entrevistadas.

• Entrevista com a população e estudantes sobre Patrimônio histórico e sua importncia para a preservação da
memória.

• Montagem de vídeo documentário

• Apresentação dos resultados obtidos e vídeo construído para as demais turmas do colégio.

O desenvolvimento das etapas mencionadas foi interessante, a medida que eles iam elaborando questionários
para realização de entrevistas, como por exemplo com historiadores da localidade, onde estes puderam
perceber as diversas versões de fatos históricos contados por estes, enquanto as entrevistas eram realizadas.
Também foi possível confrontarem dados ao entrevistarem os moradores ligados aos bens materiais e
imateriais pesquisados.

É importante também registrar o desenvolvimento da sensibilidade em relação a ouvir a história do outro, se
relacionar com pessoas idosas e respeitar a diversidade cultural dos sujeitos que estavam envolvidos no
processo de identificação e registro das memórias, possibilitando uma troca de informações e valores entre
diferentes gerações.

Então no decorrer de oito meses foram realizadas todas as etapas mencionadas e os alunos ao produzirem o
vídeo documentário tiveram a oportunidade de entrar em contato com a história oral através das entrevistas
realizadas com pessoas envolvidas com as manifestações culturais e preservação do patrimônio material e
imaterial o que resultou em uma sensibilidade notável no tocante a valorização de sua história e identidade
por meio dos locais portadores de memórias e das histórias ouvidas no decorrer dos meses.

Dando continuidade ao projeto no ano seguinte a mesma turma que se encontrava no 2º ano do ensino médio
no ano de 2013, deram continuidade a sequencia de novas etapas estabelecidas sobre ações de educação
patrimonial, tentando colocar em prática as aprendizagens adquiridas e desenvolvidas no ano anterior. Foi
realizado levantamento dos bens materiais que se encontravam em situação de risco de desaparecimento e
foi diagnosticado que um dos bens, conhecido como a LOJA DE SEU JOSINO, se encontrava em situação de
total abandono, apesar de sua importncia para a memória coletiva da referida localidade.

A partir deste diagnóstico os alunos produziram um abaixo –assinado mobilizando a população e o poder
público sobre a importncia de realizar um processo de tombamento, preservação e transformação utilitária no
bem material mencionado.
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Utilizar as redes sociais têm se tornado cada vez mais importantes, no sentido de expandir ideias e mobilizar
pessoas. Os jovens têm uma relação muito próxima com elas, e os alunos envolvidos com o projeto
Patrimônio desenvolveram uma página na rede social facebook buscando divulgar as ações do projeto e
conquistar mais pessoas para a luta em prol da preservação da citada Loja de seu Josino, esta página pode
ser encontrada no endereço: https://www.
facebook.com
/PatrimonioCulturalDeSimaoDiasIdentidadeEMemoriasref=hl, ainda se mantém ativa se relacionando com
outras comunidades e órgãos ligadas a defesa do patrimônio cultural.

Após meses de divulgação a lista do abaixo- assinado conquistou duas mil assinaturas, e o projeto pedagógico
iniciado em uma turma do Ensino Médio de uma escola particular pôde envolver uma parte da população local
esclarecendo sobre a importncia dos bens materiais e imateriais, e despertando o interesse sobre a história
destes bens.

Após meses de diálogo sobre o tema os alunos envolvidos perceberam que havia uma carência em relação a
educação patrimonial em outras escolas, e que era importante passar as informações obtidas adiante, então
professor e alunos organizaram oficinas sobre Patrimônio Cultural tendo como público alvo professores da
rede pública do Município de Simão Dias, onde durante o intervalo de duas semanas foi feita a divulgação e
inscrição dos professores interessados.

As oficinas foram ministradas pelos próprios alunos envolvidos em todo o projeto, o que permitiu um diálogo
entre docentes e discentes, sendo que os discentes naquele momento tentavam repassar seus conhecimentos
a cerca de identidades, valorização de patrimônio e memória à profissionais da educação formado em
diferentes áreas do conhecimento.

Logo em seguida realizou- se oficinas na escola com professores da rede municipal de ensino sobre alguns
temas relacionados a educação patrimonial, na qual os alunos tiveram a oportunidade de passar para os
professores as lições aprendidas e os resultados de sua pesquisa, possibilitando também que estes agentes da
educação pudessem multiplicar as informações discutidas e trabalhadas por meio de oficinas em suas
respectivas salas de aula com outros alunos. Buscando deste modo sensibilizar um contingente maior sobre a
necessidade de se valorizar os bens materiais e imateriais presentes no município de Simão Dias.

As consequências principais da ação desenvolvida por meio do projeto com os alunos do Ensino Médio, foi que
houve o despertamento de uma sensibilidade em relação às memórias, onde ocorreu o contato entre gerações
por meio das entrevistas com moradores, experiência considerada única pelos sujeitos envolvidos no projeto.

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das reflexões sobre a importncia da educação patrimonial no contexto escolar e no mbito da prática
pedagógica das ciências humanas em especial relacionada ao ensino de história, espera- se que se possa crias
práticas educativas que permitam construir uma sociedade que valorize o seu passado respeitando os seus
registros materiais e imateriais.

É de fundamental importncia que a educação patrimonial seja trabalhada no espaço escolar de forma
consciente que não passe apenas de pequenas ações momentneas, mas sim de ações de cunho formativo e
contínuo que possam promover uma contribuição maior para a construção da identidade e pertencimento do
aluno ao seu local de origem.

Portanto a educação patrimonial se constitui em peça chave para que o indivíduo se relacione melhor com sua
própria história e passe a se compreender como um ser que está inserido historicamente em um contexto e
como um cidadão que tem a capacidade de produzir história por ser naturalmente um sujeito histórico.

Notas

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_educacao_patrimonial_como_pratica_de_ensino_de_historia_local_a.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



_

¹ Especialista em Ensino de Historia: Novas abordagens pela FSLF, Especialista em Docência e Tutoria em
EAD/ UNIT. Granduanda do curso de Museologia/ UFS e Graduada em História/ UNIT. Atualmente é
Professora Tutora do curso de Licenciatura em História / Unit e professora de História na Rede pública e
privada de ensino em Sergipe. E-mail: danihistoriar@gmail.com

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. 3.ed. São Paulo:
Cortez, 2009.

BLOCH, Marc. Apologia da História ou O Ofício de Historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. Monumentalidade e cotidiano: Os patrimônios culturais como
gênero do discurso. In._OLIVEIRA, Lucia Lipp (Org.) Cidade: História e Desafios. Rio de Janeiro: Ed. FGV,
2002.

HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina. MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia Básico de
Educação Patrimonial. Brasília: IPHAN/Museu Imperial, 1999.

MEDEIROS, Renilda Pereira de. Coletnea de entrevista: espelho da história e cultura cruzetense.
Currais Novos: Tipografia Padre Ausônio, 2010.

PIZANI, Edílson José. Repensando a história local: a Igreja Matriz e seu entorno em Palmeira: um
estudo de caso. UEPG/PR, 2008. Disponível em
www.
diaadiaeducacao.pr.gov.br
/portals/pde/arquivos/1821-8.pdf
>. Acesso em 17 Junho de 2014.

Recebido em: 15/07/2014
Aprovado em: 15/07/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_educacao_patrimonial_como_pratica_de_ensino_de_historia_local_a.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


