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O rio que fazia uma volta 

atrás da nossa casa  
era a imagem de um vidro mole 

 
Passou um homem e disse:  

Essa volta que o rio faz 
se chama enseada. 

 
Não era mais a imagem de uma cobra de vidro 

que fazia uma volta atrás da casa. 
Era uma enseada. 

Acho que o nome empobreceu a imagem. 

Manoel de Barros 
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RESUMO 
 

Trata-se de uma investigação localizada na linha de pesquisa em formação de 

professores do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH), 

do curso e Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do 

Espírito Santo (IFES), campus Vitória. A pesquisa objetiva compreender as 

potencialidades pedagógicas do patrimônio cultural do município de Serra-ES em 

parceria com os professores da rede municipal da área de História e Geografia e da 

Gerência de Formação da SEME da Serra a fim de favorecer sua utilização criativa 

em sala de aula, com vistas a preservação da memória cultural e à cidadania. Foi 

desenvolvida uma reflexão acerca dos conceitos relacionados ao patrimônio e à 

educação patrimonial, a fim de auxiliar em uma compreensão que toma o patrimônio 

cultural como mediador de aprendizagens de saberes escolares e de reflexões críticas 

sobre a nossa sociedade. Fundamentando a investigação, foram produzidos diálogos 

com o campo da educação patrimonial inspirada na pedagogia libertadora de Paulo 

Freire. A metodologia de pesquisa é qualitativa, de cunho interventiva colaborativa, 

proporcionando diálogos junto aos professores, por meio da oferta de uma formação 

continuada. Com as informações obtidas ao longo da pesquisa e das contribuições 

dos professores participantes na formação continuada, pretendemos produzir um 

caderno pedagógico de Educação Patrimonial da cidade de Serra, com sugestões de 

atividades que poderão ser desenvolvidas, de modo a auxiliar os professores em sala 

de aula, no processo de formação de indivíduos críticos e sujeitos da própria história. 

 

Palavras-chave: Educação Patrimonial. Patrimônio Cultural. Município da Serra. 

Formação de Professores. Espaços de Educação não Formal. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research is located in the research line of teacher education of the Postgraduate 

Program in Humanities Teaching (PPGEH), of the course and Professional Master in 

Humanities Teaching of the Federal Institute of Espírito Santo (IFES), Vitória campus. 

The research aims to understand the pedagogical potentialities of the cultural heritage 

of the municipality of Serra-ES and, therefore, planned with the teachers of the History 

and Geography and the Training Management of SEME da Serra an ongoing training 

in face-to-face service, certified by IFES from the reflection of its concepts and the 

particular trajectory related to the preservation of cultural goods, in order to assist in a 

democratic understanding of the cultural field and that cultural heritage can mediate 

learning of school knowledge and critical reflections on the our society. Based on the 

research, dialogues were produced with the field of heritage education inspired by 

Paulo Freire's liberating pedagogy. The research methodology is qualitative, 

collaborative intervention, providing dialogues with teachers, public of the training 

process. With the information obtained throughout the research and the contributions 

of teachers involved in continuing education, we intend to produce a pedagogical 

notebook of Heritage Education of the city of Serra, with suggestions of activities 

developed that can help them in the classroom, in the process of formation of critical 

individuals and subjects of their own history. 

 

Key-words: Heritage Education. Cultural patrimonium. Teacher education. Serra 

Municipality. Non formal educational settings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Minha relação com academia nasceu no primeiro semestre do ano de 2010, quando 

iniciei a Licenciatura em História, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

Já no âmbito profissional, minha primeira experiência ocorreu somente em 2013, a 

partir de uma oportunidade de estágio no conjunto arquitetônico Reis Magos, 

localizado em Nova Almeida, bairro onde cresci e resido. 

 

No período de quatro meses, minha atividade era dividida entre o atendimento ao 

público e a pesquisa histórica. A experiência de trabalho em um espaço educativo não 

formal me propiciou o contato com turmas escolares e também a conhecer melhor a 

relação da comunidade com a cultura inaciana do século XVI. 

  

Foi um momento de amadurecimento acadêmico, com base em reflexões que 

buscavam compreender as possibilidades pedagógicas do monumento, visto que 

minha infância teve como palco de brincadeiras e aprendizagens o pátio interno e 

externo da Igreja dos Reis Magos. Dentro dela, minha imaginação voava livre entre 

as antigas salas de aula e as celas de descanso dos inacianos. Ludicidade e 

aprendizagem se misturavam em um ato de simbiose. Essa carga afetiva e a 

sensação de pertencimento estão presentes, não por menos, de certa forma, na minha 

prática educativa. 

 

Em 2014, me tornei mediador cultural no Espaço Cultural Palácio Anchieta, 

curiosamente remanescente de um antigo colégio jesuíta. Foram quatro anos de 

experiência e de novas aprendizagens, os quais me conduziram a uma prática que 

necessitava ser reflexiva, pois me encontrava dentro de um local fruto de um processo 

de apropriação de sua memória, articulado a um projeto que defendia a manutenção 

de um discurso hegemônico de elogio à cultura elitizada. 

 

Primeiramente, destaco o valor da experiência adquirida no diálogo com os demais 

espaços culturais do centro histórico de Vitória, pois observei que há muito o que se 

aprender e apreender na cidade, mesmo nos flanares do caminho para o trabalho. 

Dessa forma, o Centro foi local gerador de contato e de experiências com muitos 

indivíduos, desde artistas, pesquisadores, passantes e moradores, mas também com 
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a produção cultural, o conhecimento científico e o processo de preservação, 

patrimonialização de bens culturais, bases da prática da educação patrimonial. 

 

A atuação naquele espaço educativo não formal despertou a curiosidade de leituras 

sobre o tema. Mais ainda, levou-me à reflexão de que havia uma necessidade de 

compreender meu papel social como mediador cultural. 

  

Atento à denúncia de Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido (2015, p.79), de que 

“[...] há uma quase enfermidade na narração”, comecei a questionar a forma como a 

mediação vinha sendo conduzida vez que depositar dados, independentemente de 

quem ouve, é negar a capacidade dos participantes da ação. Baseado na minha 

experiência dentro do Palácio Anchieta no primeiro ano de trabalho, período em que, 

apesar de ter desenvolvido uma criticidade em relação à reprodução de discursos de 

poder, percebia uma valorização demasiada da narrativa, o que acabava por negar 

ao outro a palavra para construção do conhecimento como indivíduo ativo, que se 

apropria do conhecimento e do qual se torna sujeito. 

 

As contradições em meu local de atuação desencadearam dentro da equipe de 

mediadores, especialmente em mim, reflexões sobre o papel social do educador, e a 

potencialidade que os espaços de educação formal possuem para auxiliar a 

aprendizagem dos conteúdos escolares. Foi um movimento que ensejou uma 

reavaliação da minha própria prática, em busca da construção de diálogos com 

aqueles que visitavam os remanescentes do que, um dia, foi o Colégio de São Tiago, 

em sua grande maioria, turmas escolares. 

 

Compreendemos o diálogo como pedra fundamental dentro de uma educação que 

defende a autonomia e a emancipação do indivíduo, cuja leitura de mundo deve ser 

incentivada dentro de um processo dialógico de aprendizagem. Logo, os espaços de 

educação não formal são terrenos férteis para práticas pedagógicas, que contribuam 

para reflexão sobre a própria realidade no processo de construção do conhecimento. 

  

Nesse sentindo, o corpo de mediadores culturais buscou transformar, e criar, novas 

formas de diálogos com a comunidade escolar. Um dos exemplos recentes foi no 

aniversário de 466 anos do monumento jesuítico localizado no centro de Vitória, 
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quando foram realizadas apresentações de teatro de fantoches (FIGURA 1) para 

turmas da educação infantil da rede municipal de Vitória, propiciando a aprendizagem 

de conteúdos da história do Espírito Santo, em um contexto lúdico, explorando a 

imaginação das crianças, concitando sua participação na construção do conhecimento 

histórico. 

 

Figura 1 – Apresentação de Teatro de Fantoches Espaço Cultural Palácio Anchieta 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Governo do Estado do Espírito Santo (2017) 

 

Essas duas experiências me proporcionaram conhecer ações que apontavam para a 

educação patrimonial, criando um desejo de aprofundar estudos sobre o tema, o que 

me levou a refletir sobre a possibilidade de explorá-lo a partir de uma pesquisa de 

mestrado. O curso de Mestrado em Ensino de Humanidades veio a me fornecer o 

arcabouço teórico e metodológico para condução dessa pesquisa, além de contribuir 

para o amadurecimento da minha prática, enquanto profissional da educação. 

 

A temática da pesquisa já se encontrava desenhada, compreender a educação 

patrimonial como possibilidade de contribuir para emancipação dos indivíduos, o que 

me conduziu a leituras para construir a fundamentação teórica da investigação. Diante 

desse pressuposto, foi escolhido o município da Serra como local para a realização 

da pesquisa, cujo tema é Educação Patrimonial: potencialidades pedagógicas do 

patrimônio cultural a partir de uma formação de professores do município de 

Serra/ES. 
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O município da Serra se constitui como uma cidade com uma pluralidade de 

patrimônios culturais, materiais ou imateriais. Entre o patrimônio arquitetônico, se 

destacam a Igreja e Residência dos Reis Magos, a Igreja de São João de Carapina e 

a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, além de outros protegidos por força de lei, 

ou reconhecidos pela relação afetiva das comunidades. As celebrações são outro 

ponto forte da cultura desse município, com destaque para a Festa de São Benedito, 

marcada pelas apresentações de diversas bandas de congo. 

  

Não menos importante é o patrimônio ambiental da Serra cujo maior destaque é o 

monte Mestre Álvaro, símbolo de município e referência para a própria denominação 

da municipalidade. Falésias e escarpas erosivas da Formação Barreiras, em diálogo 

direto com o mar, terraços e cordões arenosos holocênicos, formações rochosas pré-

cambrianas enriquecem o patrimônio geológico do município, fora isso, existem 

extensos balneários, com praias e lagoas e a sua região rural. 

 

Diante da diversidade cultural do município da Serra, essa pesquisa ao intencionar 

refletir sobre a relação entre os campos da cultura e da educação pode contribuir para 

favorecer novos olhares sobre a utilização do patrimônio cultural, como tema 

transversal de ensino, objetivando a acepção que cada cantinho da cidade é 

potencialmente educativo. 

 

1.1  PROBLEMA DA PESQUISA  

 

Em face das reflexões iniciais apresentadas, essa pesquisa possui relevância no 

campo das humanidades, pois o município em questão possui uma pluralidade de 

bens culturais que, sob a mediação de uma educação patrimonial comprometida com 

a emancipação dos indivíduos, pode produzir apropriação de conhecimentos e 

saberes utilizando-se dos patrimônios culturais como mediadores para os processos 

educativos. 

 

Portanto, nossa pesquisa buscará atender ao seguinte questionamento: 

 Partindo do pressuposto de que as referências culturais presentes no município 

da Serra relacionam-se diretamente à história das pessoas e dos lugares onde 
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estão presentes, como incluir o patrimônio cultural nos processos educativos 

de modo a contribuir para sua ressignificação e para a emancipação dos 

indivíduos?  

 

1.2  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Compreender as potencialidades pedagógicas do patrimônio cultural em 

parceria com os professores da rede municipal de ensino da Serra, a fim de 

favorecer sua utilização criativa em sala de aula, com o intuito de estimular o 

exercício da cidadania a partir da preservação da memória local.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Apresentar a trajetória da preservação do patrimônio nacional, entendendo 

esse campo como espaço de tensões; 

 Compreender o papel da educação patrimonial no exercício da memória 

cultural e sua potencialidade na abordagem transversal dos conhecimentos 

escolares; 

 Planejar, acompanhar e executar uma formação continuada em serviço, na 

área de patrimônio cultural, a professores da Educação Básica atuantes no 

Ensino Fundamental II da rede municipal da Serra; 

 Criar um material educativo que apresente a proposição da utilização 

pedagógica do patrimônio cultural do município da Serra. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O objeto de estudo da presente pesquisa foi cuidadosamente construído a partir do 

interesse de compreender as contribuições do uso pedagógico dos patrimônios 

culturais, em nosso caso, os do município da Serra. Para tanto. Foi escolhida a 

perspectiva da educação patrimonial como processo mediador entre o campo da 

educação e campo da cultura, pois entendemos que há nela forte compromisso com 

o exercício da memória e da identidade, o que contribui também para o exercício da 

cidadania.  

 

Diante disso, para conhecermos melhor o universo do tema pesquisado, buscamos 

apresentar caminhos que foram seguidos em outros estudos acadêmicos, que 

dialoguem com a proposta de investigação.  

 

A revisão de literatura empreendida foi realizada em junho de 2018 e refeita entre 

julho e agosto de 2019. A buscas ocorreram em sítios virtuais de Programas de Pós-

Graduação do Espírito Santo e no banco de dissertações e teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Dessa forma, a partir dos 

estudos realizados, obtivemos 372 resultados (33 teses e 339 dissertações) para o 

descritor “educação patrimonial”, esse combinado com o descritor “formação de 

professores”, conseguimos reduzir o resultado para 20 trabalhos (3 teses e 17 

dissertações). Já com a combinação dos descritores “educação patrimonial” e 

“formação continuada”, o resultado foram 18 trabalhos (todas dissertações). Por fim, 

para o descritor “educação” combinado com “patrimônio cultural”, após refinamentos, 

chegamos ao resulto de 64 trabalhos (8 teses e 56 dissertações). 

 

Inicialmente a seleção foi feita com base nos títulos que se destacaram, em seguida, 

foi realizada a leitura desses trabalhos, cujo objetivo era procurar aproximações com 

nossa pesquisa. Posto isso, construímos o Quadro 1 a seguir com as que mais se 

identificaram com nossa investigação: 
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Quadro 1 – Relação de Teses e Dissertações localizados na pesquisa de 
levantamento 

Descritor Título Autor e orientador Fonte Ano 

Educação 
Patrimonial/ 
Formação de 
Professores 

Saberes docentes sobre educação 
patrimonial: análise de uma 

Experiência na educação básica 

Claudia M. S. Rossi/ 
Bruno A. P. Monteiro 

CAPES 2015 

Impacto da educação patrimonial na 
formação de professores no 
município de vigia de Nazaré 

Luiz R. da 
Silva/Maria de F.  V. 

da Silva 
CAPES 2007 

Um olhar sobre o patrimônio cultural: 
Proposta da inclusão da educação 

patrimonial no currículo do curso de 
pedagogia da universidade estadual 

de Goiás 

Vágnar G. da 
Silva/Paulo Jobim 

CAPES 2007 

Educação 
Patrimonial/ 
Formação 
Continuada 

Educação patrimonial: uma 
experiência com alunos e 

professores no município de Vila 
Velha/ES 

Michele P. 
Decottignies/Eduardo 

A. M. Oliveira 
IFES 2014 

Patrimônio 
Cultural/Educação 

Educação Patrimonial nos anos 
iniciais de uma escola pública de 

viçosa, Minas Gerais 

Cristina S. dos 
Santos/Denilson S. 

Azevedo 
CAPES 2016 

Educação patrimonial e EJA: 
instrumento para a discussão sobre 

memória e patrimônio cultural 

Marco A. N. 
Cavalcanti/ Luiz A. 

Dias 
CAPES 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

2.1 DESCRITOR EDUCAÇÃO PATRIMONIAL/FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

No trabalho desenvolvido por Claudia Rossi (2015), a educação patrimonial é 

entendida a partir do envolvimento de procedimentos interdisciplinares, mas também 

como processo sensibilização em torno de bens culturais que são referências para 

uma determinada comunidade. Essa autora, ao investigar o currículo de formação dos 

profissionais da área Pedagogia, História e Geografia, não encontrou disciplinas 

especificas voltadas para a educação patrimonial. Logo, defendeu que há uma 

deficiência na formação, nesses profissionais, para o trabalho com o patrimônio 

cultural. 
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Rossi (2015) aponta “que há necessidade de uma adequada preparação dos 

professores para que possam abordar, de forma criativa e interdisciplinar, os conceitos 

de patrimônio histórico, cultural e ambiental (ROSSI, 2015, p. 55). Além disso, destaca 

que a prática pedagógica da educação patrimonial seja efetivamente realizada com 

um viés transformador, o que demanda do professor clareza em suas concepções 

pedagógicas (ROSSI, 2015).  

 

Em sua pesquisa, Rossi (2015) percebe que a conceituação da educação patrimonial, 

por parte dos docentes participantes, ocorre de maneira intuitiva, em termos comuns. 

Uma compreensão frágil desse conceito pode inibir a execução de práticas 

pedagógicas críticas e transformadoras. Diante disso, a pesquisadora destaca a 

importância do planejamento de formações continuadas para professores, com o 

intuito de 

 
[...] estimular e desenvolver a educação patrimonial na escola, a fim de 
suscitar a sensibilidade dos educandos e dos cidadãos para a importância da 
preservação dos bens culturais, buscando o significado coletivo e plural das 
experiências humanas e das políticas de preservação de suas memórias, 
considerando a sociedade como um universo histórico-social de cultura 
(ROSSI, 2015, p.114). 

 

No estudo conduzido por Luiz Silva (2007), a ação da educação patrimonial não está 

focada na figura do bem cultural, mas sim no indivíduo, ou comunidade em que está 

inserido. Estabelecendo uma analogia com a expressão de Paulo Freire (2015), 

“palavra geradora”, os patrimônios culturais podem ser vistos como “objetos 

geradores”, pois são capazes de expressar traços culturais, vez que “os objetos são 

criadores e criaturas do ser humano” (SILVA, 2007, p. 121). 

 

Silva (2007) infere, a partir da sua pesquisa, que uma formação de professores voltada 

para a educação patrimonial possui grande potencial de aproximar a escola da 

comunidade. Essa aproximação pode ocorrer pela exploração de objetos e memórias 

da cidade ou em suas construções ou nas histórias e nos “causos” fruto da mitologia 

local. 

A educação patrimonial por sua vocação transversal, seja na educação formal ou 

informal, pode funcionar como vetor da sustentabilidade do patrimônio cultural, 
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produzindo, por outro lado, na escola e na comunidade uma cultura de preservação, 

ao construir o entendimento que o patrimônio não é morto (SILVA, 2007). No trabalho 

deste autor encontramos a ideia de que falar de patrimônio, não significa falar sobre 

o passado, mas sim do presente com a perspectiva do futuro. 

 

Vágnar Silva (2007) buscou em sua pesquisa compreender o desconhecimento, dos 

profissionais que atuam na educação, ao relacionar a educação com a cultura. Em 

seu desenvolvimento, houve a percepção de que a formação inicial dos professores 

não consegue contemplar essa relação, deixando frágil a compreensão do patrimônio 

cultural, implicando, uma visão não pluralista da cultura.  

 

Nesse trabalho, desenvolvido por Vágnar Silva (2007), a educação patrimonial possui 

dois objetivos, quais sejam, ser promotora de mudanças nas práticas pedagógicas, 

nas vivências dos alunos, bem como na própria comunidade envolvida, e o segundo 

objetivo, em particular da escola, é a partir do processo de construção do 

conhecimento, estimular a tomada de consciência para a valorização da memória 

local, regional e nacional. 

 

2.2 DESCRITOR EDUCAÇÃO PATRIMONIAL/FORMAÇÃO CONTINUADA  

 

Michele Decottignies (2014) procurou compreender as diversas contribuições da 

educação patrimonial para os professores de Vila Velha/Es, entre as quais, destaca a 

consciência da preservação do patrimônio local e do exercício da cidadania. A fim de 

encontrar respostas para estas problemáticas, foi desenvolvido um curso de formação 

em Educação Patrimonial para os professores dessa cidade, a fim de obter 

 
“[...] sugestões para a elaboração de uma proposta de Educação 
Patrimonial, com vistas a proporcionar a consciência de preservação 
dos Patrimônios locais e propiciar o desenvolvimento da criticidade e 
cidadania dos alunos do Município em questão” (DECOTTIGNIES, 
2014, p. 21). 

 

A autora destaca os patrimônios de uma cidade como espaços para que o professor 

trabalhe a multiplicidade dos saberes escolares, isso, porque, há grande 

potencialidade de diálogo entre os bens culturais e a escola, sendo a educação 
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patrimonial mediadora de abordagens interdisciplinares, seja em espaços formais de 

educação ou em espaços educativos não formais (DECOTTIGNIES, 2014).  

 

2.3 DESCRITOR PATRIMÔNIO CULTURAL/EDUCAÇÃO 

 

Cristina Santos (2016), em sua pesquisa, também adota o entendimento de que a 

educação patrimonial se constitui de ações educativas, tanto no interior da escola, 

quanto em ambientes externos. Essas ações, para a autora, necessariamente devem 

funcionar em caráter coletivo, ou seja, envolvendo toda a comunidade escolar. 

 

A respeito da escola, Santos (2016) destaca que esta não possui muito interesse pela 

temática da preservação do patrimônio cultural, desinteresse justificado pela 

necessidade de cumprir os conteúdos exigidos pelos currículos escolares. Todavia, 

aponta existir de forma latente, uma deficiência na formação dos professores, seja ela 

inicial ou continuada, na rede municipal de Viçosa, quando se trata das questões 

culturais e preservacionistas.  

 

Uma das consequências dessa formação fragilizada no campo da cultura diz respeito 

à incapacidade de produzir diálogos entre os conhecimentos sobre o município com 

os saberes escolares abordados nos livros didáticos. 

 

No trabalho de Marco Cavalcanti (2016) consta uma grande preocupação como 

exercício da memória de um grupo, para reconhecimento ou afirmação de identidade. 

Assim, a educação patrimonial é entendida como uma ação educativa complexa, “ um 

fazer pedagógico dos sujeitos no coletivo” (CAVALCANTI, 2016, p. 111). Para este 

autor, pensar em educação patrimonial implica considerar uma proposta ampla para 

a educação, a qual deve ser comprometida com a emancipação dos indivíduos, 

agindo de forma interdisciplinar, adotando como principal objetivo é o fortalecimento 

da memória individual e coletiva. 
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3 PATRIMÔNIO CULTURAL: TRAJETÓRIAS E REFLEXÕES 

 

A palavra patrimônio aponta para várias interpretações para seus diferentes usos. Um 

dos seus entendimentos e, não obstante, de uso mais comum é o ligado aos objetos 

materiais que são herdados, fruto do acúmulo com o passar do tempo. Além do valor 

comercial em si, podem ser revestidos de valores afetivos e até simbólicos, como um 

álbum de fotografia ou uma lembrança de uma viagem. 

 

Compõe, ainda, junto do sentido material, o aspecto imaterial do patrimônio (FUNARI; 

PELEGRINI, 2006), o qual está ligado aos conhecimentos e ensinamentos que 

herdamos dos antepassados. Desse modo, as expressões, modos de fazer, de viver 

e de expressão também são bens culturais que constituem o corpo duma identidade. 

Servem de exemplo os provérbios e as lições que iluminam nossa trajetória e, 

carinhosamente, as receitas de família, cada uma com um pequeno segredo, em 

especial, decorrente das experiências daqueles que nos revelaram. 

 

Todavia, nessa dissertação, se faz necessário compreender o conceito de patrimônio 

para além da esfera individual. Dessa forma, passaremos para o campo das 

coletividades, já que o sentido de patrimônio, para um determinado grupo, pode não 

ser para outro, razão pela qual entendemos que o patrimônio pode se situar em um 

campo de tensão, mas também como possibilidade de provocar sonhos (CHAGAS, 

2013). Diante do exposto, cabe uma breve historicização do termo, primeiramente, na 

esfera mundial, seguindo-se de uma análise do caso brasileiro. 

 

3.1 UMA BREVE TRAJETÓRIA MUNDIAL 

 

O vocábulo patrimônio é uma palavra de origem latina, patrimōnĭum, a qual, no mundo 

romano, se referia a tudo o que ao senhor pertencia, incluindo-se a sua família -  

mulher, filhos, escravos, animais e seus bens em geral. Nesse sentido, tudo que 

poderia ser legado era compreendido como patrimōnĭum, até mesmo os indivíduos. 

Esta primeira acepção do termo permite compreendê-lo como elemento basicamente 

de cunho patriarcal, individual, ligado à camada mais abastada daquela sociedade 

(FUNARI; PELEGRINI, 2006).  
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Ao longo da história, o patrimônio foi aglutinando novas características e matizes. Na 

Antiguidade Tardia e, principalmente, na alta Idade Média, deixou de ser puramente 

elitista individual para ganhar feições simbólicas e coletivas com adição de um novo 

caráter: o religioso (FUNARI; PELEGRINI, 2006). 

  

A religião abriu, então, caminhos para a valorização de novos elementos como lugares 

e objetos. Lembremos das catedrais românicas erigidas desse período, grandes 

monumentos que causaram impactos na paisagem física do mundo, provocando o 

imaginário dos indivíduos. 

 

Por sua vez, o sentimento dos renascentistas de valorização da cultura clássica 

possibilitou o surgimento de um terreno fértil para o crescimento de diversas práticas, 

como a catalogação, os estudos de objetos/edifícios e, talvez, uma primeira ideia da 

necessidade de sua preservação. 

 

As características, individual e elitista, até aqui apresentadas, foram abolidas com o 

processo de surgimento dos Estados Nacionais, responsáveis por uma densa 

transformação na concepção de patrimônio.  

 

Sobre o crescimento da preocupação com os bens culturais, por parte dos Estados 

Nacionais, Maria Fonseca (1997) entende que: 

 
A noção de patrimônio é, portanto, datada, produzida, assim como a ideia de 
nação, no final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, e foi precedida, 
na civilização ocidental, pela autonomização das noções de arte e de história. 
O histórico e o artístico assumem, nesse caso, uma dimensão instrumental, e 
passam a ser utilizados na construção de uma representação de nação 
(FONSECA, 1997, p. 37). 

 

Como Fonseca (1997) afirmou, foi durante a Revolução Francesa que a concepção 

de patrimônio foi forjada em meio às agitações, às lutas civis e às transformações 

sociais. Diante dos ventos fortes que abriram o século XIX na Europa, é compreensível 

o surgimento de uma preocupação com a conservação de monumentos, 

principalmente àqueles ligados à monarquia a e ao clero.  Com relação à cultura 

material, surge neste contexto, também, a corrente colecionista que buscava, por meio 

de expedições científicas, recolher peças arqueológicas da América, da África e da 
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Ásia, de modo a construir ricas coleções de gabinete, com finalidades de reserva de 

valor.  

 

Surgiu também nesse período histórico uma preocupação generalizada para conter 

os vandalismos nos monumentos, para o quê foi criado um comitê para preservação 

dos bens culturais os quais, pouco a pouco, foram sendo nacionalizados, auferindo, a 

si, o caráter público e coletivo. 

 

O conceito de patrimônio está diretamente relacionado ao conceito de nação, 

compreendida por Benedict Anderson como uma comunidade política imaginada, 

pois: 

 
Ela é imaginada porque nem mesmo os membros das menores nações 
jamais conhecerão a maioria de seus compatriotas, nem os encontrarão, nem 
sequer ouvirão falar deles, embora na mente de cada um esteja viva a 
imagem de sua comunhão (ANDERSON, 1989, p. 14). 
 

Dessa forma, se a nação faz parte de um imaginário construído pelo real, o surgimento 

dos Estados Nacionais deve buscar apoio e se firmar em alguns elementos comuns 

aos indivíduos como a língua, a literatura, as narrativas de fundação e de origem, um 

território e, não menos importante, uma cultura. Contribuindo para a construção das 

nações, o patrimônio passa a ter um novo caráter: o pedagógico, servindo de 

representação de uma identidade nacional comum a todos os cidadãos. 

  

O estreitamento da simbiose entre patrimônio e nacionalismo ocorreu entre 1914 e 

1945, como nos afirmam Funari e Pelegrini (2006, p. 20), 

  
Quando duas guerras mundiais eclodem sob o impulso dos nacionalismos. 
Alguns exemplos extremos mostram como mesmo os vestígios mais 
distantes, no tempo e no espaço, podiam ser lidos como parte da construção 
da nacionalidade. Assim, os italianos usavam os vestígios dos romanos para 
construírem uma identidade calcada nesse patrimônio, restaurado, 
glorificado, exaltado como exemplo do domínio do mundo pelos romanos e 
seus herdeiros, os italianos (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 20). 
 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, pouco a pouco, a relação íntima entre 

patrimônio e nacionalismo foi sendo superada, abrindo espaço para novas 

discussões, muitas das quais em decorrência das contribuições das lutas sociais de 

grupos, em busca de reconhecimento pelo estado, as quais começaram a se fazer 

presentes no cotidiano das nações. 
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É nesse contexto pós-guerra que ocorreu a criação da ONU, bem como da UNESCO. 

Essa última, com o advento do reconhecimento da pluralidade dos bens culturais, 

passou a entender que certos patrimônios possuem valor não exclusivamente para 

uma nação, mas para toda a humanidade. Em paralelo, também foi se articulando o 

entendimento para que o direito à memória e o direito ao passado passa-se a fazer 

parte dos direitos da cidadania (LONDRES, 2012). 

 

Nesse momento, para Funari e Pelegrini (2006), é que ocorre a expansão do 

entendimento do patrimônio cultural, para uma visão mais pluralista, a cultura não está 

somente no material, mas também está presente nos modos de viver, ver e pensar o 

mundo. Logo, o patrimônio também é imaterial e o que faz parte do patrimônio cultural 

não são “apenas as fantasias de carnaval, como também as melodias, os ritmos e 

modo de sambar, que são bens imateriais” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 25).  

 

3.2 AS PARTICULARIDADES DO CASO BRASILEIRO 

 

Em nosso país, a sensibilização para a preservação dos bens culturais nasce a partir 

da preocupação decorrente do processo iminente de perda cultural, a qual poderia 

impactar diretamente o processo de desenvolvimento do Brasil, como uma nação 

moderna. Nessa lógica, a memória e a identidade se encontravam em xeque. 

 

A esse pensamento que se fez presente na primeira metade do século XX, José 

Gonçalves (1996) o intitulou de retórica da perda. Outro ponto a ser destacado é o 

fato de esse pensamento preservacionista estar ligado à construção do imaginário de 

uma identidade nacional comum a todos os brasileiros, remetendo ao papel 

pedagógico do patrimônio, no período em que as nações europeias estavam em 

surgimento ou se reconfigurando. 

 

O desenvolvimento da preocupação para a preservação do patrimônio histórico, em 

sua grande maioria imóveis, tem como plano de fundo a década de 1920. Nesse 

momento da história brasileira de grande efervescência cultural, intelectuais 

começaram a produzir um discurso para sensibilizar sobre o grande perigo que alguns 
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“tesouros” nacionais sofriam, denunciando o descaso das autoridades e um certo 

desinteresse das elites (FONSECA, 1997). 

 

Movimentada a sociedade sobre a necessidade da preservação do Patrimônio 

Histórico e Artístico, observa-se um primeiro passo nesse sentido na Constituição 

Federal de 1934, especificamente, em seu artigo de número 10, segundo o qual 

compete concorrentemente à União e aos Estados: III - proteger as belezas naturais 

e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras 

de arte (BRASIL, 1934). 

 

Foi durante o governo de Getúlio Vargas que se definiu a compreensão do que é 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional no âmbito governamental, bem como as 

ferramentas para proteção desses bens culturais. Dessa forma, é com o Decreto-Lei 

n.º 25, de 30 de novembro de 1937 que ocorre a criação do SPHAN – Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

 

Nesse sentindo, dentro do decreto-lei Nº. 25/37, o Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional foi concebido como:  

 

Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 

bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 

interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 

Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico.  

§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte 

integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos 

separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo1 (BRASIL, 

1937). 

 

Todavia, faz-se necessária a apresentação dos diálogos e tensões que envolveram a 

criação do SPHAN, bem como a definição do que se compreendia por patrimônio 

naquele contexto histórico e político. 

 

                                            
1 Os livros do Tombo são em número de quatro, sendo eles: o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico 
e Paisagístico; o Livro do Tombo Histórico; o Livro do Tombo das Belas Artes e o Livro do Tombo das 
Artes Aplicadas. Cada um desses poderá ter vários volumes. 
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Em março de 1936, com o envolvimento do Governo Federal na preservação do 

patrimônio, o então Ministro da Educação Gustavo Capanema (1934-1945) solicitou 

ao poeta Mário de Andrade, diretor do Departamento de Cultura da prefeitura de São 

Paulo, que produzisse um projeto para organização da preservação dos patrimônios 

brasileiros. Duas semanas após, estava pronto o anteprojeto de criação do Serviço do 

Patrimônio Artístico Nacional - SPAN (CHAGAS, 2003). 

 

A ausência do H, no anteprojeto andradiano, não objetivava produzir uma visão 

reduzida do patrimônio, pelo contrário, como observa Mário Chagas (2003), o histórico 

seria apenas uma de oito categorias, entre as quais a arte seria a porta de entrada 

principal, conforme Quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2 – Modelo proposto por Mário de Andrade para compreensão do patrimônio 

Entrada Principal Categorias Livros do Tombo Museus 

Arte 

Arqueológica 
Arqueológico e 

Etnográfico 

Arqueológico e 

Etnográfico 
Ameríndia 

Popular 

Histórica Histórico Histórico 

Erudita nacional 
Das Belas Artes Galeria de Belas 

Erudita estrangeira 

Aplicada nacional 
Das Artes Aplicadas Das Artes Aplicadas 

Aplicada estrangeira 

Fonte: CHAGAS (2003) 

 

Para o poeta modernista, a arte “é compreendida como todo e qualquer modo de 

expressão humana e, nesse sentido, aproxima-se bastante do conceito antropológico 

de cultura” (CHAGAS, 2003, p. 103). Logo, podemos apreender de sua perspectiva 

todo tipo de manifestação cultural era passível de ser protegida. 

 

Mário de Andrade, ao produzir o anteprojeto, revelou uma concepção pluralista do 

patrimônio e também inovadora, pois esta contemplava, dentro do guarda-chuva 

desse conceito, tanto a cultura erudita quanto a popular, essa última que, 

historicamente, sempre fora relegada a um papel marginalizado. A inovação também 

se apresentava ao fugir da prática de preservação europeia, em especial da influência 
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francesa, que primava pela proteção dos grandes edifícios históricos, os monumentos, 

de forma isolada.  

 

Todavia, o que é perceptível, ao analisarmos o Decreto-Lei nº. 25 de 1937, aponta 

para a valorização de uma dessas categorias propostas por Andrade, a histórica, em 

detrimento da porta de entrada que seria a arte. Dessa forma, o que fará parte do 

Patrimônio Histórico e Artístico deverá, necessariamente, possuir uma “vinculação a 

fatos memoráveis da história do Brasil” (BRASIL, 1937). 

 

A preservação dos bens ocorre a partir do o Decreto-Lei nº. 25 de 1937 por meio do 

tombamento. E, assim como um museu seleciona as peças que serão preservadas. 

Essa ferramenta de preservação federal funcionou permeada por tensões e interesses 

políticos nas escolhas do que faria parte do hall de referências da identidade nacional. 

 

Os primeiros trabalhos de preservação realizado pelo SPHAN privilegiaram os 

monumentos, comumente, chamados de pedra e cal. Ao analisar socialmente a 

origem dos monumentos que foram tombados2, Falcão (1984) apresenta três 

características principais entre eles: “a) monumento vinculado à experiência vitoriosa 

da etnia branca; b) monumento vinculado à experiência vitoriosa da religião católica; 

c) monumento vinculado à experiência vitoriosa do Estado (palácios, fortes, fóruns 

etc.) da elite política e econômica do país” (FALCÃO, 1984, p. 28). 

 

É possível verificarmos que o trabalho realizado pelo SPHAN, entre os anos de 1937 

e 1968, produziu um processo de valorização da arquitetura, em detrimento de outras 

manifestações culturais. Andrea Delgado (2008) explicita que o SPHAN optou por 

consagrar esses edifícios como “lugares de memória”, retomando Pierre Nora, ao 

imbuir ‘significados específicos à relação entre arquitetura, passado, história e nação” 

(DELGADO, 2008, p.103). 

 

                                            
2 Silvana Rubino (1996), ao analisar os processos de tombamento nesse período, percebe que os bens 
ligados à arquitetura religiosa católica e à arquitetura ligado ao Estado dominam um total de 65% dos 
bens tombados. Outra informação fornecida por essa autora é de que dos 689 bens tombados até o 
ano 1967, quase 24% estava localizado no território do estado de Minas Gerais. 
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Dessa forma, a valorização da memória de apenas um grupo social, a elite, se 

cristaliza como uma forma de violência simbólica, pois os demais grupos tiveram seu 

direito à memória negado. Logo, a política de valorização do patrimônio entendeu que 

somente essa elite contribuiu para construção da identidade histórico-cultural do 

Brasil. 

 

Essa configuração do patrimônio nacional perdurou até a década de 60, quando seu 

entendimento começou a ser ampliado. A preocupação do DPHAN3 não era somente 

pelos monumentos isolados, pela sua excepcionalidade, mas incluía também as áreas 

urbanas. 

 

Com o crescimento produzido pelo denso processo de industrialização ocorrido 

durante os anos 70, que também influenciou as transformações ocorridas na 

sociedade brasileira, surgiu uma nova política por parte do IPHAN4, o Programa das 

Cidades Históricas. 

 

Nesse sentido, a fim de lidar com os impactos da modernização das cidades 

brasileiras, destacamos a atuação desse órgão por meio do Programa das Cidades 

Históricas, que fomentou a restauração de patrimônios em uma dada área urbana. 

Observamos com essa ação do governo federal que a ideia de preservação está mais 

ligada à ideia de preservar o passado, pois ao patrimônio é associada uma nova 

categoria, a do turismo cultural (DELGADO, 2008).  

 

Na década de 80, o IPHAN amplia o conceito de Patrimônio Histórico e Artístico para 

Patrimônio Cultural. Como consequência dessa mudança teórica, ocorreu a 

valorização das manifestações populares, bem como medidas que visavam a protegê-

las. Por meio dessa revisão teórica, permitiram-se condições de “superar práticas 

limitadas de conservação palaciana e fachadista – restritas à recuperação apenas da 

imagem plástica, do colorido e das feições estilísticas dos conjuntos históricos 

(FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 51). 

                                            
3 Em 1946 o SPHAN tem seu nome alterado para DPHAN, Departamento do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. 
4 Com nova alteração, o DPHAN passa a se chamar de IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. 
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Um exemplo das ações geradas a partir do entendimento de Patrimônio Cultural foi o 

tombamento do Terreiro de Casa Branca (Salvador), em 1982. O tombamento desse 

templo religioso não ocorreu por uma iniciativa somente por parte do IPHAN, mas foi 

resultado da inquietude dos movimentos negros, intelectuais e políticos, marcando 

novamente a memória nacional como um campo de tensão. 

 

A Constituição Federal de 1988 absorveu bem a concepção de que a cultura é plural, 

na qual o patrimônio cultural passou a ser concebido como: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I -  as formas de expressão; 
II -  os modos de criar, fazer e viver; 
III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV -  as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 
V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988). 

 

Diante disso, as referências para a cultura, memória e identidade estão relacionadas 

aos diferentes “grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988). Assim, é 

superada uma dominação simbólica que perdurou por mais de meio século, 

recuperando algumas ideias elaboradas para o campo da preservação por Mário de 

Andrade. Destaca-se também o entendimento de que as manifestações populares5 

devem ser protegidas pelo Estado brasileiro. 

 

Por fim, foi natural, a partir da ampliação promovida pelo artigo 216, o entendimento 

que conduziu à criação de um novo instrumento para a preservação dos bens culturais 

intangíveis no Brasil. Surge dessa ação o Decreto n. 3551/2000 que instituiu o 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial. Um dos primeiros bens registrados, 

que demonstra esse novo paradigma preservacionista, foi ofício das paneleiras de 

Goiabeiras, aqui do Espírito Santo. 

 

                                            
5 Conforme o artigo 215 da Constituição Federação, parágrafo primeiro: “O Estado protegerá as 
manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes 
do processo civilizatório nacional” (BRASIL, 1988). 
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Por meio dessa breve trajetória que aborda a preocupação com a preservação do 

patrimônio cultural brasileiro, é possível observar um predomínio, nas primeiras 

décadas, de uma política de valorização de bens imóveis, grande parte edifícios, 

pertencentes a uma elite, gerando uma marginalização da cultura popular. Todavia, a 

partir da década de 80, observamos a valorização da pluralidade cultural, em grande 

parte, promovida por movimentos de grupos sociais buscando a democratização do 

exercício da memória. 

 

3.3 MEMÓRIA E IDENTIDADE 

 

Diante da trajetória da preservação do patrimônio cultural brasileiro, encontramos 

como resultado em nossos dias o fenômeno de rememorar e “comemorar” a memória 

histórica. Em virtude disso, houve o crescimento do número de instituições envolvidas 

com esse processo6 (ORIÁ, 2004), em uma ampla escala da sociedade, desde 

espaços comunitários, para a valorização da memória local, até as grandes 

instituições museológicas e de pesquisas históricas, em nível nacional. 

 

A memória, no seu entendimento básico, é compreendida como a capacidade humana 

de lembrar e conservar experiências, podendo ser repassada para as demais 

gerações, nos mais variados suportes. Esta costuma se divida em duas: a memória 

individual e a memória coletiva (HALBWACHS, 1990). 

 

Halbwachs (1990) entende que a memória individual é produzida na vivência e 

experiência dos sujeitos, todavia, ela se encontra impregnada por memórias que nos 

rodeiam. Ocorre, assim, um processo de alimentação da memória individual por 

aspectos que fazem parte da memória do grupo social no qual ocorreu o processo de 

socialização do sujeito. 

 

Sobre a memória coletiva, esta tem sua formação a partir de elementos rememorativos 

que são compreendidos como importantes para serem conservados por um 

determinado grupo, normalmente associados ao sentimento de pertencimento 

(HALBWACHS, 1990).  
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Pierre Nora (1993), por sua vez, descreve a memória como elemento possuidor de 

vida, pois são grupos vivos que a carregam. Para o autor francês: 

  
Ela está em constante evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 
revitalizações (NORA, 1993, p.9). 

 
As memórias de um grupo também podem ter como referência espaços e lugares, 

sejam eles físicos ou parte de imaginário, a partir da relação que se constrói com 

esses. Para Nora (1993), os lugares de memória são espaços revestidos de uma aura 

simbólica, configurando-se como espaços e locais que fazem parte de um ritual de 

ancoragem de memórias para a formação da memória coletiva. Dessa forma, os 

lugares de memória também podem ser entendidos como espaços que, pelo agir de 

grupos na sociedade, acabam por ganharem caráter sacro, por serem integrantes de 

fragmentos da memória coletiva de um grupo (TOMAZ, 2010). 

  

Jedlowski (2005) compreende a memória como um conjunto de representações, 

relativas ao passado, dos grupos que as produziram, bem como as tornaram 

institucionalizadas determinando, com isso, sua manutenção no tempo e sua 

socialização entre os seus membros. Podemos, desse modo, compreender a memória 

como portadora de um valor pedagógico, pois é capaz de produzir perenidade ao 

grupo e de funcionar a partir de seu condão didático, ensinando modos e jeitos de ser, 

de olhar e de fazer. 

 

Diante do apresentado, compreendemos a memória como algo vivo, como história, 

como a compreende Dick (2007), que a localiza não somente no cérebro ou nos 

objetos que invocam lembranças memorialísticas. Este autor aponta para a mediação 

que os objetos fazem entre o presente e o passado, estabelecendo uma relação de 

proximidade entre o cérebro, a cultura material e o contexto cultural no qual eles são 

produzidos. Não seria muito inapropriado, também, tomar a memória como um fato 

social, pois necessariamente provém de um grupo vivo, no qual cumpre o papel de 

produzir união. Não obstante, destacamos o fato de a memória ser passível de 

manipulação, seleção e, não por menos, de passar por processos de esquecimentos 

(NORA, 1993). Logo, tais elementos podem ser utilizados por grupos para obter uma 
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certa coesão dentro de si, ou exercer uma forma de violência simbólica sobre os 

demais. 

 

A partir da Constituição Federal de 88, bem como do Decreto n. 3551/2000 a 

preservação do patrimônio cultural e da memória passou a se relacionar com a 

cidadania, entendida como “direito fundamental do cidadão e esteio para construção 

da identidade cultural” (ORIÁ, 2004, p. 137). Nesse campo de tensão, o direito à 

memória, à história dos grupos minoritários ganha certo relevo. 

 

Em contrapartida, como anteriormente discutido, a noção de patrimônio forjada pelo 

SPHAN, durante a Era Vargas, optou por privilegiar os aspectos históricos e 

arquitetônicos. Tal produção culminou em produzir a imposição que esses bens 

culturais exerciam como fragmentos constituintes da memória coletiva brasileira 

elitista (DELGADO, 2008).  

 

O Estado brasileiro a partir de 1937 iniciou um processo de nomeação de bens 

culturais que integrariam o patrimônio da nação, isso ocorreu, como vimos, por meio 

de uma legislação que possibilitou colocá-los sob sua tutela. Tal movimento, 

capitaneado pelo SPHAN, acabou por revestir tais objetos culturais de uma aura 

simbólica, atribuindo-lhes valores históricos e estéticos, que não necessariamente já 

existiam neles. 

 

Nesse sentido, o SPHAN produziu um discurso sobre o patrimônio capaz de tornar 

esses bens culturais semióforos de uma memória nacional (DELGADO, 2008). É 

possível observamos nesse processo o que Michel Pollak (1989) intitula de 

“enquadramento da memória”, a qual se configura como uma das ferramentas 

empregadas para construção da identidade. Todavia, o trabalho de enquadramento 

produz rastros materiais, como monumentos e museu. Engendra-se, assim, os 

lugares de memória, conforme delineado por Nora (1993). 

Ao estabelecer a seleção artificial da memória, foi conduzida pelo Estado uma política 

preservacionista que privilegiou o tombamento de edifícios ligados a uma classe 

economicamente abastada (Igrejas, casas-grandes e Palácios) produzindo o 
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esquecimento das contribuições dos demais grupos (senzalas, quilombos, cortiços e 

residências de trabalhadores comuns).  

 

O que se cristalizou nesse discurso foi a representação social de uma memória única, 

a qual aparentemente não apresenta os embates desse campo de tensões na sua 

construção. Chartier (1990) ao refletir sobre o conceito de representações sociais, 

nelas aponta a existência de uma aspiração à universalidade, porém, os interesses 

cabais na construção dessas são determinados pelo grupo que as constroem. 

 

A política de preservação construída a partir de 1937, a qual perdurou até a década 

de 80, pode ser compreendida como uma representação social do que seria a 

identidade nacional, pois na tentação de salvaguardar o patrimônio cultural do 

esquecimento, produziu o esquecimento justamente da memória do povo e das suas 

manifestações culturais, não se apropriando delas como constituintes da identidade 

nacional. 

 

No paradigma atual, a preservação de bens culturais está associada ao exercício da 

cidadania e à construção da identidade cultural. Sobre a primeira categoria, Ricardo 

Oriá entende que o “direito à memória como constituinte do direito de cidadania indica 

que todos devem ter acesso aos bens materiais e imateriais que representam o seu 

passado, a sua tradição [...]” (ORIÁ, 2004, p. 138). A respeito da segunda, a identidade 

cultural, seja de um país ou comunidade, ela é construída a partir da memória 

individual e coletiva. 

 

Partindo do pressuposto que a memória é o elemento fundamental para construção 

da identidade cultural, é a partir dela que os indivíduos produzem vínculos entre as 

gerações e o tempo histórico (ORIÁ, 2004). Outro ponto importante é o sentimento de 

pertencimento com a sua localidade, evitando que nos tornemos estrangeiros em 

nosso próprio lar.  
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3.4 A CIDADE COMO PATRIMÔNIO 

 

A cidade também pode ser compreendida como um patrimônio, isso significa tomá-la 

como palco de “múltiplas relações, em que diferentes sujeitos em distintas trajetórias, 

enredados nas tramas temporais desse espaço, se movem em meio a complexos 

processos de atribuição de sentidos às histórias que então escrevem” (HADLER, 

2015, p. 227). Isso quer dizer que o valor agregado aos espaços está articulado aos 

atores sociais que o construíram, ampliando o sentido do termo que pode se 

transformar em instrumento de coesão social.  

Pensar a cidade a partir da ótica do patrimônio e da memória é compreendê-la 

também como uma arena de disputa entre os seus diversos agentes sociais que nela 

habitam (BARREIRA, 2003).  Assim, as disputas que perpassam a preservação do 

patrimônio também se cristalizam por meio da participação ativa dos atores sociais na 

cidade, o fato é que a invisibilidade é a tônica nesses dois paradigmas. 

Maria Simão e Cláudio Ribeiro (2014) apontam que as práticas de preservação 

cultural no Brasil, para além do caráter impositivo e marginalizador, demonstraram 

que pouco se dedicaram a refletir sobre o direito à cidade7, que, por consequência, 

afeta diretamente o sentimento de pertencimento dos indivíduos (CAVALLAZZI; 

SIMÃO, 2017). 

O campo da preservação do patrimônio cultural é um campo que, 
contraditoriamente ao que exige seu conteúdo, tem sido pensado de maneira 
hegemonicamente alijada do direito à cidade, e talvez por essa razão siga 
predominantemente sendo encarado como algo formal e segregador ao invés 
de compor um elemento da vida urbana integradora. (SIMÃO; RIBEIRO, 
2014, p. 3) 

A cidade, ao ter seus espaços patrimonializados, de forma excludente e sem 

participação de seus atores, pode vir a provocar o afastamento dos residentes em 

seus espaços, devido à gentrificação provocada pelo turismo (CAVALLAZZI; SIMÃO, 

2017). Por outro, não é de se espantar que isso impossibilite a apropriação desses 

lugares de forma significativa para todas as populações. 

                                            
7 Em Lefenvre (2001) o direito à cidade é concebido como a inclusão de todos os indivíduos aos 
benefícios propiciados pela vida urbana, assim, a lógica utilizada na ocupação do espaço deve ser 
atrelada ao seu valor de uso, não o de troca.  
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Isolar o patrimônio da dinâmica do cotidiano urbano, por meio da exclusão, pode podar 

as potencialidades agregadoras da cidade. Maria Simão e Rosângela Cavallazzi 

compreendem que “patrimônio urbano não se sustenta se abordado isoladamente das 

demais variáveis urbanas” (SIMÃO; CAVALLAZI, 2017, p. 296). Um bem cultural não 

deve ser preservado apenas por valores materiais inerentes a eles, pois “o patrimônio 

cultural urbano, parte de cidades vivas e dinâmicas, somente pode ser assim 

considerado se contiver significados contemporâneos que permitam a sua 

sobrevivência” (CAVALLAZZI; SIMÃO, 2017, p. 291). Essa reflexão destaca a 

contiguidade do valor atribuído aos bens e à cidade. 

Por consequência, o afastamento dos locais preservados do resto da cidade cotidiana 

é produtor da perda de conexão das pessoas com o lugar, impactando o sentimento 

de pertencimento. Afinal, o que dá vida e significado à cidade/patrimônio são os 

indivíduos, a partir dos vínculos que são construídos com o seu espaço de morada e 

convívio. 

Quando o homem se defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja 
história desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de 
uma vigorosa alienação. Mas o homem, um ser dotado de sensibilidade, 
busca reaprender o que nunca lhe foi ensinado, e vai pouco a pouco 
substituindo a sua ignorância do entorno pelo conhecimento, ainda que 
fragmentário. O entorno vivido é lugar de uma troca, matriz de um processo 
intelectual. (SANTOS, 2012, p.81) 

A cidade necessita ser entendida como território vivo, produzida e reconhecida por 

aqueles que a habitam. Patrimônio e cidade são categorias que precisam ser 

pensadas juntas, pois as vivências dos sujeitos com os patrimônios culturais 

acontecem no cotidiano da vida urbano. É o cidadão que irá comandar a permanência 

e a atualização do patrimônio no contexto da cidade. 

 

3.5 O PATRIMÔNIO COMO RESISTÊNCIA 

 

Ao observarmos a trajetória de preservação dos bens culturais no Brasil, é possível 

apontarmos que esse processo foi responsável por produzir a invisibilidade de alguns 

grupos sociais, visto terem sidos excluídos de contribuírem com suas memórias e 

bens culturais para o processo de construção de uma identidade nacional. Pois, como 

afirma José Gonçalves (1988). 
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Assim como a identidade de um indivíduo ou de uma família pode ser definida 
pela posse de objetos que foram herdados e que permanecem na família por 
várias gerações, também a identidade de uma nação pode ser definida pelos 
seus monumentos - aquele conjunto de bens culturais associados ao passado 
nacional. (GONÇALVES, 1988, p. 267) 

Como vimos anteriormente, os tombamentos ocorridos até a década de 80 buscaram 

privilegiar o patrimônio edificado, branco, católico, europeu e também as inovações 

da arquitetura brasileira8. Dessa forma, as classes hegemônicas “definiram o que era 

representativo da nossa nacionalidade e o que não era, numa tentativa de uniformizar, 

homogeneizar e de dar um padrão de erudição [...]” (RHODEN, 2002, p. 254). 

A política de preservação, para além de produzir o esquecimento, teve também como 

consequência a negação de direitos culturais, que são partes integrantes dos direitos 

humanos, conforme indicado no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948). O direito à memória, indubitavelmente, é um direito cultural, pois é 

“capaz de produzir transformações no cotidiano ao conferir ressignificação ao olhar 

para si mesmo e à própria comunidade, como forma de intensificação das tradições e 

despertar dos sentimentos de identidades” (BRAGA, 2018, p. 116) 

Pensando a partir da perspectiva de negação de direitos culturais, da invisibilidade de 

determinados grupos, de seu passado e de seus espaços, e do esquecimento 

provocado pelas políticas de preservação cultural, o que ocorreu foi também uma 

negação do exercício de direitos essenciais para a construção de identidade dos 

indivíduos ou grupos. Atos assim podem ser entendidos como uma ação de 

desrespeito à pluralidade de identidades culturais presentes em nosso país. 

Nesse sentido, a luta de um grupo para a preservação de um bem cultural, que seja 

norteador para sua identidade, também pode ser compreendida como uma luta por 

reconhecimento e por direitos culturais dentro de uma sociedade. 

Axel Honneth (2003) considera que os indivíduos são, necessariamente, dependentes 

do reconhecimento por outros indivíduos. O reconhecimento, por sua vez, permeia 

três esferas: a do amor, a do direito e a da estima. A primeira, a do amor, é entendida 

como separada e anterior às outras duas. 

Assim que o amor às pessoas é separado, ao menos em princípios, do 
reconhecimento jurídico e da estima social delas, surgem três formas de 

                                            
8 Um caso curioso, que representa bem o tombamento da “modernidade” brasileira, é a Igreja de São 
Francisco de Assis, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, cuja inauguração ocorreu no ano de 1943 
e o seu tombamento quatro anos depois, em 1947 (SOUZA, 2011). 
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reconhecimento recíproco, no interior das quais estão inscritos, junto com os 
potenciais evolutivos, os diversos gêneros de luta. Só agora estão embuídas 
na relação jurídica, com as possibilidades de universalização e 
materialização, e na comunidade de valores, com as possibilidades de 
individualização e igualização, estruturas normativas que podem tornar-se 
acessíveis através da experiência emocionalmente carregada do desrespeito 
e ser reclamadas nas lutas daí resultantes; o húmus destas formas coletivas 
de resistências é preparado por semânticas subculturais em que se encontra 
para os sentimentos de injustiça, uma linguagem comum, remetendo, por 
mais indiretamente que seja às possibilidades de uma ampliação das 
relações de reconhecimento (Honneth, 2003, p. 267) 

O não reconhecimento, ou o desrespeito, são formas de negação tanto da liberdade, 

como também da identidade, seja no âmbito individual, quanto na coletividade dos 

grupos. Para Honneth (2003) a falta do reconhecimento pode a vir movimentar lutas 

sociais. 

[...] os motivos da resistência social e da rebelião se formam no quadro de 
experiências morais que procedem da infração de expectativas de 
reconhecimento profundamente arraigados. Tais expectativas estão ligadas 
na psique as condições da formação da identidade pessoal, de modo que 
elas retêm os padrões sociais de reconhecimento sob os quais um sujeito 
pode se saber respeitado em seu entorno sociocultural como um ser ao 
mesmo tempo autônomo e individualizado; se essas expectativas normativas 
são desapontadas pela sociedade, isso desencadeia exatamente o tipo de 
experiência moral que se expressa no sentimento de desrespeito. 
(HONNETH, 2003, p. 258) 

Refletindo segundo as considerações de Honneth (2003), a negação do direito à 

memória e o não reconhecimento da identidade também são capazes de mover 

debates e lutas. Dessa forma, é possível imaginarmos que o movimento pela 

patrimonialização de um bem cultural, seja por tombamento ou registro, pode também 

ser entendida como uma luta por reconhecimento, quando um grupo busca reparação 

e valorização de seus direitos culturais. 

Diante do exposto, o patrimônio cultural pode ser visto uma como uma ferramenta de 

resistência, quando está aliado a estratégias na luta por reconhecimento. Isso implica 

dizer que, “um grupo de indivíduos que produzem um determinado produto artesanal 

podem pleitear o reconhecimento de sua prática como patrimônio, como forma de 

garantir seus direitos e também conquistar o reconhecimento do restante da 

sociedade” (SOUZA, 2011, p. 9).  
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4 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

Neste capítulo nos dedicaremos a refletir sobre a relação entre educação e o 

patrimônio cultural, norteando nossas discussões à luz das perspectivas da educação 

patrimonial. Trata-se de campo, ainda, em construção em nosso país, em grande 

parte, pela pluralidade de profissionais que a praticam, tanto nos espaços formais 

quanto nos não formais. 

 

Todavia, antes de aprofundarmos nessa discussão, é importante compreender a 

relação entre a cultura e a educação. Compreendemos que ambas são indissociáveis, 

vez que por meio de uma que a outra se constrói, é reconstruída e também 

ressignificada nos/pelos indivíduos.  

 

Nesse sentido, encontramos no ato educativo, segundo o pensamento de Saviani 

(1995), um esforço para reprodução da humanidade histórica e socialmente 

produzida. Sendo sua intenção final, como explica Newton Duarte, a educação conduz 

o indivíduo singular, para que seja capaz de apropriar-se “dos elementos culturais 

necessários à sua formação como ser humano, necessários à sua humanização” 

(DUARTE, 1998, p. 85). 

 

A educação patrimonial, a princípio, configurava-se como uma proposta metodológica 

que buscava valorizar, e preservar o patrimônio cultural, por meio de ações 

pedagógicas. Essa modalidade educativa, foi inspirada pela proposta inglesa, 

chamada de heritage education, surgiu no cenário brasileiro na década de 80 

(FLORÊNCIO, 2012). 

  

O Guia Básico da Educação Patrimonial (HORTA; GRUMBERG; MONTEIO, 1999), 

documento publicado pelo IPHAN, foi responsável por consolidar o entendimento 

desse termo. A educação patrimonial, nesse documento, configurava-se como: 

 
Um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado    
no    Patrimônio    Cultural    como fonte    primária de    conhecimento    e 
enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato 
direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus 
múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da Educação 
Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de 
conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, 
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capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a 
geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de 
criação cultural (HORTA et al, 1999, p. 4). 
 

Os autores que produziram o guia defendiam que esse processo pedagógico era uma 

ferramenta de “alfabetização cultural”, possibilitando aos participantes compreender o 

universo sociocultural da trajetória histórico-temporal da qual fazem parte, bem 

como objetivar reforçar, positivamente, a autoestima das comunidades por meio da 

valorização cultural. 

 

Simone Scifoni (2014), ao discutir sobre o entendimento de educação patrimonial 

presente no guia publicado pelo IPHAN, a compreende não como uma metodologia, 

mas como o atrelamento de certas experiências existentes de atuações nesse campo, 

que estava se definindo conceitualmente naquele momento. 

 

Afinal, as práticas pedagógicas no campo da educação patrimonial já ocorriam em 

museus brasileiros ainda no século XIX (CHAGAS, 2006). Tal problemática é 

apontada devido a práticas que tendiam a reduzir a educação patrimonial à mera 

transmissão de informações e depósito de conteúdos, pouco se interessando pela 

subjetividade e interesses dos indivíduos. Para Scifoni (2014, p. 198), 

  
Considerar que a Educação Patrimonial se circunscreve a ‘ensinar a 
população’ reflete uma visão autoritária de educação, aquela que 
desconsidera os saberes locais e as relações estabelecidas na passagem do 
tempo, entre os moradores do lugar e os patrimônios (SCIFONI, 2014, p.198). 
 

É importante ressaltarmos que, apesar das críticas direcionadas ao guia e também às 

práticas de educação patrimonial nele inspiradas, esse documento teve papel 

fundamental ao contribuir para a construção de uma nova área ligada à de 

preservação do patrimônio cultural, o que o tornou referência em território nacional, 

pelo seu fácil acesso e pela forma didática como apresentava os conceitos e 

atividades. 

 

Todavia, a noção presente no guia é um conhecimento, como todo outro, 

historicamente datado, fruto do paradigma sob o que foi construído naquele contexto 

de mudanças (SCIFONI, 2006). Dessa forma, é necessário refletir sobre esse 

conhecimento, assim como foi necessária a discussão sobre a noção de patrimônio 
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cultural. Outra crítica à cartilha é a respeito da tentativa de enquadrar a educação 

patrimonial como uma nova metodologia, quando, na verdade, ela é uma ação que se 

utiliza de várias metodologias para alcançar seus objetivos (OLIVEIRA, 2011). 

 

Uma problemática que surge são as ações de divulgação e promoção do patrimônio 

conduzidas por algumas instituições, as quais também se denominam como educação 

patrimonial. João Demarchi (2016) aponta nessas ações a tentativa de serem 

educativas, todavia, afirma que cartilhas e atividades lúdicas são insuficientes para 

problematizar as questões subjacentes ao patrimônio envolvido. Assim, elas podem, 

no máximo, promover o turismo, reduzindo toda potencialidade pedagógica de um 

bem cultural à categoria de mercadoria de consumo. Logo, o patrimônio cultural torna-

se fetichizado. 

 

Outro ponto, apontado por Scifoni (2014), presente no Guia de Educação Patrimonial 

(HORTA et al, 1999) e demais materiais semelhantes, é a pretensão de ensinarem 

caminhos já pré-definidos, apagando, com isso, a participação e a construção de 

novas direções pelas comunidades e participantes. A autora entende que o problema 

em si, repousa na concepção do que é educação nesses materiais. 

 

Compreendemos que o ato educacional não é um campo neutro, logo, a educação 

patrimonial também é passível de funcionar como vetor de um posicionamento 

político. Nesse trabalho, tomamos a educação como instrumento que auxilie a 

emancipação dos indivíduos, contribuindo para a superação de mecanismo de 

exploração e opressão, sejam elas físicas ou simbólicas. A educação patrimonial 

necessariamente deve estar alinhada ao projeto de emancipação e libertação dos 

indivíduos. Isso necessariamente nos leva a refletir sobre que tipo de educação 

defendemos. 

 

4.1 EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO  

 

Pensar a educação patrimonial também deve se configurar como um exercício sobre 

qual concepção de educação defendemos, pois a educação nunca será um campo de 

neutralidade. Afinal, como expôs Paulo Freire “[...] é tão impossível negar a natureza 
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política do processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. ” 

(FREIRE, 1982, p. 23).  

 

Em Scifoni (2012) encontramos como desafio da educação patrimonial a construção 

de uma base teórica que norteie essa prática. A autora aponta que muito já se refletiu 

sobre os conceitos ligados ao campo da cultura, esforço que não necessariamente 

ocorreu, na mesma medida, para o conceito de Educação (SCIFONI, 2012). 

 

Diante disso, é necessária uma reflexão a respeito da Educação como forma de 

superação da alienação dos indivíduos, sendo parte de um esforço para 

transformação social. Para isso, serão feitas aproximações com autores que se 

dedicaram ao estudo da relação entre a sociedade e a educação. 

 

Ao analisar o conjunto da obra de Emile Durkheim é possível encontramos o 

entendimento de que a sociedade é capaz de moldar os indivíduos que a compõem, 

(RODRIGUES, 2011). Esse processo de modelagem social dos indivíduos ocorreria 

por meio de uma ferramenta, a educação, assim, por meio da qual as demandas do 

meio social seriam atendidas. 

  

A educação dentro dessa lógica interpretativa é entendida como uma ferramenta de 

manutenção hegemônica da sociedade, cujos elementos essenciais para sua 

estabilidade são transmitidos de uma geração para a seguinte. Todavia, cabe, aqui, 

encararmos as desigualdades e opressões que existem dentro do coletivo social 

humano. A educação se reservaria somente ao exercício de reproduzir, mesmo as 

mazelas, sem se preocupar em fornecer condições reflexivas sobre a realidade onde 

o indivíduo está inserido para sua transformação? 

 

Neste esboço de raciocínio, buscaremos refletir sobre a possibilidade de o processo 

de educação vir a ser mais, sendo capaz de superar o paradigma do consenso social, 

na tentativa de refletir sobre a possibilidade de emancipação do homem em suas 

diversas modalidades, em especial, a educação patrimonial. 

 

Rodrigues (2011) ao comparar as visões de Durkheim e Karl Marx sobre a relação 

entre o indivíduo e a sociedade, vê, no primeiro, uma compreensão que a “consciência 
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individual é dada pela preponderância de uma consciência coletiva” 

(RODRIGUGUES, 2011, p. 37), logo o pensamento não é uma atividade ativa por 

parte do sujeito, mas sim passiva por parte dos indivíduos. Marx, por sua vez, nos 

aponta um entendimento de que esse processo coercitivo não é homogêneo, mas é 

imposto coercitivamente por uma classe social economicamente dominantes sobre as 

outras.  

 

Partindo da interpretação marxista acerca do fato de o movimento de reprodução não 

ser total sobre os indivíduos, em uma dada sociedade, mas uma ação ativa de coerção 

de uma classe hegemônica sobre a outra, é possível compreender a ideologia como 

uma imposição “de ideias ordenadas, de concepções, de normas e de regras [...] que 

obriga os homens a comportarem-se segundo a vontade do “sistema” (RODRIGUES, 

2011, p. 40). 

 

A absorção da ideologia dominante dota o indivíduo de uma falsa compreensão do 

mundo em que vive, visto que essa lhe é imposta por uma classe social. O trabalho, 

meio primeiro com o que o homem transformou a natureza para sua sobrevivência, é 

entendido como algo estranho a si dentro da ideologia dominante. Marx nomeia esse 

passo como alienação, pois o trabalhador já vê o ato do trabalho, não como fruto de 

um processo histórico, mas como algo natural da realidade. 

 

Por sua vez, em István Mézáros encontramos uma reflexão a respeito da 

complexidade sobre o conceito de alienação, porém, este destaca quatro pontos 

essenciais para sua compreensão: “a) o homem está alienado da natureza; b) está 

alienado de si mesmo (da sua própria vontade); c) de seu ser genérico (de seu ser 

como membro da espécie humana); o homem está alienado do homem (dos outros 

homens) ” (MÉZÁROS, 2016, p. 20). 

 

Guiando-se por esses quatros pontos, Mézáros (2016) caracteriza a alienação como 

processo de vendabilidade universal, em que tudo é transformado em mercadoria. Por 

sua vez, os seres humanos e suas experiências são convertidos como tais, fenômeno 

denominado de reificação. Outro elemento da alienação, apontada por ele, é sua 

característica de produzir a fragmentação do corpo social, ou seja, o surgimento de 
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indivíduos que somente perseguem objetivos limitados e particulares, em uma eterna 

servidão ao egoísmo. 

 

Dentro das relações capitalistas de reificação, a educação é concebida como 

produtora e reprodutora de “valores no interior da qual os indivíduos definem seus 

próprios objetivos e fins específicos” (MÉZÁROS, 2016, p. 263). Diante disso, as 

relações do mundo social são fruto de um movimento de interiorização de pressões 

externas que, no fim, visam à manutenção da ordem hegemônica. 

 

Em Mézáros (2016) identificamos que para a superação da alienação faz-se 

necessária uma revolução cultural radical, tarefa pertencente à educação. 

Acreditamos encontrar um ponto de aproximação possível, a partir dessa afirmação, 

com as ideias trabalhadas por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido (2015), pois o 

educador brasileiro, ao definir o conceito de síntese cultural, compreende que a 

sociedade é passível de transformações na sua estrutura social. 

 

A síntese cultural é entendida como “uma forma sistematizada e deliberada de ação 

que incide sobre a estrutura social” (FREIRE, 2015, p. 245), na qual, quando se presta 

para a libertação do homem, busca transformá-la. Sendo assim, uma ação cultural 

dialógica, cujo principal elemento é a construção do diálogo permanente, é concebida 

como forma de superar os antagonismos ao longo do processo de emancipação. 

 

Diante disso, um caminho que podemos seguir objetivando a emancipação humana 

seria por meio da educação, conforme a concepção de Paulo Freire, que a delineia 

como uma forma de intervenção e transformação do mundo (2006). Essa reflexão 

ajuda-nos a compreender que a sociedade não é estruturalmente estática, podendo, 

portanto, ser transformada por meio de ações sistematizadas e deliberadas.  Sendo 

assim, a educação pode ser compreendida como uma delas, quando está a serviço 

da libertação dos homens, configurando-se como um caminho para o processo de 

emancipação. 
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4.2 (RE) PENSANDO A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

Muito se fala e se faz sob o rótulo de educação patrimonial, mas, como vimos, isso 

não necessariamente ocorre de maneira crítica com o intuito de transformar a 

realidade. Dessa forma, pensar, e ressignificar, a educação patrimonial é um processo 

necessário para que essa ação ocorra a partir do diálogo, para, assim, ser “possível 

contribuir para a tomada de consciência dos homens como sujeitos da sua própria 

história ” (SICIFONI, 2015, p. 204). 

 

Em Pedagogia do Oprimido, Freire (2015) nos apresenta a teoria da ação 

antidialógica, sendo a invasão cultural uma de suas características.  Para o autor, essa 

“é a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo 

a esta sua visão de mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua 

expansão ” (FREIRE, 2015, p.  205). 

 

A invasão cultural é entendida pelo autor como alienante, a qual pode acontecer de 

maneira leve ou forçada, mas sempre é uma violência. Essa, por ser uma tática de 

dominação, delega aos invadidos apenas o papel de objeto, observadores passivos 

das ações dos dominadores (FREIRE, 2015).  

 

Como foi observado anteriormente, a trajetória do patrimônio em nosso país é 

marcada por ações de imposição, a qual optou por privilegiar uma elite e seus 

patrimônios, inicialmente, o que acabou por criar uma “redução do Brasil” (FALCÃO, 

2000). O Estado, de forma arbitrária, produziu uma representação para a identidade 

nacional, uma ação, em si, opressora, entendida como uma invasão cultural, ao negar 

a realidade dos invadidos e a memória de muitos grupos, relegados ao esquecimento. 

 

A narrativa do patrimônio nacional criada a partir da década de 30, junto das 

produções do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, buscou homogeneizar a 

história de todos os povos que fazem parte da identidade brasileira. Negando toda as 

contradições presentes nesse processo histórico, contribuíram para a manutenção do 

status quo. 
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A invasão cultural “serve à conquista e à manutenção da opressão, implica sempre a 

visão focal da realidade, a percepção desta como estática” (FREIRE, 2015, p. 216). 

Sendo a realidade imutável, ela é impossível de ser transformada, cabendo aos 

oprimidos aceitarem sua condição de desumanizados. 

 

Na ação antidialógica, “não há que ouvir o povo para nada” (FREIRE, 2015, p. 210), 

logo as decisões e elaborações no campo da política e da cultura são produzidas de 

forma vertical. Ao povo, esse “inculturado”, cabe o papel de apenas receber os 

ensinamentos dos profissionais. Sob essa ótica autoritária e elitista, o povo é visto 

como incapaz de pensar, criar, de conhecer, sobrando para ele apenas o papel de 

coitado a ser defendido. A incapacidade é a tônica dessa narrativa. 

 
A sabedoria popular não existe, as manifestações autênticas da cultura do 
povo não existem, a memória de suas lutas precisa ser esquecida, ou aquelas 
lutas contadas de maneira diferente; a “proverbial incultura” do povão não 
permite que ele participe ativamente da reinvenção constante da sua 
sociedade (FREIRE, 1982, p. 20). 

 

Freire (1963), por outro lado, entende que a cultura é o acréscimo que o homem faz 

ao mundo, como resultado do seu trabalho e também do seu esforço de criar e recriar. 

  

[...] descobrir-se-ia criticamente agora, como fazedor desse mundo da cultura. 
Descobriria que ele, como o letrado, ambos têm um ímpeto de criação e 
recriação. Descobriria que tanto é cultura um boneco de barro feito pelos 
artistas, seus irmãos do povo, como também é a obra de um grande escultor, 
de um grande pintor ou músico. Que cultura é a poesia dos poetas letrados 
do seu país, como também a poesia do seu cancioneiro popular. Que cultura 
são as formas de comportar-se. Que cultura é toda criação humana (FREIRE, 
1963, p. 17). 
 

A ação antidialógica busca não somente negar o povo como produtor de cultura, mas 

também produzir, nele, alienação de sua cultura a partir da imposição da cultura dos 

opressores. Se Freire (2015) denunciou a educação bancária escolar, há também de 

se refletir sobre os casos de educação patrimonial que se limitam a depósitos de 

informações. 

 

Na educação bancária não há diálogos, não há construções de conhecimentos, o 

saber torna-se apenas uma “doação”. O educador, detentor real do conhecimento, 

assume o papel de depositante de conhecimentos, por meio da narração (FREIRE, 

2015).  
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É necessário refletirmos as ações de educação patrimonial que focam somente na 

transmissão, na narração, ou seja, que são profundamente bancárias, que se fecham 

a dialogar com o seu público. Como comenta, Scifoni: 

 

Isso significa repensar a Educação Patrimonial recusando a postura que a 
identifica como mera transmissão de informações e conteúdos, como as 
famosas cartilhas e folhetos informativos que nada mais são do que produtos 
pensados e executados de cima para baixo, muitas vezes nem sequer 
atendem às demandas locais, mas à visão preconcebida dos técnicos a 
respeito dos lugares onde atuam (SCIFONI, 2014, p.198). 
 

A educação patrimonial deve conduzir o processo de valorização e preservação do 

patrimônio cultural, não se apoiando na prática da divulgação de um patrimônio, por 

meio de depósitos de conhecimento. O caminho, por mais básico que pareça, é 

possibilitar a construção de relações afetivas de pertencimento entre as comunidades 

com e seus patrimônios culturais (FLORÊNCIO, 2012). 

 

A utilização pedagógica do patrimônio cultural surte efeito quando realizada a partir 

de uma leitura a contrapelo, que possibilite a superação de uma posição única de 

celebração ou contemplação estética (SCIFONI, 2006), demandando uma posição 

crítica que o compreenda dentro de sua totalidade, considerando, nessa 

compreensão, as tensões e lutas que o envolvem. 

 

No âmbito dos saberes escolares, os bens culturais podem ser vistos como vetores 

vivos para a produção do conhecimento. O patrimônio cultural, quando entendido 

como tema transversal nas práticas pedagógicas escolares (SCIFONI, 2012), 

potencializa a utilização de espaços educativos não formais. Para além de somente 

da divulgação de bens culturais, a educação patrimonial possibilita apropriar dos 

conhecimentos dos quais são suportes, e também mediadores.  

 

Defendemos que é possível construir conhecimentos nos bens culturais, podemos 

também conceber a educação patrimonial como mediadora no processo de 

incorporação desses. A mediação (VYGOSTKY, 1987) ao trabalhar no processo de 

desenvolvimento da aprendizagem, reflete diretamente a incorporação da cultura, e, 

no nosso caso, de conhecimentos que se relacionam com saberes escolares. 
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As ações de educação patrimonial, ao dialogarem com a cidade, com os saberes 

escolares e as comunidades às quais os bens culturais pertencem, podem contribuir 

para fortalecer as identidades culturais e o sentimento de pertencimento dos 

indivíduos com suas localidades. Ações assim ajudam a minimizar a sensação de 

estranhamento que um indivíduo possa possuir em relação à localidade na qual ele 

venha residir (ORIÁ, 2004). 

 

Por outro lado, é possível tomar a própria cidade como documento histórico e cultural, 

compreendendo-a, ela mesma, como cultura material, funcionado como terreno fértil 

para múltiplas ações pedagógicas que possibilitem a vivência de conteúdos que fazem 

parte dos saberes das disciplinas escolares. Dessa forma, a cidade pode se constituir 

como locus de experiência que pode contribuir para a transformação da realidade dos 

indivíduos.  

 

Freire (1982) afirma que não basta concebermos que a cidade é educativa, ou seja, 

que todos seus espaços possuem potencial educativo. É preciso compreendermos 

que a cidade se faz educativa a partir da forma como nos apropriamos desses 

espaços. Para Freire (1982), a cidade 

  

“[...] é cultura, criação, não só pelo que fazemos nela e dela, pelo que criamos 
nela e com ela, mas também é cultura pela própria mirada estética ou de 
espanto, gratuita, que lhe damos. A Cidade somos nós e nós somos a Cidade. 
Mas não podemos esquecer de que o que somos guarda algo que foi e que 
nos chega pela continuidade histórica de que não podemos escapar, mas 
sobre que podemos trabalhar, e pelas marcas culturais que herdamos” 

(FREIRE, 1982, p.13). 
  

A educação patrimonial, diante da trajetória de imposições e de negação do outro, 

deve se posicionar como transformadora, não da realidade, mas sim dos sujeitos que 

agem sob ela. É necessário entendermos essa não somente como mediadora entre 

os bens culturais e os indivíduos, mas também como mediadora para a tomada de 

consciência dos indivíduos como sujeitos da própria história, deixando de ser meros 

espectadores, ajudando-os a resgatarem suas memórias (DEMARCHI, 2016), delas 

se apropriando criticamente. 
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5 ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SERRA 

 

Sendo município da Serra o foco de atenção dessa pesquisa, cabe, aqui, levantarmos 

informações históricas e geográficas importantes para situar o desenvolvimento deste 

trabalho. Abordaremos, a voo de pássaro, o desenvolvimento histórico dessa cidade, 

para refletirmos como a questão da preservação do patrimônio cultural é entendida 

dentro das legislações vigentes e no âmbito educacional. 

 

5.1 PRIMEIROS POVOAMENTOS  

 

O município da Serra é fruto da ocupação portuguesa e do advento catequizador dos 

padres da Companhia de Jesus. A ocupação sambaquieira na região de Vitória-ES 

tem sido estudada desde o final do século XIX, retomada no final da década de 60 do 

século XX e sistematizada pelo professor Celso Perota na década de 70. Estudos 

realizados por Suguio et al (1982) estabeleceram uma cronologia para os construtores 

de sambaqui do Espírito Santo entre 4.000 e 2000 AP. Neste lapso temporal entram 

os sambaquis da grande Vitória, incluindo-se, aí, os do município de Serra. 

A grande ocupação Guaraní, no período do cristianismo, levou os povos 

sambaquieiros ao colapso. Sem exércitos para defender seus territórios, os povos de 

tradição pesqueira cederam às levas dos ocupantes ceramistas. Na região da Serra, 

ocorreu a ocupação tupiniquim, havendo, até hoje, evidências de sua cultura. 
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Figura 2 – Largo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Serra/ES, 1908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BARROS (2002) 

 

Fora os tupiniquins, vieram para a região além do rio (assim era designada a Serra 

nos primeiros documentos) também os índios temiminós ou maracajás. Esses índios, 

liderados por Maracaiaguaçu (em tupi gato grande), depois de fugirem da região da 

Guanabara e se converterem ao cristianismo, foram responsáveis por fundarem uma 

aldeia nas proximidades do Mestre Álvaro, na década de 50 do século XVI (CUNHA, 

2015). 

 

Do ponto de vista da colonização portuguesa, o processo de implantação dos 

aldeamentos tinha como principal função garantir a conversão do indígena, para os 

quais eram direcionados os índios que já tinham recebido o batismo, sendo necessário 

o afastamento do convívio daqueles que ainda não haviam aceitado a conversão 

(CARVALHO, 1982), ou mesmo, dos maus exemplos praticados pelo português 

comum.  

 

Diante do exposto, a Aldeia de Reis Magos se configurava, por sua característica 

pedagógica, como escola, situada próxima de remanescentes pré-históricos e não 

fugindo à sua característica, configurava-se como um povoamento ao concentrar 

número considerável da população indígena, agregando, em seu redor, espaço 

didático para aprendizagem da língua materna dos nativos e da geografia do corpo. 
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Nessa aldeia, os inacianos optaram por manter uma distância considerável entre essa 

aldeia e o núcleo colonizador português, como uma forma de evitar possíveis conflitos 

(CARVALHO, 1982).  

 

Não menos importante, configurava-se, também, como núcleos de ocupação do 

território da Serra o conjunto jesuítico de São João de Carapina e, mais adiante, no 

tempo, a vila de São José do Queimado, ligada ao ciclo produtivo do café escoado 

pelo rio Santa Maria. 

 

Dessa forma, a origem do município faz parte do processo de colonização das terras 

capixabas, tendo seus núcleos urbanos principais, hoje distritos municipais, íntima 

ligação com a empreitada de conversão do povo nativo à fé cristã. 

 

5.2 O CRESCIMETO POPULACIONAL 

 

O município da Serra está situado na região da Grande Vitória, possuindo como limites 

os municípios de Cariacica e Vitória, ao sul, Santa Leopoldina a Oeste e a leste o 

Oceano Atlântico. Sua área é de cerca de 547 km² possuindo uma população, 

estimada pelo IBGE, de 507.598 habitantes (FIGURA 3), sendo a maioria deles 

residentes na área urbana (99,3%).  

Figura 3 – Dados Demográficos do Município de Serra 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2019) 

Com essa população, a cidade se revela como o município mais populoso do estado 

do Espírito Santo. Todavia, a realidade atual contrasta com o passado recente. A 
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Serra, em 1960, tinha menos de 10 mil habitantes, distribuída majoritariamente em 

apenas dois núcleos: Serra Sede e o distrito de Nova Almeida. Contudo, esse cenário 

populacional alterou-se intensamente na década de 70, em virtude de “grandes 

projetos industriais”. 

 

Na virada da década de 70 para 80, houve um crescimento da população de cerca de 

85 % (SCHAEFFER, 2013), número produzido pelo intenso fluxo migratório para o 

processo de consolidação do projeto industrial da Serra. Essa nova massa 

populacional produziu o surgimento de novos núcleos habitacionais próximos às áreas 

industriais e vias de passagem. No raiar da década de 90, a população já se 

aproximava dos 230 mil habitantes. 

 

Dessa forma, a Serra, em poucas décadas, teve um boom populacional, saltando em 

um curto período de 30 anos dos quase 10 mil habitantes, para a casa dos 200 mil. O 

aumento populacional produzido pela industrialização intensa, em pouco tempo, 

produziu a ocupação de áreas sem planejamento, o que se reflete em problemas 

estruturais, em nossos dias.  

 

5.3 O PATRIMÔNIO CULTURAL NO MUNICÍPIO DA SERRA 

 

O município da Serra figura entre os mais antigos em nosso estado. Em seu território, 

encontramos uma diversidade de bens culturais, materiais e imateriais, que são 

importantes referências para as identidades das diversas comunidades que ali vivem. 

 

Visto isso, se faz necessário discutirmos sobre algumas questões. A primeira, qual o 

conceito de patrimônio cultural assumido pelo município da Serra? Para responder 

essa questão, será consultada sua Lei Orgânica e o seu Plano Diretor Municipal. Uma 

segunda questão é expor quais patrimônios aparecem como referências culturais nas 

duas referidas leis municipais. A última, e não menos importante, é descrever como a 

categoria de educação patrimonial atravessa a questão educacional, para isso nos 

apoiaremos nas orientações curriculares produzidas pela Secretaria Municipal de 

Educação da Serra. 
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Uma leitura da Lei Orgânica do Município da Serra aponta para um artigo específico 

para tratar do que se constitui como patrimônio cultural, o de número 213 (SERRA, 

1990): 

 
Art. 213 Constitui patrimônio cultural municipal os bens de natureza material, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formados da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações cientificas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor paisagístico, artístico, 
arqueológicos, paleontológico, ecológico e científico (SERRA, 1990). 
 

É possível notarmos de que o referido artigo é uma reprodução quase fiel do artigo 

216 da Constituição Federal de 1988. Logo, ao repetir esse entendimento, o município 

reforça, na esfera municipal, a concepção pluralista do patrimônio cultural. 

  

Todavia, por descuido, ou por falta de atenção na hora da reprodução do texto do 

artigo 216 da Constituição Federal, foi esquecido o âmbito imaterial no trecho: “213 

Constitui patrimônio cultural municipal os bens de natureza material, tomados 

individualmente ou em conjunto [...]”. O que causa contraste com o restante do texto 

e estranhamento para quem o lê.  

 

Já no artigo de número de 214, são tratados os bens culturais que fazem parte do 

acervo do município: 

Art. 214 Fazem parte de acervo cultural do Município da serra, além de outros 
que venham a ser incorporados, os seguintes: 
I - Patrimônio de Queimado; 
II - igreja dos jesuítas de São João em Carapina; 
III - Igrejas dos Reis Magos em Nova Almeida; 
IV - igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (SERRA, 1190 
 

Figuram como bens culturais da cidade da Serra, no ato de promulgação da Lei 

Orgânica, três edifícios coloniais e um sítio histórico. Ao refletirmos sobre o motivo da 

valorização desses quatros bens, é latente de que foi o caráter histórico que pesou 

para que fossem os primeiros a compor o acervo municipal, visto que os quatro estão 

intimamente ligados ao processo histórico da ocupação do município, como núcleos 

importantes para seu desenvolvimento, em algum momento de sua história. 
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É importante apontar que o artigo 214 não é fechado, vedando a participação de novos 

bens culturais, vez que deixa abertura para incorporar novos participantes. Dessa 

forma, buscaremos investigar se nos demais documentos oficiais esse movimento 

realmente ocorreu, pois a leitura da Lei Orgânica do município da Serra expõe a 

reprodução do velho paradigma de valorizar os patrimônios ligados aos grupos 

dominantes. 

 

O Plano Diretor Municipal da Serra, lei nº 3.820, de 11 de janeiro de 2012, discorre 

acerca da organização e ocupação do espaço territorial, mas também nos fornece 

informações sobre as ferramentas para a preservação do patrimônio cultural nessa 

cidade, bem como uma gama de bens passíveis da preservação em nível municipal. 

 

Nesse documento, além de gerenciar a ocupação do território no município, é 

apresentado o que se constitui como patrimônio cultural da cidade: 

 
Art. 171 Constitui o patrimônio histórico, cultural, arqueológico e paisagístico 
do Município, passível de salvaguarda, ficando resguardos por esta lei, o 
conjunto de bens móveis ou imóveis existentes em seu território e que, por 
sua vinculação a fatos pretéritos memoráveis e a fatos atuais significativos, 
ou por seu valor histórico, arquitetônico, paisagístico e afetivo, seja de 
interesse público proteger, preservar e conservar, conforme listagem de 
imóveis constantes nos anexos conforme listagem de imóveis constantes nos 
anexos 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g (SERRA, 2012). 
 

Os anexos referidos no artigo 171 do PDM, sete no total, elencam bens culturais do 

município. Esses são outorgados desse título, após a verificação e análise dentro de 

quatro categorias de valor, quais sejam: 1) Valor Histórico; 2) Valor Arquitetônico; 3) 

Valor Paisagístico e 4) Valor Afetivo. Um bem pode possuir valores que fluem por mais 

de uma categoria, dependendo da sua importância para o município. 

 

É importante destacarmos o último valor, o afetivo, o qual amplia a compreensão dos 

bens que podem ser salvaguardados em nível municipal, pois os três valores 

anteriores se aproximam da ideia preservacionista da primeira metade do século XX. 

Todavia, ao inserir a questão do sentimento, compreendemos que se expande o 

horizonte para que os bens de todos os grupos sociais sejam passíveis de 

preservação. 
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Com as informações colhidas nos anexos do artigo 171 do PDM da Serra, construímos 

o Quadro 3 o qual expõe os imóveis e locais considerados bens culturais para o 

município. Os critérios de valor que cada bem possui foi produzido a partir de uma 

equipe técnica basicamente formada por três arquitetos, mais um estagiário, cujos 

dados são reproduzidos nessa dissertação.  

 

Quadro 3 – Lista de bens culturais do Município da Serra 
(continua) 

Bem Cultural 
Valores 

Histórico Arquitetônico Paisagístico Afetivo 

Ossários do muro do Cemitério Serra 
Sede 

X X X X 

Centro Social da Serra X X X X 

Biblioteca Belmiro Geraldo Castello/ 
Museu Histórico da Serra 

X X   

Casa Incendiada (Centro, Serra Sede) X X   

Baratão das Compras X X   

Palmeira da Praça João Miguel X  X  

Sindicato dos trabalhadores Rurais da 
Serra e Fundão 

X X   

Sem Nome 1 (Edificação Privada em 
Serra Sede) 

X X   

Antigo Serra Futebol Clube X X  X 

Casa da Lua X X  X 

Sem Nome 2 (Edificação Privada em 
Serra Sede) 

X X   

Casa da Estrela X   X 

Murada da rua Cassiano Castello X X X  

Palmeira da Praça PMS X  X X 

Rua Antônio Cícero (Serra Sede)   X  

Sem Nome 3 (Edificação Privada em 
Pitanga) 

 X X  

Sem Nome 4 (Edificação Privada em 
Pitanga) 

X X X X 

Chafariz de Reis Magos X  X X 

Rua Milton Davi (Nova Almeida)   X  

Reservatório de água da CESAN (Antiga 
Caixa d`água) - a edificação foi destruída 
durante processo de registro 

    

Sem Nome 5 (Edificação Privada em 
Nova Almeida) 

X X   

 

(conclusão) 

Sem Nome 6 (Edificação Privada em 
Nova Almeida) 

X    

Sem Nome 7 (Edificação Privada em 
Nova Almeida) 

X    

Sem Nome 8 (Edificação Privada em 
Nova Almeida) 

X X   
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Casa Neocolonial 1 (Nova Almeida) X  X  

Casa neocolonial 2 (Nova Almeida) X X   

Casa de Conjunto X    

Casa de Pedra - Atelier do Neusso    X 

Igreja São Pedro e Muro frontal X X  X 

Ruína Fazenda em Guaranhuns X X X  

Sede de Fazenda (Pitanga)  X X  

Nomes das ruas do Bairro Fazenda 
Cascata 

X   X 

Painel Fábrica Atlantic Veneer do Brasil 
S/A 

  X X 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição X X X X 

Casa de Congo Mestre Antônio Rosa X X X X 

Sobrado da Família João Miguel X X X X 

Complexo Jesuítico de Reis Magos X X X X 

Ponte Velha X  X X 

Igreja de São João de Carapina X X X X 

Casarão (Antiga Aldeia jesuítica) X X X X 

Igreja de São José do Queimado X X X X 

Sede da Fazenda Natividade X X X  

Igreja de São Sebastião X X   

Casarão do Alemão X X   

Casarão de Calogi (Sede da Fazenda –
Santo Antônio) 

X X X X 

Casarão de Calogi (Sede da Fazenda 
Parrala) 

X X X X 

Fonte: PDM Serra (2008), adaptado pelo autor 

 

Sendo o PDM um documento cujo intuito é organizar a ocupação do território, foi 

previsível encontrarmos somente edificações e locais classificados como patrimônio 

cultural do município.  

 

Outro ponto para reflexão é que as fichas de classificação presentes nos anexos não 

possuem uma data de produção. Todavia, todas as fotos dos anexos foram 

produzidas entre janeiro e fevereiro de 2008, o que nos leva a crer que esse processo 

de levantamento e classificação também foi realizado nesse ano. 

  

Sendo assim, é possível apontar uma desatualização desse documento, pois no 

decurso de quase onze anos, novos espaços e edificações podem ter surgido como 

habilitados, seja pela inserção em um dos quatro critérios, ou mesmo pela 

movimentação da comunidade na qual ele está inserido. 
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Por fim, nessa trajetória de reflexão sobre o tratamento do patrimônio cultural, 

chegamos ao documento de construção coletiva que “representa o esforço coletivo e 

democrático de instituir novas bases teóricas e metodológicas que deverão ser 

efetivadas no cotidiano da prática escolar” (SERRA, 2008, p. 11), as Orientações 

Curriculares da Educação Infantil e dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental 

do Município da Serra. Nele identificamos um esforço para, consciente ou não, motivar 

a utilização do patrimônio cultural como conteúdo transversal nos trabalhos escolares. 

Como exemplo, é apresentada uma atividade leitura e interpretação de imagens 

desses bens, para a educação infantil, trabalhando a percepção e a sensibilidade 

artística ao mesmo tempo em que os alunos se integram como parte ativa da história 

local (SERRA, 2008). 

 

Já nos apontamentos para o currículo da disciplina de história, o campo do patrimônio 

histórico-cultural é apontado como diversificado, tal posição é fundamentada na 

miscigenação do povo serrano, retratada no documento como vestígio claro de sua 

trajetória histórica (SERRA, 2008). 

 

Como exemplo dessa trajetória, são apresentados os seguintes patrimônios como 

bens detentores de referências culturais para a identidade do cidadão serrano: 

 

Entre eles, podemos citar: Igreja da Imaculada Conceição (Serra Sede), a 
capela de São João Batista (Carapina), Igreja dos Reis Magos (Nova 
Almeida), as ruínas da antiga Igreja de São José do Queimado, o congo, as 
festas (principalmente a de São Benedito, a de São Pedro e a puxada e 
fincada do mastro), além da culinária típica de um município litorâneo. 
Outros destaques são seu extenso balneário, com praias e lagoas que atraem 
turistas e praticantes de esportes náuticos; sua região rural, que proporciona 
o circuito de agroturismo, e seu patrimônio natural, em que se destaca o 
Mestre Álvaro, um dos símbolos do município e referência para o nome da 
nossa municipalidade (SERRA, 2008, p. 189). 
 

É possível observamos a partir do trecho acima, retirado do documento em questão, 

que o campo do patrimônio cultural é entendido de maneira pluralista, superando o 

caráter somente histórico, fruto, talvez, das múltiplas contribuições para a sua 

construção. Dessa forma, figuram como bens: as celebrações (as festas de São 

Benedito e a de São Pedro), a culinária regional, além de elementos que compõem o 

patrimônio ambiental do município, como as praias, lagoas e o monte Mestre Álvaro, 

grande maciço litorâneo (SERRA, 2008). 
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Para além do entendimento sobre o tema e o de elencar os bens culturais do 

município, há uma preocupação no documento em questão com o diálogo entre a 

prática educativa escolar e a educação patrimonial. Fiel ao que contempla o 

documento, os professores de história, durante a formação continuada em serviço, 

foram questionados sobre a possibilidade da prática da educação patrimonial. Como 

resultado, apenas 18,5% desses profissionais informaram que a utilizam 

frequentemente (SERRA, 2008). Por outro lado, 81,5% informaram que desconhecem 

o termo educação patrimonial, não praticam ou mesmo não responderam ao 

questionário (SERRA, 2008). 

 

O olhar que a leitura dessas constatações revela é de muito estranhamento, visto que 

a disciplina de história é capaz de produzir diálogos riquíssimos com o patrimônio 

cultural. Não obstante, é informado que apesar do resultado do questionário, o tema 

patrimônio cultural foi objeto de discussão efetiva durante as formações dessa área 

(SERRA, 2008). 

 

É importante trazermos à tona que a educação patrimonial já era praticada na sala de 

aula, antes mesmo de essa receber esse nome, por isso, talvez, o estranhamento dos 

professores com essa terminologia ao responderem ao questionário aplicado durante 

as formações, o qual se cristalizou no resultado obtido, isto é, o documento público. 

 

Ao passarmos pelas Orientações Curriculares do município da Serra, encontramos 

uma preocupação em potencializar os conhecimentos contidos nos bens culturais 

dessa cidade, sejam eles imateriais ou materiais. Por consequência, a educação 

patrimonial não necessariamente surge como um novo saber ou metodologia, mas 

sim como conteúdo transversal das abordagens escolares. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1 A PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa que buscou produzir novos olhares a respeito da utilização 

do patrimônio cultural dentro da dinâmica escolar. Assim, além do caráter qualitativo, 

essa é uma pesquisa aplicada do tipo de intervenção pedagógica colaborativa, pois 

objetivou, por meio do professor, ensejar formas participativas e dialógicas de interferir 

na realidade da sala de aula.  

 

É possível compreender a intervenção, a partir de Maria Freitas (2010), como uma 

transformação entre o sujeito pesquisador e o sujeito pesquisado. Para Freitas, “não 

se trata de intervir para obter resultados mensuráveis. A pesquisa nesta abordagem 

está centrada no processo, na relação entre sujeitos, relação dialógica que, portanto, 

provoca compreensão ativa de seus participantes” (FREITAS, 2010, p. 07). 

 

Esta pesquisa, por sua peculiaridade, pode ser compreendida como um estudo de 

caso, lançando mão de um leque de fontes de estudos e de coleta de dados, tais como 

a pesquisa bibliográfica, análise documental, registros de diário de campo, 

questionários e fotografias.  

 

Construímos uma fundamentação teórica segura porque esta será utilizada na leitura 

da realidade que estudamos, isto é um fenômeno social complexo, do qual 

participaram e concorrem vários atores. Um estudo dessa natureza, ainda não 

desenvolvido anteriormente no programa, torna-se pioneiro diante do desafio de 

compreender a realidade. 

 

A pesquisa pode ser caracterizada como uma intervenção pedagógica participativa, 

por meio da qual houve a oferta de uma formação continuada em serviço para 

docentes da área de história e geografia do município de Serra-ES. Nossa intenção 

foi contribuir para ampliar o elenco de saberes desses professores sobre a temática 

da utilização pedagógica do patrimônio cultural, em especial, dessa cidade, com vistas 

a enriquecer suas práticas pedagógicas. 
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Para a realização da pesquisa qualitativa, procedimentos básicos foram seguidos, 

quais sejam, o ambiente natural como produtor de dados, bem como o próprio 

pesquisador, visto que esse tipo de pesquisa propicia a objetivação de dados 

descritivos a partir do contato direto com a situação pesquisada (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986). 

 

Optamos pelo uso dessa configuração de pesquisa, pois acreditamos que o 

“conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 

explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 

interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado” (CHIZZOTTI, 2001, p. 79). 

 

6.2 COLETA DOS DADOS  

 

Nessa pesquisa, foram utilizados alguns instrumentos para que fosse possível a 

obtenção de dados, durante os encontros da formação continuada.  A fim de verificar 

o conhecimento sobre o campo do patrimônio cultural foram aplicados questionários 

de sondagens, um no início do curso e outro ao final. Além disso, também foi 

empregado o uso de diário de campo, fotografias, gravações, relatos sobre a realidade 

escolar e a proposta de prática de pedagógica. No Quadro 4 apresentamos as 

técnicas utilizadas ao longo dessa pesquisa para coleta de dados. 

 

Quadro 4 – Técnicas para obtenção de dados 

Técnica Ferramentas Objetivo 

Análise documental 

Transcrição dos áudios dos 

encontros e relatos; 

Questionários 

Levantar, organizar e 

sistematizar os dados. 

 

Observação Participante 
Diário de campo do 

pesquisador 

Levantar, organizar e 

sistematizar os dados. 

 

Fotografias Imagens Registros dos momentos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

6.2.1 Abordagem dos dados 

 

Coletados os dados e apresentados no relatório de qualificação, a etapa seguinte  foi 

a exploração do material como o momento de conhecer a concepção, a organização 
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e as propostas pedagógicas dos cursistas. Consiste na exploração do material por 

meio da discussão dos achados por meio do referencial apresentado. A abordagem 

do material consiste numa etapa importante, porque possibilita uma discussão a partir 

da riqueza dos dados. A interpretação diz respeito ao conteúdo conceitual, ocorrendo, 

aí, o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações 

inferenciais; trata-se do momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 

2011). 

Depois da organização dos dados coletados nas entrevistas e nos registros 

documentais, foi feita uma análise e a partir desta, fundamentando-se nos 

pressupostos teóricos. Esse movimento não ocorreu em separado, mas concomitante 

à apresentação dos dados. 

 

6.3 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Nossa pesquisa foi realizada de modo macro, dentro do qual foi ofertado um curso de 

extensão, a partir da demanda da Gerencia de formação da SEME da Prefeitura 

Municipal da Prefeitura da Serra. Por meio de um dos ex-alunos do Programa de 

Mestrado em Ensino de Humanidades, fomos convidados para uma reunião para 

pensar em uma formação cuja concepção apontasse para uma formação continuada 

para professores de História e Geografia da rede municipal, em parceria com a 

Gerência de Formação, setor ligado à Secretaria de Educação dessa cidade e o IFES. 

A formação continuada em serviço era composta de um total de oito encontros 

presenciais, para trabalhos em dois turnos, a partir de temas sugeridos e depois 

negociados com os professores participantes. A partir de sugestões dos professores 

e de comum acordo com a Gerência de formação, tendo em vista a facilidade para a 

participação massiva dos professores, os encontros foram realizados todos no Centro 

de Referência em Formação e em Educação a Distância do IFES, em Jucutuquara, 

em Vitória/ES, nos dias em que os professores estavam em planejamento escolar. 

Este fato colaborou para o sucesso da formação. A temática dos encontros recebeu 

constantes sugestões, as quais foram acatadas para atender aos principais atores 

escolares e para que não se configurasse como uma formação imposta verticalmente. 
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Os encontros ocorreram entre os meses de abril e setembro de 2019, possuindo uma 

pluralidade de temas que buscaram dialogar com a utilização pedagógica do 

patrimônio cultural da Serra, conforme mostra o Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Cronograma dos Encontros Formativos 

Encontro Temática Mediadores Data Horário 

1 

A apresentação da formação 

continuada: debates, 

sugestões, planejamento 

coletivo 

Henrique Sepulchro 16/04/2019 

Manhã: 7:30 

até às 11:00 

Tarde: 13:30 

até às 17:00 

2 Cultura e Patrimônio 
Henrique Sepulchro 

e Vinicius Caloti 
21/05/2019 

Manhã: 7:30 

até às 11:00 

Tarde: 13:30 

até às 17:00 

3 

Povoamento da América e 

da Costa Capixaba/ A 

resistência adaptativa 

indígena 

Carlos R. Pires e 

Gabriel A. Ghidetti 
04/06/2019 

Manhã: 7:30 

até às 11:00 

Tarde: 13:30 

até às 17:00 

4 

Reis Magos: história, 

aspectos artísticos e 

arquitetônicos e 

potencialidades pedagógicas 

Henrique Sepulchro 25/06/2019 

Manhã: 7:30 

até às 11:00 

Tarde: 13:30 

até às 17:00 

5 Educação Patrimonial 
Rafael Deminicis e 

Bruna Wandekoken 
30/07/2019 

Manhã: 7:30 

até às 11:00 

Tarde: 13:30 

até às 17:00 

6 

A aula de campo e as 

potencialidades pedagógicas 

dos espaços não formais de 

educação 

José Ramos 03/09/2019 

Manhã: 7:30 

até às 11:00 

Tarde: 13:30 

até às 17:00 

7 

Seminário: apresentação de 

uma prática pedagógica para 

o trabalho com o patrimônio 

Cultural 

Henrique Sepulchro 17/09/2019 

Manhã: 7:30 

até às 11:00 

Tarde: 13:30 

até às 17:00 

8 Aula de campo 

Henrique Sepulchro 

e Teodorico Boa 

Morte 

22/10/2019 

Manhã: 7:30 

até às 11:00 

Tarde: 13:30 

até às 17:00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

A intenção de desenvolver esse curso de extensão foi construir juntos aos cursistas 

um entendimento democrático em relação ao campo do patrimônio cultural. Assim, 

nosso principal objetivo foi capacitar e certificar, no período de serviços, os 
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professores da educação básica do município de Serra, com o intuito de ensejar a 

produção de novas abordagens dos temas que se relacionam com Patrimônio 

Cultural, objetivando trazer para o centro do palco a valorização da memória e das 

tradições culturais dessa cidade. Todos os cursistas receberam certificado de 100 

horas relativas à participação na Formação Continuada, aos estudos domiciliares, à 

apresentação da prática pedagógica e à participação na aula de campo. 

 

6.4 ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO  

 

O primeiro contato com a Gerência de Formação da Serra foi realizado no mês de 

março por telefone, quando foi apresentada a proposta de um curso de extensão que 

englobaria os temas de cultura e educação patrimonial e a disciplina de história. Feito 

esse contato inicial, várias reuniões foram realizadas ao longo do mês de março e 

abril de 2019, em Bairro de Fátima no Centro de Formação da Serra, até chegarmos 

ao formato final do curso de extensão. Nesse transcurso, a GEFOR ouviu os 

professores, captando as demandas e anseios quanto à formação. 

Figura 4 – Antigo prédio do Centro de Formação “Pedro Valadão Perez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps (2019) 

Inicialmente, a ação voltada para formação de professores foi pensada somente para 

a área de história, após conversas e diálogos com a GEFOR, nos foi apresentada a 

oportunidade de também trabalharmos com os profissionais da disciplina de geografia. 

Dessa forma, o curso de extensão acabou por englobar a área de geografia e passou 

a, também, compor a formação continuada desses profissionais que atuam na cidade 

da Serra. 
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A GEFOR, no processo de construção da formação continuada, apontou alguns eixos 

temáticos que poderiam ser de interesse dos professores, os quais passamos a citar: 

- Dialogar com os temas de Patrimônio e Cultura com a Base Nacional Comum 

Curricular e as Diretrizes Curriculares da Serra. 

- Utilizar um olhar cartográfico/questões e focalizar questões ambientais em uma 

abordagem histórica sobre a ocupação da região da cidade da Serra. 

- Dialogar com os saberes da disciplina de Geografia. 

- Propor nomes de professores formadores do CEFOR para enriquecer o processo de 

formação. 

 

É importante apontarmos que a formação de professores realizada nessa pesquisa 

não foi um produto fechado, que, apenas, foi apresentado para a GEFOR, pelo 

contrário, foi construída dialogicamente junto dos profissionais daquele que setor que 

buscaram atender às demandas dos professores da rede municipal. Além disso, ao 

longo da formação, o diálogo com a GEFOR foi de extrema importância para adequar 

as demandas às necessidades dos cursistas que foram surgindo. 

 

Com o número total de oito encontros, foi definido que os dois primeiros ocorreriam 

no CEFOR (FIGURA 5), em Jucutuquara, pois a GEFOR estava em processo de 

mudança para um novo espaço em Serra Sede. Todavia, por escolha dos próprios 

cursistas, ficou acordado que os demais encontros continuariam no mesmo local, 

devido à facilidade de acesso e à comodidade para frequentar a formação. 

 

A fim de melhor atender aos professores da rede municipal da Serra, foram abertas 

duas turmas (manhã e tarde), cada uma com 40 vagas, totalizando 80 no total. Para 

participação e obtenção de certificado de participação, foi necessário o envio de 

documentação, bem como 75% de frequência e, não menos importante, a 

apresentação de uma proposta de prática pedagógica que dialogasse com o campo 

do patrimônio cultural, em especial, com os bens desse município. 
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Figura 5 – Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps (2019) 

 

6.5 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os protagonistas dessa pesquisa foram 56 professores da rede municipal da Serra, a 

maioria atuantes nas disciplinas de história e geografia, que se dividiram em dois 

turnos, manhã e tarde, no curso de formação continuada. Desse número, 32 

participantes eram do gênero feminino e 24 do gênero masculino, como é apresentado 

no Gráfico 1. Sobre a idade desses sujeitos, a média geral ficou em 35 anos, conforme 

o Gráfico 2.  

Gráfico 1 – Sujeitos da pesquisa por gênero                   

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Gráfico 2 – Idade dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

  

A respeito do tempo de atuação em sala de aula, o Gráfico 3 nos revela uma 

característica interessante sobre esses profissionais, mais de 50% deles possui mais 

de 10 de exercício da profissão de professor. Sendo o grupo formado a maioria por 

graduados (27 %) e especialistas (58%), apenas 15% dos cursistas tinha mestrado, 

conforme o Gráfico 4.  

Gráfico 3 – Tempo de atuação no magistério 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Gráfico 4 – Formação dos cursistas

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A participação no curso de extensão foi facultativa, pois este estava integrado dentro 

do ciclo de formação continuada dos professores de geografia e história no ano de 

2019, o que possibilitava a desistência ou mesmo a participação esporádica. A 

formação, apesar de acontecer no horário do planejamento dos professores, acabou 

por ter como um dificultador a disponibilidade de tempo, pois alguns professores 

atuavam em mais de uma escola e em redes diferentes. O curso teve sua divulgação 

feita internamente pela própria GEFOR, no decorrer do mês de março de 2019, 

mesmo período em que o processo tramitou na PROEX-IFES. 

  

27%

58%

15% 0%

FORMAÇÃO

Graduados Especialistas Mestres Doutores
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 O CURSO DE EXTENSÃO 

 

Como descrito anteriormente o curso de extensão intitulado “Utilização Pedagógica 

do Patrimônio Cultural do Município de Serra” foi planejado em conjunto com os 

profissionais da GEFOR, ofertado e certificado pela PROEX-IFES em parceria com a 

SEME da Serra. A seguir será feita uma breve apresentação dos encontros de 

estudos, conforme o Quadro 5, momento em que nos dedicaremos a expor as 

vivências ocorridas, bem como traremos imagens do processo formativo, seguindo-se 

de reflexões preliminares sobre a pesquisa. É necessário apontarmos novamente que 

os encontros ocorreram em dois turnos, manhã e tarde. 

 

7.2 PRIMEIRO ENCONTRO - 16/04/2019 

 

Este foi o primeiro contato com os professores da rede municipal de Serra, público da 

formação continuada. Nesse dia, foi apresentada a proposta da formação, detalhando 

seu cronograma inicial, bem com as temáticas que seriam desenvolvidas em cada 

encontro formativo. Os professores também foram informados que a formação fazia 

parte de uma pesquisa de mestrado ligado ao PPGEH-IFES. Todos concordaram em 

participar. 

 

A recepção por parte dos professores foi diversa, em grande parte positiva. Ocorreram 

indagações sobre o desenvolvimento da formação, se o aspecto imaterial do 

patrimônio cultural seria abordado. Também foi questionada a valorização da 

disciplina de história na formação, em detrimento da de Geografia, impressão que 

buscamos descontruir ao longo do processo formativo. 

 

7.3 SEGUNDO ENCONTRO - 21/05/2019 

 

Neste segundo encontro ocorreu o devido acolhimento dos cursistas, em ambos os 

turnos. Inicialmente, foram realizadas explicações iniciais da parceria entre as 

instituições (Figura 6), IFES e Secretaria Municipal da Serra, e do percurso da 
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formação continuada. Para além disso, também foi disponibilizado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) e Termo de Concessão de Imagem e 

Voz (Anexo B), bem como aplicado o primeiro questionário, a fim de verificar os 

conhecimentos prévios sobre o campo do patrimônio cultural e algumas possíveis 

utilização em sala de aula. 

Figura 6 – Abertura do curso pela Coordenadora Geral de Ensino do CEFOR 
Professora Larissy Cotonhoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A Coordenadora Geral de Ensino fez a abertura da formação, apresentando as 

potencialidades do CEFOR, destacando a relevância da formação em oferta e abrindo 

possibilidades de novas ofertas. Nesse momento, alguns professores relataram a 

relevância do curso ser realizado em uma instituição como o IFES e pediram outras 

formações em tempos futuros. 

 

Após esse contato inicial, iniciaram-se as discussões da temática do primeiro 

encontro: Cultura e Patrimônio, a qual foi conduzida pelo pesquisador, Henrique 

Sepulchro, e pelo professor Vinícius Caloti, ambos mestrandos pelo PPGEH. O 

professor Vinicius Caloti buscou, a princípio, explanar sobre o conceito antropológico 

de cultura e construir diálogos com o campo da educação, ao se aproximar do debate 

do conceito de cultura na obra de Paulo Freire. 
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Em nossa explanação (FIGURAS 7 e 8), realizamos uma abordagem inicial 

destacando a categoria de patrimônio cultural a partir de valores afetivos, para tanto, 

foram utilizados, como exemplos, os objetos e saberes com grande carga de 

sentimento que cada indivíduo possui, nossas relíquias pessoais. Desenvolvida essa 

sensibilização, foram apresentadas as trajetórias de preservação tanto no âmbito 

mundial, quanto nas especificidades de ações dessa natureza em solo brasileiro, 

abordando especialmente seu caráter impositivo e antidialógico em nosso país. 

 

Figura 7 – Cursistas em Formação do turno da manhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Figura 8 – Cursistas do turno da tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Com a aplicação do questionário nesse primeiro momento, obtivemos dados para nos 

auxiliarem a compreender o conhecimento sobre a temática do curso. Entre o total de 

56 professores, quando perguntados se conheciam o conceito de patrimônio cultural, 

55 responderam SIM e apenas 1 respondeu NÃO (GRÁFICO 5). 

 

Gráfico 5 – Compreensão dos professores sobre o sentido de Patrimônio Cultural 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Para aqueles que respondessem SIM, na primeira pergunta, foi solicitado que 

citassem algum exemplo de patrimônio cultural do município de Serra. A partir das 

respostas dos cursistas, foi construído o Quadro 6, que nos auxilia a compreender 

quais bens culturais são considerados importantes para esse grupo. Figuram com 

mais frequência nos questionários a Igreja e Residência dos Reis Magos, as ruínas 

da Igreja de São José do Queimado e o Congo.  

Uma leitura prévia do Quadro 6 revela fato alarmante, poucos professores apontaram 

patrimônio natural e paisagístico como patrimônio cultural. Este dado aponta para um 

problema mais sério que é o conceito de meio ambiente, uma vez que nenhum dos 

cursistas considerou o patrimônio natural e paisagístico como cultural, a percepção 

que possuem desconsidera o homem como parte do meio ambiente.  

  

Sim
98%

Não 
2%

Sim Não
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Quadro 6 – Os Patrimônios Culturais da cidade de Serra citados pelos professores 

Patrimônio Cultural Citações 

Igreja e Residência dos Reis Magos 41 

Igreja de São José de Queimado 27 

Congo 23 

Festa de São Benedito 12 

Casa de Congo 9 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição – Serra Sede 8 

Casa de Pedra 5 

Festas típicas e religiosas 4 

Estátua de Chico Prego 4 

Igreja de São João Batista de Carapina 3 

Sitio histórico de Serra Sede 3 

Mestre Álvaro 2 

Museu histórico da Serra 2 

Tapuia 2 

Nega (jogo de rua) 2 

Moqueca 2 

Quindim de Nova Almeida 1 

Casa da Cultura 1 

Casa de Judite Leão Castelo 1 

Santuário das Formigas Bordadeiras 1 

Conjunto de casas de Chicocity 1 

Lendas sobre o Mestre Álvaro 1 

Casaca 1 

Festa de Folia de Reis 1 

Torta Capixaba 1 

O coreto 1 

Sítio arqueológico de Jacuí 1 

Quilombo e cultura afrodescendente 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Quando questionados sobre a utilização do patrimônio cultural em suas práticas 

pedagógicas, 70% professores responderam que SIM e 30% (Gráfico 5) responderam 

que não utilizam. 
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Gráfico 6 - Utilizam de alguma forma o patrimônio cultural em sala de aula 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

7.4 TERCEIRO ENCONTRO - 04/06/2019 

 

Neste terceiro momento, a formação teve como temática o Povoamento da América e 

da Costa Capixaba/A resistência adaptativa indígena. Para dialogar esses dois eixos 

junto aos professores, contamos com a presença de dois convidados, o Prof. Carlos 

Roberto Pires, orientador dessa dissertação, e Gabriel Angra Ghidetti, em ambos os 

horários. 

 

Na primeira metade da aula, o professor Carlos Pires (FIGURA 9), tratou das principais 

teorias que abordam a ocupação do Continente Americano por humanos, atentando-

se às produções materiais desses indivíduos, bem como os possíveis modos de vida 

dessas primeiras levas de imigrantes paleoíndios que chegaram ao nosso atual 

território. A partir dessa explanação, foi possível dialogarmos a respeito do patrimônio 

arqueológico pré-colonial do município da Serra.  

 

Na outra metade, o professor Gabriel Ghidetti (FIGURA 10) detalhou um panorama 

acerca das tensões envolvendo a relação entre os povos nativos e os europeus 

invasores, apontando particularidades da história colonial capixaba. Foi desenvolvido, 

junto aos cursistas, o conceito de resistência adaptativa, a qual entende que os índios 

Sim
70%

Não 
30%

Sim Não
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eram mais do que peças no jogo de interesses dos europeus, uma vez que possuíam 

agência ao escolherem os melhores caminhos e formas para resistir à dominação.  

Além disso, foram produzidos diálogos a respeito da história do município da Serra, 

destacando a forte presença indígena até o século XIX, quando transcorreu um 

processo de marginalização desses indivíduos e, consequentemente, seu 

esquecimento. 

Figura 9 – Aula sobre o povoamento da América e da Costa Capixaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Figura 10 – Aula sobre a resistência adaptativa indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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7.5 QUARTO ENCONTRO - 25/06/2019 

 

O quarto encontro foi ordenado a partir da seguinte temática: Reis Magos - história, 

aspectos artísticos e arquitetônicos e potencialidades pedagógicas. Nesse dia, a aula 

foi dividida em dois momentos, sendo o primeiro marcado por uma aula expositiva 

dialogada com a exibição de dois documentários. O segundo momento foi dedicado à 

elaboração, pelos cursistas, em grupo, de no máximo quatro integrantes, uma ação 

pedagógica a partir das potencialidades pedagógicas e características da Igreja e 

Residência dos Reis Magos, servindo de experiência para a criação de uma prática 

pedagógica que seria apresentada ao final da formação continuada. 

 

A primeira parte do encontro destacou-se, conforme já apontado, pela apresentação 

de dois vídeos, ambos sobre o mesmo o objeto, a Igreja e Residência dos Reis Magos, 

mas com abordagens e narrativas diferentes.  O primeiro exibido foi o documentário 

do capixaba Ricardo Sá, Pra durar enquanto o mundo durasse (2013) (FIGURA 11), 

que aborda as características do processo de construção do edifício jesuítico em Nova 

Almeida, na cidade da Serra, bem como as relações entre o mundo indígena e os 

padres inacianos. 

Figura 11 – Imagens do documentário Pra durar enquanto o mundo durasse 

 

Fonte: Pra durar enquanto o mundo durasse (2013) 

O segundo vídeo exibido, também de um capixaba, intitulava-se Dos Reis Magos dos 

Tupiniquins (1985) (FIGURA 12), de Orlando Bomfim Neto. Trata-se de um curta que 
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constrói uma narrativa da história do Brasil, por meio de diversas músicas, cujo pano 

de fundo são os movimentos culturais presentes naquele momento em Nova Almeida 

e o processo de restauração do retábulo da igreja.  

 

Figura 12 - Imagens do curta Dos Reis Magos dos Tupiniquins 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

O curta de Bomfim Neto revela uma sensibilidade para o patrimônio cultural, pois ao 

explanar sobre as manifestações culturais de uma comunidade e seu patrimônio 

material e imaterial, que dão sentido à vida e materializam uma identidade, é capaz 

de narrar, por meio da trilha sonora, a história do Brasil. Muito se aproximando com 

esta proposta pedagógica, nessa pesquisa aqui defendida, acreditamos que os 

patrimônios culturais podem atuar como mediadores de saberes escolares. 

Na segunda parte do encontro, foi proposto aos professores que se organizassem em 

grupos (FIGURAS 13 e 14), para que elaborassem, e apresentassem, uma ação 

pedagógica a qual dialogasse com os saberes historicamente construídos presentes 

na Igreja e Residência dos Reis Magos, compreendendo a necessidade de uma leitura 

crítica para ultrapassar a lógica contemplativa e de celebração. O objetivo era 

trabalhar com um patrimônio cultural da perspectiva crítica e investigativa, 

compreendendo o patrimônio, material e imaterial, como objeto de estudo, mediador 

das relações sociais e de aprendizagens. 
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Figura 13 – Cursistas da manhã trabalhando em grupo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Figura 14 – Cursistas da tarde trabalhando em grupo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Após trinta minutos reservados para discussão e produção da ação, os grupos 

apresentaram suas propostas pedagógicas. O que se verificou na apresentação foi a 

diversidade de abordagens em relação ao mesmo objeto de estudo. Foram 

elaboradas sequências didáticas, planos de aula, um jogo pedagógico, aulas de 

campo, exposições fotográficas, projetos culturais e mostras culturais. 
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Destacamos abaixo, alguns relatos colhidos ao longo da apresentação das ações 

pedagógicas, que chamaram a atenção, seja por evidenciarem a apropriação de um 

entendimento democrático e pluralista no campo do patrimônio cultural, seja por 

evidenciar em fenômenos particulares da cidade de Serra.  

Professora A: “Se a gente não temos educação patrimonial nas 

escolas de ensino fundamental e tal, a gente acaba abordando isso na 

disciplina de história. Por que a população, ela só vai proteger, ela só 

vai defender aquilo que ela sente que se pertence. Então, se ela acha 

que a Igreja de Reis Magos é uma coisa muito distante dela ou que é 

só uma construção ou só um padrão, que não é uma representação 

ou uma representação de cultura, acaba ficando um patrimônio 

abandonado e não tem essa relação de pertencimento. ” 

Professora B: “Partindo do pressuposto que patrimônio é tudo que 

pra gente tem uma história, um significado. [Seria pedido] Pra eles [os 

alunos] escolherem um patrimônio na vida deles e contarem essa 

história, esse significado, inclusive essa é a atividade que estamos se 

propondo a fazer. Eles escolherem um edifício, uma construção, a 

casa deles, a casa da vó, algum lugar que conte a história deles. ” 

Professor C: “A parte do sentimento é muito importante para criar 

esse primeiro contato com o menino, mas é importante refletir além do 

sentimento, além da criação de identidade, você tem ali o 

desenvolvimento mesmo histórico de uma sociedade e diz muito das 

relações sociais estabelecidas hoje. “  

Professor D: “A gente produz muita ‘desmemória’, mas essa 

‘desmemória’ ela serve para que a gente perceba o que foi apagado e 

no apagamento é possível perceber quem passou por ali. ” 

Professor E: “A nossa escola tem muita dificuldade em sair, parece 

que é proibido sair com os meninos da nossa comunidade, não se 

pode sair com aluno [...] é quase um tabu falar que vai sair com os 

alunos além do muro da escola. ” 

Professor F: “[...] Eu pintei com eles uma parede na sala sobre o que 

eles viam no bairro. A gente percebeu que eles só tinham três 

referências, todas as turmas pintaram: tiroteio, campo de futebol e 

escola. ” 
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Professor G: “Eu já observei aqui na Serra, alguns bairros são locais 

onde a vivência é provisória, de passagem. ” 

Professor H: “Por isso [a migração constante] tem essa dificuldade de 

construir uma identidade cultural” 

 

Os relatos dos professores são esclarecedores ao reforçar a necessidade de 

construção de sentimento de pertencimento, para efetivar a preservação de um bem 

cultural. Dessa forma, é necessário encararmos que um patrimônio não está 

deslocado do território que está inserido, bem como das comunidades que o 

utilizam/relacionam. 

 

 O estudo e sua utilização em sala de aula pode contribuir para sua preservação, 

porém, os saberes sobre o patrimônio não são produzidos somente pelos técnicos e 

especialistas, mas também pelas múltiplas vozes das comunidades que se relacionam 

com ele, criando, assim, suas próprias narrativas sobre um bem cultural. 

 

“[...] não há sentido em produções de conhecimento sobre referências 

culturais que não levem em considerações a significação afetiva e de 

memória coletiva de quem utiliza o território como espaço de vida e, portanto, 

com o seu estimado jeito de ser e estar no mundo” (IPHAN, 2019, p. 21) 

 

Para além dos saberes e valores próprios presentes em um patrimônio, as práticas 

educativas devem também ser associadas com a vida cotidiana dos sujeitos, 

objetivando criar e fortalecer os vínculos com os bens. Conforme Carlos Brandão 

(1996) indicou, a preservação deve ser construída por meio das relações dos sujeitos 

do agora. 

Não se trata, portanto, de pretender imobilizar, em um tempo presente, um 
bem, um legado, uma tradição de nossa cultura, cujo suposto valor seja 
justamente a sua condição de ser anacrônico com o que se cria e o que se 
pensa e viva agora, ali onde aquilo está ou existe. Trata-se de buscar, na 
qualidade de uma sempre presente e diversa releitura daquilo que é 
tradicional, o feixe de relações que ele estabelece com a vida social e 
simbólica das pessoas de agora. O feixe de significados que a sua presença 
significante provoca e desafia (BRANDÃO, 1996, p. 51). 
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Dessa forma, para construir práticas educativas que sigam esse entendimento, é 

necessário a compreensão de que a cidade é um território vivo, produzida e 

modificada continuamente por aqueles que a habitam, sendo possível ser utilizada em 

leituras interpretações pedagógicas (IPHAN, 2019). 

 

7.6 QUINTO ENCONTRO - 30/07/2019 

 

A educação patrimonial foi a temática que ditou o ritmo dos trabalhos do quinto 

encontro da formação continuada. Nesse dia, contamos com a presença de dois 

convidados com vivência nesse campo de ações, o Me. Rafael Deminicis e a Me. 

Bruna Wandekoken. Especificamente, nesse encontro, cada professor convidado 

ficou responsável por um respectivo turno. 

 

No turno da manhã, o professor Rafael Deminicis (FIGURA 15), ex-técnico em 

Arqueologia do Iphan – ES, produziu discussões sobre a compreensão de patrimônio 

cultural, com vistas a ressignificar esse conceito, destacando o aspecto impositivo que 

a preservação cultural assumiu até o início da década 70. Procurou apontar caminhos 

que ajudam a valorizar os bens culturais por intermédio do elemento afetivo de um 

indivíduo ou de uma comunidade, a fim de produzir sua devida preservação. 

 

Também dialogando sobre a educação patrimonial, a artista plástica e arqueóloga 

Bruna Wandekoken (FIGURA 16) ofertou uma oficina junto aos professores, que 

também poderia ser facilmente reproduzida em sala de aula com seus alunos. Para a 

execução da oficina, foi solicitado que os professores trouxessem, nesse dia, quatro 

objetos que guardassem grande valor sentimental e uma caixa. 
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Figura 15 – Aula sobre educação patrimônio com Rafael Deminicis (manhã) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Figura 16 – Oficina de educação patrimonial com Bruna Wandekoken (tarde) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A oficina foi o ponto inicial da discussão, partindo de debates sobre o aspecto afetivo 

e do sentimento de pertencimento, postos-chave para a educação patrimonial, pois, 

após decorarem as caixas e criarem um relicário para os objetos, criando um totem 

afetivo, os cursistas deveriam ofertá-lo como presente a algum colega, o que gerou, 

naturalmente, o sentimento de perda, emergindo, neste ato, expressões e 

depoimentos como: “Ah não! É minha, é minha memória! ”. 
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Ao fim do processo doloroso, de entregar a caixinha com os objetos afetivos a algum 

colega, a professora Bruna perguntou como os cursistas estavam se sentindo, 

naquele momento. O sentimento de perda e de estranhamento dominou as respostas. 

Essa dinâmica buscou relacionar esses objetos, que guardavam momentos 

carregados de memórias, portadores de afeto, com a categoria de patrimônio cultural, 

pois ambos produzem sentimento de pertencimento, fazendo sentido para uma 

comunidade, ou no caso da oficina, para cada um dos professores. 

 
Trabalhar com o patrimônio cultural em sala de aula pressupõe movimentar, também, 

os conceitos de cultura, identidade e memória, tendo como objetivo a sensibilização 

para a preservação de bens culturais. Todavia, adotar esses conceitos como ponto de 

partida para o trabalho com a educação patrimonial pode não surtir tanto efeito, 

mesmo para ações pedagógicas com adultos (SCIFONI, 2017). 

 

O fato é que, a construção de conceitos não se dá apenas pela transmissão passiva, 

mas por intermédio de um intenso trabalho de reflexão mental. Partir de conceitos 

concretos para o trabalho com a educação patrimonial pode ser mostrar um caminho 

pouco frutífero, a insistência na narrativa como ponto central do ato pedagógico acaba 

por empobrecer as reflexões sobre a totalidade das tensões que permeiam um 

patrimônio.  

Um professor que tenta fazer isso geralmente não obtém qualquer resultado, 
exceto o verbalismo vazio, uma repetição de palavras pela criança, 
semelhante a de um papagaio que simula um conhecimento de conceitos 
correspondentes, mas que na realidade oculta um vazio. (VYGOSTKY, 1987, 
p. 72). 

 

Pensando a partir dessas considerações, a abordagem favorecida pela oficina da 

professora Bruna vai ao de encontro do entendimento de que a educação patrimonial 

revela muito mais do que transmitir conceitos já prontos na cabeça dos envolvidos. O 

ponto inicial, para a oficina, foi a própria realidade dos indivíduos! 

 

Sendo a realidade o ponto de partida e não os conceitos já prontos, Scifoni (2017) 

considera que é importante trabalhar com o que é basicamente a essência do 

patrimônio, “os sentidos ligados à permanência e a guarda de objetos, como parte de 

um conjunto de necessidades humanas, como algo existencial” (SCIFONI, 2017, 

p.12). 
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Os objetos trazidos pelos professores cursistas remetiam a experiências do passado, 

que compunham momentos da trajetória histórica deles. Os objetos guardados ao 

longo da vida fazem da construção de uma identidade, ou seja, são capazes de 

despertar lembranças já vivenciadas que auxiliam os agentes sociais na compreensão 

de si mesmos como seres humanos. (SCIFONI, 2017). 

 

A relação entre as coisas e os agentes sociais ajudam a entender os itinerários 

percorridos e a razão de as coisas estarem localizadas em determinados espaços. 

Por exemplo, qual a função de situar um chafariz no cruzamento de duas ruas 

movimentadas, sendo uma plana e outra em ligeiro declive? Mais do que a relevância 

para matar a sede, o chafariz na Vila Rica colonial era espaço de encontros e de 

passagem. Naquele contexto, não havia, como na atualidade, a separação, em 

domínios diferentes, da sociedade, natureza e religião. Água e chafariz revelam, pois, 

espaço social comunitário, religiosidade pois contempla um elemento simbólico 

religioso e natureza. Isso significa que no contexto em que os objetos são produzidos 

havia pouca separação entre objetos e pessoas pensados como pertencentes a 

diferentes domínios. Pensamos que as coisas são partes integrais de relacionamentos 

e subjetividades, e nesse processo são incorporados pelo ser humano. Se pensamos 

assim, não podemos tomar os objetos como elementos passivos das dinâmicas 

sociais (APPADURAI, 2008). 

 

A provocação no grupo de cursistas de uma perda hipotética desses objetos ajudou-

lhes a compreender a importância da permanência dos objetos e dos próprios 

proprietários. Isso porque podemos considerá-los como totens de memórias, sendo 

assim, cumprem “um papel existencial, na composição dos indivíduos” (SCIFONI, 

2017, p. 12).  Dessa forma, a oficina foi capaz de movimentar os conceitos de 

identidade e memórias, mas também apontou para a importância da permanência, por 

meio da preservação. 
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7.7 SEXTO ENCONTRO - 03/09/2019 

 

O sexto encontro do curso de formação foi conduzido pelo professor Me. José Ramos 

com a temática: “A aula de campo e as potencialidades pedagógicas dos espaços não 

formais” ditando o ritmo dos trabalhos. Nesse dia, a aula foi dividida em dois 

momentos, o primeiro para a discussão teórica acerca dessa metodologia pedagógica 

e o segundo para colocar em prática os conhecimentos construídos, por meio do 

planejamento e construção de uma aula de campo hipotética nas ruinas históricas de 

Queimado na Serra. 

 

Na primeira metade da aula (FIGURA 17) foi discutido junto com os professores a 

necessidade de uma aula de campo ter intencionalidades, pois, caso contrário, pode 

se resumir a apenas um passeio. O palestrante se dedicou a expor as potencialidades 

pedagógicas dos espaços não formais9, contribuindo para uma compreensão de que 

é possível utilizar os diversos espaços da cidade no processo de construção do 

conhecimento. Foram abordadas também algumas questões relacionadas à 

Educação Ambiental Crítica, da perspectiva de Loureiro (2006), destacando a 

intrínseca relação necessária entre homem e ambiente, um dos temas mais propícios 

para trabalharmos em uma aula de campo. 

 

                                            
9 Daniela Jacobucci (2008) sugere que os espaços não formais podem ser divididos em duas categorias 
para facilitar nosso entendimento: os locais que são instituições e locais que não são instituições. Na 
primeira são incluídos os espaços regulamentados que possuem equipe técnica, como os Museus, 
Centros de Pesquisas e Jardins Botânicos, Zoológicos, entre outros. A segunda categoria, por sua vez, 
se refere aos ambientes naturais e urbanos, que não possuem uma estruturação institucional, incluindo-
se, assim, parques, teatros, praças, entre outros tantos. 
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Figura 17 – Aula com a turma da manhã 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Os professores participaram ativamente, em ambos os turnos, comentando suas 

experiências com a utilização da aula de campo; cujo o grande diferencial é sua 

capacidade de construir uma aprendizagem crítica, por meio do contato direto com o 

espaço e com a cultura em exposição. Todavia, também foram confessadas as 

dificuldades enfrentadas para utilizar tal metodologia: “parece que é proibido tirar o 

aluno da sala de aula”, foi um relato de um cursista. 

 

No segundo momento (FIGURA 18), após o intervalo, os professores se reuniram em 

grupos a fim de planejar, e executar, uma aula de campo na Igreja de São José de 

Queimado (FIGURA 19). Após 30 minutos de trabalho, os grupos iniciaram as 

apresentações, as quais foram mediadas pelo professor Ramos.  
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Figura 17 – Momento da formação com a turma da tarde, planejando uma aula de 
campo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (2018) 

 

A partir das apresentações dos grupos, foi possível observar o crescimento no campo 

pedagógico, e conceitual, dos cursistas em relação aos conteúdos estudados ao longo 

da formação. Alguns professores demonstram saltos qualitativos em direção a uma 

compreensão democrática do campo da cultura, bem com a sua utilização pedagógica 

Figura 18 - Igreja de São José de Queimado 



88 
 

a partir da ressignificação de um bem cultural.  Reproduzimos relatos abaixo que nos 

chamaram a atenção. 

Professora 1: “Nossa intenção seria mais de uma apropriação, 

apropriar e reconhecer o local como um patrimônio histórico e cultural 

da Serra. [...] Próximo ao território, que é de resistência negra, existe 

um presídio chamado pelo mesmo nome, também de Queimados, cuja 

população que é presa é majoritariamente negra. ” 

Professora 2: “[...] Levar o aluno a entender os significados que tem 

o patrimônio, que a Igreja de Queimados não tem a mesma a 

significação do Palácio Anchieta, que é constantemente restaurado e 

tem visitas guiadas. É levar o aluno a compreender que isso não é por 

acaso, tem todo um fundo histórico, que tem um processo, que houve 

essa construção de apagamento de memória. E que essa visita é mais 

do que contemplativa, que possam entender a relação de escravidão 

que houve na época, o motivo que os escravos se revoltaram, a 

promessa de liberdade e trazer para nosso cotidiano, quais são as 

relações de escravidão moderna. ”  

Professor 3: “ Queimado tem uma energia que mexe um pouco não 

só a questão histórica, mas também com a identidade [...] Essa relação 

de afeto que você tem que ter com a identidade, lugar não é só uma 

paisagem, tem coisas que nos ligam a aquele lugar, esse momento é 

de construir esses vínculos, principalmente com nossos meninos afro-

descentes, para que não se envergonhem, mas veja como movimento 

de luta. Alguns meninos choraram, quando fizemos um momento de 

silêncio. ” 

Professora 4: “A maior parte da população da Serra é uma população 

de imigrantes, então eles não têm uma relação afetiva com o local, 

então eles nem conhecem, nem ouviram falar. Resgatar a história de 

Queimados é resgatar um local. ”  

Professor 5: “A gente estuda muito História Geral e do Brasil, a gente 

não estuda a regional. Eu tenho vários colegas, e eu mesmo, eu 

conheço muito pouco a história do meu estado e do município. Eu sei 

muita coisa da história da Europa, das Américas e não sei a daqui. “ 
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Nos relatos dos professores foi possível identificar que ao exercitar a possibilidade de 

propiciar uma aula de campo ao sítio arqueológico da antiga Vila de Queimado, os 

conceitos de memória e identidade foram intensamente movimentados, bem como o 

de esquecimento. É necessário apontarmos que a vila em questão foi, no século XIX, 

palco de uma grande insurreição de negros escravizados em busca da liberdade. 

Hoje, as ruínas de Queimado são apropriadas como símbolo de resistência pela 

comunidade negra. 

Os cursistas, ao utilizarem esse patrimônio como mediador de reflexões sobre formas 

de opressão e dominação, - de esquecimento - sedimentaram o entendimento de que 

a educação patrimonial pode se configurar como uma ferramenta poderosa capaz de 

auxiliar os sujeitos a compreenderam a sua relação com o local em que que vivem, 

bem como a relação com os demais sujeitos. O espaço da ação de um episódio de 

luta e resistência produz na atualidade vínculos sociais, podendo gerar formas simples 

de solidariedade, confiança e sociabilidade fundamentais para a vida social.  

A educação patrimonial pode auxiliar nessa tarefa, pois permite que o 

homem, ao se apropriar da história do local onde vive, entre em contato com 

sua própria história. Ao preservar a sua memória, preserve a memória de seu 

grupo social, desenvolvendo um processo de identidade e valorização da sua 

auto-estima. (SCHWANZ, 2006, p. 40) 

 

7.8 SÉTIMO ENCONTRO - 17/09/2019 

 

O sétimo encontro formativo foi dedicado às apresentações das práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores participantes da formação continuada (Figura 20). 

Dessa forma, esse dia foi chamado de Seminário de Educação Patrimonial. Foi 

solicitado aos cursistas que produzissem uma prática cujo patrimônio deveria ser um 

dos temas abordados, seja como principal ou como transversal de ensino. Para além 

disso, o encontro configurou-se como um momento de confraternização entre os 

participantes, pois, inicialmente, essa foi a data prevista para o fim da formação. 

Apesar de não ser o último encontro, foi aplicado o questionário final da pesquisa, pois 

o próximo seria uma aula de campo. 
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Figura 19 - Apresentações das práticas pedagógicas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

As propostas apresentadas pelos professores cristalizaram uma pluralidade de usos 

e possibilidades para o patrimônio cultural da cidade de Serra, como se apresenta no 

Quadro 7. 
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Quadro 7- Práticas pedagógicas apresentadas pelos professores no Seminário de 

Educação Patrimonial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A partir dos relatos dos professores e de uma leitura das práticas pedagógicas 

podemos destacar um universo de suas utilizações, principalmente a partir dos 

seguintes temas: 

 O patrimônio cultural como possibilidade de construção de uma identidade e 

do sentimento de pertencimento; 

Seminário de Educação Patrimonial 

T
e

m
á

ti
c
a
 

Manhã Tarde 

Trilhando o Patrimônio artístico, histórico e 

cultural do município de Serra – ES. 

 

O Relevo e o Patrimônio Natural Capixaba: 

O Mestre Álvaro. 

 

Projeto: O Congo pede passagem. 

 

Possibilidades pedagógicas no ensino de 

geografia com as paisagens – Um novo 

olhar para a Igreja Reis Magos 

 

Igreja São José de Queimados. 

 

Prática pedagógica: visita ao Centro história 

de Vitória. 

 

 

A escola vai ao Museu:  Um olhar 

pedagógico sobre o patrimônio histórico 

capixaba – Museu Solar Monjardim. 

 

Plano de aula sobre patrimônio a Casa De 

Pedra. 

 

Aula de Campo - Igreja de São José do 

Queimado: escravidão e lutas abolicionistas. 

 

Conhecendo o patrimônio histórico e 

cultural da Serra. 

 

 

Por uma ressignificação em campo 

mediante aos espaços cotidianos de 

vivências. 

 

Aula de campo no sítio histórico de São 

José Do Queimado 

 

Patrimônio Cultural: o caso da Igreja dos 

Reis Magos. 

 

 

x 

 

Insurreição do Queimado: A luta histórica 

por justiça social do negro no Brasil. 

 

x 
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 A utilização da educação patrimonial como ação que aproxima elementos da 

geografia e da história do município de Serra, que não são abordados nos 

livros didáticos.  

 O patrimônio cultural como mediador de reflexões sobre desigualdades 

sociais; 

 A superação da lógica do elogio ao monumento, a partir da utilização do 

patrimônio cultural como mediador de saberes escolares; 

 Pertencimento e reconhecimento fortalecendo a necessidade de trabalharmos 

aspectos da história e da geografia local; 

 A migração constante como obstáculo à construção de uma identidade; 

 O patrimônio como afetividade pode estreitar os laços entre a escola e 

comunidade a qual pertence; 

 A formação como espaço de afeto e enriquecimento. 

 

As propostas construídas pelos professores demonstram uma pluralidade de usos do 

patrimônio cultural em sala de aula como mediador na aprendizagem de saberes e 

como móbil para valorização dos diversos tipos de manifestações culturais. Isso pode 

contribuir para uma melhor convivência dos agentes sociais em uma sociedade plural, 

ao produzir o respeito a partir das diversidades dos grupos e de suas culturas.  

Atento aos desafios apontados para uma educação patrimonial crítica, a Portaria N° 

137/2016, publicada pelo IPHAN, trouxe alguns entendimentos básicos para essas 

ações pedagógicas. Além disso, definiu a educação patrimonial como um tema 

transversal de ensino e interdisciplinar, assim, como sendo um conceito permeado de 

valores essenciais para o processo de construção da cidadania dos alunos e também 

para a sociedade brasileira. 

As práticas pedagógicas apresentadas no sétimo encontro dialogam com a proposta 

de Educação Patrimonial apontada na Portaria do Iphan, pois ao tomarem a cultura 

da cidade de Serra, buscaram propiciar aos alunos o conhecimento do meio em que 

vivem, bem como de sua história e como as coisas ganharam o sentido de patrimônio. 

Por meio dos temas transversais e a interdisciplinaridade é possível pensar novas 

possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem, tendo o patrimônio cultural 

como mola propulsora. 
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O patrimônio ao aproximar das características locais, incluindo as ambientais, pode 

ter contribuído para que os professores cursistas passassem a considerar a si 

mesmos, como parte do meio ambiente. Esse avanço em direção a uma consciência 

ambiental é importante, na medida em que ele foi propiciado coletivamente, fazendo 

da Educação Ambiental, tema abordado no transcurso da sexta etapa da formação, 

uma construção coletiva.  

Reflexões nessa arena de tensões ajudam a caminhar para uma proteção efetiva da 

conservação do ambiente, por meio do processo educativo. O ator social acessa a 

informação ambiental, tomando-a como instrumento para a compreensão das 

relações entre si e o ambiente, dele percebendo-se como parte.  

Compreender a vida a partir de sua complexidade e em sua totalidade significa abrir 

espaço para práticas pedagógicas transformadoras, favorecendo diálogos com nós 

mesmos, com os que pertencem a nossa comunidade, “com a humanidade, com os 

outros seres vivos, com os ventos, as marés, os rios, enfim, o mundo, transformando 

o conjunto das relações pelas quais nós definimos como ser social e planetário 

(LOUREIRO, 2006, p. 23) ”. 

O questionário final aplicado nesse dia foi dividido em dois quadros de perguntas 

objetivas (QUADRO 8 e 9), cujo objetivo principal era avaliar a formação continuada 

oferecida e colher algumas percepções dos professores participantes da formação. A 

partir das respostas obtidas, encontramos os seguintes resultados: 

 

Quadro 7 – Questionário final I: sobre o desenvolvimento da formação continuada 

Nº Pergunta Sempre 
A maioria 

das vezes 

Poucas 

vezes 
Nunca 

A1 
Os professores formadores demonstraram 

domínio dos conteúdos apresentados? 
37 4 0 0 

A2 

Houve sequência no desenvolvimento do 

assunto de modo que facilitasse o 

entendimento por parte do cursista? 

39 2 0 0 

A3 
A metodologia de ensino utilizada foi adequada 

aos objetivos propostos? 
30 11 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Quadro 8 – Questionário final II: sobre o desenvolvimento da formação continuada 

Nº Pergunta Sim Parcialmente Não 

B1 O curso correspondeu ao esperado? 40 1 0 

B2 Os objetivos do curso foram alcançados? 39 2 0 

B3 Houve organização no desenvolvimento do curso? 41 0 0 

B4 
O local e a infraestrutura foram adequadas para o bom 

desenvolvimento do curso? 
40 1 0 

B5 
O curso contribuiu para ampliação do seu entendimento 

acerca do Patrimônio Cultural? 
41 0 0 

B6 
Algum ponto abordado durante o curso contribuiu com sua 

prática em sala de aula? 
40 1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
 

Além da avaliação com as questões objetivas, foi dedicado um espaço para 

comentários, no qual o cursista poderia manifestar sua opinião sobre a formação 

continuada. Assim, algumas observações se mostraram amplamente relevantes, 

conforme expostas a seguir, as quais permitirão uma discussão em momento 

posterior, por ocasião da dissertação. 

Comentário 1: “O curso contribuiu para as minhas práticas diárias em 

sala. Todos os encontros foram riquíssimos e despertaram interesse 

para aprofundar os meus conhecimentos. ” 

Comentário 2: “O curso foi essencial para minha formação. 

Excelente!” 

Comentário 3: “O curso propõe trabalhar educação patrimonial como 

metodologia que busca potencializar a produção de conhecimento 

atrelada à formação de sujeitos críticos, inventivos e protagonistas de 

suas práticas. ” 

Comentário 4: “Curso muito bom. Superou expectativas. Excelente 

tema. Abordar a importância do patrimônio sob uma nova perspectiva 

foi fundamental para minha prática e atuação em sala de aula. ” 

Comentário 5: “O curso foi organizado e bem planejado. Trouxe 

grandes contribuições para minhas práticas em sala de aula e ampliou 

meus conhecimentos acerca do patrimônio cultural da Serra. ” 

Comentário 6: “O curso foi muito proveitoso. Abordou, além da teoria, 

a possibilidade de repensarmos nossas práticas. Pessoalmente, me 
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impulsionou a desenvolver um projeto com visita técnica com meus 

atuais alunos. ” 

Comentário 7: “O curso foi fundamental para despertar nos 

professores o quanto é necessário envolver o aluno no espaço em que 

está inserido, mas que não o conhece. Conhecer a cultura local, do 

seu estado, faz com que crie uma identidade enquanto sujeito. ”  

Comentário 8: “O curso contribuiu de forma significativa para 

despertar a necessidade de incluir o patrimônio cultural no 

planejamento das atividades pedagógicas, como instrumento de 

valorização da identidade local, de tornar tangível aos alunos os 

acontecimentos históricos e culturais do espaço em que vivem, bem 

como deixar para as próximas gerações a importância de preservação 

e valorização destes patrimônios”. 

 

Para além desses instrumentos, foi reservado um espaço para a discussão sobre o 

processo formativo como um todo, podendo os professores exporem suas opiniões 

sobre a formação, mas também a respeito do espaço de troca e construção de 

conhecimentos em grupo, com os professores da rede municipal. Vejamos alguns 

relatos: 

Professora 1: “Eu queria destacar um detalhezinho, não é nem 

cômico, a gente tem um histórico de participar de algumas 

formações que você olha para os lados, e muitas vezes, vê um 

amigo pescando, um ali que está fazendo outra coisa, mexendo 

no celular. No caso, de corpo presente, mas a alma viajando em 

outro lugar.  

E nessa formação, se pararmos para repensar todo o processo 

de formação, está todo mundo focado, foi um diferencial, o foco 

o comprometimento de fato. Ou seja, foi uma temática que 

chamou a atenção, uma metodologia que foi receptiva, que foi 

aceita e o resultado foi bem positivo. 

É o que dialogamos e solicitamos sempre, uma formação que 

faça a diferença, que toque também, que contribua de alguma 

forma. ” 
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Professor 2: “Para além de uma formação e o fato de ser 

presencial, pois você tem uma pessoa ministrando a formação, 

uma pessoa a frente, mas você tem vários outros aqui e que 

também contribuíram ao longo do processo. Muitas das coisas 

que eu aprendi da formação foram trazidas até pelos 

participantes. ”  

Professor 3: “Eu, enquanto professor de geografia, me 

surpreendi com a nossa convivência, achei que foi bastante 

proveitoso [...]. A formação foi muita prazerosa e, afinal, somos 

humanas”. 

 

7.9 OITAVO ENCONTRO - 22/10/2019 

 

No último encontro da formação continuada realizamos uma aula de campo mediada 

em três espaços no centro histórico da cidade de Serra. A escolha dos locais ocorreu 

por meio de dois eixos: a) bens culturais elencados pelos cursistas ao longo da 

formação; b) espaços que fossem capazes de produzir questionamentos a partir das 

leituras dos professores sobre o local. Dessa forma, em nosso percurso, exploramos 

três espaços com potencial pedagógico, os quais são: a Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição, a Casa de Congo e o Museu Judith Leão Castello. 

A aula teve início às 08:00 horas, na turma matutina, e às 13:00, com o grupo 

vespertino. O ponto de encontro do grupo foi na praça em frente à Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição, nosso primeiro espaço. Nesse local, foi desenvolvida uma 

breve reflexão sobre a origem do município de Serra, dos atores sociais que foram 

esquecidos nesse processo e da do fugaz processo de modernização urbano do 

século XX, ainda perceptível nos poucos edifícios históricos remanescentes e 

cristalizada no própria Igreja Matriz (FIGURA 20 e 21). 
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Figura 20 – Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

 
Fonte: Google Maps (2019) 

Figura 21 – Grupos na Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

O segundo espaço visitado foi o Museu do Congo, que funciona no mesmo edifício 

que o Museu Judith Leão Castello (Figuras 22 e 23). Fomos recebidos por dois 

conhecidos agitadores culturais da cidade, Teodorico Boa Morte e Genésio Kuster 

(Tute), que mediaram a visita no local. Na roda de conversa propiciada pelos dois 

mediadores, alguns temas foram abordados, mas dois, em específico, conferiram 

maior tônica ao evento, a origem da festa de congo e a história de Queimado. Para 

finalizar a visita nesse local, o cancioneiro Teodorico executou algumas músicas, bem 

conhecidas, da Festa de São Benedito, a qual ocorre sempre no dia 26 dezembro de 

cada ano em Serra Sede. 
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Figura 22 - Casa de Congo e Museu Judith Leão Castello 

 

Fonte: Google Maps (2019) 

Figura 23 - Grupos na Casa de Congo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Por fim, foi visitado o Museu Judith Leão Castello (Figura 24), local que mantém íntima 

relação com as transformações da vida urbana da cidade e com a vida política do 

município. No casarão, que pertenceu ao capitão João Cardozo Castello, funciona um 

museu que se propõe a dialogar a trajetória do edifício com a história da cidade por 

meio de um museu-casa. No local, os cursistas puderam ter contato com o mobiliário 

de época, obras de artes e conhecer aspectos da vida social de uma família abastada. 

No museu, há uma exposição permanente que narra a Insurreição de Queimado, por 

meio de quadros, contraste que pode ser utilizado para produção de reflexões sobre 

os espaços de memórias. 
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Figura 24 - Grupos no Museu Judith Leão Castello 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Com a aula de campo foi possível produzir novos olhares sobre os espaços visitados, 

a fim de que os professores, a partir dos conhecimentos adquiridos, pudessem se 

apropriar desses espaços em suas práticas pedagógicas. Os diálogos durante a aula 

de campo evidenciavam a necessidade de compreender a cidade como um local de 

aprendizagens. 

 A experiência favoreceu a observação crítica, a problematização e a análise não só 

do objeto, mas do contexto que a ele se subjaz. Analisar o lugar de vivência significa 

considerar o particular, o histórico, o cultural e as identidades, destacando a 

negociação pela permanência no tempo e as mudanças em virtude das disputas que 

o patrimônio enfrentou. 
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8 PRODUTO EDUCATIVO 

 

O produto educativo confeccionado, trata-se de um caderno pedagógico sobre o 

patrimônio cultural do Município de Serra, a partir do escopo de promovermos, a priori, 

o ethos da educação patrimonial entre os professores que atuam nessa cidade, 

destacando o patrimônio material e imaterial, em interface com uma educação 

emancipadora.  

 

Dessa forma, esse material será dedicado para o uso escolar, cujo seu maior objetivo 

é possibilitar a utilização do patrimônio cultural em práticas pedagógicas, por meio de 

abordagens criativas e críticas dos bens culturais. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessa pesquisa, objetivamos construir, junto aos professores de história e de 

geografia da rede municipal de Serra, um entendimento democrático a respeito do 

conceito de Patrimônio Cultural, a fim de compreender as potencialidades do uso de 

bens culturais no processo de ensino aprendizagem escolar, com vistas a promover a 

preservação do patrimônio de uma cidade, a partir do sentimento de pertencimento. 

Assim, compreender as possibilidades do uso do patrimônio cultural em sala de aula 

foi o nosso objetivo geral dessa pesquisa o qual ordenou os passos para sua 

realização. 

 

Nesse sentido, apontar a trajetória histórica da preservação do patrimônio nacional foi 

essencial para a construção desse trabalho. Entendermos que o processo de 

salvaguarda dos bens culturais realizado pelo IPHAN a partir do seu surgimento em 

1937 nos indica que a participação popular foi nula até 1980, apesar dos esforços e 

concepções contidas no anteprojeto produzido por Mário de Andrade naquele 

contexto. 

 

Patrimônio cultural e identidade nacional podem ser considerados sinônimos. Sendo 

assim, cabia o IPHAN, por meio do seu Conselho Consultivo, construir essa 

identidade, ao selecionar o que deveria constituir esse hall da cultura brasileira. Dessa 

forma, os técnicos e especialistas optaram por privilegiar os bens materiais, em sua 

maioria, ligados à uma elite, seja ela econômica, política ou religiosa, o que se 

cristalizou na tentativa de produzir uma representação do que deveria ser a cultura 

brasileira. 

 

A pesquisa com o patrimônio cultural mostrou que esse conceito não é isolado. Ao se 

trabalhar com ele, outros conceitos também foram movimentados. Nesse sentido, foi 

necessário dialogarmos sobre conceitos basilares como memória, identidade e a 

cidade como um bem cultural em disputa, passando a fazer parte dos eixos que 

esteiam esse trabalho. Pensar o patrimônio como resistência dentro de uma luta por 

reconhecimento também foi necessário (HONNETH, 2003), tendo em vista a 

ampliação do sentido do termo patrimônio cultural. 
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Compreender a educação patrimonial como uma ação pedagógica, que estimule o 

exercício democrático da memória foi um dos pontos norteadores da formação 

continuada. Logo, trabalhar com esses pressupostos, significa se afastar da 

enfermidade de somente narrar (FREIRE, 2015) na esperança que isso produza 

pertencimento. A utilização pedagógica do patrimônio cultural em sala de aula deve 

adotar como ponte para o diálogo as leituras de mundo dos alunos, para assim, 

produzir o sentimento de pertencimento. 

 

Na formação continuada, trabalhamos com as leituras de mundo dos professores, que 

são bases para as suas representações (CHARTIER, 1990) sobre o patrimônio 

cultural. No caminho formativo, foi propiciada a vivência de novos saberes, a fim de 

produzir novos olhares sobre própria a prática docente e da potencialidade educativa 

do patrimônio cultural da cidade de Serra.   

 

Sobre a produção e execução da formação continuada, esse processo acabou por 

movimentar o corpo técnico e administrativo do CEFOR e da GEFOR da Serra e 

auxiliar-nos com a construção da parte teórica dessa pesquisa. Durante todo o 

processo da formação colaborativa, objeto dessa pesquisa, buscamos manter o 

diálogo como ponto principal, seja na elaboração, seja na sua execução. Isso permitiu 

a efetiva participação do grupo na temática pesquisada, tornando possível mudanças 

nos caminhos traçados, em função das demandas surgidas. 

 

O município de Serra possui uma riqueza de patrimônios culturais, fruto dos diversos 

grupos que formam o povo dessa cidade. A educação patrimonial comprometida com 

o diálogo, a qual se afasta da lógica do elogio e contemplação, é capaz de revelar o 

grande potencial pedagógico desses bens culturais, como mediadores de saberes.  

Pensando nessa possibilidade do uso da educação patrimonial nas escolas, foi 

oferecida a formação continuada, em parceria com a SEME, o que possibilitou 

vivências ao longo dos encontros. Para além disso, o espaço de formação foi 

importante, pois ofereceu, além do enriquecimento dos conhecimentos, afeto e 

acolhimento para os profissionais da educação. 
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Em uma cidade que cresce desde a década de 70, que possui fluxos migratórios 

internos e externos, presentes nos relatos dos professores na maioria dos encontros, 

podemos pensar a educação patrimonial como ferramenta poderosa a ser utilizada 

pelos professores, nos diversos processos pedagógicos escolares, pois pode auxiliar 

na produção de sentimento de pertencimento. Quer por meio de metodologias que 

busquem sensibilizar as pessoas, quer pela possibilidade de trabalhar aspectos 

históricos e geográficos locais, ignorados pelos materiais didáticos. Patrimônio é afeto 

que afeta os indivíduos. 
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ANEXO A - TCLE PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE EXTENSÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado(a) professor(a),  

A presente pesquisa tem como objetivo compreender a utilização pedagógica do patrimônio cultural 
do município de Serra.  

O presente curso de extensão faz parte de uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós-

graduação em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes, desenvolvida 
pelo mestrando Henrique Sepulchro Furtado, sob orientação do Prof Dr Carlos Roberto Pires 

Campos, que tem como objetivo analisar a compreensão pedagógica dos patrimônios culturais do 
município de Serra bem como sua utilização em sala de aula, como mediador de aprendizagens de 

saberes escolares. Você foi selecionado através de sugestão da Gerência de Formação da SEME –
Serra para cursar esta formação a ser ofertada pelo Centro de Referência em Formação e Educação 
a Distância e caso deseje participar do curso de extensão, assinale “sim” na pergunta abaixo, para 

fins formais e legais. Ao matricular-se no curso o participante automaticamente estará concordando 

com os termos da pesquisa.. As informações e/ou mídias geradas ou fornecidas durante o curso não 
serão utilizadas em seu prejuízo, serão mantidas em sigilo durante todas as fases da pesquisa, 

sendo utilizadas apenas para fins pedagógicos e de análises decorrentes da pesquisa, sem 
mencionar seu nome. Caso considere que a regras do curso ou etapas realizadas são invasivas ou 

em desacordo como princípios que acredita e defende, poderá solicitar adequações que serão 
prontamente analisadas e implementadas caso sejam pertinentes aos interesses dos demais 
participantes.  Poderá também optar pela não participação do curso assinalando “não” na opção 

abaixo. Mesmo, em momento posterior, isto é, após ter concluído parte do curso, caso se julgar que 

as informações fornecidas poderão prejudica-lo de alguma maneira ou por qualquer outro motivo, 
mesmo sem justificativa, poderá solicitar a qualquer momento desligamento do curso e for dos seu 

desejo, pedir a exclusão das informações, cuja solicitação será prontamente atendida sem nenhum 
prejuízo.  Qualquer informação sobre a pesquisa ou dos seus resultados poderá ser solicitada ao 

pesquisador a qualquer momento da pesquisa, que se coloca à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. Esta pesquisa segue todas as recomendações do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Ifes (CEP/IFES), com informações e contato abaixo, que zela pelo interesse dos participantes da 
pesquisa para que estes sejam respeitados em sua integridade e dignidade, de forma que a pesquisa 

seja desenvolvida dentro dos padrões éticos científicos.  

 Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP ]   
Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255  
Tel:  (27) 3357-7518  
E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br  

  
Caso haja interesse em fazer parte desta pesquisa científica através do curso de extensão, assinale 
a opção "sim", caso contrário assinale a opção "não".  

(  ) Sim               (  ) Não  

  

       

 
       Assinatura do pesquisador                                                  Assinatura do participante   
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ANEXO B -  TCIV PARA FINS EDUCACIONAIS 
 

 
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REITORIA 

Av. Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-264 – Vitória- ES 27 3357 7500  

 

TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS EDUCACIONAIS 

 

Nome:___________________________________________________________________________

Data de Nascimento:______/_____/______CPF:__________________________________________ 

Nacionalidade:______________________________ Estado Civil:_____________________________     

Profissão:_________________________________________________________________________

Endereço:_________________________________________________________________________ 

CEP:_______________________ Cidade: ________________________________ UF: ___________ 

Telefone: (   )__________________________ E-mail:______________________________________ 

 
Ora designado CEDENTE, firma e celebra com o Ifes – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
do Espírito Santo, por meio do CEFOR – Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância 

Endereço: Rua Barão de Mauá, nº 30, Jucutuquara, CEP 29040-860, Vitória – ES, designado 
CESSIONÁRIO, o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS 
EDUCACIONAIS mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas, que voluntariamente aceitam e 

outorgam: 

Por meio do presente instrumento autorizo o CEFOR a utilizar minha imagem e/ou voz, captada por meio de 

fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, declarações, videoconferência, conferência 

web, entrevistas e/ou ações outras realizadas a serem utilizados com fins educacionais nas redes de ensino 

público. 

Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, gratuito e não exclusivo, não havendo 

impedimento para que o(s) CEDENTE(s) utilize(m) o material captado como desejar(em). 

Declaro que o CEFOR está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido material produzido, com 
direito de utilização, de forma ilimitada e por um prazo indefinido no que se refere à concessão de direitos 
autorais, utilização e licenciamento a terceiros, para que façam uso, de qualquer forma, no todo ou em parte, 
deste material ou de qualquer reprodução do mesmo em conexão com o MEC. 

Declaro ainda que renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso da imagem e outras 

informações ou de utilizações decorrentes da mesma. Reconheço que o MEC confiará nesta autorização de 

forma absoluta e concordo não exigir qualquer indenização relacionada ao exercício das autorizações 

concedidas por meio deste instrumento. 

A cessão objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a IMAGEM E VOZ do CEDENTE 

sob as modalidades existentes, tais como reprodução, representação, tradução, distribuição, entre outras, 

sendo vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa. 
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A cessão dos direitos autorais relativos à IMAGEM E VOZ do CEDENTE é por prazo indeterminado, a não 

ser que uma das partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência mínima de 90 (noventa dias). 

Fica designado o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária do Espírito Santo, para dirimir quaisquer 

dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser superadas pela mediação 

administrativa. 

 

Assinatura do  CEDENTE: ________________________________________________________________ 

Local: ___________________________________________________________, data _____/_____/_____  

 


