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RESUMO 

 

FARACO, André Frota Contreras. Educação Patrimonial: processo participativo de 

identificação de referências culturais dos universitários do campus USP São Carlos. 

2022. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

A presente pesquisa aborda questões relacionadas às ações que aproximam 

patrimônio cultural e educação, recorrentemente denominadas como Educação 

Patrimonial. Para isso, o objetivo central consiste em aprofundar a base conceitual da 

Educação Patrimonial como processos educativos, como um campo de estudos 

transversal à educação e ao patrimônio cultural, a fim de consolidar referenciais 

teóricos, estratégias de ação e ferramentas possíveis para o desenvolvimento desses 

processos, a partir de uma experiência de Educação Patrimonial com um grupo de 

alunos regulares do Campus São Carlos da Universidade de São Paulo (USP). Tem-

se como hipótese de investigação que a Educação Patrimonial, como processo 

educativo participativo, é imprescindível para identificar as referências culturais – que 

são os sentidos atribuídos ao Patrimônio Cultural – dos universitários em São Carlos, 

SP, e se constitui como um instrumento fundamental no esforço coletivo de construção 

de uma sociedade participativa que se reconheça e se afirme a partir das suas 

próprias referências culturais. O desenvolvimento da pesquisa considera uma 

sociedade já impactada pelas tecnologias de informação e comunicação, em que a 

cultura digital é uma realidade. Por meio de estratégias combinadas, a pesquisa em 

geral recorreu ao método qualitativo, por buscar a explicação de um fenômeno social 

em um contexto complexo e contemporâneo, que é a Educação Patrimonial, que foi 

investigada de uma maneira holística como uma intersecção dos conjuntos das áreas 

da Educação e do Patrimônio Cultural, somando aqui a contribuição do método 

histórico para estabelecer o percurso do campo da Educação Patrimonial desde a 

década de 1970. Recorreu-se, ainda, ao método da pesquisa-ação, propondo-se uma 

investigação exploratória a partir do desenvolvimento de um processo educativo de 

Educação Patrimonial em São Carlos, SP, de forma remota, virtual e com atividades 

síncronas e assíncronas, que tenha, como produto final, a elaboração de um 
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inventário participativo audiovisual. Estruturalmente, o projeto se estabelece em três 

momentos. O primeiro momento, com a revisão conceitual de Educação Patrimonial 

como processo educativo, estabelecido a partir da revisão e análise bibliográficas. O 

segundo, com a investigação exploratória. E no terceiro momento, foram construídas 

análises qualitativas, a partir da análise e interpretação dos resultados da experiência 

do processo educativo em São Carlos e do produto final desta experiência – o 

Inventário Participativo audiovisual. Espera-se, assim, que a pesquisa contribua ao 

campo da Educação Patrimonial, consolidando-o como um campo em que os 

processos educativos visam à construção coletiva do conhecimento, considerando 

que os educandos possuem as suas referências culturais que são constituídas pela 

maneira que são e estão no mundo – mundo este cuja realidade é a da informação e 

da comunicação pelos recursos digitais. Desse modo, em meio a difusão de ações 

conscientizadoras e instrutivistas, que desconsideram os contextos socioculturais dos 

educandos, este trabalho propõe a superação de uma visão hegemônica dos bens 

culturais, e o estudo de uma ação que autonomize os educandos para que se 

reconheçam e se afirmem pelas suas referências culturais, colaborando na construção 

de uma sociedade mais participativa e no fortalecimento e reconhecimento da 

pluralidade de memórias dos grupos sociais que compõem a sociedade brasileira. 

Palavras-chave: Educação Patrimonial. Patrimônio Cultural. Educação. Referências 

Culturais. Cultura Digital. 
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ABSTRACT 

 

FARACO, André Frota Contreras. Heritage Education: participative process of 

identification of cultural references of the university students at the campus USP São 

Carlos. 2022. Dissertation (Master Degree in Architecture and Urbanism) – Institute of 

Architecture and Urbanism, University of São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

The present research addresses issues related to the actions that bring cultural 

heritage and education together, recurrently referred to as Heritage Education. To this 

end, the central objective is to deepen the conceptual basis of Heritage Education as 

educational processes, as a cross-cutting field of study to education and cultural 

heritage, in order to consolidate theoretical frameworks, action strategies and possible 

tools for the development of these processes, based on an experience of Heritage 

Education with a group of regular students of the University of São Paulo (USP) at the 

campus in São Carlos. The research hypothesis is that Heritage Education, as a 

participatory educational process, is essential to identify the cultural references - which 

are the meanings attributed to Cultural Heritage - of university students in São Carlos, 

SP, and that it constitutes a fundamental instrument in the collective effort to build a 

participatory society that recognizes and affirms itself on the basis of its own cultural 

references. The research development considers a society already impacted by 

information and communication technologies, in which digital culture is a reality. 

Through the use of combined strategies, the research in general resorted to the 

qualitative method, for seeking the explanation of a social phenomenon in a complex 

and contemporary context, which is Heritage Education, which has been investigated 

in a holistic manner as an intersection of the sets of the fields of Education and Cultural 

Heritage, adding here the contribution of the historical method to establish the course 

of the Heritage Education field since the 1970s. The action-research method has also 

been applied, proposing an exploratory investigation from the development of an 

educational process of Heritage Education in São Carlos, SP, in a remote and virtual 

manner, with synchronous and asynchronous activities, which has, as a final product, 

the elaboration of an audiovisual participatory inventory. Structurally, the project has 

been established in three moments. The first moment, with the conceptual review of 
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Heritage Education as an educational process, established from the literature review 

and analysis. The second one, by exploratory research. And in the third moment, 

qualitative analyses were built, based on the analysis and interpretation of the results 

of the experience of the educational process in São Carlos and the final product of 

such experience - the participatory audiovisual inventory. The research is expected to 

contribute to the field of Heritage Education, consolidating it as a field in which the 

educational processes aim at the collective construction of knowledge, considering that 

the students have their cultural references that are constituted by the way they are and 

behave in the world - a world whose reality is that of information and communication 

through digital resources. Therefore, in the midst of the dissemination of awareness-

raising and instructivist actions which disregard the socio-cultural contexts of the 

students, this work proposes to overcome a hegemonic view of cultural goods, and to 

study an action that autonomizes students so that they recognize and affirm 

themselves through their cultural references, collaborating in the construction of a 

more participatory society and in the strengthening and recognition of the plurality of 

memories of the social groups that form Brazilian society. 

Keywords: Heritage Education. Cultural Heritage. Education. Cultural References. 

Digital Culture. 
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a partir do “Manual de Aplicação” (INSTITUTO, 2013) e da publicação “Educação 
Patrimonial: inventários participativos” (FLORÊNCIO et al, 2016), 2021. [129-130] 

QUADRO 05 – Plano de ação. Fonte: AUTOR, 2021. [179-181] 
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O pesquisador e a sua orientadora estão vinculados ao Programa de Pós-Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo (IAU.USP), na área de concentração Teoria e História da Arquitetura e 

do Urbanismo, na linha de pesquisa Cidade, Arte e Cultura, que busca estabelecer 

bases teóricas e conceituais para compreensão das dimensões culturais da cidade, 

da arquitetura e do design, problematizadas nas diferentes formas de manifestações 

artísticas e processos de representação, considerando as dimensões históricas, 

sociais, técnicas e políticas. Busca também se constituir um campo aberto à 

experimentação de elementos da linguagem para o desenvolvimento de alternativas 

práticas de observação dos fenômenos ligados à imagem.  

Ambos também pertencem ao Núcleo de Apoio à Pesquisa em Estudos de Linguagem 

em Arquitetura e Cidade (N.ELAC – IAU.USP), que trabalha com temas relacionados 

à representação e linguagem a partir de experiências focadas nos processos 

cognitivos presentes na percepção da cidade e da arquitetura, discutindo-se a 

construção do conhecimento no próprio uso dos meios de representação das diversas 

espacialidades. Entre 2012 e 2018, o Núcleo desenvolveu o projeto de extensão 

Patrimônio Arquitetônico, Design e Educação: Desenvolvimento de Sistemas 

Interativos Lúdicos, com foco em Educação Patrimonial, que, respeitando a cultural 

local, uniu os procedimentos do Núcleo às questões culturais locais, promoveu a 

exploração, a representação e a apropriação, pelo cidadão, de forma lúdica e criativa, 

de uma parte do conjunto patrimonial da cidade de São Carlos, SP, através de 

Sistemas Interativos – blocos tridimensionais, jogos educativos em meio digital e 

modelos tridimensionais em dobraduras de papel – que permitiram que o cidadão 

problematizasse dados de sua realidade local e desse início à estruturação de um 

posicionamento crítico na comunidade.  

Ainda, desde 2018, o Núcleo desenvolve o projeto de pesquisa Estudo de 

mapeamento digital 3D (fotogrametria) para educação e documentação patrimonial 

(FAPESP nº 2018/18958-0), com o objetivo de estudar e experimentar o mapeamento 

digital com aplicação em duas frentes: na documentação de patrimônios histórico-

culturais e como contribuição para a Educação Patrimonial. 

Sendo assim, a pesquisa aqui proposta advém da consideração de que a comunidade 

deve participar como sujeito ativo do processo de preservação dos seus bens 

culturais, para que estes não sejam apartados da memória coletiva da comunidade. 
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Para isso, contemporaneamente, faz-se necessário deslocar o interesse nos bens 

culturais em si para a experiência das pessoas e as relações que elas estabelecem 

entre elas e os lugares em que vivem, como defendem Martins (2015) e Meneses 

(2017), uma vez que os atores sociais do território são indissociáveis dos bens 

culturais, devendo as ações de preservação, portanto, contemplarem prioritariamente 

as pessoas e as experiências sociais que compartilham no e com o espaço. Por isso, 

para que haja a participação efetiva das comunidades, Nascimento e Scifoni (2015) e 

Florêncio (2015) defendem a Educação Patrimonial como processo educativo 

essencial para identificação não somente dos bens culturais em si, mas dos 

significados desses bens para as vivências e experiências da comunidade. 

Esses significados constituem as referências culturais. 

As inquietações do pesquisador têm as suas origens no desenvolvimento da pesquisa 

de iniciação científica Patrimônio Cultural em Santa Bárbara d’Oeste: origens, usos e 

problemas1, que investigou as origens, usos e problemas das edificações surgidas no 

final do século XIX e ao longo do século XX na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, com 

o objetivo produzir conhecimento relacionado ao patrimônio arquitetônico e focada na 

fundamentação teórico-metodológica e histórica em conservação e restauro, na 

investigação das características das edificações históricas; bem como em diagnóstico 

de contextos locais de interesse cultural como base imprescindível de subsídios para 

o debate e desenvolvimento de projetos de preservação. A pesquisa expôs que o 

conjunto patrimonial investigado, muito focado no patrimônio arquitetônico, não era 

apreendido de maneira homogênea e nem representativo para todos os grupos 

sociais, pelo fato de a sociedade, mesmo em escala local, não ser homogênea. 

Dessa forma, houve um interesse crescente por parte do pesquisador em, assumindo 

a diversidade cultural em decorrência da diversidade dos grupos sociais, identificar os 

sentidos que as pessoas atribuíam ao conjunto patrimonial, além de identificar quais 

eram as referências culturais significativas para as diversas comunidades locais. A 

possibilidade encontrada de realizar essa identificação foi a Educação Patrimonial e, 

por isso, o pesquisador desenvolveu a formação de professores “Panorama histórico, 

cultural e social de Santa Bárbara d’Oeste: diretrizes para Educação Patrimonial”, 

                                                           
1 Financiada pelo Programa Instituicional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da 
Universidade Metodista de Piracicaba (protocolo CONSEPE: 13916), em 2016. Pesquisa orientada pela 
Profª. Drª. Mirandulina Maria Moreira Azevedo. 
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promovido pela prefeitura municipal de Santa Bárbara d’Oeste por meio da Secretaria 

Municipal de Educação em 2018 e 2019, tendo como público alvo os professores de 

ensino fundamental e coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino, com 

o objetivo de construir subsídios para o trabalho pedagógico em sala de aula no campo 

da Educação Patrimonial, a fim de autonomizar os alunos como produtores culturais 

e detentores de referências culturais. 

Com isso, o presente projeto de pesquisa vem para dar prosseguimento ao percurso 

do pesquisador bem como para conciliar ao percurso do N.ELAC e das suas 

atividades. A inquietação do pesquisador, bem como as experiências tanto deste 

quanto do Núcleo é que conduziram à problemática inicial: qual é o papel da 

Educação Patrimonial como processo educativo participativo na identificação 

das referências culturais dos universitários de São Carlos? Considera-se ainda o 

fato de uma sociedade já impactada pelas tecnologias de informação e comunicação, 

em que a cultura digital é uma realidade e os recursos digitais estão cada vez mais 

disponíveis. Uma ação em São Carlos, SP, com os universitários se justifica pela 

importância das universidades no município e também pela importância dos jovens 

universitários como um grupo formador da sociedade sãocarlenese. 

O objetivo geral da pesquisa consistiu em aprofundar a base conceitual da 

Educação Patrimonial como processos educativos, como um campo de estudos 

transversal à educação e ao patrimônio cultural, a fim de consolidar referenciais 

teóricos, estratégias de ação e ferramentas possíveis para o desenvolvimento desses 

processos, a partir de uma experiência de Educação Patrimonial com um grupo de 

alunos regulares dos cursos de graduação do Campus São Carlos da Universidade 

de São Paulo (USP). Teve-se como hipótese de investigação que a Educação 

Patrimonial, como processo educativo participativo, é imprescindível para 

identificar as referências culturais – que são os sentidos atribuídos ao 

Patrimônio Cultural – dos universitários em São Carlos, SP, e se constitui como 

um instrumento fundamental no esforço coletivo de construção de uma 

sociedade participativa que se reconheça e se afirme a partir das suas próprias 

referências culturais. 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: 
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- Contribuir para o debate do campo da Educação Patrimonial a partir da 

experiência prática do pesquisador em uma investigação exploratória, que 

ocorreu por meio da viabilização de uma ação de Educação Patrimonial com 

um grupo de alunos regulares do curso de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo do IAU-USP (2021). 

- Estabelecer a Educação Patrimonial como processo para estreitar a 

relação com e entre os espaços e as pessoas, por promover a 

preservação das memórias individuais e coletivas, inserindo a comunidade 

como agente participativo na construção de sua identidade cultural e caucionar 

os bens culturais na dinâmica social em que se encontram.  

- Autonomizar os educandos participantes da experiência para que se 

reconheçam como produtores culturais, detentores das suas próprias 

referências culturais e do seu próprio patrimônio cultural, inclusive no âmbito 

da cultura digital. 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, recorreu-se a uma metodologia com 

estratégias combinadas (GROAT, 2013a). De uma maneira geral, esta pesquisa se 

faz qualitativa, uma vez que visou à explicação de um fenômeno social em um 

contexto complexo e contemporâneo, sendo este fenômeno a Educação 

Patrimonial. Dessa forma, as fontes de dados e as técnicas de coletas não se 

encerraram em pesquisas bibliográficas, somando-se fontes de dados e técnicas de 

coleta que envolvem diretamente as pessoas (GROAT, 2013b). 

Estruturalmente, a pesquisa se faz em três momentos. No primeiro momento da 

pesquisa, somou-se ao método qualitativo o método histórico no desenvolvimento 

de uma revisão bibliográfica, a fim de estabelecer a trajetória histórico-conceitual 

do campo da Educação Patrimonial no Brasil, assumindo-se que a realidade atual 

é resultado de uma construção social. Neste momento, a Educação Patrimonial foi 

investigada de uma maneira holística como uma intersecção dos conjuntos da 

área da Educação e do Patrimônio Cultural (GROAT, 2013b; GROAT e WANG, 

2013). Buscou-se, dessa forma, construir um repertório teórico-conceitual de um 

campo de estudos em permanente construção, que é o caso da Educação Patrimonial, 

que esteja compassado às discussões atuais dos conjuntos que o compõem. Este 
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repertório teórico-conceitual subsidiou o segundo momento da pesquisa, que 

consistiu em uma investigação exploratória por meio de uma pesquisa-ação. 

A pesquisa-ação é um método que faz uso de práticas e ações em um 

determinado espaço previamente delimitado para equacionar problemas na 

situação social real, buscando interações entre o pesquisador, os conhecimentos 

teóricos e os sujeitos da situação real tornados participantes da pesquisa. Neste 

método a prioridade das problemáticas é dada segundo quem convive com a realidade 

social, sendo a sua utilização pertinente em coletividades de pequeno ou médio porte, 

no nível entre o microssocial e o macrossocial (THIOLLENT, 1986). 

Sendo a Educação Patrimonial um fenômeno social, a pesquisa-ação se faz útil para 

a obtenção de informações que seriam de difícil acesso por meio de outros 

procedimentos, uma vez que este método permite a intervenção consciente do 

pesquisador numa realidade por meio de uma experimentação em uma situação 

real e com um constante diálogo entre ele e os outros participantes da pesquisa. 

O objetivo da pesquisa-ação é que o pesquisador contribua ao campo teórico a 

partir de sua própria experiência, e relacionar o saber informal dos participantes ao 

saber formal do pesquisador, havendo uma construção coletiva e mútua de 

conhecimento. A ação ocorreu de forma remota e síncrona com um grupo de 20 

alunos universitários do campus USP São Carlos, no contexto da disciplina 

optativa denominada “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos”, e na qual os alunos 

interessados participaram voluntariamente mediante realização de matrícula. A 

orientadora desta pesquisa foi a docente responsável e o pesquisador o docente 

colaborador2. 

                                                           
2 É importante registrar que, inicialmente, quando o projeto que norteou esta dissertação foi concebido, 
a pesquisa-ação havia sido planejada para ocorrer a partir de uma ação de Educação Patrimonial na 
rede municipal de ensino de Santa Bárbara d’Oeste, em duas etapas simultâneas: na etapa 1, o 
pesquisador atuaria na formação de 30 professores do Ensino Fundamental I da rede, a fim de construir 
subsídios para o desenvolvimento dos processos de Educação Patrimonial em sala de aula; na etapa 
2, os professores realizariam o processo com os alunos em sala de aula. Ou seja, a ação teria os 
professores da rede como interlocutores entre o pesquisador e os alunos. A ação era para ter ocorrido 
em 2020, e o plano de ação foi, inclusive, submetido à Plataforma Brasil, e o Comitê de Ética da Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo emitiu parecer favorável em 13 de 
maio de 2020 (CAAE: 31376620.4.0000.5390). Todos os trâmites com a Secretaria Municipal de 
Educação de Santa Bárbara d’Oeste também já haviam sido acertados para a realização. Porém, 
devido à pandemia COVID-19 e as imensas dificuldades que a escola pública enfrentou no período, a 
ação foi cancelada. Diante disso, o projeto de pesquisa passou por revisão nos primeiros meses de 
2021, momento em que a pandemia também não arrefecia. O pesquisador e a orientadora entenderam 
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Na pesquisa-ação foram levantados os seguintes dados: [1] os trabalhos produzidos 

pelos educandos no decorrer do processo educativo; [2] o Inventário Participativo 

audiovisual, produzido como trabalho final do processo; [3] uma entrevista estruturada 

realizada com os educandos participantes no final do processo; [4] as observações do 

pesquisador, reiterando que se trata de uma pesquisa-ação, portanto o pesquisador 

interagiu como sujeito da pesquisa (THIOLLENT). 

No terceiro momento da pesquisa, foram feitas as análises dos resultados do 

primeiro e do segundo momento da pesquisa. A revisão bibliográfica realizada no 

primeiro momento da pesquisa se desdobrou em fichamentos das leituras dos textos, 

artigos, livros, dissertações e teses. Ainda, os dados coletados foram sistematizados 

em uma linha do tempo dos eventos ocorridos nas áreas da [1] Educação Patrimonial, 

[2] Educação e do [3] Patrimônio Cultural no Brasil seguindo o recorte temporal a partir 

da década de 1970 até os dias atuais (Quadro 01, pág. 31-36). Esta linha do tempo 

auxiliou no estabelecimento de relações entre os eventos ocorridos nas três áreas, ou 

seja, para a investigação holística da Educação Patrimonial como uma intersecção 

dos conjuntos da área da Educação e da área do Patrimônio Cultural. Este repertório 

teórico-conceitual subsidiou a elaboração do plano de ação da pesquisa-ação, no 

segundo momento da pesquisa. 

Os objetivos da pesquisa-ação são para avaliar qualitativamente a contribuição teórica 

para o desenvolvimento de ações de Educação Patrimonial e, principalmente, para 

avaliar como a atividade prática contribui para aferir qualitativamente os potenciais da 

Educação Patrimonial na identificação de referências culturais. Sobre os dados 

obtidos a partir da observação, é importante ressaltar o fato de que se trata de 

uma observação sistemática, uma vez que se deu a partir de uma ação 

estruturada, planejada e controlada (LAKATOS e MARCONI, 2003).  

Foi observado ao longo do processo educativo desenvolvido as facilidades, as 

dificuldades, as limitações e as superações das duas partes envolvidas (pesquisador 

e participantes), se houve realmente uma construção coletiva e participativa do 

conhecimento e, principalmente, se houve identificação de referências culturais com 

                                                           
que seria importante realizar uma ação com os universitários do campus USP São Carlos devido às 
justificativas e circunstâncias devidamente expostas e detalhadas no Capítulo 3, e que também o 
pesquisador atuasse como um interlocutor direto com os alunos. 
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a mobilização das experiências sociais que os participantes vivenciam e cultivam e 

com a mediação. O produto final da ação, que é o Inventário Participativo 

audiovisual construído pelos alunos utilizando os recursos digitais disponíveis, 

também foi observado no sentido de, a partir das múltiplas linguagens utilizadas, se 

houve um estreitamento das relações entre os participantes e a experiência deles na 

universidade e na cidade, com os lugares que frequentam, com as práticas culturais 

que cultivam, com a forma que se comunicam, com as festas e celebrações que 

participam. 

As entrevistas foram estruturadas, ou seja, com perguntas previamente 

estabelecidas, para que todos os entrevistados respondam às mesmas 

perguntas. As perguntas foram abertas para que tivessem liberdade de se 

expressarem da maneira que considerassem melhor e foram preenchidas por escrito 

via formulário Google (LAKATOS e MARCONI, 2003). As entrevistas foram 

importantes para que os participantes avaliassem o processo, sobre a pertinência da 

abordagem do processo educativo e do uso de múltiplas linguagens para elaboração 

do Inventário Participativo. 

Todos os dados levantados na pesquisa foram devidamente analisados e 

interpretados e foram organizados, nessa dissertação, na forma dos capítulos 

apresentados a seguir. 

No Capítulo 1 – Patrimônio Cultural e Educação é apresentada uma revisão 

bibliográfica dos conceitos e as ideias que estiveram presentes nas discussões das 

áreas do Patrimônio Cultural e da Educação no Brasil desde a década de 1970. O 

desenvolvimento deste capítulo oportunizou a compreensão da noção de Referência 

Cultural, que foi introduzida na área do Patrimônio Cultural no país na década de 1970 

e abriu uma nova perspectiva de abordagem e atuação na área, sendo referendada 

pela Constituição Federal de 1988. Ao mesmo tempo, foi possível refletir concepções 

educacionais e pedagógicas a partir das experiências brasileiras desde a década de 

1970 e a busca por uma educação que fosse a mais completa possível ao ser humano. 

Já no Capítulo 2 - Educação Patrimonial: trajetória do campo no Brasil, 

estratégias e ferramentas de ação é apresentada a trajetória do campo da Educação 

Patrimonial no Brasil desde a década de 1970. No desenvolvimento do capítulo, foi 

construído um arcabouço teórico-conceitual a partir de premissas fundamentais para 
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as ações de Educação Patrimonial contemporaneamente, com a análise de três 

estudos de caso sob a perspectiva dessas premissas.  

A organização e a construção das análises nos Capítulos 1 e 2 foi possível pela prévia 

sistematização dos dados levantados na pesquisa em forma de linha do tempo 

(Quadro 01, pág. 37-42) dos eventos ocorridos nas áreas do [1] Patrimônio Cultural, 

[2] Educação e [3] Educação Patrimonial no Brasil. Foi esta linha do tempo que 

auxiliou no estabelecimento de relações entre os eventos ocorridos nas três áreas – 

ou seja, para a investigação holística da Educação Patrimonial como uma intersecção 

dos conjuntos da área da Educação e da área do Patrimônio Cultural. 

O Capítulo 3 – Educação Patrimonial: uma ação com os universitários da USP 

São Carlos apresenta o plano de ação que orientou a pesquisa-ação e o 

desenvolvimento da ação, de forma que o pesquisador contribua ao campo da 

Educação Patrimonial a partir da sua própria experiência. Nele, também são 

apresentados os dados quantitativos e qualitativos coletados, que foram devidamente 

tabulados e sistematizados, além das análises desses dados.  

Por fim, nas Considerações Finais, são construídas análises e intepretação dos 

dados, permitindo a determinação das relações possíveis entre os dados levantados 

na pesquisa-ação e os dados obtidos na revisão bibliográfica, possibilitando a 

verificação da hipótese de que a Educação Patrimonial, como processo educativo 

participativo, é imprescindível para identificar as referências culturais – que são os 

sentidos atribuídos ao Patrimônio Cultural – dos universitários em São Carlos, SP, e 

se constitui como um instrumento fundamental no esforço coletivo de construção de 

uma sociedade participativa que se reconheça e se afirme a partir das suas próprias 

referências culturais.  
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Necessidade de superação de uma visão em
que se priorizava os testemunhos do passado
conformadores de um tempo nacional
(NOGUEIRA, 2014).
Necessidade de abarcar os diversos legados
históricos e culturais da trajetória brasileira,
incluindo a afro-brasileira, a indígena e a
popular. A incorporação da noção
antropológica de cultura era fundamental, pois
esses outros legados culturais não estavam
presentes na forma de edificações ou
monumentos, mas nos saberes, nos modos de
fazer, nas celebrações, nas expressões
artísticas (PORTA, 2012).

ED
U

CA
ÇÃ

O
PA

TR
IM

Ô
N

IO
 C

U
LT

U
RA

L

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
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EDUCAÇÃO INTEGRAL
Em 1967, o educador publica, no exílio, o livro Educação
como Prática da Liberdade, em que propõe diretrizes para
uma concepção pedagógica que coloca o educando numa
postura de autorreflexão e reflexão, colocando o homem
não como paciente de um processo educativo, mas como
sujeito, pois o homem está no mundo e com o mundo na
sua realidade cultural. O educador propõe, assim, que os
processos educativos devem ser desenvolvidos a partir do
contexto cultural dos educandos, possibilitando que sejam
sujeitos ativos do processo de construção do
conhecimento (FREIRE, 2006).

“No Brasil, o advento dos museus é anterior ao
surgimento das universidades. A formação de
cientistas e a produção científica, sobretudo na
segunda metade do século XIX, tinham nos
museus um dos seus principais pontos de
apoio. Por isso mesmo, desde o século
retrasado as relações entre os campos do
museu e da educação são bastante intensas.
De igual modo, a institucionalização dos
museus e da museologia no Brasil antecedem
à criação de um dispositivo legal para a
proteção do patrimônio histórico e artístico
nacional” (CHAGAS, 2006, online).

O INÍCIO [?] FASE HEROICA DO IPHAN (1937-1967)

19
75

19
79

19
75 Adotando, então, a noção de referência cultural, a proposta do CNRC consistia em apreendê-las em sua dinâmica – de

produção, de circulação e de consumo. Segundo Fonseca (2001), este objetivo era bastante complexo e ambicioso, e
por isso, poucos foram os trabalhos realizados em que todas as fases foram cumpridas, o que torna difícil avaliar a
experiência. Dentre os trabalhos em que foram cumpridas, há o Projeto Tecelagem Manual do Triângulo Mineiro, entre
o fim da década de 1970 e início da década de 1980. O Projeto, segundo Fonseca (2001), tinha um campo bem
delimitado, porque abrangia uma prática específica (a tecelagem manual) em uma região definida (Triângulo Mineiro), e
o objetivo foi documentar e compreender a prática para subsidiar projetos de incentivo de manutenção da prática. A
finalidade do Projeto era coletar informações e sistematizá-las na forma de um inventário das diversas técnicas
utilizadas na região do Triângulo Mineiro de tecelagem manual.
O uso de Inventários tornou-se, nos anos 2000 e 2010, o principal recurso nas políticas para o Patrimônio Imaterial e
para as ações de Educação Patrimonial.

Cenário internacional pós II Guerra Mundial (1939-1945):
a valorização da diversidade cultura como uma saída de
construção permanente entre os povos (ABREU, 2007).
"Cultures are systems (of socially transmitted behavior
patterns) that serve to relate human communities to their
ecological settings. These ways-of-life-of communities
include technologies and modes of economic organization,
settlement patterns, modes of social grouping and political
organization, religious beliefs and practices, and so on.
When cultures are viewed broadly as behavior systems
characteristic of populations, extending and permuting
somatic givens, whether we consider them to be patterns
of or patterns for behavior is a sccondary question [...]"
(KEESING, 1974, p. 75).

ANTECEDENTES

CONCEITO ANTROPOLÓGICO DE CULTURA CONTEXTO BRASILEIRO

Investigando desde os anos 1930, o educador
Anísio Teixeira, à frente do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)
na década de 1960, junto à Darcy Ribeiro e
outros educadores, organizou o sistema
educacional da nova capital do Brasil, Brasília,
em 2 turnos. No turno complementar,
desenvolviam-se as atividades físicas,
esportivas, artísticas e culturais (MOLL, 2009).
O regime militar ditatorial (1964-1985)
interrompeu o processo.

O EDUCADOR PAULO FREIRE

As ações de cunho educativo/informativo se concentraram
na criação de museus, nos tombamentos, no incentivo de
publicações técnicas e veiculação de divulgação
jornalística para sensibilização do público sobre a
importância do acervo protegido pelo órgão (FLORÊNCIO,
2014).
Busca do envolvimento das prefeituras para que fosse
esclarecido e explicado aos técnicos - arquitetos,
urbanistas e engenheiros - a importância da salvaguarda
de monumentos (SCIFONI, 2019).
Esclarecer sobre um instrumento jurídico até então
desconhecido: o tombamento (SCIFONI, 2019).

ANOS 1970

"Quando se fala em referências culturais, se
pressupõem sujeitos para os quais essas referências
façam sentido [...] Essa perspectiva veio deslocal o
foco dos bens - que em geral se impõem por sua
monumentalidade, por sua riqueza, por seu 'peso'
material e simbólico - para a dinâmica de atribuição
de sentidos e valores. Ou seja, para o fato de que os
bens culturais não valem por si mesmos, não têm um
valor intrínseco. O valor lhes é atribuído por sujeitos
particulares e em função de determinados critérios e
interesses historicamente condicionados"
(FONSECA, 2001, p. 112).

CENTRO NACIONAL DE 
REFERÊNCIA CULTURAL (CNRC) "Para ele, seguindo o conceito antropológico de cultura,

existiriam diversos passados, tantos passados quantos
os diferentes grupos sociais, étnicos e religiosos
existentes na sociedade brasileira. Aloísio Magalhães
propunha uma visão projetiva da história: ele acreditava
que a identidade cultural brasileira ainda estava em
processo de formação. O passado devia ser levado em
conta apenas na medida em que tornava possível a
continuidade deste processo" (ABREU, 2007, p. 274).
Sua gestão é marcada pela proposta de associar o
conceito antropológico de cultura às ações de uma
política pública para o patrimônio (ABREU, 2007).

ALOÍSIO MAGALHÃES NA DIREÇÃO DO IPHAN

Mesmo com o hiato por causa do auge da repressão
durante a ditadura nos anos 1970, as ideias e os
pensamentos dos educadores Anísio Teixeira, Darcy
Ribeiro e Paulo Freire continuaram a reverberar e
seriam retomadas nos anos 1980 durante o processo
de redemocratização.

OS LEGADOS DE ANÍSIO TEIXEIRA, DARCY
RIBEIRO E PAULO FREIRE

CENTRO NACIONAL DE REFERÊNCIA CULTURAL (CNRC)

QUADRO 01 - LINHA DO TEMPO (parte 01/06)
Fonte: AUTOR a partir das citações, 2021.
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88 "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, 2016, p. 127).
Superou-se uma visão de patrimônio pautada exclusivamente pela história oficial. 
"Ao adotar a noção de referência cultural e ao associá-la a grupos sociais específicos, a
lei abre-se aos sentidos simbólicos atribuídos a artefatos e práticas, enquanto
marcadores de fronteiras de identidade e diferença. Em consequência, os valores
atribuídos localmente a artefatos e práticas passam a ser necessariamente
considerados – e devem ser respeitados – pelas políticas, ao lado de parâmetros
intelectualmente construídos" (ARANTES, 2009, p. 54-55).
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ANOS 1980

"Aloísio Magalhães adotava uma perspectiva mais culturalista
do Patrimônio e formou um grupo de colaboradores que fazia
uma crítica velada ao que eles consideravam um certo elitismo
da proposta até então hegemônica encarnada por Rodrigo. A
visão deste grupo era a de que a nação incluía diferentes
culturas que deveriam ter seus patrimônios representados
numa instituição voltada para este fim. Essas diferentes
culturas eram expressas em diferentes suportes e não apenas
nos suportes arquitetônicos, que acabaram constituindo o
grande elenco de bens preservados. A morte prematura de
Aloísio Magalhães e o acirramento de disputas internas no
órgão não possibilitaram que vingasse uma proposta
culturalista do patrimônio, permanecendo a visão até então
hegemônica.Entretanto, alguns esforços isolados continuaram
a ser implementados" (LIMA FILHO e ABREU, 2007, p. 31).

FALECIMENTO DE ALOÍSIO MAGALHÃES

Um dos momentos de destaque desta disputa consistiu na
luta pelo tombamento do terreiro de candomblé Casa Branca,
na Bahia, onde havia uma árvore sagrada que também
deveria ser preservada. Amplo debate se processou
envolvendo antropólogos, arquitetos e historiadores que
produziram artigos para um número da Revista do Patrimônio.
Arquitetos acostumados com tombamentos de bens móveis e
imóveis e não exatamente com um local sagrado com as
características de um terreiro de candomblé expressaram
certa perplexidade com relação ao papel do Estado no caso
de um tombamento com aquelas características [...] Em
suma, o terreiro foi tombado, mas a polêmica em torno do
caso tornou-se um emblema da contenda entre duas visões
de patrimônio" (LIMA FILHO e ABREU, 2007, p. 31-32).

O CASO DO TERREIRO DA CASA BRANCA EM SALVADOR
(BA)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

O governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, tendo como
vice-governador o educador Darcy Ribeiro, cria os Centros
Integrado de Educação Pública (CIEPs) (MOLL, 2009).
Carlini (2012) explica que o projeto do CIEP é de escola em
tempo integral mas não dividida em turnos. O currículo comum
é integrado a todas as outras atividades que ocorrem no interior
da escola, e "permitem uma integração do núcleo comum do
currículo com as atividades e as oficinas complementares,
facilitando a construção de um currículo único essencial para
que se possa avançar na questão da qualidade" (CARLINI,
2012, p. 443).

GOVERNO LEONEL BRIZOLA -ESTADO DO  RIO DE JANEIRO
 "Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho"
(BRASIL, 2016, p. 123).
"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias
e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de
ensino [...]" (BRASIL, 2016, p. 123).

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Extensão de experiências de trabalho e do formato de atuação desenvolvidos no âmbito do CNRC.
“Partia da constatação da ineficácia de propostas pedagógicas que deixavam de levar em conta as especificidades da
dinâmica cultural local e não correspondiam às necessidades de seu público-alvo. Em contraposição, procurava relacionar
a Educação Básica com os diferentes contextos culturais existentes no país e diminuir a distância entre a educação
escolar e o cotidiano dos alunos, considerando a ideia de que o binômio cultura-educação é indissociável” (FLORÊNCIO,
2014, p. 9).
“A própria ideia de preservar, associada às de tradição ou de bem cultural, ganha, na ótica do Projeto Interação, a intenção
de uma outra lógica. Durante muito tempo, políticas do governo trataram de preservar lugares, edificações e objetos pelo
seu valor em si mesmo, ou pela manipulação política de seu uso. Eles existiam acidentalmente em uma comunidade viva,
e a política de sua preservação não raro conspirava contra os interesses da própria população local [...]. Não foi pequeno o
passo dado quando políticas posteriores de cultura começaram a associar o valor histórico do bem cultural ao seu lugar
atual, em sua comunidade de inserção; ou seja, ao lugar social onde o bem está agora” (BRANDÃO, 1996, p. 50-51).

PROJETO INTERAÇÃO (1981-1985)

Seminário promovido a partir das observações da museóloga Maria de Lourdes Horta, chefe da
Divisão do Acervo Histórico e Artístico do Museu Imperial em Petrópolis, RJ, que participou de
experiência desenvolvida na Universidade de Exeter, na Grã-Bretanha, que buscava o
aproveitamento das coleções e sítios históricos pelos professores no trabalho com as crianças
(HORTA, 2018).
Foi cunhado o termo Educação Patrimonial: “Comecemos, assim, por essa definição, já que o termo
é novo (aliás, está sendo lançado agora, aqui, como uma tradução para a nossa lıńgua do que os
ingleses chamam de Heritage Education). O que vem a ser Educação Patrimonial? Poderıámos
defini-la, em termos objetivos, como o ensino centrado no objeto cultural, na evidência material da
cultura. Ou ainda como processo educacional que considera o objeto como fonte primária de ensino.
O primeiro pressuposto teórico deste processo é que o objeto não é um recurso, é uma realidade”
(HORTA, 2018, p. 28).

SEMINÁRIO 'USO EDUCACIONAL DE MUSEUS E MONUMENTOS' NO MUSEU IMPERIAL - PETRÓPOLIS
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QUADRO 01 - LINHA DO TEMPO (parte 02/06)
Fonte: AUTOR a partir das citações, 2021.
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A Constituição Federal de 1988 é um marco por apresentar
uma tripla atualização da política de preservação: [1]
alargamento do conceito de patrimônio; [2]
corresponsabilização sobre a preservação entre Estado e
sociedade; [3] dispõe de novos instrumentos de preservação
além dos tombamentos, como os inventários (PORTA, 2012).
“Demorou mais de uma década para que essa tripla atualização
da política de preservação presente no texto constitucional
começasse a ser traduzida em ação. A efetivação desse
avanço foi postergada pelo desmonte das instituições federais
de gestão da cultura nos anos 1990, seguido por um período
em que o enxugamento do Estado não permitiu que essas
instituições recebessem o apoio e o investimento necessários
para restabelecer sua dinâmica” (PORTA, 2012, p. 13).
Em 1991, 1992 e 1995 o IPHAN não realizou nenhum
tombamento (PORTA, 2012).
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ANOS 1990

A então SPHAN fundiu-se à Fundação Nacional Pró-Memória e à Fundação
Nacional de Arte, dando origem ao Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC). O IBPC se constituía como autarquia vinculada à Secretaria da Cultura
da Presidência da República (REZENDE et al, 2015).
“Foram inúmeros os protestos e manifestações de intelectuais contrários a
essa e outras mudanças na estrutura e nas atribuições do órgão, como por
exemplo, a supressão do Conselho Consultivo e a diminuição da ação
executiva da instituição. Esses críticos alegavam que o novo nome acarretava
a perda da 'marca' Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que ganhou
legitimidade e notoriedade" (REZENDE et al, 2015).
O Conselho Consultivo foi incorporado novamente com a denominação
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural em 1991, o qual se mantém até
hoje. Por meio da Medida Provisória nº 610, de 08 de setembro de 1994, é
retomada a denominação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN)(REZENDE et al, 2015).

INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (IBPC)

1995: realização do Encontro de Inventários do Conhecimento, no Rio de
Janeiro, promovido pelo Departamento de Identificação e Documentação
(DID), com apresentações de trabalhos e experiências de inventário do IPHAN
e de outras instituições de preservação (CORSINO, 2000).
1997: "Seminário do Patrimônio Imaterial, em Fortaleza, e em nova
experiência de realização do inventário de referências culturais em Diamantina
– MG, como parte do processo de instrução do dossiê da candidatura daquela
cidade à lista do Patrimônio Mundial da UNESCO” (Idem, p. 07).
1999: o IPHAN contrata uma equipe de pesquisadores coordenada por
Antonio Arantes Neto, professor do Departamento de Antropologia da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) para elaborar um
instrumento de pesquisa e gestão que pudesse subsidiar informações
sistematizadas para que pudesse promover políticas públicas (MORAIS et al,
2015).

REFLEXÕES, DEBATES E EXPERIÊNCIAS: DESENVOLVIMENTO DO
INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS (INRC)

ENFRENTAMENTOS

Fruto de uma política concentrada no Projeto Minha Gente, no governo do
presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), com o objetivo de
implementar ações integras nas áreas de saúde, educação e assistência e
promoção social, tendo como público alvo do atendimento as crianças e
adolescentes das classes populares. O governo do presidente Itamar Franco
(1992-1994) substituiu o Projeto Minha Gente pelo Programa Nacional de
Atenção à Criança e ao Adolescente - PRONAICA (COUTINHO, 2013).
"[...] o Projeto Minha Gente tinha uma evidente marca assistencialista, na
medida em que compreendia o conceito de Educação Integral como um
processo de atendimento integral a crianças e jovens, que extrapolava o
sentido da educação, utilizando a escola como espaço para garantir serviço de
saúde e de atendimento social” (COUTINHO, 2013, p. 04).
 

CIAC's (1990-1992) / CAIC's (1992)
“[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar possibilidades para a sua própria produção ou
a sua construção” (FREIRE, 2002, p. 52).
Isso significa que é necessário, num processo
educativo, respeitar os saberes socialmente
construídos dos educandos na prática comunitária,
propiciando “condições em que os educandos em
suas relações uns com os outros” e todos com o
educador “ensaiam a experiência profunda de
assumir-se” como sujeito “social e histórico, como
ser pensante, comunicante, transformador, criardor,
realizador de sonhos” (FREIRE, 2002, p. 46).

PEDAGOGIA DA AUTONOMIA, PAULO FREIRE
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) tem por
objetivo definir e regularizar a organização da educação
brasileira com bases nos princípios presentes na Constituição
Federal. Devido à promulgação da Constituição Federal de
1988, a LDB de 1971 se tornara obsoleta, sendo organizada
uma nova cuja sanção data de 1996 (BRASIL, 2017).
 A LDB de 1996 estabelece que “[A] educação abrange os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL,
2017).

NOVA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LDB)

Publicação elaborada por Evelina Grunberg, Maria de Lourdes Parreiras Horta e Adriane Queiroz Monteiro. O Guia é fundamentando na
experiência das ações de Educação Patrimonial implantadas no Museu Imperial de Petrópolis (RJ) por Horta a partir do Seminário Uso
Educacional de Museus e Monumentos em 1983.
No Guia, Educação Patrimonial: "Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio
Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo" (HORTA, GRUNBERG e MONTEIRO, 1999, p.
06).
Define: "A Educação Patrimonial é um instrumento de 'alfabetização cultural' que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o
rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido" (HORTA,
GRUNBERG e MONTEIRO, 1999, p. 06).
Estabelece: "A metodologia específica da Educação Patrimonial pode ser aplicada a qualquer evidência material ou manifestação da
cultura, seja um objeto ou conjunto de bens, um monumento ou um sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem natural, um parque ou
uma área de proteção ambiental, um centro histórico urbano ou uma comunidade da área rural, uma manifestação popular de caráter
folclórico ou ritual, um processo de produção industrial ou artesanal, tecnologias e saberes populares, e qualquer outra expressão
resultante da relação entre os indivíduos e seu meio ambiente" (HORTA, GRUNBERG e MONTEIRO, 1999, p. 06).

PUBLICAÇÃO DO GUIA BÁSICO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL PELO IPHAN
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QUADRO 01 - LINHA DO TEMPO (parte 03/06)
Fonte: AUTOR a partir das citações, 2021.
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A elaboração teve início em 1999, sob a coordenação de Antônio Arantes
Neto. "A construção dessa metodologia ocorreu em campo, através de projeto-
piloto realizado na área do Museu Aberto do Descobrimento (MADE), e que
abrangeu a população de sete localidades dos municípios de Porto Seguro e
Santa Cruz Cabrália, no estado da Bahia” (MORAIS et al, 2015, p. 225).
"O desenvolvimento do Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC
significa a disponibilização de um instrumento essencial para a identificação e
documentação de bens culturais e, consequentemente, para as possibilidades
de preservação desses bens” (CORSINO, 2000, p. 08).
Categorias: [1] Saberes e modos de fazer enraizados no cotidiano das
comunidades; [2] Celebrações, festas e folguedos que marcam espiritualmente
a vivência do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e da vida cotidiana;
[3] Linguagens musicais, iconográficas e performáticas; [4] Espaços em que se
produzem as práticas culturais” (ARANTES NETO, 2000, p. 23).
Este material não é disponibilizado para livre acesso.

INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIA CULTURAL (INRC)

20
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Projeto da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu (RJ) sustentado em dois
conceitos básicos: "‘Cidade Educadora’ – que parte da ideia de que a
educação não ocorre apenas nos limites da escola, mas em todos os espaços
da comunidade – e ‘Educação Integral’ – uma educação que promove o
desenvolvimento da criança e do adolescente em suas múltiplas dimensões,
considerando o corpo, a mente e a vida social, no sentido da construção da
cidadania, do sujeito autônomo, crítico e participativo” (MOLL, 2009, p. 19).
Com o objetivo de estimular a integração da criança com o lugar onde mora e
contribuir para o seu melhor rendimento escolar, o Bairro-Escola oferece
atividades sócio-educativas, o que inclui atividades culturais e esportivas, na
modalidade extraclasse" (MOLL, 2009, p. 19).

BAIRRO-ESCOLA EM NOVO IGUAÇU, RJ

20
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"Portaria Normativa Interministerial nº 17/07, que tem por
objetivo fomentar a Educação Integral de crianças, adolescentes
e jovens, por meio de atividades sócio-educativas, no
contraturno escolar, articuladas ao projeto de ensino
desenvolvido pela escola" (MOLL, 2009, p. 24-25).
Visava à "articulação entre Educação, Assistência Social, Cultura
e Esporte, dentre outras políticas públicas", que poderiam "se
constituir como uma importante intervenção para a proteção
social, prevenção a situações de violação de direitos da criança
e do adolescente, e, também, para melhoria do desempenho
escolar e da permanência na escola, principalmente em
territórios mais vulneráveis" (MOLL, 2009, p. 25).

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (PME)

20
09 Proposta: "um desenho de Educação Integral que intensifique os

processos de territorialização das políticas sociais, articuladas a partir
dos espaços escolares, por meio do diálogo intragovernamental e com
as comunidades locais, para a construção de uma prática pedagógica
que afirme a educação como direito de todos e de cada um” (MOLL,
2009, p. 09).
“Toda escola está situada em uma comunidade com especificidades
culturais, saberes, valores, práticas e crenças – o desafio é reconhecer
a legitimidade das condições culturais da comunidade para estimular o
diálogo constante com outras culturas” (MOLL, 2009, p. 32-33).

EDUCAÇÃO INTEGRAL: TEXTO REFERÊNCIA PARA O DEBATE NACIONAL

20
04 “Em decorrência da necessidade de uma maior sistematização das

ações educativas no âmbito das políticas de preservação, o IPHAN,
por meio de seu setor de promoção, passou a estruturar e consolidar
uma área específica voltada para as ações educativas ligadas à
preservação do Patrimônio Cultural brasileiro. Em 2004, o Decreto nº
5.040/04 cria uma unidade administrativa responsável por promover
uma série de iniciativas e eventos com os objetivos de discutir
diretrizes teóricas e conceituais e eixos temáticos norteadores,
consolidar coletivamente documentos e propostas de
encaminhamentos e estimular o fomento à criação e reprodução de
redes de intercâmbio de experiências e parcerias com diversos
segmentos da sociedade civil” (FLORÊNCIO, 2014, p. 14).

DECRETO Nº 5.040/04: UNIDADE ADMINISTRATIVA PARA
SISTEMATIZAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ÂMBITO DO IPHAN

20
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"I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; II - Livro de
Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras
práticas da vida social; III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde
serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras,
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem
práticas culturais coletivas" (BRASIL, 2000, p. 25-27).
"Art. 8º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Cultura, o "Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial", visando à implementação de política
específica de inventário, referenciamento e valorização desse patrimônio"
(BRASIL, 2000, p. 25-27).

DECRETO Nº 3551, DE 04/08/2000: INSTITUI O REGISTRO DE BENS
CULTURAIS DE NATUREZA IMATERIAL QUE CONSTITUEM PATRIMÔNIO

CULTURAL BRASILEIRO

20
03 Realizada em Paris, do dia 29 de setembro ao dia 17 de

outubro de 2003. “1. Entende-se por “patrimônio cultural
imaterial” as práticas, representações, expressões,
conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos,
objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados
- que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu
patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se
transmite de geração em geração, é constantemente recriado
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de
sua interação com a natureza e de sua história, gerando um
sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim
para promover o respeito à diversidade cultural e à
criatividade humana" (UNESCO, 2006, p. 04).

CONVENÇÃO PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL - UNESCO

20
05 Realizado entre 12 e 17 de setembro de 2005, na

cidade de São Cristóvão, Sergipe. Promovido pela
Coordenação Geral de Promoção do Patrimônio
Cultural em conjunto com a 8ª Superintendência
Regional do IPHAN. Objetivo: “discutir e propor
parâmetros nacionais para ações de Educação
Patrimonial desenvolvidas nas escolas, nos museus e
na sociedade” (GÓES e DORAZIO, 2005, p. 01).
"A EP não é uma matéria ou disciplina. É um campo de
estudos, pesquisas e debates, transversal às diferentes
disciplinas para estimular atitudes de valorização do
patrimônio cultural” (GÓES e DORAZIO, 2005, p. 01).

I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL - SÃO CRISTÓVÃO, SERGIPE
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“Com o objetivo de ampliar a capilaridade institucional do IPHAN e interligar espaços
que promovam práticas e atividades de natureza educativa de valorização do Patrimônio
Cultural, as Casas do Patrimônio se fundam na necessidade de estabelecer novas
formas de relacionamento, de acordo com uma perspectiva transversal e dialógica, entre
o órgão, a sociedade civil e os poderes públicos locais” (FLORÊNCIO, 2014, p. 36).
“Longe de se restringir à instalação de uma estrutura física, as Casas do Patrimônio
constituem, antes, um desafio: ampliar os espaços de diálogo com a sociedade a partir
da Educação Patrimonial, multiplicando locais de gestão compartilhada e de construção
das políticas públicas de Patrimônio Cultural. É o primeiro passo para transformar as
sedes do IPHAN e instituições parceiras da sociedade civil em polos de referência sobre
o Patrimônio Cultural, fomentando a criação de novas práticas de preservação,
sobretudo por meio de ações educacionais formais e não formais, em parceria com
escolas, agentes culturais, instituições educativas não formais e demais segmentos
sociais e econômicos” (FLORÊNCIO, 2014, p. 36).

CASAS DO PATRIMÔNIO - IPHAN
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Objetivo: fortalecer, na área central do IPHAN, uma instância dedicada à promoção,
coordenação, integração e avaliação da implementação de programas e projetos de
Educação Patrimonial (FLORÊNCIO, 2014).
“Atualmente, a CEDUC defende que a Educação Patrimonial constitui-se de todos os
processos educativos formais e não formais que têm como foco o Patrimônio Cultural,
apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das
referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu
reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera ainda que os processos
educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por
meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação
efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde
convivem diversas noções de Patrimônio Cultural” (FLORÊNCIO, 2014, p. 19).

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
uma perspectiva holística do 
campo no Brasil

20
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Marcos legais e estratégias que deram suporte para o desenvolvimento da educação:
“Além dessa legislação mais geral, normas específicas são definidas para temas e
questões até então esquecidas pelas políticas educacionais. Três importantes exemplos
dessas direções merecem registro: a lei que torna obrigatório o ensino de história e
cultura afro-brasileiras nos estabelecimentos de ensinos Fundamental e Médio, das
redes públicas e particulares (Lei nº 10.639/2003), a lei que torna obrigatório o ensino
das culturas e das histórias dos povos indígenas nos estabelecimentos de ensinos
Fundamental e Médio, das redes públicas e particulares (Lei nº 11.645/2008) e a lei que
institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da
Educação Básica (Lei nº 11.738/2008)” (BRASIL, 2014, p. 58).

MARCOS LEGAIS: ABRANGÊNCIA DE QUESTÕES ANTES ESQUECIDAS PELAS
POLÍTICAS EDUCACIONAIS
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ANOS 2000

Iguape é município paulista localizado na região do Vale do Ribeira, fundado em 1538, e
se tornou objeto de estudo do IPHAN em 2009. Foram tombados os elementos
legitimados pela população durante os processos de Educação Patrimonial.
"Rejeitando sua condição de apêndice e de etapa final, a concepção adotada foi de que
a Educação Patrimonial deve ser componente essencial ao processo de identificação e,
portanto, deve se dar pari passu e integrada aos estudos de tombamento ou elaboração
de quaisquer inventários patrimoniais” (NASCIMENTO e SCIFONI, 2015, p. 34-35).
"[...] o tombamento de Iguape tornou-se, no decorrer dos anos, uma experiência
reconhecida pela própria instituição como uma nova maneira de pensar e agir em
patrimônio [...] A metodologia envolvida da elaboração do dossiê de Iguape deixa como
reflexão a necessidade de políticas de patrimônio mais democráticas, abertas à
participação social, como condição essencial não para o seu sucesso, mas
fundamentalmente para garantir o direito dos sujeitos do patrimônio de não serem
apartados de sua memória coletiva” (NASCIMENTO e SCIFONI, 2015, p. 36).

TOMBAMENTO DE IGUAPE-SP PELO IPHAN

DECRETO Nº 6.844: COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL (CEDUC) E
DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E FOMENTO (DAF)

“O objetivo do encontro foi avaliar a atuação das
primeiras Casas do Patrimônio, hoje implantadas, e
elaborar diretrizes comuns para o seu funcionamento,
como também propor ao Iphan a criação de
instrumentos legais e administrativos que garantam a
sustentabilidade da proposta” (INSTITUTO, 2009, p. 01).
Estratégias estabelecidas: Educação patrimonial como
tema transversal e interdisciplinar; Envolvimento das
instituições educacionais formais e informais nos
processos de educação patrimonial; Promover ações de
sensibilização e aproximação para estimular o
protagonismo dos atores sociais”(INSTITUTO, 2009, p.
06-07).

I SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS
CASAS DO PATRIMÔNIO

ANOS 2010

O Plano Nacional de Cultura (PNC) é um plano com vigência de 10
anos (2010-2020) que apresenta diretrizes, metas e estratégias para
a política cultural brasileira.
Dentre algumas estratégias, estão: realizar programas em parceria
com os órgãos de educação para que as escola atuem também como
centros de produção e difusão cultural da comunidade, promover
ações de educação para o patrimônio, voltadas para a compreensão
e o significado do patrimônio e da memória coletiva, em suas diversas
manifestações como fundamento da cidadania, da identidade e da
diversidade cultural; criar políticas de transmissão dos saberes e
fazeres das culturas populares e tradicionais; inserir o patrimônio
cultural na pauta do ensino formal, apropriando-se dos bens culturais
nos processos de formação formal cidadã, estimulando novas
vivências e práticas educativas (BRASIL, 2010).

LEI Nº 12.343/2010 - INSTITUI O PLANO NACIONAL DE CULTURA

A meta 7, sobre a qualidade da educação básica, estabelece como
estratégias "garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a
história e as culturas afro-brasileira e indígenas", "consolidar a
educação escolar no campo de populações tradicionais, de
populações itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas,
respeitando a articulação entre os ambientes escolares e
comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e
preservação da identidade cultural", "mobilizar as famílias e setores
da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências
de educação popular e cidadã" (BRASIL, 2014, online).

LEI Nº 13.005/2014 - INSTITUI O PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO

O documento final do encontro foi considerado, à época, um texto
base para uma política nacional no âmbito da Educação Patrimonial,
que reiterou a necessidade de que as ações educativas sejam
inerentes às ações de gestão do patrimônio cultural, impulsionando a
participação social, bem como a importância dos saberes que a
comunidade em que se dá o processo de Educação Patrimonial
possui, para que as ações educativas potencializem os espaços
educativos(INSTITUTO, 2014, appud FLORÊNCIO, 2014).
Enfatizou a necessidade de aprofundamento da base conceitual e
dos referenciais teórico-metodológicos no campo da Educação
Patrimonial.

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - OURO
PRETO, MG
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
uma perspectiva holística do 
campo no Brasil
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"O objetivo do Seminário foi avaliar os resultados da aplicação do Decreto
Presidencial 3.551, promulgado no ano 2000, que regulamentou a
Constituição Federal de 1988, instituindo o Registro de bens culturais de
natureza imaterial e criando o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial
(PNPI); a observância das disposições estabelecidas na Convenção da
Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial; os resultados
da política de salvaguarda implementada desde então, assim como os meios
necessários para o seu fortalecimento e o enfrentamento dos desafios que
estão colocados para os próximos anos" (INSTITUTO, 2017, p. 01).
Dentre as diretrizes para continuidade da implementação da política pública
de salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial no âmbito do IPHAN, está a
priorização de ações que viabilizem uma abordagem integrada das
dimensões material e imaterial do patrimônio cultural (INSTITUTO, 2017).

SEMINÁRIO "DESAFIOS PARA O FORTALECIMENTO DA SALVAGUARDA DO
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL NO BRASIL" / II CARTA DE

FORTALEZA

20
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A série de publicações tem o intuito
de "colaborar com a inserção do
tema da Educação Patrimonial no
processo de ensino e aprendizagem
desenvolvido nas instituições de
ensino" (SUPERINTENDÊNCIA,
2011, p. 05).
A finalidade é colocar em prática um
plano estratégico de Educação
Patrimonial de maneira colaborativa
e participativa.

SÉRIE "CADERNO TEMÁTICO" -
SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NA

PARAÍBA

ANOS 2010

20
18 "As Tradições Doceiras da Região de Pelotas e Antiga Pelotas (Arroio

do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu) foram inscritas
pelo Iphan, no Livro de Registro dos Saberes, em maio de 2018, após
a reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, em Brasília
(DF). Pela primeira vez, os conselheiros analisaram, a um só tempo, os
dois instrumentos de proteção - tombamento e registro – que
abrangem os aspectos arquitetônicos e artísticos associados ao modo
de fazer os doces nessa região" (INSTITUTO, s/d, online).

"A integração entre o material e o imaterial é imprescindível para a
compreensão da dimensão das tradições, memórias e identidade da
nação brasileira. Todos esses aspectos são fruto de uma rica
diversidade [...] que interage e se integra perfeitamente no patrimônio
cultural material e nas manifestações culturais imateriais"(INSTITUTO,
s/d, online).

TRADIÇÕES DOCEIRAS DA REGIÃO DE PELOTAS E ANTIGA
PELOTAS (RS)

"Nas duas últimas décadas [...], o IPHAN, por meio do Departamento
do Patrimônio Imaterial (DPI), das suas superintendências nos estados
e do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), com o
apoio da sociedade, de universidades e organizações sociais, realizou
o Registro de 41 bens culturais imateriais; impulsionou uma ampla
aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) em
todo o território nacional, com cerca de 160 inventários concluídos;
estabeleceu diretrizes e procedimentos operacionais para a execução
de ações de apoio e fomento à salvaguarda desses bens, somando
mais de 500 atividades, bem como a realização de 75 projetos e 65
Prêmios por meio dos Editais do PNPI" (INSTITUTO, 2017, p. 01).
Enfatiza a importância da Constituição Federal de 1988 para o
desenvolvimento de uma política de preservação do Patrimônio
Cultural Imaterial.

BALANÇO DOS RESULTADOS DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL (1997-2017)

Propõe ressignificar a "prática educativa, ligando a escola com a vida da
comunidade, considerando no projeto pedagógico os saberes emanados do
contexto local, como também para dividir com a comunidade e com as
demais instituições, ali localizadas, a responsabilidade sobre a educação
das suas/nossas crianças, adolescentes e jovens [...]” (FARIA, 2014, p. 17).
“Assim, podemos dizer que o Programa Mais Educação propõe pensarmos
e praticarmos a Educação Integral a partir do binômio educação-território,
considerando a formação dos sujeitos da educação como inseparável das
relações e transformações ocorridas no ambiente, a partir do entendimento
do caráter territorial dos processos educacionais na escola e na cidade”
(FARIA, 2014, p. 17).

"TERRITÓRIOS EDUCATIVOS PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL" - PUBLICAÇÃO
PARTE DO PME
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A BNCC é um documento normativo, sendo, portanto, uma
referência obrigatória para a Educação Básica. Substitui os
antigos Parâmetros Curriculares Nacionais. Em dezembro
de 2017 foi homologada as versões referentes à Educação
Infantil e ao Ensino Fundamental. Em dezembro de 2018
foi homologada a versão referente ao Ensino Médio.
“Na BNCC, competência é definida como a mobilização de
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”
(BRASIL, 2018, p. 08).

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC
- Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital;
- Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural. 
- Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos;
- Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais
- Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências (BRASIL, 2018).

SÍNTESE DE ALGUMAS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NA BNCC

20
14 A publicação traça um breve percurso da Educação

Patrimonial sob a perspectiva das políticas federais do
IPHAN, desde a criação do órgão em 1937 até a data
da publicação – como a expressão Educação
Patrimonial é cunhada somente no final da década de
1980, a publicação desenvolve o percurso considerando
as discussões e ações que aproximam educação e
patrimônio cultural, trazendo, por exemplo, a relevância
das experiências do Projeto Interação. Sintetiza e
organiza essas informações. Ainda, traça diretrizes para
o desenvolvimento de processos educativos com foco
no patrimônio cultural (FLORÊNCIO, 2014).

O IPHAN LANÇA A PUBLICAÇÃO: "EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL: HISTÓRICO, CONCEITOS E PROCESSOS"

20
16 De acordo com a publicação, o Inventário Participativo

constitui-se numa ferramenta de Educação Patrimonial,
que "considera a comunidade como protagonista para
inventariar, descrever, classificar e definir o que lhe
discerne e lhe afeta como patrimônio, numa construção
dialógica do conhecimento acerca de seu patrimônio
cultural” (FLORÊNCIO et al, 2016, p. 05).
“Fazendo o inventário, é possível descobrir e
documentar o repertório de referências culturais que
constituem o patrimônio da comunidade, do território
em que ela se insere e dos grupos que fazem parte
dela” (Idem, p. 08).

O IPHAN LANÇA A PUBLICAÇÃO: "EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL: INVENTÁRIOS PARTICIPATIVOS"
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"Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, entende-se por
Educação Patrimonial os processos educativos formais e
não formais, construídos de forma coletiva e dialógica, que
têm como foco o patrimônio cultural socialmente
apropriado como recurso para a compreensão
sociohistórica das referências culturais, a fim de colaborar
para seu reconhecimento, valorização e preservação"
(INSTITUTO, 2016, p. 06).
"Art. 4º São documentos referenciais para a prática de
Educação Patrimonial pelo Iphan as publicações Educação
Patrimonial: Histórico, conceitos e processos, IPHAN,
2014, e a publicação Educação Patrimonial: inventários
participativos, IPHAN, 2016" (INSTITUTO, 2016, p. 06).

PORTARIA Nº 137, DE 27/04/2016 DO IPHAN
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Fonte: AUTOR a partir das citações, 2021.
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CAPÍTULO 1 –  

PATRIMÔNIO CULTURAL E EDUCAÇÃO 
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Conforme explicado na Introdução, o objeto desta pesquisa – que é a Educação 

Patrimonial – foi investigado de forma holística como uma intersecção dos conjuntos 

das áreas do Patrimônio Cultural e da Educação. Sendo assim, neste primeiro 

capítulo, é apresentada uma revisão bibliográfica dos conceitos e as ideias que 

estiveram presentes nas discussões das áreas do Patrimônio Cultural e da Educação 

no Brasil desde a década de 1970. Para isso, é necessário fazer alguns 

esclarecimentos iniciais. 

É importante frisar, de início, que, embora sejam apresentadas diversas políticas 

públicas para o Patrimônio Cultural e para a Educação no Brasil neste capítulo, não 

se pretendeu analisar a efetivação de todas elas. Primeiro, porque não é o objetivo 

desta pesquisa, que tem como objeto central de investigação a Educação Patrimonial. 

Segundo, porque o que se pretendeu aqui foi aprofundar os conceitos que 

permearam – e ainda têm permeado – a discussão e as políticas públicas para o 

Patrimônio Cultural e para a Educação no Brasil. Ressalta-se, dessa forma, que 

não houve a pretensão de esgotar os assuntos – tanto na área do Patrimônio Cultural, 

quanto na área da Educação –, e sim construir subsídios suficientes para 

investigar a Educação Patrimonial por uma perspectiva holística considerando-

a uma intersecção entre os campos do Patrimônio Cultural e da Educação. 

Delinear o percurso da área do Patrimônio Cultural no período entre a década de 1970 

até os dias atuais no Brasil é necessário para compreender uma noção atual do que 

é Patrimônio Cultural, e qual é a diferença conceitual entre este e Referência 

Cultural, noção introduzida na área do Patrimônio Cultural na década de 1970 – 

justificando, portanto, o recorte temporal. Esclarecer esta noção de Referência 

Cultural é importante, porque a adoção desta noção em ações de preservação do 

Patrimônio Cultural faz parte do esforço de deslocar o interesse excessivo sobre os 

bens culturais em si para as relações e experiências que as pessoas cultivam com os 

bens, e faz parte da mobilização desta pesquisa que investiga a partir da hipótese de 

que a Educação Patrimonial é um processo participativo imprescindível para identificar 

referências culturais.  

Já delinear o percurso da Educação no Brasil, no período entre a década de 1970 até 

os dias atuais, bem como as discussões atuais na área e os instrumentos normativos 

vigentes, faz parte do esforço desta pesquisa em refletir sobre uma concepção 
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educacional e pedagógica para as ações de Educação Patrimonial. Esta reflexão 

sobre Educação é fundamental para analisar metodologias, estratégias, ferramentas 

e alguns estudos de caso de Educação Patrimonial (presente no Capítulo 2) e de 

subsidiar a estruturação de um plano de ação para a realização de um processo 

educativo de Educação Patrimonial pelo pesquisador (presente no Capítulo 3). 

Posto isso, neste capítulo, é apresentada uma revisão dos conceitos e as ideias que 

estiveram presentes nas discussões das áreas do Patrimônio Cultural e da Educação 

no Brasil desde a década de 1970. Esta revisão permitiu a formulação de ideias 

fundamentais para ambos as áreas que devem estar presentes na pauta das 

ações de Educação Patrimonial, bem como o estabelecimento da noção de 

Referência Cultural como fundamental para ações da área do Patrimônio Cultural, 

especialmente as de Educação Patrimonial, e da noção de Educação Integral para os 

processos educativos (Diagrama 01). 

 

DIAGRAMA 01 – O caminho percorrido no Capítulo 1. 

 

Fonte: AUTOR, 2021. 
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1.1 Patrimônio Cultural: as transformações do campo no Brasil 

 

A construção do campo do Patrimônio Cultural no mundo ocidental tem início no 

contexto das transformações sociais da passagem do século XVIII para o século XIX, 

dentre elas a Revolução Industrial, que acelerou o ritmo das transformações nas 

sociedades, e, principalmente, à Revolução Francesa e os processos que 

desencadearam no fim dos antigos regimes absolutistas na Europa Ocidental, quando 

os símbolos dos antigos regimes – muitos, materializados na forma de monumentos 

– passaram a sofrer a ameaça da destruição.  

Foi no contexto da Revolução Francesa e da construção das culturas nacionais que a 
ideia de nação veio conferir status ideológico ao conceito de patrimônio e assegurar, 
por meio da institucionalização de práticas específicas, a sua preservação. Se a 
possibilidade de conhecimento e o amor à arte não foram suficientes para garantir a 
sua preservação, o medo da destruição e da perda fez colocar no centro do debate a 
necessidade de sua preservação. Nessa perspectiva histórica, a constituição dos 
patrimônios tem seu momento fundador ligado à formação dos Estados modernos e à 
construção de uma identidade nacional. 

No papel de testemunhos do passado, conformadores de um tempo nacional, 
consubstanciaram igualmente uma escrita da história política e ideologicamente 
comprometida com o projeto de construção da nação no século XIX (NOGUEIRA, 2014, 
p. 54). 

 

Em concordância com Nogueira (2014), Abreu (2007, p. 268) explica que a partir da 

formação dos Estados nacionais, as nações, passaram a “construir e a inventar seus 

patrimônios: bibliotecas, museus, monumentos, obras de arte e todo um acervo capaz 

de expressá-las e de objetificá-las”, reiterando o paralelismo com a aceleração das 

transformações sociais, o crescimento e o adensamento urbano. Sobre este fato, 

Choay (2017, p. 206) explica que o “trabalho conjunto da historiografia e da (tomada 

de) consciência historial das mutações impostas pela Revolução Industrial às 

habilidades dos seres humanos”, consagrou institucionalmente o monumento histórico 

“instalado num passado definitivo e irrevogável”. 

Assim, a ideia de um Patrimônio Nacional, de valor histórico e artístico, associado a 

um passado glorioso ultrapassou as fronteiras da Europa Ocidental e se difundiu por 

todo o Ocidente no século XIX e início do século XX (ABREU, 2007). 

Mas no Brasil do século XIX e início do século XX houve a pretensão em esquecer o 

passado colonial (1500-1822), com a implantação de grandes reformas urbanas, 
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projetos de modernização nas cidades e nos edifícios inspiradas nas experiências 

europeias, não havendo, portanto, espaço para recepção da ideia de preservação de 

um Patrimônio Nacional (PINHEIRO, 2006). Somente nos anos 1910 surgiram vozes 

dissonantes ao que Pinheiro (2006, p. 05) define como “europeização das cidades 

brasileiras”: profissionais e intelectuais passaram a se utilizar de um discurso 

revivalista da arquitetura colonial brasileira na defesa das raízes nacionais, dando 

origem ao estilo Neocolonial. O estilo Neocolonial:  

[...] configura-se como um fenômeno cultural mais amplo, inserindo-se plenamente no 
impulso nacionalista verificado por estes anos em toda a América Latina – para o qual 
também concorreram, de um lado, o relativo declínio da hegemonia europeia, em 
consequência da 1ª Guerra Mundial; e de outro, as comemorações dos vários 
centenários de independência dos países latino-americanos, nas primeiras décadas do 
século [...] (PINHEIRO, p. 05-06).  

 

Como esclarece Pinheiro (2006), o estilo Neocolonial não correspondia à arquitetura 

brasileira do período colonial: o seu modus operandi era parte dos revivalismos 

ecléticos e, assim, ornatos de inspiração colonial eram aplicados da mesma forma que 

de outros estilos. Mas é importante ressaltar que a manifestação Neocolonial 

estimulou o aumento do interesse pelo estudo da arquitetura do período colonial 

brasileiro. E isso foi o ensejo para uma iniciativa preservacionista (PINHEIRO, 2006). 

Logo, a questão da identidade nacional somou-se à valorização da autonomia, sendo 

esta uma ideia claramente de viés modernista. Diante desse contexto no país, nos 

anos 1920 e 1930, intelectuais do movimento moderno atuantes em diversas áreas 

buscaram conhecer então o Brasil do passado a partir da materialidade interpretada 

como testemunha, e prioririzaram os aspectos como a funcionalidade dos edifícios e 

a racionalidade arquitetônica (PINHEIRO, 2006). 

Estas primeiras manifestações de estudo dos legados materiais do passado e de 

defesa contra a evasão de obras de arte brasileira, e uma política federal que buscava 

unificar um discurso em prol de uma identidade nacional única para corroborar a 

centralização do poder durante o período da Era Vargas (1930-1945), culminaram, em 

1937, com o Decreto-lei 25/37, que regulamentou o Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN)1, e instituiu o tombamento como instrumento legal de 

preservação de um Patrimônio Histórico Nacional (PINHEIRO, 2006). 

                                                           
1 Em 1946, o SPHAN teve seu nome alterado para Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (DPHAN). O DPHAN foi transformado em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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O então SPHAN teve na sua direção Rodrigo Melo Franco de Andrade, da fundação 

da instituição até 1967, sendo este período alcunhado como fase heroica. Nesta fase, 

o conceito de patrimônio histórico e artístico se limitava à identificação e à proteção 

de bens que tivessem destaque pela sua excepcionalidade histórica, monumental ou 

artística, voltando-se, especificamente, aos legados materiais do período da 

colonização portuguesa (1500-1822) e do período imperial brasileiro (1822-1889), 

numa evidente busca de preservação dos bens que testemunhavam um passado 

histórico de conformação do país, corroborando o discurso de construção de uma 

identidade nacional (PORTA, 2012). Os esforços da instituição nesta fase foram 

concentrados no estudo, documentação, tombamento e consolidação de bens 

culturais isolados, em sua maioria edificações e bens materiais móveis 

(COORDENADORIA, 1980). 

Para Abreu (2007, p. 271), de uma maneira geral, “a tradição implementada pelo 

SPHAN [...] ficou fortemente associada, em primeiro lugar, a objetos de todo o tipo – 

ou seja, à cultura material -, em segundo lugar à valorização do passado e, em terceiro 

lugar, ao tema nacional”. Por fim, não se pode deixar de destacar que nestes primeiros 

trinta (30) anos da instituição foi alcançado um significativo prestígio internacional do 

órgão, e que também deixou um legado considerável para a cultura brasileira, pela 

quantidade significativa de bens culturais salvaguardados e também no 

estabelecimento de uma consciência coletiva sobre a salvaguarda de objetos culturais 

(COORDENADORIA, 1980). 

Mas no cenário internacional após a II Guerra Mundial (1939-1945), mudava-se a 

dinâmica da preservação de bens culturais, quando ganhou expressão a difusão do 

conceito antropológico de cultura internacionalmente.  

O trauma do pós-guerra incitou os intelectuais a buscarem uma saída de construção 
permanente de paz entre os povos. Estimular estudos e pesquisas sobre a diversidade 
cultural no planeta, fomentar encontros entre indivíduos de culturas diferentes, ensinar 
às crianças o respeito à ideia de diferença cultural tornaram-se ideias correntes que 
culminaram, em 1947, com a criação da UNESCO2 [...] (ABREU, 2007, p. 272). 

                                                           
(IPHAN) em 1970. No ano de 1979, o IPHAN foi dividido em um órgão normativo, denominado 
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e um órgão executivo, a Fundação 
Nacional Pró-Memória (FNPM). Extinguiram-se no ano de 1990, sendo substituídas pelo Instituto 
Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC). Em 1994, o IBPC é transformado, novamente, em IPHAN, 
estrutura que permanece até os dias de hoje. 
2 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
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Não cabe aqui, no contexto de uma dissertação em Arquitetura e Urbanismo, que tem 

como objeto de investigação a Educação Patrimonial, um aprofundamento da 

discussão sobre o conceito antropológico de cultura. Mas como é importante 

esclarecer, ainda que brevemente, o que é este conceito – uma vez que ele trouxe 

uma nova perspectiva para o campo do Patrimônio Cultural –, pontuar-se-á a partir do 

trabalho do antropólogo brasileiro Roque de Barros Laraia, que fez sua carreira como 

antropólogo do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como 

professor da Universidade de Brasília e como membro do Conselho Consultivo do 

IPHAN. Portanto, a sua obra está imediatamente relacionada ao campo do Patrimônio 

Cultural.  

Em seu livro Cultura: um conceito antropológico, Laraia (1986) explica que, na 

antropologia, existem diferentes teorias modernas sobre a cultura, que deram origem 

a diferentes formulações – o que é coerente devido ao contínuo processo de reflexão 

humana. Mas todas essas teorias convergem para o fato de que o comportamento 

humano não é biologicamente determinado, e todas as ações e pensamentos 

humanos dependem totalmente de um processo de aprendizado. Sendo assim: 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de 
um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquiridos 
pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa 
desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não são, pois, o 
produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma 
comunidade (LARAIA, 1986, p. 45). 

 

Conceituando o que é cultura do ponto de vista antropológico, dentre as teorias 

antropológicas modernas sobre cultura, toma-se a de Roger Keesing (1935-1993), 

antropólogo estadunidense considerado um dos principais colaboradores da 

antropologia, que é mencionada por Laraia: 

Cultures are systems (of socially transmitted behavior patterns) that serve to relate 
human communities to their ecological settings. These ways-of-life-of communities 
include technologies and modes of economic organization, settlement patterns, modes 
of social grouping and political organization, religious beliefs and practices, and so on. 
When cultures are viewed broadly as behavior systems characteristic of populations, 
extending and permuting somatic givens, whether we consider them to be patterns of 
or patterns for behavior is a sccondary question3 [...] (KEESING, 1974, p. 75). 

                                                           
3 Roque de Barros Laraia traz em Cultura: um conceito antropológico esta formulação de Roger Keesing 
traduzida da seguinte forma:  

Culturas são sistemas (de padrões de comportamento socialmente transmitidos) que 
servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. 
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Toma-se, também, a teoria de Raymond Firth (1901-2002), que além de trazer a 

definição de cultura, explica que, ainda que sociedade, cultura e comunidade estejam 

implicadas, suas “fronteiras” nem sempre são as mesmas: 

Se, por exemplo, se considerar a sociedade um conjunto organizado de indivíduos com 
um determinado modo de vida, a cultura será esse modo de vida. Se se considerar a 
sociedade uma agregação de relações sociais, a cultura é o conteúdo dessas relações. 
A sociedade enfatiza o componente humano, a agregação de pessoas e a relação entre 
elas. A cultura enfatiza o componente de recursos acumulados, tanto imateriais quanto 
materiais, que as pessoas herdam, utilizam, transformam, enriquecem e transmitem. 
Possuindo uma substância, mesmo que em parte apenas ideacional, esse componente 
atua como um regulador para a ação. Do ponto de vista do comportamento, a cultura 
é todo o comportamento aprendido que foi socialmente adquirido. Inclui os efeitos 
residuais da ação social. É também necessariamente um incentivo à ação. O termo 
comunidade enfatiza o componente espaço temporal, o aspecto da vida em conjunto. 
Implica o reconhecimento, derivado da experiência e da observação, de que é preciso 
haver condições mínimas de concordância quanto aos objetivos comuns, e, 
inevitavelmente, algumas maneiras comuns de se comportar, pensar e sentir. 
Sociedade, cultura e comunidade implicam-se, portanto, mutuamente, ainda que, ao 
serem concebidas como grandes unidades isoladas para o estudo concreto, suas 
fronteiras necessariamente não coincidam (FIRTH, 2016, p. 161). 

 

A antropóloga Letícia Costa Rodrigues Vianna, que possui grande experiência em 

Patrimônio Cultural4, também apresenta a cultura como sistemas, convergindo com 

Keesing e com Firth: 

Cultura, do ponto de vista da antropologia, é uma característica da espécie humana, 
tal como a vida em sociedade. Compreende os sistemas de significados, os valores, 
crenças, práticas e costumes; ética, estética, conhecimentos e técnicas, modos de viver 
e visões de mundo que orientam e dão sentido às existências individuais em suas 
coletividades. As sociedades possuem complexos sistemas culturais próprios, nos 
quais coexistem vários sistemas simbólicos, conflitantes e/ou harmônicos, criados, 
incorporados e compartilhados de maneira particular em cada contexto. Não obstante 
as semelhanças conjunturais e estruturais, históricas e culturais, as trocas e 
assimilações de elementos entre diferentes sociedades, uma das características mais 
marcantes da espécie humana é a diversidade de configurações socioculturais 
observadas e possíveis no tempo e no espaço (VIANNA, 2016, online). 

 

                                                           
Esse modo de vida das comunidades inclui tecnologias e modos de organização 
econômica, padrões de estabelecimento, de agrupamento social e organização 
política, crenças e práticas religiosas, e assim por diante (LARAIA, 1986, p. 59). 

 

4 Letícia Costa Rodrigues Vianna é Doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeio (UFRJ). Trabalhou de 2000 a 2006 no Centro Nacional de 
Folclore e Cultura Popular. Trabalhou como consultora da UNESCO no Departamento de Patrimônio 
Imaterial do IPHAN construindo e implementando método de monitoramento da salvaguarda do 
patrimônio imaterial (2008-2014). Em 2017, foi agraciada com a Medalha Mário de Andrade, concedida 
pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular/IPHAN, pelos serviços prestados no âmbito da 
política federal para o patrimônio cultural e cultura popular. 
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Esclarecido o conceito antropológico de cultura, Maria Cecília Londres Fonseca, que 

também possui vasta experiência na área do Patrimônio Cultural5, explica o que é 

adotar o conceito antropológico de cultura no contexto do Patrimônio Cultural: 

Trata-se de levar em conta um ambiente que não se constitui apenas de natureza – 
vegetação, relevo, rios e lagos, fauna e flora, etc. – e de um conjunto de construções, 
mas sobretudo de um processo cultural – ou seja, a maneira como determinados 
sujeitos ocupam esse solo, utilizam e valorizam os recursos existentes, como 
constroem sua história, como produzem edificações e objetos, conhecimentos, usos e 
costumes (FONSECA, 2001, p. 113). 

 

Com a difusão do conceito antropológico de cultura no mundo no pós II Guerra 

Mundial, via desenvolvimento das Ciências Sociais e atuação de órgãos internacionais 

como a UNESCO, principalmente a partir da década de 1960, os monumentos 

históricos e artísticos passaram a representar uma parte de uma herança cultural. 

Com a inclusão de novos tipos de bens, com o alargamento do quadro cronológico e 

também das áreas geográficas das quais os bens se inscrevem, essa herança cultural 

passou a crescer cada vez mais (CHOAY, 2017). 

Paralelamente, ainda no cenário internacional, Choay (2017) destaca a emergência 

do valor social do patrimônio na década de 1970 diante das ameaças aos centros e 

malhas urbanos históricos pelo avanço dos interesses imobiliários e turísticos em 

crescente desenvolvimento. Assim, as diversas organizações de preservação no 

mundo passaram a propor a conservação viva dos conjuntos antigos, assegurando a 

proteção das populações locais de forma a combater o processo de homogeneização 

das sociedades humanas (CHOAY, 2017). 

Além disso, houve uma inflação do culto ao patrimônio devido a “uma perturbação 

cultural sem precedentes no seio das sociedades industriais avançadas e, 

consequentemente, no mundo inteiro”, por causa da revolução técnica acarretada pelo 

advento da era eletrônica e as transformações provocadas por ela num ritmo muito 

                                                           
5 Maria Cecília Londres Fonseca, Doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, foi 
pesquisadora do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), de 1976 a 1979, Membro do Grupo 
de Trabalho do Patrimônio Imaterial (1998-2000) e Representante do Brasil nas reuniões de peritos 
internacionais, na UNESCO, para a elaboração da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial (2002-2003). 
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acelerado que parecem questionar a identidade das sociedades (CHOAY, 2017, p. 

241). 

Acrescenta-se, ainda em um cenário internacional, a ocorrência da “Convenção para 

a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural” durante a Conferência Geral da 

UNESCO, em Paris no ano de 1972. Na carta da Convenção, considerou-se como 

Patrimônio Cultural: 

- os monumentos: obras arquitetônicas, esculturas ou pinturas monumentais, objetos 
ou estruturas arqueológicas, inscrições, grutas e conjuntos de valor universal 
excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência, 

- os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas, que, por sua arquitetura, 
unidade ou integração à paisagem, têm valor universal excepcional do ponto de vista 
da história, da arte ou da ciência,  

- os sítios: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, bem como 
áreas, que incluem os sítios arqueológicos, de valor universal excepcional do ponto de 
vista histórico, estético, etnológico ou antropológico (UNESCO, 2004, p. 02-03). 

 

Para Rotman e Castells (2007), a carta da Convenção de 1972: 

[D]eixa claro que a problemática patrimonial (associada às tarefas de proteção, 
conservação e revalorização) transcende aos estados nacionais, passando a ser um 
assunto que incumbe a toda a comunidade internacional. A partir de tais considerações, 
o documento define o patrimônio cultural e natural. Resulta relevante que, no primeiro 
tópico, se incluem obras do Homem que sejam ‘valiosas’ não somente do ponto de 
vista histórico e estético/artístico, mas também da perspectiva etnológica ou 
antropológica. Isso implica a ‘abertura’ do conceito a manifestações culturais do 
presente (ROTMAN e CASTELLS, 2007, p. 71). 

 

Essas discussões sobre conceito antropológico de cultura, patrimônio cultural e 

preservação das malhas urbanas (ou sítios em geral, no termo utilizado pela 

UNESCO) passaram a reverberar nas políticas federais de preservação no Brasil 

durante a direção de Renato Soeiro à frente do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), entre 1967 e 1979. Na década de 1970, protagonizou-se 

a discussão de uma necessária revisão, no âmbito das políticas federais de 

preservação no Brasil, do conceito de patrimônio limitado aos monumentos históricos 

testemunhos de um passado conformador da nação, atrelados aos períodos históricos 

do Brasil Colônia e do Brasil Império, especificamente os de herança lusitana, bem 

como das ações de preservação limitadas aos processos de tombamentos de bens 

isolados. Era urgente que fossem abarcados outros legados culturais da trajetória 

brasileira. “Isto significava incluir os legados da cultura indígena, da cultura afro-
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brasileira e da cultura popular de uma sociedade resultante de um contínuo processo 

de contato entre culturas diversas” (PORTA, 2012, p. 11). 

Por isso, a incorporação de um conceito antropológico de cultura era fundamental, 

pois os legados das culturas indígenas, afro-brasileiras e populares estão “pouco 

presentes na forma de edificações ou monumentos, mas largamente reconhecíveis 

em saberes, modos de fazer, celebrações e expressões artísticas” (PORTA, 2012, p. 

12). Soma-se a esta discussão também os impactos do avanço da urbanização e 

industrialização no país, que ocasionaram grandes fluxos migratórios, êxodo rural e 

especulação imobiliária nos centros urbanos, colocando em evidência uma necessária 

compreensão de que os bens culturais deveriam ser apreendidos de forma integrada 

à dinâmica social na qual estavam inseridos (ANDRADE, 1997). 

Assim, em 1975, foi criado o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), sob a 

iniciativa de Aloísio Magalhães, mediante um convênio firmado entre a Secretaria da 

Educação e Cultura do Distrito Federal e a Secretaria de Tecnologia Industrial do 

Ministério da Indústria e Comércio (FLORÊNCIO, 2014).  

Em termos amplos, sua proposta se orientava para a atualização da discussão sobre 
os sentidos da preservação e convergia para a ampliação da concepção de patrimônio 
para abranger questões como a necessidade de promover modelos de 
desenvolvimento econômico autônomos, a valorização da diversidade regional e os 
riscos da homogeneização e perda da identidade cultural da nação. 

Aferrado à convicção da necessidade de impedir o esmagamento dos valores da 
formação cultural brasileira, em meio ao acelerado processo de desenvolvimento 
econômico e à expansão dos meios de comunicação de massa, o CNRC propugnava 
a formulação de um sistema de coleta, processamento e divulgação de informações, 
com o intuito de subsidiar o planejamento de ações e a futura instalação de um sistema 
de referência básico, e de abrangência nacional, de informações referentes à cultura 
brasileira. Assim, buscavam-se formas de aproximação com o ponto de vista dos 
sujeitos diretamente envolvidos na dinâmica da produção, da circulação e do consumo 
de bens culturais, reconhecendo-lhes o estatuto de legítimos detentores não apenas 
de um ‘saber-fazer’, como também o destino de sua própria cultura (FLORÊNCIO, 
2014, p. 7). 

 

A criação do CNRC, bem como as ações por ele promovidas, introduziu no vocabulário 

das políticas culturais brasileira a noção de referência cultural, que faz parte do esforço 

de incluir as manifestações culturais representativas para os outros grupos que 

compõem a sociedade brasileira, como os povos indígenas, os negros, os imigrantes 

etc. (FONSECA, 2001). 
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Quando se fala em referências culturais, se pressupõem sujeitos para os quais essas 
referências façam sentido (referências para quem?). Essa perspectiva veio deslocar o 
foco dos bens – que em geral se impõem por sua monumentalidade, por sua riqueza, 
por seu ‘peso’ material e simbólico – para a dinâmica de atribuição de sentidos e 
valores. Ou seja, para o fato de que os bens culturais não valem por si mesmos, não 
têm um valor intrínseco. O valor lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e em 
função de determinados critérios e interesses historicamente condicionados 
(FONSECA, 2001, p. 112). 

 

“Referências, portanto, são sentidos atribuídos a suportes tangíveis ou intangíveis, 

materiais ou não, a artefatos assim como a manifestações da oralidade”, de acordo 

com Arantes (2009, p. 55). Para Chuva (2012, p. 163), a noção de referência cultural 

“foi fundamental para a inclusão dos grupos sociais como sujeitos no processo de 

seleção do patrimônio cultural”. Assim, a noção de referência cultural está diretamente 

relacionada à adoção de uma concepção antropológica de cultura, por considerar o 

processo cultural. 

Referências culturais não se constituem, portanto, em objetos considerados em si 
mesmos, intrinsecamente valiosos, nem apreender referências significa apenas 
armazenar bens ou informações. Ao identificarem determinados elementos como 
particularmente significativos, os grupos sociais operam uma ressemantização desses 
elementos, relacionando-os a uma representação coletiva a que cada membro do 
grupo de algum modo se identifica (LONDRES, 2000, p. 14). 

 

Adotando, então, a noção de referência cultural, a proposta do CNRC consistia em 

apreendê-las em sua dinâmica – de produção, de circulação e de consumo. Segundo 

Fonseca (2001), este objetivo era bastante complexo e ambicioso, e por isso, poucos 

foram os trabalhos realizados em que todas as fases foram cumpridas, o que torna 

difícil avaliar a experiência. Dentre os trabalhos em que foram cumpridas, há o Projeto 

Tecelagem Manual do Triângulo Mineiro. O Projeto, segundo Fonseca (2001), tinha 

um campo bem delimitado, porque abrangia uma prática específica (a tecelagem 

manual) em uma região definida (Triângulo Mineiro, Minas Gerais), e o objetivo foi 

documentar e compreender a prática para subsidiar projetos de incentivo de 

manutenção da prática. A finalidade do Projeto era coletar informações e sistematizá-

las na forma de um inventário das diversas técnicas utilizadas na região do Triângulo 

Mineiro de tecelagem manual. 

Além de fotografias, filmes, desenhos, padrões, amostras de tecidos e outros produtos, 
o material recolhido no local consistia em dois tipos de documentos: anotações relativas 
às técnicas inventariadas e uma ficha para cada tecedeira contactada especificando o 
equipamento que possuíam, as matérias têxteis habitualmente utilizadas, as técnicas 
atualmente empregadas e os tipos de produtos hoje tecidos – além de algumas 
observações sobre a finalidade da atividade exercida, o tempo a ela consagrado, os 
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preços pedidos, as condições de aprendizagem, o grau de satisfação verificado, além 
de diversos comentários dignos de nota e as coordenadas pessoais de cada uma 
(MAUREAU, 1986, p. 58). 

 

Como desdobramentos do Projeto, a equipe responsável elaborou uma publicação 

com o objetivo de divulgar a tradição da tecelagem manual, atendendo ao desejo de 

parte das tecedeiras que mantinham a atividade com finalidade comercial. Os 

registros de vídeo foram utilizados na produção de material de pesquisa e divulgação 

e material pedagógico destinado às escolas da região (MAUREAU, 1986). Enfim, a 

condução do Projeto Tecelagem Manual do Triângulo Mineiro partiu do seguinte 

pressuposto: 

[S]ó era possível entender as diferentes orientações da prática atual de tecelagem se 
essas orientações fossem relacionadas à evolução da tecnologia desde sua introdução 
no Brasil, às possibilidades e limites do equipamento e da técnica, e às necessidades 
– materiais e simbólicas – que a manutenção dessa prática vinha atender no momento 
atual. Essas informações eram imprescindíveis para se pensar em eventuais formas 
de apoio e incentivo a essa atividade que fossem adequadas à sua especificidade 
(LONDRES, 2000, p. 17). 

 

Por fim, sobre o papel do CNRC, é importante ressaltar que as ações da Coordenação, 

bem como a sua ferramenta de registro – o inventário –, não tinham como objetivo a 

substituição da consolidada política de proteção arquitetônica, urbanística a 

paisagística por meio do tombamento, mas propor soluções que abarcassem os 

debates intelectuais que ocorriam no mundo ocidental pós-guerra (ABREU, 2007). 

Em 1979, Aloísio Magalhães, que até então estava no comando do CNRC, tornou-se 

diretor do SPHAN, ocupando o cargo até a sua morte precoce, em 1982. A proposta 

de Magalhães no SPHAN era que as políticas públicas para o Patrimônio Cultural 

associassem o conceito antropológico de cultura, de forma a abarcar a diversidade 

cultural, religiosa e étnica do país (ABREU, 2007). 

[S]eguindo o conceito antropológico de cultura, existiriam diversos passados, tantos 
passados quantos os diferentes grupos sociais, étnicos e religiosos existentes na 
sociedade brasileira. Aloísio Magalhães propunha uma visão projetiva da história: ele 
acreditava que a identidade cultural brasileira ainda estava em processo de formação. 
O passado devia ser levado em conta apenas na medida em que tornava possível a 
continuidade deste processo (ABREU, 2007, p. 274). 

 

Nesse sentido, portanto, o conceito de Patrimônio distanciou-se da sua concepção 

inicial de monumento histórico e artístico, ao mesmo tempo em que “passou a 
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designar, simultaneamente, o conjunto das manifestações culturais em sua 

diversidade de suporte material, natural e intangível”, e a questão do patrimônio “se 

transformou em dever de memória” (NOGUEIRA, 2015, p. 50-51).  

O historiador francês Jacques Le Goff (1990, p. 423), define a memória como 

“propriedade de conservar certas informações”, que remete a um “conjunto de funções 

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

passadas, o que ele representa como passadas”. E o historiador ainda afirma, no 

sentido do questionamento de identidades exposto por Choay (2017), que a 

perturbação cultural, que implica na perturbação da memória, afeta também a 

“memória coletiva nos povos e nas nações que pode determinar perturbações graves 

da identidade coletiva” (LE GOFF, 1990, p. 425). 

Ainda segundo Le Goff (1990), com a constituição das ciências sociais – dentre elas, 

a antropologia – a memória coletiva sofreu grandes transformações, e a pesquisa e a 

salvaguarda desta memória passaram a ser buscados não mais nos acontecimentos 

específicos (como tratado no início das políticas de preservação que buscavam 

contemplar um passado glorioso), mas ao longo do tempo; e não mais apenas nos 

textos, mas nas imagens, nos gestos, nos ritos e nas festas. Este apontamento é 

corroborado por Meneses (1998, p. 99) que confirma uma “fragmentação e 

esgarçamento cada vez maiores da memória como foco de referência convergente”, 

em especial no sentido de uma memória da nação. Segundo Meneses (1998), a ideia 

de nação não é mais um lugar essencial da memória porque não abarca a 

heterogeneidade característica das sociedades humanas. A perspectiva de Le Goff 

(1990) e corroborada por Meneses (1998) também converge para o que Firth (2016) 

esclareceu, de que sociedade, cultura e comunidade, por mais que estejam 

implicadas, a suas fronteiras nem sempre coincidem.  

Sendo assim: 

A memória se tornou plural. Outras vozes, narrativas, apropriações e sentidos 
passaram a informar e a conformar a memória de si e a memória nacional. Proliferam 
museus, memoriais, centros de memória, arquivos, memórias de bairros, de partidos, 
de sindicatos, de igrejas, de grupos sociais, de acervos digitais, etc. 

Nesta perspectiva, o conceito de patrimônio deve ser pensado em termos de uma 
prática social construída histórica e culturalmente em consonância com a busca de 
identidade e as demandas de ‘vontade de memória’ no tempo presente (NOGUEIRA, 
2014, p. 52). 

 



57 
 

Chuva (2012) concorda que a perturbação cultural promovida pelo avanço da 

tecnologia, somado ao desenvolvimento das mídias que romperam com as fronteiras 

nacionais, houve um enfraquecimento do Estado-nação e da ideia de identidade 

nacional, enquanto a memória se tornava cada vez mais plural. 

Novos valores e clivagens foram sendo constituídos a partir desse contexto, e 
esmaeceram a ideia de nação em favor do fortalecimento de recortes identitários de 
outras naturezas, como por exemplo, religiosa, étnica, ideológica, de gênero etc. Novas 
concorrências se instalaram, portanto, e a identidade nacional foi reconfigurada, 
sofrendo transformações significativas (CHUVA, 2012, p. 157). 

 

Para Nogueira (2014), a memória é uma reelaboração social e determinada 

culturalmente. Por isso, sobre o tempo da memória, explica: 

Os tempos da memória são múltiplos e conflituosos e carregam, no jogo das dinâmicas 
identitárias, as marcas do presente. O tempo da memória é o presente porque são as 
demandas do presente que mobilizam a memória. É necessário perceber como os 
referenciais identitários de grupos, comunidades e segmentos sociais são 
cotidianamente criados, recriados e negociados em suas práticas sociais. Afinal, o 
tempo do saber e do saber-fazer, dos ofícios e dos mestres é o tempo da tradição. O 
tempo do transmitir e do receber é atravessado de presente e pelo presente 
(NOGUEIRA, 2014, p. 62). 

 

Retomando sobre o trabalho de Aloísio Magalhães, é evidente como ele adotava esta 

perspectiva culturalista do patrimônio, pelo fato de que no país coexistiam diferentes 

culturas as quais deveriam ter seus patrimônios representados. Mas é preciso deixar 

claro que ele não conseguiu formar um consenso dentro do então SPHAN, 

ocasionando uma disputa interna no órgão entre o grupo que compartilhava da visão 

de Magalhães – de patrimônio cultural – e do grupo, ainda muito representativo, que 

mantinha a visão hegemônica de patrimônio histórico e artístico da então fase heroica 

da gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Essa disputa é evidenciada no 

processo de tombamento do Terreiro da Casa Branca, em Salvador, BA, em 1986 

(LIMA FILHO e ABREU, 2007). 

Um dos momentos de destaque desta disputa consistiu na luta pelo tombamento do 
terreiro de candomblé Casa Branca, na Bahia, onde havia uma árvore sagrada que 
também deveria ser preservada. Amplo debate se processou envolvendo antropólogos, 
arquitetos e historiadores que produziram artigos para um número da Revista do 
Patrimônio6. Arquitetos acostumados com tombamentos de bens móveis e imóveis e 
não exatamente com um local sagrado com as características de um terreiro de 

                                                           
6 Os autores se referem à Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, periódico editado pelo 
IPHAN, em circulação desde 1937. 
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candomblé expressaram certa perplexidade com relação ao papel do Estado no caso 
de um tombamento com aquelas características. Além do mais, levantavam objeções 
relativas à fiscalização por parte de um organismo estatal de um espaço cósmico, 
controlado, em última instância, pelos desígnios do sobrenatural. E se os santos 
decidissem que o terreiro deveria migrar para outro local? O terreiro deveria ser 
destombado? Em suma, o terreiro foi tombado, mas a polêmica em torno do caso 
tornou-se um emblema da contenda entre duas visões de patrimônio (LIMA FILHO e 
ABREU, p. 31-32). 

 

Marins (2016) destaca outros bens que também foram tombados pelo SPHAN nos 

anos 1980 que evidenciam o interesse pelas práticas populares do grupo culturalista 

do órgão, seguindo o movimento de ampliação do conceito de patrimônio cultural de 

acordo com as noções antropológicas, muito em decorrência dos trabalhos 

desenvolvidos pelo CNRC. Dentre esses bens, podem ser citados: a coleção de ex-

votos do Santuário do Bom Jesus dos Matosinhos em Congonhas, MG, tombado em 

1981; o conjunto do sacro monte de Monte Santo, BA, tombado em 1983; o Presépio 

Mecânico do Piriripau, em Belo Horizonte, MG, tombado em 1984. 

A década de 1980 no Brasil é amplamente marcada pela reivindicação de participação 

social, com o declínio do regime da Ditadura Militar (1964-1985) e o processo de 

redemocratização do país. Em 1987 foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte 

no Congresso Nacional, com a finalidade de elaborar uma Constituição Federal 

Democrática para o Brasil, a qual foi promulgada em 1988. São amplamente 

conhecidos e discutidos os avanços sociais da carta magna, inclusive no que se refere 

ao patrimônio cultural. São os Artigos 215 e 216 que tratam do tema. 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. (EC no  48/2005)  

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro- -
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.  

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os 
diferentes segmentos étnicos nacionais.  

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que 
conduzem à:  

I– defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;  

II– produção, promoção e difusão de bens culturais;  

III– formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 
dimensões;  

IV– democratização do acesso aos bens de cultura;  

V– valorização da diversidade étnica e regional.  
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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: (EC nº  42/2003)  

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.  

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento 
e preservação (BRASIL, 2016, p. 127).  

 

Para Chuva (2012, p. 161), houve um compasso do Brasil com o fenômeno de 

dilatação do campo do patrimônio no mundo ocidental: “o texto constitucional 

consolidou uma noção ampla e plural da identidade brasileira, trazendo para a cena 

jurídico-política a noção de bens culturais de natureza imaterial”. Há, portanto, a 

consolidação da assunção de um conceito antropológico de cultura no que diz respeito 

ao Patrimônio Cultural, bem como a assunção da noção de referência cultural, dando 

destaque, inclusive, a participação de outras representações além do SPHAN e os 

técnicos do órgão na redação dos artigos 215 e 216, como a Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA), representada pelo antropólogo Antonio Augusto Arantes Neto. 

Segue o ponto de vista do antropólogo sobre os avanços da Constituição Federal de 

1988: 

A noção de referência cultural adotada pela Constituição merece destaque. Ela sugere 
remissão; designa a realidade em relação à qual se identifica, baliza ou esclarece algo. 
No caso do processo cultural, referências são as práticas e os objetos por meio dos 
quais os grupos representam, realimentam e modificam a sua identidade e localizam a 
sua territorialidade. Referências são os marcos e monumentos edificados ou naturais, 
assim como as artes, os ofícios, as festas e os lugares a que a vida social atribui 
reiteradamente sentido diferenciado e especial: são aqueles considerados os mais 
belos, os mais lembrados, os mais queridos, os mais executados. 

[...] 

Ao adotar a noção de referência cultural e ao associá-la a grupos sociais específicos, 
a lei abre-se aos sentidos simbólicos atribuídos a artefatos e práticas, enquanto 
marcadores de fronteiras de identidade e diferença. Em consequência, os valores 
atribuídos localmente a artefatos e práticas passam a ser necessariamente 
considerados – e devem ser respeitados – pelas políticas, ao lado de parâmetros 
intelectualmente construídos (ARANTES, 2009, p. 54-55). 
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Na Constituição Federal, ficam evidentes os postulados que já se encontravam no 

debate intelectual sobre uma renovação da noção de patrimônio cultural. 

[A] superação de uma visão exclusivamente centrada nos “fatos memoráveis” da 
história oficial nacional; o reconhecimento de uma memória plural, representativa de 
diversos grupos que compõem a sociedade brasileira; a desvinculação do valor cultural 
ao caráter excepcional ou monumental dos bens, valor agora identificado nos 
portadores de referência à ação, memória e identidade dos diversos grupos sociais; a 
inclusão dos bens intangíveis como uma nova categoria de patrimônio a ser protegida 
e reconhecida; o entendimento do patrimônio natural como uma natureza incorporada 
à memória social e parte da vida humana; e, finalmente, a tutela do patrimônio 
compartilhada entre os poderes públicos e a comunidade (NASCIMENTO e SCIFONI, 
2010, p. 46). 

 

Nogueira (2014) destaca também a adoção de novos instrumentos legais e 

administrativos para a identificação, reconhecimento e promoção de bens culturais, 

como os inventários e os registros em distinção ao tombamento. Mas assim como os 

tombamentos, esses outros instrumentos também estão inseridos na lógica de 

atribuição de valores, portanto, ao documentarem a memória de determinados bens e 

práticas culturais no tempo e no espaço, os inventários e os registros também se 

tornam, assim como os tombamentos, dispositivos de construção de uma 

representação (NOGUEIRA, 2014). 

Mas esses avanços na área do patrimônio cultural presentes na carta-magna – 

sistematizados por Porta (2012) como uma tripla atualização: 1) alargamento do 

conceito de patrimônio, 2) corresponsabilização da preservação do patrimônio cultural 

entre Estado e sociedade e 3) disponibilização de novos instrumentos de preservação 

além dos tombamentos, como os inventários – tardaram a ser colocados em prática. 

Os anos 1990 foram de instabilidade para a política federal de preservação cultural, 

uma vez que as instituições federais de gestão da cultura, dentre elas o SPHAN, 

sofreram desmonte de equipes e de recursos (PORTA, 2012). 

Em 1990, a então Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

fundiu-se à Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM), dando origem ao Instituto 

Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC). O IBPC se constituía como uma autarquia 

vinculada à Secretaria da Cultura da Presidência da República. E, dentre as 

mudanças mais significativas, foi a supressão do Conselho Consultivo do órgão, 

diminuindo a ação executiva da instituição, o que foi alvo de críticas e manifestações 

por parte dos intelectuais. Outro alvo de críticas foi a mudança do nome, em que a foi 
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retirada a nomenclatura Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, presente desde a 

fundação do órgão em 1937 e pelo qual a instituição ganhou legitimidade (REZENDE 

et al, 2015). 

Outros fatores foram agravantes. Marins (2016) aponta que nos anos 1990 houve uma 

leva significativa de aposentadorias no órgão, e que não houve substituições devido 

à inexistência de concursos para cargos técnicos, e a transferência de interesse do 

Estado do tombamento para restaurações subsidiadas por leis de incentivo à cultura. 

De acordo com Porta (2012), pela primeira vez na história da instituição, não houve 

tombamentos por dois anos consecutivos, 1991 e 1992. Em 1995 também não houve 

tombamentos.  

No entanto, em 1991 foi restabelecido o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, 

que é mantido até a atualidade. E a Medida Provisória nº 610, de 08 de setembro de 

1994, substituiu da denominação do IBPC para Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), que também permanece até a atualidade.  

A retomada da discussão sobre a proteção dos bens culturais de natureza imaterial 

no país, que estava prevista na Constituição Federal de 1988, ocorreu somente no 

final dos anos 1990. Entre os dias 10 e 14 de novembro de 1997, o IPHAN – que, 

naquele ano, comemorava os 60 anos da instituição – promoveu em Fortaleza, CE, o 

Seminário “Patrimônio Imaterial: Estratégias e Formas de Proteção”. Participaram, 

além dos servidores do órgão, representantes diversos de instituições públicas e 

privadas (INSTITUTO, 1997). 

O objetivo do Seminário foi recolher subsídios que permitissem a elaboração de 
diretrizes e a criação de instrumentos legais e administrativos visando a identificar, 
proteger, promover e fomentar os processos e bens ‘portadores de referência à 
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira’ (Artigo 216 da Constituição), considerados em toda a sua complexidade, 
diversidade e dinâmica, particularmente, ‘as formas de expressão; os modos de criar, 
fazer e viver; as criações científicas, artística e tecnológicas’, com especial atenção 
àquelas referentes à cultura popular (INSTITUTO, 1997, p. 19). 

 

As discussões do Seminário foram sistematizadas na Carta Patrimonial de Fortaleza 

– Patrimônio Imaterial: estratégias e formas de proteção. Destacam-se as seguintes 

propostas e recomendações presentes na Carta: 

1 – Que o IPHAN promova o aprofundamento da reflexão sobre o conceito de bem 
cultural de natureza imaterial, com a colaboração de consultores do meio universitário 
e instituições de pesquisa; 
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2 – Que o IPHAN, através de seu Departamento de Identificação e Documentação, 
promova, juntamente com outras unidades vinculadas ao Ministério da Cultura, a 
realização do inventário desses bens culturais em âmbito nacional, em parceria com 
instituições estaduais e municipais de cultura, órgãos de pesquisa, meios de 
comunicação e outros; 

3 – Que o Ministério da Cultura viabilize a integração do referido inventário ao Sistema 
Nacional de Informações Culturais; 

4 – Que seja criado um grupo de trabalho no Ministério da Cultura, sob a coordenação 
do IPHAN, com a participação de suas entidades vinculadas e de eventuais 
colaboradores externos, com o objetivo de desenvolver os estudos necessários para 
propor a edição de instrumento legal, dispondo sobre a criação do instituto jurídico 
denominado registro, voltado especificamente para a preservação dos bens culturais 
de natureza imaterial; e 

5 – Que o grupo de trabalho estabeleça as necessárias interfaces para que sejam 
estudadas medidas voltadas para a promoção e o fomento dessas manifestações 
culturais, entendidas como iniciativas complementares indispensáveis à proteção legal 
propiciada pelo instituto do registro. Essas medidas serão formuladas tendo em vista 
as especificidades das diferentes manifestações culturais, e com a participação de 
outros agentes do poder público e da sociedade (INSTITUTO, 1997, p. 19-20). 

 

Nesse sentido, em 1999, o IPHAN, por meio do seu Departamento de Identificação e 

Documentação, contratou uma equipe de pesquisadores coordenada por Antonio 

Augusto Arantes Neto, professor do Departamento de Antropologia da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) para elaboração de um instrumento de pesquisa 

e gestão do Patrimônio Cultural imaterial. Este instrumento se constituiu em um 

inventário elaborado a partir de fichas. A construção desta metodologia se deu em 

campo, com um projeto-piloto realizado pela equipe contratada e o envolvimento de 

técnicos no IPHAN na área do Museu Aberto do Descobrimento (MADE). O MADE 

abrange sete localidades na região de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, na Bahia, 

onde são encontrados unidades de conservação ambiental e núcleos urbanos. A 

região é onde aportou a frota de Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. Não é 

possível analisar esta experiência, uma vez que nunca foram publicados ou impressos 

os resultados (MORAIS, RAMASSOTE e ARANTES NETO, 2015). 

O instrumento do inventário e a metodologia de trabalho desenvolvidos pela equipe 

de Arantes Neto na experiência piloto foram normatizados pelo IPHAN em 2000, 

dando origem ao Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). Para Corsino 

(2000, p. 08), isso “significa a disponibilização de um instrumento essencial para a 

identificação e documentação de bens culturais e, consequentemente, para as 

possibilidades de preservação desses bens”. 

O INRC é dividido nas seguintes categorias:  
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1. Saberes e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;  

2. Celebrações, festas e folguedos que marcam espiritualmente a vivência do trabalho, 
da religiosidade, do entretenimento e da vida cotidiana;  

3. Linguagens musicais, iconográficas e performáticas;  

4. Espaços em que se produzem as práticas culturais (ARANTES NETO, 2000, p. 24). 

 

O IPHAN organizou um Manual do INRC, mas que é disponibilizado em apostila 

impressa apenas em treinamentos às equipes de pesquisa contratadas pelo órgão 

para realização de pesquisas com a metodologia do Inventário. Este fato somado à 

ausência da publicação sobre a experiência piloto no MADE dificultam uma revisão 

tanto sobre o desenvolvimento da metodologia de trabalho do INRC quanto do próprio 

processo metodológico para elaboração de inventário nos parâmetros do INRC 

(MORAIS, RAMASSOTE e ARANTES NETO, 2015). 

O movimento iniciado nos anos 1970, com os técnicos do CNRC, a partir de uma 

perspectiva culturalista do patrimônio, que está presente no texto constitucional de 

1988, somada à experiência do INRC, culminou com o Decreto Nº 3.551, de 04 de 

agosto de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 

constituem o patrimônio cultural brasileiro. Para Marins (2016, p. 18), emergiu “um 

instrumento capaz de superar a vasta ausência de preservação dos legados culturais 

vinculados às camadas populares, que não se enquadravam na escala monumental, 

no erudito e na ancianidade que pautavam o tombamento dos bens materiais”. 

Sobre inventários e registros, é importante frisar que: 

Esses novos instrumentos foram criados em distinção ao tombamento com o objetivo 
de abarcar os diferentes suportes da memória, manifestados num conjunto de práticas 
culturais cujas medidas de salvaguarda visam à preservação de festas e celebrações, 
saberes e ofícios, formas de expressão e demais referenciais constitutivos da 
‘memória, identidade e formação da sociedade brasileira’ (NOGUEIRA, 2014, p. 60). 

 

O Decreto Nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, estabelece: 

Art. 1o  Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 
constituem patrimônio cultural brasileiro. 
§ 1o  Esse registro se fará em um dos seguintes livros: 
I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam 
a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas 
da vida social; 
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III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações 
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, 
praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais 
coletivas. 
 [...] 
Art. 8o  Fica instituído, no âmbito do Ministério da Cultura, o ‘Programa Nacional do 
Patrimônio Imaterial’, visando à implementação de política específica de inventário, 
referenciamento e valorização desse patrimônio (BRASIL, 2000, p. 25-27). 

 

Convém ressaltar que, Patrimônio Imaterial, cujo sinônimo patrimônio intangível 

também pode ser encontrado na literatura e nas discussões sobre o assunto, é 

utilizado para “designar as referências simbólicas dos processos e dinâmicas 

socioculturais de invenção, transmissão e prática contínua de tradições fundamentais 

para as identidades de grupos, segmentos sociais, comunidades, povos e nações” 

(VIANNA, 2016, online). Portanto, a orientação para as políticas de registro do 

Patrimônio Cultural imaterial e para as demais políticas de preservação devem ter 

como abordagem expressões culturais no contexto social e territorial em que se 

desenvolvem. Ou seja, é imprescindível a participação das comunidades durante o 

processo de patrimonialização (PORTA, 2012). 

E, por isso mesmo, para Arantes (2009, p. 56), o Decreto Nº 3.551 de 2000 fortalece, 

primeiro, “a autoridade intelectual das ‘comunidades culturais’ na interpretação de 

seus modos de vida, ou seja, legitima o saber local”. Segundo, 

[I]ncentivam o papel de protagonistas (ou, ao menos, de participantes ativos) dessas 
comunidades nos processos de salvaguarda, encorajando sua autodeterminação no 
que se refere à definição de estratégias políticas e de prioridades relativas a seu próprio 
desenvolvimento cultural (ARANTES, 2009, p. 56). 

 

Enquanto se iniciava a política para o patrimônio cultural imaterial no Brasil, no cenário 

internacional, entre os dias 29 de setembro e 17 de outubro de 2003, em Paris, França, 

a UNESCO promoveu a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial. Como justificativa, o documento final da Convenção explica que os 

processos de globalização e de transformação social criam condições para um diálogo 

renovado entre as comunidades, mas ao mesmo tempo cria condições de riscos de 

“deterioração, desaparecimento e destruição do patrimônio cultural imaterial, devido 

em particular à falta de meios para sua salvaguarda” (UNESCO, 2006, p. 03). Posto 
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isso, o documento define o que a UNESCO entende por patrimônio cultural imaterial 

e por salvaguarda: 

1. Entende-se por ‘patrimônio cultural imaterial’ as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos 
e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em 
alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é 
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de 
sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade 
e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e 
à criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, será levado em conta 
apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível com os instrumentos 
internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo 
entre comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável. 

[...] 

3. Entende-se por “salvaguarda” as medidas que visam garantir a viabilidade do 
patrimônio cultural imaterial, tais como a identificação, a documentação, a investigação, 
a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a transmissão – essencialmente 
por meio da educação formal e não-formal - e revitalização deste patrimônio em seus 
diversos aspectos (UNESCO, 2006, p. 04-05). 

 

Esta carta de recomendação da UNESCO faz parte de uma preocupação latente na 

instituição com culturas tradicionais e populares, que já estava presente na 

Recomendação de Paris, resultante da Conferência Geral realizada entre 17 de 

outubro de 16 de novembro de 1989 (UNESCO, 1989). Convém salientar que houve 

a mudança de nomenclatura, de cultura tradicional e popular, presente em 1989, para 

patrimônio cultural imaterial, presente em 2003. 

Por um lado, levanta-se o temor do desaparecimento dessas culturas face à 
mundialização das culturas que tenderiam a homogeneizar e ocidentalizar o planeta. 
Por outro lado, eram manifestadas preocupações de que os produtores dessas 
‘culturas tradicionais’ viessem a ser saqueados por novas modalidades de pirataria na 
dinâmica do capitalismo globalizado. Conhecimentos tradicionais necessários à 
manipulação de ervas medicinais, músicas folclóricas, danças tradicionais e outras 
manifestações destas culturas se teriam convertido em fontes cobiçadas por um 
mercado cada vez mais ávido por objetos raros e exóticos. 

[...] 

Era evidente o surgimento de um dado novo no campo do patrimônio. Se, nos primeiros 
anos de constituição dos patrimônios nacionais, predominara uma retórica que 
lastimava a perda de um mundo constituído de prédios e de edificações que davam 
lugar a novos ícones das modernas sociedades urbano-industriais e se nestes anos 
era preciso salvar algo que testemunhasse momentos da longa trajetória de construção 
da civilização ocidental, no final dos anos 90 discutia-se um outro sentido para uma 
mesma retórica da perda. Lastimava-se, agora, o desaparecimento daqueles que 
constituíam os ‘outros’ do mundo civilizado – ‘outros’ que expressavam culturas 
exóticas que teriam sobrevivido a diversas fases do capitalismo mas que, com a 
globalização, estariam irremediavelmente fadados à dissolução (LIMA FILHO e 
ABREU, 2007, p. 32-33). 
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No compasso das transformações do campo do patrimônio cultural e das políticas de 

preservação no Brasil ocorreu, em 2009, um caso emblemático: o tombamento de 

Iguape, SP, pelo IPHAN. O município, fundado em 1538, que está localizado na região 

do Vale do Ribeira, e se tornou objeto de estudo do IPHAN em 2007, que culminou 

com o tombamento. O destaque no processo de tombamento de Iguape se dá na 

priorização da participação social por meio da promoção de ações que visavam a uma 

interlocução com as diversas instituições governamentais atuantes na região, em 

âmbito federal, estadual e municipal, com as organizações não governamentais, 

movimentos sociais, associações de moradores e demais setores da sociedade, 

conforme apontado por Nascimento e Scifoni (2010)7. 

Dentre estas ações que buscaram a interlocução local destacam-se: a realização de 
um encontro de trabalho para discussão de um planejamento estratégico conjunto para 
a proteção do patrimônio, envolvendo as diversas esferas; oficinas de educação 
patrimonial objetivando a participação social na identificação dos patrimônios a serem 
protegidos com respectiva produção de material a partir deste olhar local; organização 
e abertura de uma Casa do Patrimônio8 em Iguape pela Superintendência Regional do 
Iphan em São Paulo em parceria com a Prefeitura Municipal de Iguape, como um 
espaço de diálogo constante com as comunidades e de fomento à pesquisa e à reflexão 
sobre a temática; reuniões com movimento social para elaboração conjunta de uma 
proposta de proteção. Destas discussões foi definido um conjunto de critérios para 
delimitação da paisagem cultural do Vale do Ribeira de Iguape na sua porção paulista 
e proteção dessa paisagem cultural (NASCIMENTO e SCIFONI, 2010, p. 40-41). 

 

A equipe do IPHAN produziu documentação cartográfica, iconográfica e técnica sobre 

a área, além da realização de fichas de inventário para os bens culturais que 

compreendem o sítio de interesse cultural de Iguape. As oficinas de Educação 

Patrimonial com os moradores foram decisivas nas definições sobre o tombamento 

(NASCIMENTO e SCIFONI, 2015). 

Ficaram tombados os elementos edificados e naturais que historicamente produziram 
seu espaço urbano e hoje o conformam como memória e identidade, tal como 
legitimados pela população local durante os processos de Educação Patrimonial, 
realizados de modo pioneiro durante a elaboração do dossiê. 

[...] 

A experiência de tombamento em Iguape, assim como as ações para a paisagem 
cultural do Vale do Ribeira, foi também precursora de um olhar renovado sobre a 

                                                           
7 Flávia Brito do Nascimento, Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo e docente na mesma instituição, e Simone Scifoni, Doutora 
em Geografia pela Universidade de São Paulo e docente do Departamento de Geografia da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, atuaram como servidoras do 
IPHAN no tombamento de Iguape, SP. 
8 No Capítulo 2, sobre Educação Patrimonial, é explicado o que é uma Casa do Patrimônio no âmbito 
das políticas de Educação Patrimonial do IPHAN. 



67 
 

chamada Educação Patrimonial, propondo repensar criticamente o que seria o seu 
papel e o seu lugar dentro do processo de patrimonialização. Nesse sentido, procurou-
se inverter a lógica tradicional dos órgãos de patrimônio, que comumente separam e 
hierarquizam as atividades da preservação iniciando com a pesquisa, identificação e 
proteção legal, para depois, em uma etapa sobressalente ou complementar, 
desenvolver atividades educativas, as quais, via de regra, apresentam conteúdos 
predominantemente de divulgação. Rejeitando sua condição de apêndice e de etapa 
final, a concepção adotada foi de que a Educação Patrimonial deve ser componente 
essencial ao processo de identificação e, portanto, deve se dar pari passu e integrada 
aos estudos de tombamento ou elaboração de quaisquer inventários patrimoniais 
(NASCIMENTO e SCIFONI, 2015, p. 34-35). 

 

Em 2010, a Lei Nº 12.343 instituiu o Plano Nacional de Cultura. O Plano estivera 

previsto na Constituição Federal de 1988, especificamente no Artigo 215, mas levou 

mais de duas décadas para ser elaborado e promulgado. O Plano tem como prazo a 

duração de 10 anos, portanto, compreende o intervalo de tempo entre 2010 e 2020 

para implementação. Dentre os princípios que regem o Plano, podem ser apontados, 

sinteticamente, a diversidade cultural e o respeito aos direitos humanos, o direito dos 

cidadãos à cultura, à informação, à comunicação, à memória e às tradições e a 

participação social na formulação e execução das políticas culturais (BRASIL, 2010). 

Avançando nos anos 2010, entre os dias 08 e 11 de novembro de 2017, o IPHAN, em 

comemoração aos 80 anos da instituição e aos 20 anos da Carta de Fortaleza, 

promoveu o seminário “Desafios para o Fortalecimento da Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial no Brasil”, em Fortaleza, CE, cujas discussões foram sistematizadas 

na II Carta de Fortaleza. Dentre os objetivos do Seminário, estavam: avaliar os 

resultados da aplicação do Decreto 3.551, que instituiu o Registro de bens culturais 

de natureza imaterial no Brasil e da política de salvaguarda implementada a partir dele 

(INSTITUTO, 2017). 

Nas duas últimas décadas, além do cumprimento das recomendações da primeira 
Carta de Fortaleza no que diz respeito à criação de instrumento legal destinado à 
proteção de bens culturais de natureza imaterial, o IPHAN, por meio do Departamento 
do Patrimônio Imaterial (DPI), das suas superintendências nos estados e do Centro 
Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), com o apoio da sociedade, de 
universidades e organizações sociais, realizou o Registro de 41 bens culturais 
imateriais; impulsionou uma ampla aplicação do Inventário Nacional de Referências 
Culturais (INRC) em todo o território nacional, com cerca de 160 inventários concluídos; 
estabeleceu diretrizes e procedimentos operacionais para a execução de ações de 
apoio e fomento à salvaguarda desses bens, somando mais de 500 atividades, bem 
como a realização de 75 projetos e 65 Prêmios por meio dos Editais do PNPI. Nesse 
período foram ainda definidos parâmetros de atuação para assegurar a ampla 
divulgação e promoção de bens culturais registrados, implantado o sistema de 
monitoramento e avaliação permanentes da política de salvaguarda e elaborado o 
Inventário Nacional da Diversidade Linguística- INDL, instituído pelo Decreto 
7.387/2010 (INTITUTO, 2017, p. 01). 
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Na Carta, fica destacado que o desenvolvimento da Política de Patrimônio Cultural 

Imaterial só foi possível pelo avanço da Constituição Federal de 1988: 

Ao transferir a matriz do valor cultural do Estado para as práticas sociais de identidade 
e memória, a Constituição Federal de 1988 (artigo 216) introduziu no campo das 
políticas públicas a figura do sujeito portador de cultura, pois só sujeitos humanos 
podem exercer identidade e memória, representar sua inserção no tempo e no espaço, 
formular significados e valores, e escolher caminhos que possam ser compartilhados 
no interior da espécie humana. As coisas - espaços, objetos, estruturas, práticas - não 
dispõem de valores e significados imanentes, mas atribuídos, constituindo, portanto, 
potencial indispensável para objetivar e socializar, produzindo efeitos, significados e 
representações que atendam às necessidades humanas, espirituais e materiais; 
(INSTITUTO, 2017, p 03). 

 
 

Como consequência, em 2018, pela primeira vez na história, o Conselho Consultivo 

do Patrimônio Cultural do IPHAN em Brasília, DF, analisou, ao mesmo tempo dois 

instrumentos de proteção: o tombamento e o registro. Foi tombado o conjunto histórico 

da cidade de Pelotas, RS, e foram inscritas no Livro de Registro dos Saberes as 

Tradições Doceiras da Região de Pelotas e Antiga Pelotas (municípios de Arroio do 

Padre, Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu) (INSTITUTO, s/d). 

A integração entre o material e o imaterial é imprescindível para a compreensão da 
dimensão das tradições, memórias e identidade da nação brasileira. Todos esses 
aspectos são fruto de uma rica diversidade étnica, cultural e religiosa, que interage e 
se integra perfeitamente no patrimônio cultural material e nas manifestações culturais 
imateriais. Pelotas encontra-se no epicentro de uma região doceira que abarca uma 
multiplicidade de saberes e identidades sob a forma de duas tradições: a de doces finos 
e a de doces coloniais. Os doces desempenham um papel peculiar na composição da 
sociedade regional, sendo um elemento cultural que amarra a diversidade de grupos 
étnicos e sociais que a compõe (INSTITUTO, s/d, s/p). 
 

 

Ao longo das últimas décadas, conforme desenvolvido aqui, houve um nítido 

alargamento na concepção sobre os bens culturais. Sobre isso, Kühl (2006) explica: 

A preservação, como entendida hoje, tem a característica bastante peculiar, em 
relação a épocas passadas, de voltar seus interesses para a tutela de um grande 
número de bens que adquiriram conotação cultural, pertencentes a todas as fases da 
produção humana (KÜHL, 2006, p. 33).  

 

Também sobre a dilatação do conceito de patrimônio cultural, Nogueira (2014) 

relaciona-a a uma mudança na concepção temporal: 
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[...] observamos, na nova configuração do campo do patrimônio, a substituição de um 
imperativo tempo monumental – remanescente de uma memória histórica e identidade 
nacional que pouco referia-se a maioria da população – por um tempo social – 
importante testemunho das temporalidades sociais que compõem as múltiplas 
experiências vividas por indivíduos e grupos em seu processo de reelaboração das 
identidades na sociedade contemporânea (NOGUEIRA, 2014, p. 63). 

 

Esse alargamento rompeu com o uso da expressão monumento histórico e artístico 

como sinônimo de Patrimônio Cultural. A mudança do termo e a mudança na 

concepção temporal, de memória histórica para uma memória social, implica na 

mudança de valoração dos bens culturais. Os valores que são identificados nos bens 

culturais, com o objetivo de patrimonializá-los, não são nem permanentes e nem 

intrínsecos aos objetos – sejam estes de natureza material ou imaterial. Os valores 

são sempre atribuídos pelos grupos, em decorrência dos sentidos e dos significados 

que o bem cultural tem para o grupo (CHUVA, 2012). 

Sobre a natureza dos bens culturais – material e imaterial –, há uma convergência de 

que a divisão entre patrimônio cultural material e imaterial é artificial. “A divisão entre 

patrimônio material e imaterial é, conceitualmente, enganosa, posto que qualquer 

intervenção na materialidade de um bem cultural provocará modificações na sua 

imaterialidade” (CHUVA, 2012, p. 162). 

A separação entre o físico/material e o imaterial/oral resulta inviável, uma vez que 
ambos os aspectos estão inevitavelmente unidos e se articulam em qualquer expressão 
cultural e patrimonial. E mais: como alguns autores têm assinalado, a intangibilidade 
pode ser valorizada inclusive como o aspecto mais relevante de um bem, na medida 
em que precisamente sua legitimação como patrimônio será resultado das lutas pela 
imposição do sentido; são os significados, os usos e valores que se assinalam e se 
atribuem às expressões culturais os fatores que determinam seu caráter e, portanto, 
sua inclusão no campo patrimonial (ROTMAN e CASTELLS, 2007, p. 73-74). 

 

Nesse sentido, Meneses (2012) reforça a impossibilidade de dissociação entre 

material e imaterial: 

Podemos concluir que o patrimônio cultural tem como suporte, sempre, vetores 
materiais. Isso vale também para o chamado patrimônio imaterial, pois se todo o 
patrimônio material tem uma dimensão imaterial de significado e valor, por sua vez todo 
patrimônio imaterial tem uma dimensão material que lhe permite realizar-se. As 
diferenças não são ontológicas, de natureza, mas basicamente operacionais 
(MENESES, 2012, p. 31). 
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Dessa forma, contemporaneamente, defende-se que os trabalhos de preservação 

devem ser orientados a partir da noção de referência cultural – introduzida na década 

de 1970, conforme supracitado –, por possibilitar a aproximação com o ponto de vista 

dos sujeitos envolvidos na dinâmica social da qual o bem cultural faz parte, 

reconhecendo a autoridade intelectual da comunidade (FONSECA, 2001). 

 

A noção de referência cultural pressupõe a produção de informações e a pesquisa de 
suportes materiais para documentá-las, mas significa algo mais: um trabalho de 
elaboração desses dados, de compreensão da ressemantização de bens e práticas 
realizadas por determinados grupos sociais, que visa à construção de um sistema 
referencial da cultura daquele contexto específico. 

[...] 

Pois trata-se de identificar, na dinâmica social em que se inserem os bens e práticas 
culturais, sentidos e valores vivos, marcos e vivências e experiências que conformam 
uma cultura para os sujeitos que com ela se identificam. Valores e sentidos esses que 
estão sendo constantemente produzidos e reelaborados, e que evidenciam a inserção 
da atividade de preservação de bens culturais no campo das práticas simbólicas 
(FONSECA, 2001, p. 119). 

 

Para Meneses (2017), no mesmo sentido posto por Chuva (2012) e Rotman e Castells 

(2007), da mesma forma que não se justifica polarizar patrimônio material e imaterial, 

não justifica também polarizar sujeito e objeto, hábitat e habitante, no sentido posto 

por Fonseca (2001).  

O verbo habeo em latim significa possuir, manter relações com alguma coisa, apropriar-
se dela. Com o acréscimo da partícula it, que indica reforço (como em salio, “dançar, 
pular” e saltito, “dar pulinhos”), o verbo habito acrescenta intensidade e permanência a 
essas relações. Hábito, habitualidade expressam bem essa noção de constância, 
continuidade. Trata-se, portanto, de uma relação de pertencimento – mecanismo nos 
processos de identidade que nos situa no espaço, assim como a memória nos situa no 
tempo: são as duas coordenadas que balizam nossa existência (MENESES, 2012, p. 
27). 

 

Por esta perspectiva, é preciso assumir a natureza social do patrimônio cultural e de 

suas funções como tal. Por isso, (MENESES, 2017, p. 49) recomenda “transferir o 

excessivo e por vezes exclusivo foco de interesse nos bens (materiais ou imateriais), 

e no poder público, para os sujeitos – os agentes humanos, nas suas multiformes 

interações”. Faz-se urgente, dessa forma, a consolidação do uso da noção de 

referência cultural no campo do Patrimônio Cultural, que é a base para as novas ações 

no campo. 
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1.2 Educação: as transformações do campo no Brasil 

 

O educador brasileiro Anísio Teixeira, desde os anos 1930, dedicou-se ao 

desenvolvimento de um modelo de educação integral, que oportunizasse uma 

formação ampla, integral dos sujeitos, articulada a um Sistema Público de Ensino para 

o país. Além disso, baseava-se em uma escola que atendesse aos alunos em tempo 

integral: no período normal seriam realizadas atividades historicamente entendidas 

como escolares e, no contraturno, seriam realizados outros tipos de atividades (MOLL, 

2009). 

De início, cabe explicar que a concepção de educação integral pode ser caracterizada 

“pela busca de uma formação a mais completa possível para o ser humano”, mas não 

há hegemonia de quais os pressupostos teóricos e abordagens metodológicas 

constituem esta concepção (COELHO, 2009, p. 90). Ou seja, existem diretrizes 

diversas, podendo ser inclusive antagônicas, que têm em comum o objetivo de 

oferecer uma educação mais completa possível ao ser humano.  

Contemporaneamente, ainda há a concepção de educação integradora, que: 

[...] implica a integração, no ambiente escolar, de vários conteúdos e atividades, 
ampliando-se o leque de conhecimento e vivência de alunos. Escola de tempo integral 
é aquela que permite ao aluno a permanência na escola nos turnos da manhã e da 
tarde. Esta ampliação da permanência pode facilitar o atendimento educacional mais 
integrado, pela possibilidade dos alunos se envolverem em outras atividades (AMARAL 
SOBRINHO e PARENTE, 1995, p. 17-18). 

 

Ou seja, educação integral está relacionada à formação integral, ampla dos sujeitos. 

Educação em tempo integral corresponde à ampliação do tempo diário de 

permanência na escola. E educação integradora está relacionada à integração dos 

conteúdos, numa abordagem que o processo educativo na escola não é fragmentado. 

Retomando o início, a primeira vez que Anísio Teixeira colocou sua ideia em prática 

foi no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, implantado em Salvador, BA, na década 

de 1950 (MOLL, 2009). No período havia uma insuflação decorrente dos ideais 

desenvolvimentistas e ufanistas nacionalistas implementados a partir da Era Vargas 

(1930-1945) – não coincidentemente, foi o contexto da fundação do SPHAN –, e a 

concepção de educação integral para Teixeira vislumbrava a uma formação para 
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progresso, para o desenvolvimento técnico e industrial. Assim, o modelo de educação 

integral implantado no Centro Educacional Carneiro Ribeiro em 1953, considerava que 

para atender à necessidade dessa formação completa para alavancar o 

desenvolvimento tecnológico e científico do país, precisava acontecer em tempo 

integral, em um espaço bipartido, dividido entre as escolas-classe e as escolas-

parque. 

[A]s atividades educativas que consubstanciam uma educação integral, para Anísio, 
não estavam descoladas de um tempo integral na instituição formal de ensino, mas 
eram realizadas no que hoje denominamos de contraturno, ou seja, havia uma clara 
diferenciação entre as atividades ditas escolares – que aconteciam nas escolas-classe, 
em um turno – e as atividades diversificadas – que ocorriam na escola-parque, no turno 
contrário ao anterior. Acreditamos que essa diferenciação aponta para uma 
dissociação entre o que se denomina atividades escolares e outras atividades que 
poderiam, inclusive, ser entendidas e avaliadas como mais prazerosas, diferentes 
daquelas realizadas nas escolas-classe e caracteriza, a nosso ver, uma concepção de 
educação integral em que a formação completa não é vista integradamente (COELHO, 
2009, p. 91). 

 

Na Escola-Parque, eram oferecidos cursos de desenho, modelagem e cerâmica, corte 

e costura, marcenaria, trabalho sobre couro, tapeçaria e tecelagem, música, dança, 

teatro, educação física entre outros. Evidencia-se, com isso, que a proposta de 

educação integral em tempo integral idealizada por Anísio Teixeira, tinha um cunho 

profissionalizante, visando à preparação dos alunos ao mundo do trabalho (SANTOS, 

2009a). 

Na década de 1960, Anísio Teixeira, então na presidência do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), fez parte de uma comissão, em que 

também estava presente o educador Darcy Ribeiro, para organização do sistema 

educacional da nova capital do Brasil, Brasília, inaugurada em 1960. O sistema 

educacional organizado pela comissão criou a Universidade de Brasília e o Plano para 

a Educação Básica. O resultado deste pretendia ser um modelo a ser implantado em 

escala nacional. O plano previa que as escolas de educação básica seriam no modelo 

de educação integral em tempo integral, baseado na experiência de Teixeira em 

Salvador: a escola atenderia os alunos em dois períodos do dia, sendo que em um 

período seriam desenvolvidas as atividades historicamente entendidas como 

escolares e no outro período, seriam desenvolvidos outros tipos de atividades. Porém, 

com o golpe militar de 1964 e instauração da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) o 
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plano de implementar uma escola integral na educação básica foi interrompido 

(SANTOS, 2009a). 

O plano elaborado por Anísio Teixeira para Brasília, com referência à educação 
primária, compreendia jardins de infância (destinados à educação de crianças nas 
idades de quatro, cinco e seis anos), escolas-classe (para o ensino das matérias 
convencionais) e escolas-parque (para complementar a tarefa das escolas-classe por 
meio de atividades artísticas e recreativas) (SANTOS, 2009a, p. 14). 

 

Ainda na década de 1960, o educador Paulo Freire realizou as primeiras experiências 

de alfabetização popular, que tinham como princípio norteador considerar a realidade 

sociocultural dos educandos, e que dariam origem ao “Método Paulo Freire”. O 

sucesso dessas experiências levou ao Ministério da Educação e Cultura do governo 

do presidente João Goulart (1961-1964), que, naquele momento, estava empenhado 

na realização de reformas de base, a convidar o educador Paulo Freire e sua equipe 

a coordenarem o Plano Nacional de Alfabetização (FREIRE, 2006). 

Mas com o golpe de 1964, o Plano Nacional de Alfabetização idealizado por Paulo 

Freire e sua equipe foi extinguido, e o educador foi exilado. No exílio, no Chile, 

publicou o seu primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade, em 1967, a partir 

das suas experiências nos processos educativos de alfabetização. Nesta obra, Paulo 

Freire semeia as suas principais ideias, que refinaria ao longo da sua carreira, dentre 

elas a de que a educação deveria pôr à disposição dos educandos meios para que 

fossem capazes de “superar a captação mágica ou ingênua de sua realidade, por uma 

dominantemente crítica” (FREIRE, 2006, p. 114). 

E pareceu-nos que a primeira dimensão deste novo conteúdo com que ajudaríamos o 
analfabeto, antes mesmo de iniciar sua alfabetização, na superação de sua 
compreensão mágica como ingênua e no desenvolvimento da crescentemente crítica, 
seria o conceito antropológico de cultura. A distinção entre os dois mundos: o da 
natureza e o da cultura. O papel ativo do homem em sua e com sua realidade. O sentido 
de mediação que tem a natureza para as relações e comunicação dos homens. A 
cultura como acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. A cultura como 
resultado de seu trabalho. Do seu esforço criado e recriador. O sentido transcendental 
de suas relações. A dimensão humanista da cultura. A cultura como aquisição 
sistemática da experiência humana. Como uma incorporação, por isso crítica e 
criadora, e não como justaposição de informes ou prescrições ‘doadas’. A 
democratização da cultura – dimensão da democratização fundamental. O aprendizado 
da escrita e da leitura como uma chave com que o analfabeto iniciaria a sua introdução 
no mundo da comunicação escrita. O homem, afinal, no mundo e com o mundo. O seu 
papel de sujeito e não de mero e permanente objeto (FREIRE, 2006, p. 116-117). 
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Ou seja, a educação proposta por Paulo Freire é aquela que oportuniza os educandos 

a se assumirem como sujeitos ativos da sua própria cultura, que tenha condições de 

interferirem criticamente no seu próprio mundo. Para Freire (2006, p. 113), basta ser 

homem para captar os dados da sua realidade, “para ser capaz de saber, ainda que 

seja um saber meramente opinativo. Daí que não haja ignorância absoluta, nem 

sabedoria absoluta”. Para isso, considera a cultura sob uma perspectiva 

antropológica9, explicando-a: 

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de 
estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu 
mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo 
de que ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz 
cultura. E é ainda o jogo destas relações do homem com o mundo e do homem com 
os homens, desafiado e respondendo ao desafio, alterando, criando, que não permite 
a imobilidade, a não ser em termos de relativa preponderância, nem das sociedades 
nem das culturas. E, na medida em que cria, recria e decide, vão se conformando as 
épocas históricas. É também criando, recriando e decidindo que o homem deve 
participar destas épocas (FREIRE, 2006, p. 51). 

 

Dessa forma, Freire (2006) defende uma educação que autonomize os educandos a 

tomarem consciência crítica do seu papel de sujeito ativo, no mundo e com o mundo, 

e também no processo educativo. Por isso, a descrença do educador nas cartilhas, 

amplamente utilizadas nos métodos de alfabetização convencionais, por reduzirem o 

educando à condição de objeto ao invés de sujeito do processo educativo. 

Mas mesmo com o hiato por causa do auge da repressão durante a Ditadura Militar 

na década de 1970, mesmo com o falecimento de Anísio Teixeira em 1971 e o exílio 

de Paulo Freire e de Darcy Ribeiro, suas ideias reverberaram, no exterior e também 

no Brasil. E foram retomadas nos anos 1980, durante o processo de redemocratização 

do país. 

Em 1983, Leonel de Moura Brizola assumiu o cargo para o qual foi eleito em 1982, o 

de governador do estado do Rio de Janeiro, tendo como vice-governador Darcy 

Ribeiro. Ribeiro concebeu os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, a 

partir das experiências que tivera junto ao educador Anísio Teixeira. Durante os dois 

mandatos de Brizola à frente do governo do estado (1983-1987 e 1991-1994), foram 

construídos aproximadamente quinhentos (500) edifícios escolares, cujos projetos 

                                                           
9 Ver em 1.1 Patrimônio Cultural: as transformações do campo no Brasil o conceito antropológico 
de cultura. 
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foram elaborados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que foram apelidados de 

“Brizolões”, numa alusão ao então governador (MOLL, 2009). 

Carlini (2012) explica que, antes de tudo, o projeto político pedagógico dos CIEPs 

sempre visou à melhora da qualidade da educação pública brasileira, considerando 

também a proteção dos alunos das regiões onde se encontravam em situação de 

vulnerabilidade. A estrutura política pedagógica dos CIEPs prevê educação integral 

em tempo integral, ou seja, a jornada escolar diária é em período integral e obrigatória. 

Outros tipos de atividades – culturais, artísticas, esportivas etc. – também ocorrem no 

interior da escola, o que, para os educadores que defendem os modelos dos CIEPs, 

possibilita uma maior “integração do núcleo comum do currículo com as atividades e 

as oficinas complementares, facilitando a construção de um currículo único essencial” 

(CARLINI, 2012, p. 443). Ou seja, os CIEPs têm em sua concepção a educação 

integradora. Outro aspecto defendido é que a concentração das atividades no espaço 

escolar proporciona melhor condição para articulação do trabalho com e entre os 

educadores, possibilitando melhor condição de avaliação dos processos educativos e 

do planejamento escolar (CARLINI, 2012). 

O modelo dos CIEPs tem na concepção uma escola integral de dia completo, e não 

dividido em turnos, que seja espaço para o desenvolvimento das atividades diversas 

– culturais, artísticas, esportivas etc. – e que todas elas fazem parte da 

intencionalidade pedagógica da escola. 

[E]sta escola apresenta condições para desenvolver um projeto curricular que oferece 
oportunidades para aprendizagens significativas, em diferentes situações e tempos, e 
em contato com diferentes profissionais. Não mais atividades extraclasse – todas as 
atividades ali realizadas são entendidas como educativas, no sentido amplo e estrito 
da socialização efetivada (MONTEIRO, 2009, p. 37). 

 

Nos CIEPs o professor tem um papel de ser um interlocutor com a comunidade, 

considerando os aspectos socioculturais da comunidade a qual a escola atende na 

definição de situação de aprendizagem significativas, que façam sentido para os 

educandos. Mas, ao mesmo tempo que Carlini (2012) enaltece a concentração de 

atividades no espaço escolar, Monteiro (2009) aponta que é desafiadora e complexa 

a gestão escolar dos CIEPs devido à multiplicidade de tarefas. 
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Apesar da influência das ideias de Anísio Teixeira na concepção dos CIEPs elaborada 

por Darcy Ribeiro, existem diferenças significativas. Enquanto o espaço escolar na 

concepção de Teixeira era bipartido, dividido entre escolas-classe e escolas-parque, 

nos CIEPs Darcy Ribeiro congregou todas as atividades no mesmo espaço e a 

concepção das atividades é planejada para o dia completo e não dividida em turnos. 

Isso, para Coelho (2009, p. 92), é uma “situação que promove maior integração entre 

as atividades educativas desenvolvidas pela escola, bem como possibilita entendê-

las – todas – como componentes curriculares inerentes a essa formação do aluno 

nesse espaço escola”. Esta posição converge com a de Monteiro (2009). 

Outra diferença significativa entre o modelo de educação integral de Anísio Teixeira e 

dos CIEPs é que, nos CIEPs, “o tempo escolar não estava centrado na preparação 

para exercício de uma profissão, mas na ampliação das possibilidades relativas ao 

conhecimento e às atividades esportivas e recreativas” (SANTOS, 2009a, p. 16-17). 

Ainda na década de 1980 no Brasil, conforme já pontuado anteriormente, o período 

foi marcado pela reivindicação de participação social, com o declínio do regime da 

Ditadura Militar (1964-1985) e o processo de redemocratização do país, que 

viabilizaram a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte no Congresso 

Nacional, que promulgou, em 1988, uma nova Constituição Federal democrática. Os 

avanços sociais da carta magna são amplamente conhecidos, também no que se 

refere à educação. Um aspecto a ser destacado é a corresponsabilização do dever de 

educar entre Estado, família e sociedade, bem como o objetivo da educação também 

para o exercício da cidadania. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (EC no  19/98 e 
EC no  53/2006)  

I– igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II– liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber;  

III– pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 

IV– gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

V– valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, aos das redes públicas;  
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VI– gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  

VII– garantia de padrão de qualidade;  

VIII– piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal (BRASIL, 2016, p. 123). 

 

Dessa forma, com a experiência de Educação Integral dos CIEPs no Rio de Janeiro e 

diante das diretrizes para a Educação no Brasil lançadas pela Constituição Federal de 

1988, o governo do presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), destacando-se 

aqui o fato de ser o primeiro governo liderado por um representante eleito diretamente 

após a Ditadura Militar, concebeu os Centros Integrados de Atenção à Criança e ao 

Adolescente, os CIACs, em 1990, que em 1992 foram renomeados como Centros de 

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, os CAICs. Os CIACs foram frutos de 

uma política concentrada no “Projeto Minha Gente”, do governo federal na época, que 

tinha como objetivo implementar ações integradas nas áreas da saúde, educação e 

assistência e promoção social, tendo como público alvo do atendimento as crianças e 

adolescentes das classes populares (COUTINHO, 2013). 

[...] o Projeto Minha Gente tinha uma evidente marca assistencialista, na medida em 
que compreendia o conceito de Educação Integral como um processo de atendimento 
integral a crianças e jovens, que extrapolava o sentido da educação, utilizando a escola 
como espaço para garantir serviço de saúde e de atendimento social (COUTINHO, 
2013, p. 04). 

 

O modelo do Projeto Minha Gente previu a implantação de unidades físicas – os 

CIACs – que atenderiam as ações previstas, em creche, ensino infantil e ensino 

fundamental do primeiro ciclo, além de serviços de saúde e cuidados básicos, 

convivência comunitária e desportiva, tudo em tempo integral (AMARAL SOBRINHO 

e PARENTE, 1995). 

Em 1992, quando assumiu a presidência Itamar Franco (1992-1994), houve uma 

reforma ministerial que modificou o nome do “Programa Minha Gente” para Programa 

Nacional de Atenção à Criança e ao Adolescente (PRONAICA), que também 

modificou o nome das unidades, de CIACs para CAICs. Dentre os objetivos do 

PRONAICA, estavam: 
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a) a melhoria da situação educacional, especialmente em relação ao ensino de 1º 
grau10, com repercussões sobre a formação da criança e do adolescente e a iniciação 
para o trabalho;  

b) a difusão da pedagogia da atenção integral e sua assimilação pela rede de serviços 
sociais básicos;  

c) a redução da taxa de mortalidade infantil e a ampliação dos níveis de expectativa de 
vida;  

d) a melhoria das condições de saúde, mediante a atenção especial a crianças e 
adolescentes; e) a redução do nível de violência contra crianças; e  

e) a promoção social das comunidades atendidas (AMARAL SOBRINHO e PARENTE, 
1995, p. 07-08). 

 

Mas existe crítica em relação à implantação das unidades dos CAICs e a abrangência 

das ações previstas pelo PRONAICA: 

A concentração e integração dos serviços básicos têm sua lógica ao possibilitar às 
crianças e adolescentes o recebimento de atendimento diversificado. Por outro lado, 
essa integração "intramuros" não leva em consideração outros projetos em 
desenvolvimento pelo setor público, nas mesmas áreas, que, provavelmente, têm como 
alvo a mesma clientela do CAIC. Essa duplicação de ações e de estruturas 
administrativas, além de onerar os custos para o setor educacional, gera fragmentação 
de ações e cria dificuldades para uma efetiva coordenação do programa (AMARAL 
SOBRINHO e PARENTE, 1995, p. 17). 

 

Em 1996, o educador Paulo Freire lançou o livro “Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários à prática educativa”, sendo esta sua última obra publicada em vida. Ao 

longo do livro, Freire (1996) expõe e desenvolve sobre o que chama de saberes 

necessários à prática educativa, que considera ser fundamentais para o trabalho dos 

educadores brasileiros. O primeiro saber abordado está relacionado ao entendimento 

do que é ensinar: 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, 
desde o princípio mesmo de sua existência formadora, assumindo-se como sujeito 
também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 
construção (FREIRE, 1996, p. 24-25). 

 

Diversos outros saberes são abordados, como o de que não há docência sem 

discência – o que significa, na prática, que no processo educativo educador e 

                                                           
10 Antiga denominação do atual Ciclo I do Ensino Fundamental. Na época, a etapa continha quatro 
anos, e abrangia a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries. Atualmente, o Ciclo I do Ensino Fundamental contém cinco 
anos, e abrange o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos. 
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educando são sujeitos, e nenhum se reduz à condição de objeto –, que a prática de 

ensinar exige pesquisa, criticidade, ética, corporificação das palavras do educador 

pelo exemplo, rejeição a qualquer forma de discriminação, exige tolerância, 

curiosidade etc. (FREIRE, 1996). Atentando-se ao cerne desta dissertação, 

selecionou-se alguns saberes fundamentais. 

O primeiro saber de Freire (1996) selecionado é o de que ensinar exige respeito aos 

saberes dos educandos, no sentido de que é necessário o estabelecimento de uma 

relação entre os saberes curriculares e aos saberes dos alunos em decorrência das 

experiências sociais que eles possuem e praticam:  

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o 
dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 
populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária – 
mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a 
razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos 
(FREIRE, 1996, p. 33). 

 

O segundo saber de Freire (1996) selecionado é o de que ensinar exige o 

reconhecimento e a assunção da identidade cultural:  

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições 
em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor 
ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser 
social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador 
de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque 
capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a 
exclusão dos outros. É a “outredade” do “não eu” ou do tu, que me faz assumir a 
radicalidade de meu eu (FREIRE, 1996, p. 46). 

 

O terceiro saber de Freire (1996) selecionado é o que ensinar exige o 

reconhecimento de ser condicionado. Este saber está relacionado ao entendimento 

de que a construção da presença humana no mundo é condicionada por forças sociais 

– as heranças sociais, culturais e históricas (FREIRE, 1996). 

O quarto saber de Freire (1996) selecionado é o que ensinar exige a convicção de 

que a mudança é possível. Este saber está relacionado ao entendimento de que o 

ser humano é sujeito da história, e não objeto. Na prática educativa, isso implica na 

necessidade de considerar a explicação do mundo a partir da perspectiva dos 

educandos: 
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Como educador preciso de ir ‘lendo’ cada vez melhor a leitura do mundo que os grupos 
populares com quem trabalho fazem de seu contexto imediato e do maior de que o seu 
é parte. O que quero dizer é o seguinte: não posso de maneira alguma, nas minhas 
relações político-pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber de 
experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte a compreensão de sua 
própria presença no mundo. E isso tudo vem explicitado ou sugerido ou escondido no 
que chamo ‘leitura do mundo’ que precede a ‘leitura da palavra (FREIRE, 1996, p. 90). 

 

O quinto e último saber de Freire (1996) selecionado, que está diretamente 

correlacionado ao quarto, é o de que ensinar exige saber escutar: 

A resistência do professor, por exemplo, em respeitar a ‘leitura de mundo’ com que o 
educando chega à escola [...] se constitui em um obstáculo à sua experiência de 
conhecimento. Como tenho insistido neste e em outros trabalhos, saber escutá-lo não 
significa, já deixei isto claro, concordar com ela, a leitura do mundo ou a ela se 
acomodar, assumindo-a como sua. Respeitar a leitura de mundo, do educando não é 
também um jogo tático com que o educador ou educadora procura tornar-se simpático 
ao educando. É a maneira correta que tem o educador de, com o educando e não sobre 
ele, tentar a superação de uma maneira mais ingênua por outra mais crítica de inteligir 
o mundo. Respeitar a leitura de mundo do educando significa tomá-la como ponto de 
partida para a compreensão do papel da curiosidade, de modo geral, e da humana, de 
modo especial, como um dos impulsos fundantes da produção do conhecimento. É 
preciso que, ao respeitar a leitura do mundo do educando para ir mais além dela, o 
educador deixe claro que a curiosidade fundamental à inteligibilidade do mundo é 
histórica e se dá na história, se aperfeiçoa, muda qualitativamente, se faz 
metodicamente rigorosa. E a curiosidade assim metodicamente rigorizada faz achados 
cada vez mais exatos. No fundo, o educador que respeita a leitura de mundo do 
educando, reconhece a historicidade do saber, o caráter histórico da curiosidade, desta 
forma, recusando a arrogância cientificista, assume a humildade crítica, própria da 
posição verdadeiramente científica (FREIRE, 1996, p. 138-139). 

 

Para Brandão (2012), o fundamento de Paulo Freire, baseado na descoberta do outro, 

é essencial:  

Aqueles a quem nos dirigimos enquanto educadores são pessoas como nós, e estão 
diante de nós para aprender a saber, porque são diferentes de nós. O intervalo entre 
as nossas diferenças tem este nome: educação. São crianças e jovens, às vezes 
adultos e idosos que, mesmo quando ainda muito pequenas, chegam a nós empapados 
de vivências e saberes. São João ou Maria, crianças pobres de uma periferia da cidade. 
Mas são também uma dimensão pessoal de seus mundos de vida. Mal sabem falar 
diante de nós e ainda não sabem ‘ler e escrever’, mas já são sujeitos sociais, 
identidades pessoais, culturais e étnicas. São em suas comunidades atores culturais 
e, como tais, também são pequenos criadores de cultura, ou uma fração diferencial de 
uma cultura, é realizada e dada a ser vista e trabalhada (BRANDÃO, 2012, p. 54). 

 

Retomando sobre as experiências em educação integral, ainda que, como elencado, 

existam desde a década de 1950, aprofundadas nas experiências dos CIEPs e dos 

CIACs e CAICs nos anos 1980 e 1990, foi somente com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996, que houve um aumento de 
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propostas de educação com expansão da jornada escolar no Brasil. A LDB prevê que 

o ensino fundamental deve ser, progressivamente, ministrado em tempo integral 

(SANTOS, 2009a). 

O objetivo da LDB é definir e regularizar a organização da educação brasileira com 

bases nos princípios presentes na Constituição Federal. Devido à promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a LDB de 1971, elaborada, portanto, no período da 

Ditadura Militar, tornara-se obsoleta, sendo organizada e elaborada a versão de 1996. 

A LDB de 1996 estabelece que:  

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais.  

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.  

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social (BRASIL, 2017, p. 08). 

 

Faz-se importante, também, elencar alguns dos componentes curriculares mínimos 

propostos pela LDB: 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos.  

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, 
o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo 
físico e natural e da realidade social e política, especialmente da República 
Federativa do Brasil [...].  

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório da educação básica. 

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental 
[...].  

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente 
das matrizes indígena, africana e europeia (BRASIL, 2017, p. 19-20). 

 

Para o contexto universitário, a LDB prevê: 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:  
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I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 
e do pensamento reflexivo;  

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através 
do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; Lei n 33 o 
9.394/1996  

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração;  

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição.  

VIII – atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de 
pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que 
aproximem os dois níveis escolares (BRASIL, 2017, p. 32-33, grifos nossos). 

 

De acordo com Cury (2008), a LDB faz parte de um movimento da educação que 

educa para a cidadania – ou seja, uma educação integral no sentido de uma educação 

ampla –, uma reverberação da reivindicação de participação social presente no 

processo de redemocratização do Brasil. O uso do conceito educação básica faz parte 

deste movimento, coerente com a garantia constitucional da Educação como dever 

do Estado mas também garantindo que a educação escolar tivesse elementos comuns 

em todo o território nacional (CURY, 2008). 

Ainda, a LDB e o conceito de educação básica incorporaram a diferença como direito: 

A educação básica, por ser um momento privilegiado em que a igualdade cruza com a 
equidade, tomou a si a formalização legal do atendimento a determinados grupos 
sociais, como as pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais, como 
os afrodescendentes, que devem ser sujeitos de uma desconstrução de estereótipos, 
preconceitos e discriminações, tanto pelo papel socializador da escola quanto pelo seu 
papel de transmissão de conhecimentos científicos, verazes e significativos (CURY, 
2008, p. 300). 
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Em 1997, foram elaborados em lançados pelo Ministério da Educação os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que é um conjunto de documentos com as diretrizes 

para composição da grade curricular das instituições de educação, com o objetivo de 

ser um parâmetro para os trabalhos docentes. Os PCN configuram uma proposta 

flexível, o que significa que são adaptáveis às realidades regionais e locais que são 

bastante heterogêneas no país (BRASIL, 1997a). 

[...] na medida em que o princípio da equidade reconhece a diferença e a necessidade 
de haver condições diferenciadas para o processo educacional, tendo em vista a 
garantia de uma formação de qualidade para todos, o que se apresenta é a 
necessidade de um referencial comum para a formação escolar no Brasil, capaz de 
indicar aquilo que deve ser garantido a todos, numa realidade com características tão 
diferenciadas, sem promover uma uniformização que descaracterize e desvalorize 
peculiaridades culturais e regionais (BRASIL, 1997a, p. 28). 

 

Sobre a disciplina de História, os PCN consideraram a necessidade de “situar a 

relação entre o particular e o geral, quer se trate do indivíduo, sua ação e seu papel 

na sua localidade e cultura, quer se trate das relações entre a localidade específica, a 

sociedade nacional e o mundo” (BRASIL, 1997b, p. 26). Dentre os objetivos gerais da 

disciplina para o Ensino Fundamental, os PCN estabeleceram: “organizar alguns 

repertórios histórico-culturais que lhes permitam localizar acontecimentos numa 

multiplicidade de tempo, de modo a formular explicações para algumas questões do 

presente e do passado”, “conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos 

sociais, em diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, 

econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles”, 

“valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como 

um direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da 

democracia”, a fim de que os alunos fossem capazes de “reconhecer algumas 

semelhanças e diferenças sociais, econômicas e culturais, de dimensão cotidiana, 

existentes no seu grupo de convívio escolar e na sua localidade” (BRASIL, 1997b, p. 

39-40). 

Dentre os objetivos gerais de Geografia para o Ensino Fundamental, estavam: 

“compreender o espaço, a paisagem, o território e o lugar, seus processos de 

construção, identificando suas relações, problemas e contradições” e “valorizar o 

patrimônio sociocultural e respeitar a sociodiversidade, reconhecendo-a como um 
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direito dos povos e indivíduos e um elemento de fortalecimento da democracia” 

(BRASIL, 1997b, p. 81). 

Com esses objetivos, esperava-se que os alunos fossem capazes de “reconhecer, na 

paisagem local e no lugar em que se encontram inseridos, as diferentes 

manifestações da natureza e a apropriação e transformação dela pela ação de sua 

coletividade, de seu grupo social” e “reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais 

espaciais de localização, orientação e distância de modo a deslocar-se com 

autonomia e representar os lugares onde vivem e se relacionam” (BRASIL, 1997b, p. 

89). 

Para além dos conteúdos a serem trabalhados nos currículos, os PCN apresentaram 

temas transversais: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação 

Sexual. Os temas transversais visavam à educação para cidadania, no sentido de que 

as questões sociais estivessem presentes na aprendizagem dos alunos: 

A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, 
uma relação entre aprender na realidade e da realidade de conhecimentos 
teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real 
(aprender na realidade e da realidade) (BRASIL, 1997c, p. 31). 

 

Atentando-se ao tema Pluralidade Cultural, que é o que se contextualiza nesta 

dissertação, no âmbito dos PCN 

[D]iz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais 
dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, [...] e à crítica às 
relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, 
oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, 
multifacetado e algumas vezes paradoxal (BRASIL, 1997d, p. 19). 

 

Como definição de Cultura, os PCN fizeram uso do conceito antropológico de cultura. 

Com isso, o tema transversal Pluralidade Cultural propunha o desenvolvimento da 

capacidade do aluno em conhecer a diversidade cultural brasileira, valorizando-a, e 

que o aluno reconhecesse as qualidades da própria cultura (BRASIL, 1997d). 

Outras experiências de educação integral, avançando o movimento iniciado com os 

CIEP’s, corroborado pela nova LDB (1996) e pelos PCN’s (1997) – destes, 

destacando-se o princípio da transversalidade – ocorreram no início dos anos 2000. 

Dentre elas, destaca-se a de “Cidade Educadora”, em Porto Alegre, RS, iniciada em 

2001. A Cidade Educadora pode ser definida como um sistema em que há prioridade 



85 
 

à formação permanente da população. O conceito teve origem na Espanha, na década 

de 1990, quando profissionais da educação diagnosticaram que a escola, 

isoladamente, não seria capaz de educar os seus alunos sobre os conhecimentos e 

as informações que fazem parte do mundo contemporâneo (MORIGI, 2004). 

Nas palavras de Eliezer Moreira Pacheco, Secretário Municipal de Educação de Porto 

Alegre entre 2003 e 2004, e um dos responsáveis pela implantação e organização do 

sistema: 

Trabalhamos, portanto, com o conceito de Cidade Educadora, na qual o poder público 
e a sociedade, de forma articulada, exercem sua função educadora na busca da 
construção de uma cultura fundada na solidariedade entre indivíduos, povos e nações 
[...]. Não se trata, porém, de uma ação educadora qualquer, mas de uma educação 
vinculada a um Projeto Democrático e Popular [...]; uma Educação Popular, que 
assimila, e supera os princípios e conceitos da escola. Mais do que isso, a Cidade 
Educadora educa a própria escola e é educada por ela, que passa a assumir um papel 
mais amplo na superação da violência social. Nossos projetos têm de estar articulados, 
especialmente, com o conjunto de organismos governamentais ou da sociedade civil 
organizada, estabelecendo uma relação dialética em que todos somos educadores e 
educandos (PACHECO, 2004, p. 13). 

 

Uma das diretrizes do sistema é que as unidades escolares tenham autonomia e que 

o projeto político-pedagógico seja construído de maneira participativa. O objetivo é 

que o projeto político-pedagógico da unidade escolar esteja permeado pela realidade 

da comunidade a qual está inserida (PACHECO, 2004). 

Para Vianna (2004), há um caráter identitário presente na Cidade Educadora, o qual 

impõe o desafio de lidar com a diversidade para a construção de projetos 

coletivamente: 

Uma cidade cujo propósito de gestão está centrado na articulação intensa entre os 
processos de reconhecimento interno de seus moradores com os aspectos culturais e 
simbólicos que os caracterizam enquanto tais. Mais que isso, é uma cidade onde o 
reconhecimento de seus habitantes não está dado apenas genericamente – enquanto 
porto-alegrenses, por exemplo –, mas é constituído no processo de construção das 
ações coletivas, propiciadas pelo Poder Público, que instauram o pertencimento 
mediante a elaboração coletiva de projetos sociais e educativos” (VIANNA, 2004, p. 31-
32). 

 

É importante ressaltar que, sobretudo, é preciso haver uma intencionalidade 

pedagógica no sistema da Cidade Educadora. Para isso, é preciso que a cidade seja 

conceituada como um território de múltiplas histórias e culturas. Deve haver discussão 

coletiva dentro das comunidades sobre quem elas são e como elas se projetam e 
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vislumbram o futuro. Exige que sejam mapeadas demandas e possibilidades 

formativas (MOLL, 2004). 

Esta re-conceitualização pressupõe a compreensão da cidade como uma grande rede 
ou uma grande malha de espaços pedagógicos formais (escolas, creches, faculdades, 
universidades, institutos) e informais (teatros, praças, museus, bibliotecas, meios de 
comunicação, repartições públicas, igrejas, além do trânsito, do ônibus, da rua) que 
pela intencionalidade das ações desenvolvidas, pode converter a cidade em território 
educativo, pode fazer da cidade uma pedagogia (MOLL, 2004, p. 42). 

 

A experiência de Porto Alegre como Cidade Educadora teve diversos projetos 

realizados com sucesso. Um deles é o “Cultura por Aqui”, fruto de uma articulação 

entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Cultura, em que 

as escolas ficavam abertas para as comunidades nos finais de semana para que 

houvesse apresentações teatrais (MORIGI, 2004). 

Um segundo projeto é o “Programa Gutenberg”, da Secretaria Municipal de Educação 

de Porto Alegre, que previa a produção de publicações pelas unidades escolares, 

possibilitando que os alunos – e também os professores, pais, funcionários e 

comunidades escolares como um todo – expusessem as suas visões de mundo a 

partir do lugar em que vivem, abrindo a escola para os saberes e as histórias que 

estão em circulação na cidade. Ainda, o programa objetivava que os alunos tivessem 

a oportunidade de participar ativamente da produção da informação, e não apenas do 

consumo de informação produzido pela grande mídia (ZATT e ROLLA, 2004). 

Outro projeto que merece destaque é o “CONTAminando a cidade”, também da 

Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre em articulação com as Secretarias 

Municipais de Educação da Região Metropolitana de Porto Alegre, implementado em 

2002. O projeto objetivava a formação de adolescentes contadores de histórias 

orientados pelos seus professores nas escolas da Região Metropolitana de Porto 

Alegre (ZATT et al, 2004).  

De fontes escritas e orais do passado recente ou distante, a arte de contar traz para o 
presente histórias autorais ou populares (de autoria desconhecida). Essas narrativas 
apresentam diferentes identidades e visões de mundo, essenciais para a formação de 
novos sentidos, mais legítimos porque libertos das ideologias dominantes. A escolha 
dessa modalidade de expressão para constituir objeto de estudo de educadores da 
RME11 e campo de atividade para nossos alunos de segundo e terceiro ciclos é 
intencional: trata-se de um dos recursos para o “empoderamento” dos adolescentes, 
através da ocupação de espaços da escola ou da cidade – especialmente os parques 
e praças que localizam nas proximidades da comunidade escolar – com atividades que 

                                                           
11 Refere-se à Região Metropolitana. 
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tragam para o centro da comunidade vozes há muito esquecidas ou nunca ouvidas 
(ZATT et al, 2004, p. 189). 

 

Outra experiência de Cidade Educadora no Brasil foi o projeto “Bairro-Escola”, da 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, RJ, iniciado em março de 2006:  

Com o objetivo de estimular a integração da criança com o lugar onde mora e contribuir 
para o seu melhor rendimento escolar, o Bairro-Escola oferece atividades sócio-
educativas, o que inclui atividades culturais e esportivas, na modalidade extraclasse, 
em turnos alternativos aos das aulas, por meio do estabelecimento de parcerias locais 
com diversos espaços e diferentes instituições que se transformam em espaços de 
aprendizado. Essas atividades, associadas às orientações dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e ao projeto político-pedagógico de cada escola, podem ser 
desenvolvidas por monitores – oficineiros e voluntários – selecionados entre os 
moradores e integrantes das entidades parceiras que participam de capacitações 
periódicas (MOLL, 2009, p. 19). 

 

Convém aqui esclarecer que o modelo de Cidade Educadora caminha em direção 

diferente ao caminho do modelo de educação integral dos CIEP’s. Por isso, é preciso 

distingui-los. A primeira diferença é que, enquanto nos CIEP’s as atividades do 

contraturno estão concentradas no espaço escolar, no modelo de Cidade Educadora 

as atividades do contraturno ocorrem fora do espaço da escola. A segunda diferença 

é que, em geral, nos CIEP’s, essas atividades são obrigatórias, enquanto no modelo 

de Cidade Educadora, não (CARLINI, 2012). 

É preciso ainda mencionar que o modelo de Cidade Educadora não é uma 

unanimidade: 

Embora reconhecendo os resultados e avanços que algumas dessas experiências 
alcançaram, elas tornam mais difícil a articulação das atividades do contraturno com o 
núcleo comum do currículo, no processo de construção de um currículo pleno, 
essencial para a melhoria da aprendizagem e, assim, o trabalho interdisciplinar dos 
educadores fica prejudicado. Além disso, como as atividades fora da escola obrigam 
uma interface com entidades sociais, ONGs e outras instâncias e órgão do Governo 
Municipal, muitas vezes ‘estranhos’ à educação, alguns desses projetos dificultam o 
processo de avaliação quantitativa e diagnóstica dos alunos, provocando a dispersão 
dos objetivos da proposta, além de fragmentarem o próprio currículo, o que não impede 
que inúmeras experiências exitosas de educação integral estejam ocorrendo no país, 
em várias regiões, de modo distinto e diversificado (CARLINI, 2012, p. 442-443). 

 

Avanços na educação brasileira nos anos 2000 também se devem ao estabelecimento 

de marcos legais. Destacam-se: a Lei nº 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino 

de história e cultura afro-brasileiras para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

abarcando, dessa forma, a diversidade cultural presente na sociedade brasileira e 

assumindo a contribuição cultural dos grupos afro-brasileiros, além do rompimento de 
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uma visão eurocêntrica sobre a história brasileira; a Lei nº 11.645/2008, que tornou 

obrigatório o ensino das culturas e das histórias dos povos indígenas para o Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, que, assim como no caso da Lei nº 10.639/2003, 

buscou abarcar no âmbito da educação a diversidade cultural presente na sociedade 

brasileira e assumindo a contribuição cultural dos grupos indígenas, além de reforçar 

o rompimento de uma visão eurocêntrica sobre a história brasileira (BRASIL, 2014a). 

Retomando os conceitos de educação integral, apesar de haver iniciativas locais de 

educação integral pós-redemocratização – os CIEP’s no Rio de Janeiro, Cidade 

Educadora em Porto Alegre, RS, e o Bairro-Escola em Nova Iguaçu, RJ, bem como 

outras que não estão sendo mencionadas neste trabalho – e de estar previsto, tanto 

na LDB e nos PCN’s a implantação de educação em tempo integral no Brasil, não 

havia uma política federal efetiva para garantir a educação integral. Conforme 

esclarecido, os CIAC’s e CAIC’s tinham caráter mais assistencialista. Isso mudou em 

2007, com o Programa Mais Educação (PME). O PME propôs a articulação entre 

Educação, Assistência Social, Cultura e Esporte, visando à melhoria do desempenho 

escolar e da permanência na escola. O PME foi  

[I]nstituído pela Portaria Normativa Interministerial nº 17/07, que tem por objetivo 
fomentar a Educação Integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio de 
atividades sócio-educativas, no contraturno escolar, articuladas ao projeto de ensino 
desenvolvido pela escola. O Programa Mais Educação congrega ações conjuntas dos 
Ministérios da Educação (MEC), Cultura (MinC), Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS), Esporte (ME), Ciência e Tecnologia (MCT), Meio Ambiente (MMA) e da 
Presidência da República (PR). Importante ressaltar que esse Programa conta com a 
participação de ações promovidas pelos Estados, Distrito Federal, Municípios e por 
outras instituições públicas e privadas (MOLL, 2009, p. 24-25). 

 

As informações sobre a intencionalidade do PME e das suas diretrizes foram 

sistematizadas em um texto referência publicado em 2009, o “Educação integral: texto 

referência para o debate nacional”. A Educação Integral proposta pelo PME buscava 

intensificar os processos de territorialização das políticas sociais com a articulação 

com os espaços escolares, “sustentada na intersetorialidade da gestão pública, na 

possibilidade de articulação com a sociedade civil e no diálogo entre saberes clássicos 

e contemporâneos” (MOLL, 2009, p. 09). Esta articulação, intersetorialidade e diálogo 

fora fundamentada pela seguinte constatação: 

[...] para garantir a qualidade da educação básica é preciso considerar que a 
concretude do processo educativo compreende, fundamentalmente, a relação da 
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aprendizagem das crianças e dos adolescentes com a sua vida e com sua comunidade. 
Para dar conta dessa qualidade, é necessário que o conjunto de conhecimentos 
sistematizados e organizados no currículo escolar também inclua práticas, habilidades, 
costumes, crenças e valores que estão na base da vida cotidiana e que, articulados ao 
saber acadêmico, constituem o currículo necessário à vida em sociedade (MOLL, 2009, 
p. 27). 

 

Esta constatação implica no reconhecimento que: 

Toda escola está situada em uma comunidade com especificidades culturais, saberes, 
valores, práticas e crenças – o desafio é reconhecer a legitimidade das condições 
culturais da comunidade para estimular o diálogo constante com outras culturas. A 
educação é um dos ambientes da cultura marcada pela reconstrução de 
conhecimentos, tecnologias, saberes e práticas. Não importa a área de formação dos 
professores, seus trabalhos se realizam em territórios culturais nos quais os estudantes 
estão situados (MOLL, 2009, p. 32-33). 

 

O conceito de território, para o PME, é entendido como uma dimensão de tempo e de 

espaço onde ocorre a vida em sociedade: “território significa a constituição necessária 

de laços que se definem no plano material da existência, como também nos 

investimentos simbólicos, éticos, morais e estéticos que revelam o sentido próprio da 

sociedade” (MOLL, 2009, p. 46). Assim, no âmbito do PME, considera-se que a 

formação dos sujeitos nos processos educativos é indissociável das relações e 

transformações que ocorrem no ambiente, e que o território não é apenas a estrutura 

física, mas o lugar onde estão estabelecidas relações vividas no cotidiano. Por isso, 

tornar um território educativo é uma forma de requalificar tempos e espaços 

educativos – numa visão que supera a educação integral como uma educação de 

tempos integrais para tempos e espaços integrais – ao vincular a prática educativa 

com a própria vida do educando e da comunidade escolar (FARIA, 2014).  

Mas um espaço não é educativo por natureza, ele precisa ser apropriado pelas 

pessoas, tornando-o potencialmente educativo. “Ao fazer da cidade uma sala de aula, 

ou seja, usá-la como texto e contexto, território pedagógico, subvertemos as relações 

educativas tradicionais em que um ensina e outro aprende, aproximando os conteúdos 

escolares da vida” (FARIA, 2014, p. 46). 

A noção de territorialidade, somada à de intersetorialidade, são qualidades eminentes 

do PME: 

São características da compreensão do tempo escolar no programa, a idéia de 
intersetorialidade e a noção de territorialidade. Isto porque o tempo escolar é entendido 
como algo que deve ser organizado a partir de parcerias entre as Secretarias de 
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Educação e as demais Secretarias Municipais ou Estaduais, assim como deve envolver 
outros órgãos dos governos e da iniciativa privada, a partir de convênios intersetoriais. 
Esses convênios, por sua vez, devem ter em vista a utilização de espaços e 
oportunidades educativas dentro do território em que a escola se localiza, seja a rua, o 
bairro ou a região. Desse modo, a territorialidade visa construir a identidade dos alunos 
com a comunidade em que a escola está inserida, e a intersetorialidade objetiva 
envolver essa comunidade com as atividades escolares (SANTOS, 2009a, p. 45). 

 

Convém esclarecer, de forma sucinta, como o PME era operacionalizado, e que tipos 

de atividades eram fomentadas: 

O Programa Mais Educação é operacionalizado pela Secretaria de Educação Básica 
(SEB), por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e destinado às escolas de territórios 
prioritários. As atividades fomentadas foram organizadas nos respectivos 
macrocampos: Acompanhamento Pedagógico; Educação Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável; Esporte e Lazer; Educação em Direitos Humanos; 
Cultura, Artes e Educação Patrimonial; Cultura Digital; Prevenção e Promoção da 
Saúde; Comunicação e uso de Mídias; Investigação no Campo das Ciências da 
Natureza e Educação Econômica/Economia Criativa (BRASIL, 2012, p. 05). 

 

As unidades escolares da rede pública (seja municipal, estadual ou do Distrito 

Federal) deveriam realizar uma inscrição anual no PME, escolhendo três ou quatro 

macrocampos, podendo optar por cinco ou seis atividades dentro dos macrocampos 

para serem desenvolvidas com os estudantes. O PME seguia alguns critérios para 

selecionar as unidades escolares participantes, sendo a maioria relacionada a 

aspectos socioeconômicos (BRASIL, 2012). 

As atividades dos macrocampos eram desenvolvidas por monitores, pagos pelo apoio 

financeiro previsto pelo PME. O trabalho de monitoria era desempenhado por 

estudantes universitários “de formação específica nas áreas de desenvolvimento das 

atividades ou pessoas da comunidade com habilidades apropriadas, como, por 

exemplo, instrutor de judô, mestre de capoeira, contador de histórias, agricultor para 

horta escolar, etc” (BRASIL, 2012, p. 10). Além do auxílio financeiro para pagamento 

dos monitores, as unidades escolares recebiam kits com materiais pedagógicos de 

apoio para o desenvolvimento das atividades, havendo um kit de material específico 

para cada atividade (BRASIL, 2012). 
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Mas apesar da relevância do PME, do seu alcance e da sua longevidade – o PME, 

desde que foi criado em 2007, foi sendo renovado anualmente por meio de portarias, 

sendo interrompido em 201912 – é preciso pontuar suas fragilidades: 

No âmbito desse programa, a ampliação do tempo escolar é tratada na perspectiva de 
construção de um novo modelo de educação, particularmente pela inserção de novos 
atores dentro das escolas e pela utilização de espaços fora do ambiente escolar. 
Contudo, como esses novos atores são voluntários ou leigos que recebem ajuda de 
custo, e como os novos espaços de formação contemplam parcerias com a iniciativa 
privada, o programa também expressa, de alguma forma, certo processo de 
desresponsabilização do Estado pela educação (SANTOS, 2009a, p. 44). 

 

E, ainda que no âmbito do PME, a concepção de que o tempo escolar dos educandos 

não fosse restrita às disciplinas curriculares tradicionais, ampliando-se para a inserção 

de outros tipos de atividades, estas atividades são realizadas em um turno distinto. 

Além disso, elas são ministradas por monitores, os quais não fazem parte do quadro 

efetivo de profissionais das unidades escolares, o que torna esta concepção 

potencialmente problemática, uma vez que é difícil articular o que ocorre nas aulas e 

o que ocorre nas oficinas (SANTOS, 2009a). 

Os apontamentos levantados por Santos (2009a) podem ser complementados pelos 

de Carlini (2012), de que assim como no caso das Cidades Educadoras, essa interface 

necessária com entidades sociais e outras instâncias governamentais podem 

inviabilizar processo de avaliação e diagnóstico dos alunos, além da possibilidade de 

ocorrer a fragmentação do currículo se não houver a devida articulação entre as 

atividades curriculares e as atividades realizadas no contraturno. 

A discussão por uma educação integral no Brasil também esteve presente durante a 

elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei Nº 13.005/2014. A vigência 

do PNE é de 10 anos (portanto, até 2024). O PNE prevê que o desenvolvimento dos 

currículos deverá considerar as especificidades, além de prever a intersetorialidade 

entre as instâncias governamentais e as organizações sociais e o diálogo com a 

comunidade escolar. Prevê, também, a ampliação gradativa da jornada escolar na 

educação básica (BRASIL, 2014b). 

                                                           
12 Convém frisar que o PME foi interrompido em 2019 e não foi substituído por nenhum outro programa. 
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Também nos anos 2010, outro marco legal importante foi a homologação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), entre 2017 e 201813. Uma Base Nacional 

Comum Curricular estava prevista desde a LDB, na década de 1990, e também no 

PNE de 2014:  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que 
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, 
de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de 
Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p. 07). 

Sendo um documento de caráter normativo, substitui os PCN de 1997. Na BNCC, as 

aprendizagens essenciais visam ao desenvolvimento de dez competências gerais, 

sendo competência definida como “a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 08). 

São competências gerais da Educação Básica, segundo a BNCC: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas.  

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 
e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo.  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 
e coletiva.  

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

                                                           
13 Em abril de 2017 o MEC entregou a versão final ao Conselho Nacional de Educação. Em dezembro 
de 2017 a BNCC foi homologada. Em abril de 2018 o MEC entregou ao Conselho Nacional de Educação 
a 3ª versão da BNCC do Ensino Médio. Em dezembro de 2018 o documento da BNCC para a etapa do 
Ensino Médio foi homologado. 
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mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação 
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-
se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento 
e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários” (BRASIL, 2018, p. 09-10). 

 

A noção de competência na BNCC se justifica da seguinte forma: 

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, 
comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, 
resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informações. 
Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com 
a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade 
nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter 
autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação 
e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades (BRASIL, 
2018, p. 14). 

 

A BNCC também se apresenta como comprometida com a educação integral. Não 

somente com a educação em período integral, mas no sentido de uma educação que 

esteja comprometida com as realidades e interesses dos educandos. Que tenha o 

contexto familiar, social e cultural dos educandos como fonte, que interaja com as 

diversas tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2018). 

Sobre as tecnologias de informação e comunicação, é destacado na BNCC que elas 

são um novo desafio à escola, e esta deve compreender e incorporar as novas 

linguagens, e que os alunos sejam educados para uma participação crítica no âmbito 

da cultura digital: 

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido mudanças sociais 
significativas nas sociedades contemporâneas. Em decorrência do avanço e da 
multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso a 
elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins, 
os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como 
consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da 
cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimidiática 
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e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais ágil 
(BRASIL, 2018, p. 61). 

 

Na área de linguagens para o Ensino Fundamental, a BNCC considera, além das 

tradicionais – verbal, corporal, visual e sonora – a linguagem contemporânea, que é a 

digital, sendo imprescindível compreendê-las, conhecê-las e saber utilizá-la. A 

linguagem digital não está presente somente nas competências específicas de Língua 

Portuguesa para o Ensino Fundamental, mas também nas competências específicas 

de Arte: “Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação 

artística” (BRASIL, 2018, p. 198). Ainda nas competências de Arte, está “[A]nalisar e 

valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas 

histórias e diferentes visões de mundo” (BRASIL, 2018, p. 198). 

É preciso pontuar que a versão homologada não é a primeira versão. Na primeira 

versão, a BNCC fora concebida como um ponto de partida para o trabalho pedagógico, 

e não como um currículo mínimo (NEIRA, ALVIANO JÚNIOR e ALMEIDA, 2016). E a 

versão que foi homologada é passível de críticas por parte de educadores. Uma delas 

diz respeito às definições adotadas de competências e habilidades: 

[...] competência é a capacidade de mobilizar recursos para resolver problemas 
imediatos, e habilidade é a aplicação dessa competência em situações práticas. No 
formato escolhido pelo documento e tidas como aprendizagens essenciais, as 
habilidades, quando exercitadas, visam a desenvolver competências, relegando os 
conteúdos para segundo plano. Além das dúvidas que pairam sobre os critérios 
empregados para discriminar aprendizagens essenciais para todos os brasileiros, sua 
pulverização em dezenas de “objetos” provavelmente impelirá os professores a 
planejarem situações didáticas descontextualizadas e sem nexo (NEIRA, 2018, online). 

 

Por isso, para Neira (2018), teria sido muito mais oportuno o termo objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento, presente na primeira versão, que expressam as 

intenções docentes ao processo de ensino-aprendizagem, e que, nessa perspectiva, 

os conhecimentos teriam centralidade. Em síntese, a crítica é que a forma com que 

se define e se propõe o desenvolvimento de competências e habilidades se relaciona 

a uma formação educativa superficial, realizada a partir da resolução de situações-

problema. Enquanto isso, quando se propõe objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, relaciona-se a uma formação por meio da análise, da reflexão e da 

contextualização dos temas abordados em sala de aula (NEIRA, 2018). 
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Por fim, como mencionado anteriormente, da necessidade de que as experiências 

proporcionadas pela escola estejam relacionadas ao contexto social e cultural dos 

educandos, pode-se considerar que não é a existência de uma Base Nacional Comum 

Curricular – a homologada ou qualquer outra – que viabilizará a qualidade da 

educação brasileira. É a democratização das relações dentro da escola, 

oportunizando uma participação ativa das comunidades e a valorização dos 

conhecimentos que as crianças e os jovens possuem – que são construídos nas 

experiências sociais e culturais que vivenciam – que viabilizará essa qualidade. É o 

entrecruzamento cultural, com a interação entre os conhecimentos dos quais os 

educandos são portadores e os conhecimentos sistematizados nos diversos campos 

do conhecimento que pode proporcionar ao educando condições de compreender o 

mundo criticamente e de intervir nessa realidade (NEIRA, ALVIANO JÚNIOR e 

ALMEIDA, 2016). 

 

1.3 Reflexões: Patrimônio Cultural 

 

O conceito de Patrimônio emergiu das grandes transformações sociais e políticas a 

partir do fim do século XVIII e ao longo do século XIX, impulsionadas, principalmente, 

pela Revolução Industrial, Revolução Francesa e formação dos estados nacionais do 

ocidente. O intuito de proteger determinadas obras era o de rememorar feitos 

grandiosos que colaborariam na construção das narrativas de construção de uma 

identidade nacional que representaria, no aspecto simbólico e memorial, o estado-

nação. 

No Brasil, o fim do século XIX e início do século XX ficou marcado pela tentativa de 

distanciamento do passado colonial, com iniciativas de transformações urbanas e 

arquitetônicas numa busca de tornar as cidades brasileiras semelhantes às capitais 

europeias. Esse processo foi intensificado com as grandes fortunas oriundas dos 

produtores agroexportadores, do início da industrialização e do desenvolvimento do 

comércio. Somente nos anos 1910 houve um início do questionamento por parte dos 

intelectuais brasileiros sobre esse processo de “europeização”14 das cidades 

                                                           
14 Termo utilizado por Pinheiro (2006). 
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brasileiras, que primeiro se desdobrou no surgimento da arquitetura Neocolonial e 

depois, associando-se ao modernismo, desdobrou-se numa tentativa de 

autonomização da produção artística e cultural brasileira, resgatando as obras do 

passado antes desse processo. Esta manifestação culminou com o Decreto-lei 25/37, 

que regulamentou o SPHAN e instituiu o tombamento como instrumento legal de 

preservação do patrimônio histórico e artístico. 

Do ano de fundação, 1937, até 1967, o SPHAN foi dirigido por Rodrigo Mello Franco 

de Andrade, período o qual é comumente conhecido como “fase heroica”. Os esforços 

da instituição eram centrados na proteção dos bens culturais materiais – imóveis e 

móveis – que testemunhavam o período da colonização portuguesa, almejando a 

elaboração de um rol de bens que corroborassem uma narrativa histórica única do 

país. Os méritos do período estão na consolidação do instrumento legal do 

tombamento e da formação de uma política federal de preservação. 

Enquanto isso, internacionalmente, a discussão patrimonial se aprofundava 

movida pelos traumas do pós II Guerra Mundial, em que a cultura foi usada numa 

saída para selar a paz entre os povos, e os órgãos internacionais, bem como 

outros campos do conhecimento, passaram a adotar o conceito antropológico 

de cultura. Reitera-se que não há, nesta dissertação, intenção de discutir sobre o 

conceito antropológico de cultura, mas entendê-lo, ainda que minimamente, e 

compreender os impactos que a sua adoção no debate sobre o Patrimônio Cultural 

trouxeram ao campo. 

O importante é compreender que o comportamento humano não é biologicamente 

determinado, e sim fruto de um aprendizado construído por um processo de 

adaptação ao meio e que é transmitido socialmente. A cultura é o modo de vida de 

grupos sociais, e compreende sistema de significados, valores, práticas, 

conhecimentos e recursos – materiais e imateriais – acumulados. Vale ainda 

ressaltar a contribuição de Firth (2016), de que a sociedade enfatiza as relações 

humanas, a agregação de pessoas e as relações entre elas; já a cultura enfatiza os 

recursos acumulados, um parâmetro para a ação humana, e a comunidade enfatiza o 

aspecto da vida em conjunto, ou seja, a concordância dos indivíduos para uma vida 

em conjunto. Por isso, ainda que sociedade, cultura e comunidade estejam 

implicadas, suas fronteiras podem não ser coincidentes. 
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Esta formulação é de importância vital ao campo do Patrimônio Cultural por esclarecer 

a diversidade cultural presente nas sociedades humanas: as fronteiras dos estados-

nação não coincidem com uma hegemonia cultural. Dentro de um estado-nação, 

podem coexistir diversos legados cultuais. Esta formulação também com uma 

hierarquia de sistemas culturais, possibilitando a adoção de uma perspectiva em que 

a alteridade cultural é algo positivo e inerente à sociedade e que nenhuma 

manifestação ou expressão cultural é superior à outra, sendo todas significativas e 

merecedoras de reconhecimento.  

As implicações ao campo do Patrimônio Cultural são, primeiramente, a própria 

substituição do termo. Inicialmente, o conceito de patrimônio estava relacionado 

à história e à arte – por isso, a denominação patrimônio histórico e artístico. Mas 

naquele momento os ditos monumentos históricos e artísticos não 

representavam mais do que uma parte de uma herança cultural, passando-se a 

adotar o termo Patrimônio Cultural. Outra implicação, de importância fundamental 

ao campo, é a necessidade de se considerar o processo cultural nos processos 

de patrimonialização: ou seja, considerar como determinados grupos humanos 

interferiram e continuaram a interferir no ambiente que ocupam, e não apenas 

considerar o ambiente natural e o ambiente transformado com o conjunto de 

interferências humanas. 

Esta perspectiva começou a ser introduzida nas políticas federais de preservação, 

ainda que timidamente, durante a gestão de Renato Soeiro à frente do IPHAN (1967-

1979), devido à percepção da urgência de abarcar os outros legados culturais da 

trajetória brasileira além dos da colonização portuguesa, como os legados da cultura 

indígena, da cultura afro-brasileira, da cultura popular. Também que a cultura não é 

estática, está em permanente transformação. O desafio era como incorporar esses 

legados, uma vez que não estão presentes em bens culturais materiais móveis ou 

imóveis, e sim nos saberes, modos de fazer, celebrações e expressões artísticas que 

são transmitidos socialmente. A preocupação dos intelectuais do IPHAN era agravada 

com o avanço da urbanização e da industrialização do país, que colocavam em risco 

a sobrevivência destes legados que eram preservados pela manutenção das 

dinâmicas sociais as quais faziam parte. 
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Um dos resultados iniciais foi a criação do Centro Nacional de Referência Cultural 

(CNRC), em 1975, sob iniciativa de Aloísio Magalhães, que visava ao 

desenvolvimento de um sistema de coleta, processamento e divulgação de 

informações sobre a cultura brasileira a partir da aproximação com os sujeitos 

envolvidos na dinâmica de produção. Eis que foi introduzido um novo termo ao 

vocabulário do campo: referência cultural.  

O termo referência cultural está correlacionado à dilatação do conceito de 

Patrimônio Cultural: ele contempla à necessidade de se considerar o processo 

cultural nos processos de patrimonialização, incluindo os grupos sociais como 

sujeitos produtores e detentores dos bens culturais, tornando-se imprescindível 

para o campo, conforme Fonseca (2011), Arantes (2009) e Chuva (2012) convergem. 

O termo não concerne em objetos culturais em si, mas na maneira que eles fazem 

sentido para o grupo social ao qual pertence – ou seja, a maneira que o objeto está 

relacionado com o grupo, os seus significados, quais as referências estabelecidas 

entre as partes. Por isso, pode-se afirmar que o termo induz ao deslocamento do 

interesse pelo objeto cultural em si para os sujeitos e pressupõem que valores 

culturais são sempre atribuídos por sujeitos/grupos sociais de acordo com critérios e 

interesses determinados por tempos, condições e contextos específicos.  

Mas para contemplar o objetivo do CNRC, foi preciso elaborar um novo instrumento 

alternativo ao tombamento, que foi o inventário. Um inventário é um documento 

com descrição detalhada, minuciosa de algo. Ou seja, é um registro. Um dos que 

obtiveram maior êxito no âmbito do CNRC foi o Projeto Tecelagem Manual do 

Triângulo Mineiro. Ressalta-se que a elaboração de um outro instrumento de 

preservação, o inventário, não teve a pretensão de substituir o instrumento do 

tombamento, mas sim de que ambos coexistissem para que pudessem contemplar as 

mais diversas manifestações culturais, e não somente as que se manifestam na forma 

material. 

Em 1979, Aloísio Magalhães se tornou diretor do SPHAN e assumiu o compromisso 

de elaborar uma política pública para o patrimônio cultural pautada no conceito 

antropológico de cultura, que fosse capaz de abarcar a diversidade cultural brasileira. 

Conforme posto por Abreu (2007), de acordo com o conceito antropológico de cultura 

para Aloísio Magalhães, existiriam diversos passados, tantos quanto fossem os 
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grupos sociais presentes na sociedade brasileira e, por isso, a identidade brasileira 

ainda estava em processo de formação, e o “passado devia ser levado em conta 

apenas na medida em que tornava possível a continuidade deste processo”. Neste 

contexto, a questão do Patrimônio Cultural se tornou em dever de memória. 

Adotando-se a definição de Le Goff (1990) para memória e o seu apontamento sobre 

o deslocamento da pesquisa e a salvaguarda da memória coletiva ao longo do tempo, 

e não mais em acontecimentos específicos, e nas imagens, nos gestos, nos ritos e 

nas festas, e não mais nos textos, pode-se afirmar que há uma fragmentação da 

memória em consequência da heterogeneidade da sociedade, o que é incompatível 

com o velho ideal de “construção de uma identidade nacional”. A nação não é mais 

um foco convergente de representação, com a pluralidade da memória, favoreceu-

se recortes identitários. Além disso, o tempo da memória é diferente do tempo em 

que era parâmetro para o antigo “patrimônio histórico e artístico”: a memória está 

sendo mobilizada pelo presente de acordo com as vontades de memória dos 

sujeitos/grupos sociais no presente. 

Apesar do esforço de Aloísio Magalhães em introduzir uma perspectiva culturalista do 

patrimônio no SPHAN, não se pode afirmar que houve grandes mudanças imediatas 

nas políticas de preservação. Muitos técnicos do órgão ainda realizavam seus 

trabalhos orientados pelas diretrizes que estiveram presentes durante a fase heroica. 

Isto pode ser confirmado pelo impasse durante o processo de tombamento do Terreiro 

da Casa Branca, em Salvador, BA, em 1986. 

Mas a década de 1980 também foi marcada pela reivindicação social, pela 

redemocratização e pela nova carta-magna. A Constituição Federal de 1988 trouxe 

grandes avanços para o campo do Patrimônio Cultural: consolidou a noção da 

diversidade cultural brasileira, inclusive com a introdução da noção de bens culturais 

de natureza imaterial, a adoção do conceito antropológico de cultura, da noção de 

referência cultural, da corresponsabilização pela tutela do patrimônio cultural entre 

Estado e sociedade, reconhecendo-a como produtora e detentora dos bens culturais, 

além de outros instrumentos alternativos aos tombamentos, os inventários e os 

registros. 

Convém frisar que, conforme posto por Nogueira (2014), assim como os 

tombamentos, os inventários e os registros como instrumentos de preservação 
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também estão inseridos na lógica de atribuição de valores, portanto, ao 

documentarem a memórias de determinados bens e práticas culturais no tempo e no 

espaço, os inventários e os registros também se tornam dispositivos de construção de 

uma representação. 

Apesar dos avanços da Constituição Federal de 1988, a década de 1990 foi um 

período de crise institucional do SPHAN por mudanças promovidas pelo governo 

federal de então. Mas no final da década, foram retomadas as discussões no 

Seminário Patrimônio Imaterial: Estratégias e Formas de Proteção, em Fortaleza, CE, 

1997. 

As discussões do Seminário, sistematizadas na Carta Patrimonial de Fortaleza – 

Patrimônio Imaterial: estratégias e formas de proteção, foram fundamentais para que, 

em 1999, o IPHAN contratasse a equipe coordenada pelo professor Antonio Augusto 

Arantes Neto para elaboração de instrumento de pesquisa e de gestão do patrimônio 

cultural imaterial. Este instrumento foi elaborado, a partir de uma experiência na área 

do MADE, no formato de inventário composto por fichas. O inventário foi normatizado 

pelo IPHAN em 2000, originando o INRC que, com a produção de inventários sobre 

os bens culturais imateriais (ou intangíveis, termo também utilizado), passou a 

subsidiar os processos de registros de bens culturais de natureza imaterial pelo 

IPHAN a partir do Decreto Nº 3.551 de 2000.  

Como o Manual do INRC não é de acesso público e a experiência da equipe de 

Arantes Neto nunca foi publicada pelo IPHAN, é difícil discutir de uma maneira segura 

sobre as contribuições para a preservação do patrimônio cultural imaterial brasileiro. 

Mas sobre a política federal de preservação inaugurada com o Decreto Nº 3.551 de 

2000, é seguro afirmar que ela é fundamental porque fortalece a autoridade intelectual 

da comunidade cultural, reconhecendo-a como produtora cultural e como detentora 

de sua própria cultura, assentindo ao que já fora determinado pelo texto constitucional 

de que sociedade e Estado, ambos, são corresponsáveis pela preservação do 

patrimônio cultural: o Estado, pela chancela, pelo reconhecimento oficial e pela 

garantia legal de proteção, e a sociedade como produtora e detentora dos seus bens 

culturais. 

Nos anos 2000 esteve presente a discussão do avanço da globalização e da 

tecnologia, que passaram a ser um risco por haver uma difusão cultural que tende a 
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homogeneizar a cultura de forma global, ameaçando culturas que haviam resistido às 

outras fases do capitalismo, mas que naquele momento poderiam estar fadadas ao 

fim. Esta discussão esteve presente na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial da UNESCO em Paris, no ano de 2003, e a qual o Brasil é signatário.  

Ainda nos anos 2000, precisamente entre 2007 e 2009, é imprescindível ressaltar a 

experiência do IPHAN com o tombamento de Iguape, SP. Apesar do tombamento 

recair sobre a materialidade do município, os técnicos do IPHAN naquela experiência 

trouxeram toda a discussão que se estabelecia nas políticas de preservação do 

patrimônio cultural imaterial: primeiramente colocaram a comunidade como 

autoridade intelectual do patrimônio cultural a que pertence, fazendo uso de 

ferramentas como o inventário de bens culturais para que fosse possível 

sistematizar informações sobre as relações estabelecidas entre a comunidade 

e o patrimônio cultural edificado. As informações foram coletadas a partir de 

processos educativos de Educação Patrimonial, em que foram identificadas, 

coletivamente com a participação da população local, as maneiras que aquele 

conjunto urbano do município estava referenciado na vida da comunidade. Ou seja, a 

Educação Patrimonial fez parte do processo de patrimonialização como forma 

de identificação das referências culturais locais, e as informações levantadas 

foram sistematizadas em inventários, os quais subsidiaram o processo de 

tombamento, sendo tombado o conjunto urbano representativo para a população 

local. 

Posteriormente, o Plano Nacional de Cultura, instituído em 2010, pautado pela 

Constituição Federal de 1988, com o princípio de abarcar a diversidade cultural 

brasileira e o direito dos cidadãos à cultura, direciona para a importância de uma 

articulação das políticas públicas culturais com outras áreas – como educação, meio 

ambiente, desenvolvimento social, planejamento urbano e econômico, turismo, 

indústria e comércio. As estratégias do Plano convergem para a corresponsabilização 

e autonomização da sociedade para o destino da sua própria cultura, ao buscar que 

as escolas atuem como centros de produção e difusão cultural, à promoção de ações 

educativas que dialoguem com o patrimônio cultural, ao inserir o patrimônio cultural 

na pauta do ensino formal e fomentar centros de preservação e difusão do patrimônio 

cultural ligados aos diversos grupos e movimentos sociais.  
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Isso tem três implicações diretas: a primeira, é a de tratar as políticas culturais de 

forma transversal à vida social, numa clara assimilação do conceito de cultura 

antropológico; a segunda é de reconhecer a autoridade intelectual das comunidades 

como produtoras e detentoras dos seus próprios bens culturais; a terceira, 

correlacionada à primeira e à segunda, é de possibilitar que as políticas culturais 

possam abranger os bens culturais que não tutelados pelo Estado – seja por meio dos 

tombamentos ou dos registros – mas que são importantes para as dinâmicas sociais 

em que se encontram. Por isso, pode-se afirmar que o Plano apresenta noções que 

se aproximam muito das noções que passaram a fazer parte do campo do Patrimônio 

Cultural, bem como das discussões iniciadas na década de 1960 presentes nas 

políticas federais de preservação do IPHAN. 

Retomando as políticas de preservação do IPHAN, é evidente, na década de 2010, os 

avanços no movimento de abarcar os diversos legados dos diferentes grupos que 

compõem a sociedade brasileira, com a consolidação dos registros implementados a 

partir do Decreto 3.551, com a ampla aplicação do INRC em todo o território nacional. 

O balanço positivo das ações do IPHAN nos anos 2000 e 2010 foi apresentado no 

seminário Desafios para o Fortalecimento da Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial no Brasil, em 2017, quando foram estabelecidas diretrizes na II Carta de 

Fortaleza para que a implementação da política de salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial fosse continuada, dentre elas a priorização da integração das dimensões 

material e imaterial do patrimônio cultural, a interlocução com a sociedade civil para 

que os processos de patrimonialização sejam participativos e o aprimoramento do 

sistema de gestão da informação relacionada à salvaguarda do patrimônio cultural. 

Em um movimento de integração das dimensões material e imaterial do patrimônio 

cultural, bem como de salvaguardar os bens culturais no contexto da dinâmica social 

em que se encontram, no âmbito das políticas de preservação do IPHAN, destaca-se 

a ação do IPHAN em 2018. Pela primeira vez, foram analisados, simultaneamente, o 

tombamento e o registro: o tombamento do conjunto histórico da cidade de Pelotas, 

RS, e o registro das tradições doceiras da região de Pelotas, a partir do entendimento 

que o patrimônio cultural material interage e integra as manifestações culturais 

imateriais e vice-versa. 
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Está claro que, no entendimento atual, o interesse da preservação está voltado para 

todos os bens culturais que adquiriram conotação cultural, conforme explicado por 

Kühl (2006), independentemente da fase da produção humana em que eles estão 

relacionados. Isto está relacionado com o que é posto por Nogueira (2014), de que o 

tempo monumental, relacionado à memória histórica que pautou o início do debate 

e das políticas de preservação do patrimônio no mundo ocidental e no Brasil, foi 

substituído pelo tempo social, relacionado às experiências vividas pelos grupos 

sociais no processo de reelaboração das identidades. E, por isso, o deslocamento o 

uso do termo monumento histórico e artístico para Patrimônio Cultural, uma vez 

que, devido ao alargamento cronológico, geográfico e social dos interesses da 

preservação, os ditos monumentos históricos e artístico se tornaram uma parte 

dos legados culturais de parte dos grupos sociais – legados que, convém salientar, 

têm sido cada vez mais ampliados (Diagrama 02). 
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DIAGRAMA 02 – O alargamento do conceito de patrimônio: de patrimônio histórico e artístico para 

patrimônio cultural. 

 

Fonte: AUTOR, 2021. 

 

Ainda sobre o tempo do patrimônio cultural, no contexto da identificação dos valores 

identificados no bem cultural, é imprescindível o entendimento que os valores são 

atribuídos nos processos de patrimonialização – ou seja, os bens culturais não 

possuem valores intrínsecos – no tempo presente, devido aos sentidos e aos 

significados que o grupo social o qual está relacionado o bem cultural estabeleceu. 

Com o entendimento de que a valoração dos bens culturais se dá a partir dos sentidos 

e significados que o grupo social estabelece com os bens culturais, a divisão entre 

patrimônio cultural material e imaterial se faz artificial, uma vez que a 

materialidade e a imaterialidade estão articuladas, ressaltando que são os significados 
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e os sentidos atribuídos pelo grupo social que legitimam um bem como patrimônio 

cultural. Por isso, contemporaneamente, a noção de referência cultural deve 

orientar os trabalhos do campo do patrimônio cultural, por permitir a 

aproximação do ponto de vista dos sujeitos envolvidos na dinâmica social da 

qual o bem cultural faz parte. 

Por fim, pautar os trabalhos de preservação cultural a partir da noção de referência 

cultural, convergindo com Chuva (2012), Rotman e Castells (2007) e, em especial, 

Fonseca (2001) e Meneses (2017), é deslocar o interesse excessivo nos bens 

culturais em si para os sujeitos, para os agentes humanos que são os detentores dos 

bens culturais e fazem parte do contínuo processo de ressemantização desses bens. 

É romper não somente com a polarização entre patrimônio cultural material e 

imaterial, mas também com a polarização entre sujeito e objeto. 

 

1.4 Reflexões: Educação 

 

Não existem pressupostos teóricos e abordagens metodológicas hegemônicas no que 

se refere à educação integral. Além disso, é preciso frisar que educação integral não 

é sinônimo de educação em tempo integral: a educação integral é a que oferece 

uma formação integral, ampla, e que pode ou não ampliar o tempo de 

permanência no espaço educativo formal. Ou seja, uma educação integral pode ou 

não ser em tempo integral. E uma educação integral pode implicar em uma 

educação integradora, no sentido de integrar conteúdos, se assim houver 

intencionalidade. Mas de uma forma geral, no que todas as diretrizes para educação 

integral existentes convergem é no objetivo comum de oferecer uma educação mais 

completa possível para a formação do ser humano (Diagrama 03). 

 

 

 

 

 



106 
 

DIAGRAMA 03 – O alargamento do conceito de educação integral. 

 

Fonte: elaboração do autor, 2021. 

 

A primeira experiência em educação integral foi idealizada pelo educador Anísio 

Teixeira, tendo sido implantada no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em Salvador, 

BA, na década de 1950. A concepção de Teixeira, influenciada pelos ideais 

desenvolvimentistas no país no período, almejava a uma formação que alavancasse 

o desenvolvimento tecnológico e científico do país. Para isso, Teixeira elabora um 

modelo de escola em tempo integral bipartido, em que um período se destinava em 

atividades escolares tradicionais e no outro período eram desenvolvidas atividades de 

cunho profissionalizante. Teixeira, na presidência do INEP na década de 1960, fez 
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parte da comissão em que também estava presente o educador Darcy Ribeiro, para 

organizar o sistema educacional de Brasília, DF, baseado na experiência de Teixeira 

em Salvador. Mas com o golpe de 1964, o plano foi interrompido. 

Além do planejamento de um sistema educacional integral, também na década de 

1960 o educador Paulo Freire realizou experiências educacionais que repensavam a 

concepção pedagógica: uma proposta de alfabetização com o princípio norteador que 

considerasse a realidade sociocultural dos educandos. Freire elaborou um Plano 

Nacional de Alfabetização para o governo do presidente João Goulart (1961-1964), 

mas que também foi interrompido com o golpe de 1964. 

Durante o exílio no Chile, Freire publicou o seu primeiro livro, “Educação como Prática 

da Liberdade”, em 1967. Nele, Freire desenvolve sobre a sua concepção 

pedagógica cujo princípio norteador era a consideração da realidade 

sociocultural dos educandos. Para isso, pode-se afirmar que Freire considerava a 

cultura sob uma perspectiva antropológica, definindo a cultura como os resultados da 

dinamização do mundo pelo homem, e que, por isso, todo homem tem condições de 

captar os dados da sua realidade, não havendo nem ignorância absoluta, nem 

sabedoria absoluta. Sendo assim, a educação defendida por Freire (2006) é a que 

autonomize os educandos a tomarem consciência crítica do seu papel como 

sujeito ativo, da sua própria história e da sua própria cultura, e que os 

oportunize a interferir criticamente no seu próprio mundo. 

No Brasil, a retomada das ideias de educação integral ocorreu na década de 1980, 

durante o processo de redemocratização do país. Com a eleição de Leonel de Moura 

Brizola para o governo do estado do Rio de Janeiro por dois mandatos (1983-1987 e 

1991-1994), tendo Darcy Ribeiro como vice-governador no primeiro mandato, foram 

concebidos os CIEPs.  A proposta dos CIEPs prevê15 educação integral em horário 

integral, e as outras atividades além das curriculares tradicionais ocorrem no interior 

da escola. Outra característica é que no modelo dos CIEPs o tempo não é bipartido, 

ou seja, não há a divisão das atividades do currículo comum e das outras por turnos. 

Essas características, para os defensores do modelo dos CIEPs, são fundamentais 

para que haja uma integração do currículo comum com as atividades desenvolvidas e 

também para a articulação adequada com e entre os educadores – os responsáveis 

                                                           
15 No presente, pois ainda há escolas no modelo CIEP no país. 
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pelas atividades do currículo comum e responsáveis pelas outras atividades. E 

também diferenciam os CIEPs do modelo de escolas-classe e escolas-parque 

idealizado por Anísio Teixeira. Porém, é necessário pontuar que, devido à 

multiplicidade de tarefas, a gestão dos CIEPs é bastante complexa. 

Ainda na década de 1980, também no processo de redemocratização do país, a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe avanços sociais significativos. A 

carta magna corresponsabiliza Estado, família e sociedade do dever de educar – 

reconhecendo o que fora uma premissa de Paulo Freire, de que não existe ignorância 

e nem sabedoria absoluta, todos os seres humanos são capazes de captar os dados 

da realidade. Outro aspecto significativo presente na Constituição é a de que o 

pluralismo de ideias é um princípio básico para o ensino. 

Diante das experiências de educação integral dos CIEPs e da garantia de seguridade 

social pelo Estado estabelecida pela Constituição Federal de 1988, o primeiro governo 

eleito diretamente após a redemocratização do país, formado pelo presidente 

Fernando Collor de Mello (1990-1992) concebeu os CIACs, renomeados como CAICs 

no governo de Itamar Franco (1992-1994). O objetivo dos CIACs/CAICs era 

implementar ações integradas nas áreas da saúde, educação e assistência e 

promoção social para crianças e adolescentes. O modelo era implantado em unidades 

físicas que unificavam todos esses serviços. Era um projeto baseado em unidades de 

atendimento integral à população que ofereciam serviços de educação, saúde e 

assistência e promoção social. A principal crítica aos CIACs/CAICs é que a 

implantação dessas unidades não considerava a articulação com outros projetos em 

desenvolvimento pela gestão pública e que, provavelmente, tinham o mesmo público 

alvo, tornando-o um modelo caro, fragmentado e descoordenado das necessidades 

locais. 

Também na década de 1990, o educador Paulo Freire lançou o seu último livro em 

vida, o “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa”, em 1996. 

Nele, Freire explica que o papel do educador é criar possibilidades para a 

produção e construção de conhecimentos com os educandos, e não transferir 

conhecimento, concepção esta que ainda é muito reproduzida no senso comum. Na 

perspectiva de Freire (1996), o educando não é objeto do processo educativo, e 

sim sujeito. Sujeito este que é portador de saberes construído nas experiências 
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sociais – retomando aqui, afirmação presente na sua primeira obra, “Educação como 

prática da liberdade”, de 1967, em que pontua que não há sabedoria e nem ignorância 

absoluta. Por isso, é necessário, também, que o educador reconheça a identidade 

cultural dos educandos e oportunize, no processo educativo, que eles a 

assumam, entendendo que toda a presença humana é condicionada por forças 

sociais – heranças sociais, culturais e históricas. Oportunizar que os educandos se 

assumam como sujeitos sociais e as suas identidades culturais exige que o 

educador considere a explicação do mundo a partir da perspectiva dos 

educandos, sendo, necessário, para tal, que o educador escute o educando, respeite 

a leitura do mundo do educando. 

Ainda na década de 1990, também em 1996, foi promulgada a nova LDB, que 

projetava um ensino fundamental no Brasil ministrado em tempo integral. A LDB fez 

parte do movimento de educação para a cidadania, bastante presente no processo de 

redemocratização do país, garantindo que, em todo território nacional, houvesse 

elementos em comum que possibilitassem um aprendizado fundamental para os 

educandos.  

No ano seguinte, 1997, foram elaborados os PCNs, que apresentavam diretrizes para 

a composição da grade curricular das instituições de educação, constituindo-se como 

um parâmetro para a atividade docente. A proposta dos PCNs era flexível, visando à 

adaptação às realidades regionais e locais do país. Destaca-se, nos PCNs, a 

apresentação de temas transversais, que visavam que as questões sociais presentes 

na vida dos alunos estivessem presentes também na aprendizagem dos alunos, 

estabelecendo relações entre os conhecimentos sistematizados e as questões da vida 

cotidiana dos alunos. Focando-se no âmbito desta dissertação, aponta-se, dentre os 

temas transversais, o da Pluralidade Cultural, que adotava o conceito antropológico 

de cultura e propunha, mais do que desenvolver a capacidade de o aluno conhecer a 

diversidade cultural brasileira, reconhecesse as qualidades presentes nesta 

diversidade. 

Nos anos 2000 houve marcos legais importantes, dentre eles o que tornou obrigatório 

o ensino de história e cultura afro-brasileiras e o que tornou obrigatório o ensino de 

história e cultura dos povos indígenas. E, também, por outras experiências de 
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educação integral – agora embasadas pela LDB (1996), e regidas pelo princípio da 

transversalidade. 

Uma das experiências de educação integral mais conhecidas é a da “Cidade 

Educadora”, iniciada em Porto Alegre, em 2001. A Cidade Educadora era um sistema 

no qual o poder público atuava de forma articulada com a sociedade. Para isso, as 

unidades escolares tinham autonomia no projeto político-pedagógico, para que este 

estivesse vinculado à realidade – cultural, social e histórica – da comunidade na qual 

estava inserida. Embora tenha sido uma experiência de sucesso, há pontos de 

fragilidade esclarecidos por educadores críticos ao sistema, como o fato de que as 

atividades do contraturno, no sistema da Cidade Educadora, ocorrem fora do espaço 

escolar, tornando difícil uma articulação com as atividades do núcleo comum do 

currículo, além de que muitas destas atividades do contraturno são promovidas por 

pessoas ou organizações sociais estranhas à escola, inviabilizando avaliação dos 

alunos e fragmentação do currículo. 

Mas uma política federal efetiva para a educação integral veio em 2007, com o 

Programa Mais Educação (PME), que propôs uma articulação entre Educação, 

Assistência Social, Cultura e Esporte. A proposta do PME era intensificar os processos 

de territorialização das políticas sociais com a articulação com os espaços escolares. 

Para isso, um dos princípios norteadores do PME era que o processo educativo 

deveria compreender a relação da aprendizagem dos educandos com a sua vida e 

com a sua comunidade, incluindo as práticas, habilidades, costumes, crenças e 

valores do cotidiano da comunidade.  

Por isso, o PME trabalhava com a noção de território educativo, a partir do 

entendimento de que o território é uma dimensão de tempo e de espaço onde 

ocorre a vida em sociedade e a formação dos sujeitos – dos educandos – é 

indissociável das relações e transformações que ocorrem no ambiente em que 

vivem. Ou seja, o processo educativo deveria tornar o território em território educativo 

a partir da vinculação da prática educativa com a vida do educando e da comunidade 

escolar. Esta concepção visou à superação de uma educação integral de tempos 

integrais para tempos e espaços integrais. Dessa forma, também, a noção de 

territorialidade do PME se soma à da intersetorialidade, na busca de articular parcerias 
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com a comunidade a qual a escola faz parte e estabelecer outras oportunidades 

educativas. 

Para participar do PME, as unidades escolares da rede pública realizavam inscrição 

anual no PME e escolhiam as atividades que eram organizadas em macrocampos: 

Acompanhamento Pedagógico; Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; 

Esporte e Lazer; Educação em Direitos Humanos; Cultura, Artes e Educação 

Patrimonial; Cultura Digital; Prevenção e Promoção da Saúde; Comunicação e uso de 

Mídias; Investigação no Campo das Ciências da Natureza e Educação 

Econômica/Economia Criativa. As atividades eram desenvolvidas por monitores 

pagos pelo apoio financeiro do PME. As unidades escolares recebiam os materiais 

pedagógicos de apoio para a realização das atividades.  

Mas ainda que o PME se propusesse a ser um novo modelo de educação, as suas 

fragilidades estavam na maneira que era operacionalizado. A primeira fragilidade era 

que as atividades desenvolvidas pelo programa eram realizadas em turno distinto, o 

que poderia fragmentar o currículo se não houvesse articulação devida com as 

atividades do núcleo comum do currículo. A segunda é que as atividades eram 

ministradas por monitores que não faziam parte do quadro efetivo de profissionais das 

unidades curriculares, o que comprometia a qualidade da atividade por dificultar 

também uma articulação com o núcleo comum do currículo. E a terceira, que está 

correlacionada com as duas primeiras, é que o fato de a atividade ser ministrada por 

um monitor fora do quadro efetivo de profissionais da escola – e que, muitas vezes, 

não possuía formação na área da educação – inviabilizava o processo de avaliação e 

diagnóstico dos alunos. 

Avançando nos anos 2010, houve dois novos marcos legais de grande importância. 

O primeiro é o Plano Nacional de Educação (PNE), 2014, que prevê que o 

desenvolvimento dos currículos deverá considerar as especificidades, além de prever 

a intersetorialidade entre as instâncias governamentais e as organizações sociais e o 

diálogo com a comunidade escolar. O PNE estabeleceu que a educação em tempo 

integral deverá ocorrer em, no mínimo, 50% das escolas públicas até 2024. 

O segundo marco legal é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 2017-2018. A 

BNCC é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais 

que os alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica, e está comprometida 
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com a educação integral – não somente em tempo integral, mas no sentido de uma 

educação que esteja comprometida com as realidades e o interesse dos educandos, 

que esteja vinculada ao contexto familiar, social e cultural dos educandos e interaja 

com as novas tecnologias de informação e comunicação. 

Na BNCC as aprendizagens essenciais visam ao desenvolvimento de dez 

competências gerais, sendo competência definida como “a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 

08). A noção de competência se justifica pelo cenário contemporâneo, em que se faz 

necessário lidar com uma grande quantidade de informações disponíveis, além da 

necessidade de que o educando construa autonomia para tomada de decisões. 

A BNCC não é unanimidade e é passível de críticas, relacionadas a uma possível 

superficialidade do processo educativo e muito centrada na resolução de soluções-

problemas. Mas independentemente da existência – ou não – de uma Base Nacional 

Comum Curricular, é preciso que sejam privilegiadas as relações entre a escola e a 

comunidade, é preciso que a escola valorize os conhecimentos dos quais os 

educandos sejam portadores, propondo a interação entre estes conhecimentos e os 

conhecimentos sistematizados pelos campos do conhecimento. Somente assim os 

educandos terão a oportunidade de compreender o mundo criticamente e de intervir 

nessa realidade. 
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CAPÍTULO 2 –  

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: TRAJETÓRIA DO CAMPO NO BRASIL, 

ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS DE AÇÃO 
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Para Chagas (2006), o que se convencionou chamar de Educação Patrimonial 

apresenta um problema em relação a uma data de início das práticas. É preciso 

pontuar que a formação de museus no Brasil tem suas origens antes mesmo da 

formação de universidades, sendo os museus, principalmente a partir da segunda 

metade do século XIX, um dos principais pontos de apoio para o desenvolvimento 

científico, havendo uma relação profunda entre educação e os acervos dos museus. 

Assim, a institucionalização dos museus, bem como o uso dos seus acervos para fins 

educativos, antecede até mesmo a criação do SPHAN, que ocorreu em 1937 

(CHAGAS, 2006).  

Neste capítulo, em que será apresentado um histórico do campo da Educação 

Patrimonial no Brasil, não houve a pretensão de datar o início da prática no país. Até 

porque o objetivo geral desta pesquisa consiste em aprofundar a base conceitual da 

Educação Patrimonial como processos educativos, como um campo de estudos 

transversal à educação e ao patrimônio cultural, a fim de consolidar referenciais 

teóricos, estratégias de ação e ferramentas possíveis para o desenvolvimento desses 

processos no tempo presente, com a realização de uma experiência prática. 

O percurso histórico do campo da Educação Patrimonial que será apresentado neste 

capítulo pode ser dividido em dois momentos: os antecedentes de 1937 (ano de 

fundação do IPHAN e início de uma política de Estado para a preservação do 

Patrimônio Cultural no país) até década de 1970 e a partir da década de 1970 

(Diagrama 04). 
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DIAGRAMA 04 – O caminho percorrido no Capítulo 2. 

 

Fonte: AUTOR, 2021. 

 

No primeiro momento, com o surgimento do IPHAN (1937) até década de 1970, 

as ações dos órgãos de preservação e dos técnicos destinadas ao público em 

geral não formulavam processos educativos e tinham o objetivo de instruir e 

informar. No segundo momento, a partir da década de 1970, passaram a surgir 

as ações que formulavam processos educativos e a ter por objetivo identificar 

referências culturais e construir conhecimento. Isso não significa que as ações de 

cunho instrutivista tenham cessado, elas ainda persistem, sendo promovidas tanto 

pelos órgãos oficiais de preservação quanto outros segmentos da sociedade civil.  

Por isso, também neste capítulo, há um esforço de consolidar um referencial 

teórico-conceitual que sirva de suporte para as ações de Educação Patrimonial 

– inclusive para o segundo momento desta pesquisa, em que há uma experiência 

prática. Esse referencial teórico-conceitual foi sistematizado na forma de premissas 

fundamentais. Essas premissas visam assegurar que os processos de Educação 

Patrimonial oportunizem a compreensão sócio-histórica dos sujeitos participantes, 

com o objetivo de identificar referências culturais e construção de conhecimento. 
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Ainda, são apresentadas experiências importantes e significativas ao campo, em 

contextos tanto da educação não formal quanto da educação formal, que reforçam as 

premissas sistematizadas. 

 

2.1 Um histórico do campo da Educação Patrimonial no Brasil a partir das 

políticas públicas federais (1937-2016) 

 

Conforme pode ser visto no Capítulo 1, foi em 1937, com a criação do SPHAN, que 

se deu início a uma política pública federal para o Patrimônio Cultural. Mas no período 

de 1937 a 1967, as ações que então eram definidas como de cunho educativo pelo 

órgão se concentraram:  

[...] na criação de museus e no incentivo a exposições; no tombamento de coleções e 
acervos artísticos e documentais, de exemplares da arquitetura religiosa, civil, militar e 
no incentivo a publicações técnicas e veiculação de divulgação jornalística, com vistas 
a sensibilizar um público mais amplo sobre a importância e o valor do acervo 
resguardado pelo órgão (FLORÊNCIO, 2014, p. 06). 

 

É importante compreender também que, conforme alertado por Pinheiro (2006), no 

período de formação do órgão, ainda que os membros formadores do então SPHAN 

– o próprio Rodrigo Mello Franco de Andrade, Mário de Andrade, Lúcio Costa – fossem 

intelectuais respeitados, eles pouco sabiam sobre a arquitetura brasileira1. “E por uma 

razão muito simples: porque ninguém sabia. Sua posição como ‘mediadores’ do 

patrimônio ficava, dessa forma, necessariamente prejudicada” (PINHEIRO, 2006, p. 

10). E ainda, o órgão tinha outra dificuldade a ser enfrentada: 

[...] o grande desprezo – fruto em parte da ignorância – voltado às manifestações 
artísticas e arquitetônicas brasileiras. Boa parte do trabalho de divulgação realizado 
nos primeiros anos de existência do órgão tinha por objetivo evidenciar o valor de nosso 
patrimônio, mesmo em comparação com os grandes monumentos estrangeiros 
(PINHEIRO, 2006, p. 11). 

 

                                                           
1 Lembrando que, de acordo com o que foi exposto no Capítulo 1, os bens culturais materiais, em 
especial os edifícios e monumentos que fossem testemunhos da colonização portuguesa eram os 
principais objetos de tutela pelo SPHAN/IPHAN no período entre 1937-1967. 
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Ainda sobre esse período, entre as décadas de 1930 e 1960, Scifoni (2019) aponta 

que foi um momento de crescimento e modernização das cidades brasileiras, em que 

muitas construções históricas eram destruídas. Por isso, o órgão buscava o 

envolvimento das prefeituras para que fosse esclarecido e explicado aos técnicos – 

arquitetos, urbanistas e engenheiros – a importância da salvaguarda dos 

monumentos. Outra questão era referente às novidades criadas naquele momento, 

que demandavam esclarecimento e informação: “a legislação – do instrumento jurídico 

do tombamento – e a ideia de um bem cultural, inclusive os de propriedade privada, 

como herança coletiva” (SCIFONI, 2019, p. 19). 

Avançando no tempo, a atualização do debate sobre Patrimônio Cultural na década 

de 1970, com o alargamento do conceito de Patrimônio Cultural sob a influência de 

uma perspectiva antropológica, introduzindo-se a noção de referência cultural e 

abarcando, dessa forma, outros legados dos diferentes grupos sociais formadores da 

sociedade brasileira, conforme exposto no Capítulo 1, deu origem ao Centro Nacional 

de Referência Cultural (CNRC), em 1975, que visava ao desenvolvimento de um 

sistema de coleta, processamento e divulgação de informações sobre a cultura 

brasileira a partir da aproximação com os sujeitos envolvidos na dinâmica de 

produção. Elaborou-se, nesse contexto, um instrumento alternativo ao tombamento, o 

inventário, que é um documento com descrição detalhada e minuciosa de algo, um 

registro. Reitera-se, ainda, que no final dos anos 1970 iniciou-se um processo 

crescente de reivindicação social e participação da sociedade, que foi o processo de 

redemocratização do país que deu fim à Ditadura Militar (1964-1985). 

Entre 1982 e 1986 foi desenvolvido o “Projeto Interação entre a Educação Básica e 

os Diferentes Contextos Culturais Existentes no País”, voltado para a educação 

básica, mas gerido na então Secretaria de Cultura do então Ministério da Educação e 

Cultura. O desenvolvimento do Projeto Interação teve a contribuição dos antropólogos 

e dos educadores que desenvolviam trabalhos com cultura popular e dos técnicos 

provenientes do CNRC (DEMARCHI, 2020). 

Na concepção do Projeto Interação a educação não se limitava à escolarização, e por 

isso deveria ultrapassar os limites do espaço escolar, valorizando a produção cultural 

local, promovendo a interação entre educação e a especificidade cultural de cada 

comunidade na qual a escola estava inserida: 
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O Projeto foi realmente um lugar de interação: entre educação e cultura, entre escola 
e comunidade, entre técnicos, professores e educandos. Nessa troca, cada projeto 
financiado tinha autonomia para, com sua verba, contratar consultores. Profissionais 
que pudessem orientar a execução dessa proposta de educação, que não tinha um 
modelo a ser seguido. Os consultores mais emblemáticos que foram convidados foram 
Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão (DEMARCHI, 2020, p. 83). 

 

A proposta do Projeto Interação era de fomentar que o trabalho educacional no 

contexto da educação básica estivesse referenciado na dinâmica das culturais locais, 

respeitando e reafirmando a condição cultural brasileira plural e diversa. O 

entendimento era de que o contexto cultural não apenas circunda a escola, mas está 

presenta nela (ESTANISLAU e DANTAS, 1996). 

Brandão (1996) confirma o compromisso do Projeto Interação em associar a prática 

escolar à realidade de cada contexto cultural: 

O Interação quis diferenciar uma mesma educação – a básica e oficial do país – de 
acordo com as peculiaridades regionais e sociais das culturas criadas, recriadas e co-
vividas em comunidades construídas, em maioria, por sujeitos das classes populares, 
logo, por produtores de culturas populares. Culturas que, com maior ou menor 
influência do poder e do teor de outras culturas [...] são partes e condição de produção 
e reprodução da vida física e social de seus sujeitos, de codificação das trocas e tramas 
que mantém entre eles, e dos valores e símbolos de significação com que traduzem, 
como o ser imaginário, a própria experiência peculiar de suas vidas individuais e 
diferencialmente coletivas (BRANDÃO, 1996, p. 36). 

 

São importantes algumas conceituações basilares para o Projeto Interação. Como 

comunidade, entende-se “o conjunto de pessoas convivendo em um determinado 

espaço físico e geográfico, com um complexo de diversidades culturais – econômicas, 

políticas e sociais – que interagem em um processo dinâmico de relações” 

(BRANDÃO, 1996, p. 39). Como processo educacional, conforme pode ser percebido, 

o entendimento é de que ele não se limite à escolarização, entendendo-se, também, 

que a escola não é um agente do processo educacional isolado: outras associações, 

movimentos e grupos presentes na comunidade também são agentes importantes. 

Cultura é entendida sob o viés antropológico, como um contexto – portanto, cada 

contexto tem a sua cultura (BRANDÃO, 1996). 

A interação entre educação e cultura deveria se dar da seguinte forma: 

Sendo uma maneira através da qual diferentes categorias de sujeitos envolvidos se 
relacionam entre si na escola a partir da cultura da comunidade, que se torne o diálogo 
o modo através do qual a própria comunidade reaprenda a lidar com o trabalho coletivo 
de recriar e ‘ressignificar’ a sua cultura. Porque, então, cada contexto de cultura toma 
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consciência de si mesmo, e este é o sentido interno da ideia tantas vezes repetida de 
‘valorização da cultura’. Valorizar não significa tornar uma cultura melhor enquanto 
produto, mas fazê-la mais transparente enquanto processo. Mais e mais aquilo que 
os seus sujeitos criam e recriam sabendo como e porque, com que valores e através 
de que significados [...] Fração de tal trabalho interior da transparência (será que a isto 
dávamos antes o nome de conscientização?), a educação se apropria legitimamente 
da cultura que ela pode incorporar à vida da escola, que ela consegue digerir sem 
perigo, e faz de dentro para fora de um ensino crítico e criativo, a crítica da cultura. 
Assim, o que ela devolve à comunidade é a sua própria cultura mais transparente a si 
mesma. E o que a comunidade dá à educação é uma cultura que, provocativamente, 
propicia à educação tornar-se mais transparente a si mesma (BRANDÃO, 1996, p. 41-
42, grifo nosso). 

 

A operacionalização do Projeto Integração ocorria do seguinte modo: as unidades 

escolares deveriam apresentar projetos envolvendo crianças e adultos, relacionados 

à educação básica e que contemplassem as diretrizes do Projeto Interação. Se eles 

fossem aprovados pelos técnicos, estes fariam o acompanhamento do projeto, a 

avalição do desenvolvimento das atividades e prestação de assistência aos 

proponentes. Os projetos contemplados eram financiados por meio de salário-

educação, que é uma contribuição social para financiar programas, projetos e ações 

para a educação pública (DEMARCHI, 2020). 

Demarchi (2020) elenca três propostas desenvolvidas no contexto do Projeto 

Interação. Uma é o “Projeto Mutirão”, desenvolvida entre 1983 e 1985 pela Associação 

de Compras Comunitárias do Estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, SP, 

em que o currículo escolar foi reformulado com a implantação de uma horta 

comunitária na escola e com abordagens sobre alimentação e saúde. Outra é a 

“Educação Indígena: uma experiência de autoria”, desenvolvida entre 1984 e 1985 no 

Acre, em que os índios ticuna buscaram fortalecer a identidade indígena a partir de 

um modelo de escola que oportunizasse a produção e a reprodução do conhecimento 

da cultura ticuna. A terceira proposta é a “Memória Social da Favela e Educação 

Básica”, desenvolvida pela União Pró-Melhoramento da Rocinha, no Rio de Janeiro, 

RJ, visando à superação dos estereótipos que depreciavam a comunidade, propondo 

ações de valorização da cultura do local (DEMARCHI, 2020). 

Mas a expressão Educação Patrimonial no Brasil foi cunhada em 1983, no Seminário 

“Uso Educacional de Museus e Monumentos”, realizada no Museu Imperial de 

Petrópolis, RJ. O Seminário, que contou com cinquenta e dois (52) participantes, foi 

promovido a partir das observações da museóloga Maria de Lourdes Parreiras Horta, 

chefe da Divisão do Acervo Histórico e Artístico do Museu Imperial, que participou de 
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uma experiência desenvolvida na Universidade de Exeter, na Grã-Bretanha, que 

buscava o aproveitamento das coleções e sítios históricos pelos professores no 

trabalho com as crianças (HORTA, 2018).  

De acordo com a organizadora do evento, Maria de Lourdes Parreiras Horta, o 

Seminário teve como objetivo: 

“[C]onscientizar, preparar e treinar professores, técnicos em educação e cultura, 
museólogos e educadores em geral para a utilização dos museus, arquivos, 
monumentos históricos, artıśticos e ecológicos como recursos educacionais no seu 
espectro mais amplo” (HORTA, 2018, p. 24). 

 

A definição de Educação Patrimonial sistematizada por Maria de Lourdes Parreiras 

Horta no Seminário foi apresentada da seguinte forma aos participantes: 

[...] já́ que o termo é novo (aliás, está sendo lançado agora, aqui, como uma tradução 
para a nossa língua do que os ingleses chamam de Heritage Education). O que vem a 
ser Educação Patrimonial? Poderíamos defini-la, em termos objetivos, como o ensino 
centrado no objeto cultural, na evidência material da cultura. Ou ainda como processo 
educacional que considera o objeto como fonte primária de ensino. O primeiro 
pressuposto teórico deste processo é que o objeto não é um recurso, é uma realidade 
[...]. 

Os monumentos e objetos do patrimônio cultural possibilitam às crianças, do mesmo 
modo que aos adultos, uma experiência concreta, não-verbal (e por isso accessível a 
todos), que lhe permite evocar e explicar o passado de que são herdeiros (HORTA, 
2018, p. 28). 

 

A proposta de Educação Patrimonial apresentada no Seminário “Uso Educacional de 

Museus e Monumentos” se tornou a principal referência de atividade educativa com 

foco na cultura e bens culturais, a ponto de ser desenvolvida, no âmbito do IPHAN, a 

publicação “Guia Básico de Educação Patrimonial”, em 1999. A publicação foi 

elaborada por Maria de Lourdes Parreiras Horta, Evelina Grunberg e Adriane Queiroz 

Monteiro, e foi fundamentado na experiência das ações de Educação Patrimonial 

implantadas no Museu Imperial de Petrópolis a partir do Seminário de 1983. O Guia 

apresenta e define Educação Patrimonial da seguinte forma:  

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado 
no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 
individual e coletivo. 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, 
capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a 
produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural.  

[...] 
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A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita ao 
indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo 
sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva 
ao reforço da auto-estima dos indivíduos e comunidades e à valorização da cultura 
brasileira, compreendida como múltipla e plural (HORTA, GRUNBERG e MONTEIRO, 
1999, p. 06). 

O Guia ainda estabelece a Educação Patrimonial como uma metodologia: 

A metodologia específica da Educação Patrimonial pode ser aplicada a qualquer 
evidência material ou manifestação da cultura, seja um objeto ou conjunto de bens, um 
monumento ou um sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem natural, um parque 
ou uma área de proteção ambiental, um centro histórico urbano ou uma comunidade 
da área rural, uma manifestação popular de caráter folclórico ou ritual, um processo de 
produção industrial ou artesanal, tecnologias e saberes populares, e qualquer outra 
expressão resultante da relação entre os indivíduos e seu meio ambiente (HORTA, 
GRUNBERG e MONTEIRO, 1999, p. 06, grifo do autor). 

 

A concepção de cultura utilizada no Guia se aproxima da concepção antropológica2, 

reconhecendo a diversidade de manifestações e expressões presente no Brasil em 

decorrência da existência de diversos grupos formadores da sociedade. Ainda, 

estende o rol de bens culturais com os quais é possível realizar a atividade de 

Educação Patrimonial para os bens de natureza imaterial, como os modos de ser, criar 

e fazer, as celebrações etc. (HORTA, GRUNBERG e MONTEIRO, 1999). 

A ação educativa proposta pelo Guia tem início com a definição de um objeto ou 

fenômeno cultural – que podem ser interpretados como um objeto de natureza 

material ou imaterial – e se desenvolve por meio de uma metodologia organizada em 

quatro (4) etapas (Quadro 02). 

 

QUADRO 02 – As etapas metodológicas da atividade de Educação Patrimonial segundo o Guia 

Básico de Educação Patrimonial. 

ETAPAS RECURSOS/ATIVIDADES OBJETIVOS 

1) Observação 

Exercícios de percepção 
visual/sensorial, por meio de 
perguntas, manipulação, 
experimentação, medição, 
anotações, comparação, 
dedução, jogos de detetive. 

● Identificação do 
objeto/função/significado; 

● Desenvolvimento da 
percepção visual e 
simbólica. 

                                                           
2 Ver no Capítulo 1. 
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2) Registro 

Desenhos, descrição verbal 
ou escrita, gráficos, 
fotografias, maquetes, mapas 
e plantas baixas. 

● Fixação do conhecimento 
percebido, aprofundamento 
da observação e análise 
crítica; 

● Desenvolvimento da 
memória, pensamento 
lógico, intuitivo e 
operacional. 

3) Exploração 

Análise do problema, 
levantamento de hipóteses, 
discussão, questionamento, 
avaliação, pesquisa em outras 
fontes como bibliotecas, 
arquivos, cartórios, 
instituições, jornais, 
entrevistas. 

● Desenvolvimento das 
capacidades de análise e 
julgamento crítico, 
interpretação das 
evidências e significados. 

 

4) Apropriação 

Recriação, releitura, 
dramatização, interpretação 
em diferentes meios de 
expressão como pintura, 
escultura, drama, dança, 
música, poesia, texto, filme, 
vídeo. 

● Envolvimento afetivos, 
internalização, 
desenvolvimento da 
capacidade de auto 
expressão, apropriação, 
participação criativa, 
valorização do bem cultural. 

 

Fonte: AUTOR a partir do Guia Básico de Educação Patrimonial (HORTA, GRUNBERG e 

MONTEIRO, 1999, p. 11), 2021. 

 

Apesar de ainda hoje o Guia ser uma referência recorrentemente lembrada quando 

se pensa sobre Educação Patrimonial, as noções sobre Patrimônio Cultural, 

Educação e Educação Patrimonial mudaram muito desde 1983 – quando foi cunhado 

o termo e foram lançadas as ideias e a metodologia presentes no Guia durante o 

Seminário –, com a implantação de novas políticas públicas, inclusive pelo IPHAN. 

Em 2004 foi criada a Gerência de Educação Patrimonial e Projetos (GEDUC), primeira 

instância do IPHAN voltada para a Educação Patrimonial, que posteriormente se 

tornou a Coordenação de Educação Patrimonial (CEDUC). Esta unidade 

administrativa passou a ser responsável pela discussão de diretrizes teóricas e 

conceituais, por consolidar documentos e propostas e por fomentar uma rede de 

intercâmbio de experiências e de parcerias com a sociedade civil (FLORÊNCIO, 

2014). 
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Nesse sentido, entre os dias 12 e 17 de setembro de 2005, no município de São 

Cristóvão, SE, foi realizado o I Encontro Nacional de Educação Patrimonial, promovido 

pela Coordenação Geral de Promoção do Patrimônio Cultural do IPHAN em conjunto 

com a 8ª Superintendência Regional do IPHAN. O Encontro teve como objetivo 

“discutir e propor parâmetros nacionais para ações de Educação Patrimonial 

desenvolvidas nas escolas, nos museus e na sociedade” (GÓES e DORAZIO, 2005, 

p. 01). 

Nesse Encontro, a Educação Patrimonial no contexto escolar não foi entendida como 

uma matéria ou como uma disciplina, mas sim como “um campo de estudos, 

pesquisas e debates, transversal às diferentes disciplinas para estimular atitudes de 

valorização do patrimônio” (GÓES e DORAZIO, 2005, p. 05). E, sobre o papel do 

Patrimônio Cultural no processo educativo, foi defendido que:  

É necessário compreender o patrimônio cultural como ponto de partida para 
questionamentos, para comparações, para estabelecer conexões entre o velho e o 
novo, entre ciência e arte, entre uma cultura e outra, para uma análise crítica e estímulo 
da criatividade. Assim tornar-se-á possível ver, expressar e transformar a realidade, 
respeitando as múltiplas linguagens dos segmentos da sociedade (GÓES e DORAZIO, 
2005, p. 11). 

 

Em 2008, o IPHAN criou as Casas do Patrimônio, com o intuito de que fossem 

espaços para ampliar a capilaridade institucional do órgão e também intercomunicar 

os espaços que promovessem práticas e atividades de cunho educativo por uma 

abordagem a partir do Patrimônio Cultural, relacionando o órgão, a sociedade civil e 

o poder público. A proposta das Casas do Patrimônio foi debatida em 2007 no órgão, 

que abriu a discussão ao público em 2008 durante a Oficina para Capacitação em 

Educação Patrimonial e Fomento a Projetos Culturais nas Casas do Patrimônio, em 

Pirenópolis, GO. Instituições da sociedade civil também podem fazer parte da rede de 

Casas do Patrimônio a partir da participação em edital de seleção coordenado pelo 

setor de Educação Patrimonial do IPHAN (FLORÊNCIO, 2014). 

Longe de se restringir à instalação de uma estrutura física, as Casas do Patrimônio 
constituem, antes, um desafio: ampliar os espaços de diálogo com a sociedade a partir 
da Educação Patrimonial, multiplicando locais de gestão compartilhada e de 
construção das políticas públicas de Patrimônio Cultural. É o primeiro passo para 
transformar as sedes do IPHAN e instituições parceiras da sociedade civil em polos de 
referência sobre o Patrimônio Cultural, fomentando a criação de novas práticas de 
preservação, sobretudo por meio de ações educacionais formais e não formais, em 
parceria com escolas, agentes culturais, instituições educativas não formais e demais 
segmentos sociais e econômicos (FLORÊNCIO, 2014, p. 36). 
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Em 2009, foi realizado o 1º Seminário de Avaliação e Planejamento das Casas do 

Patrimônio no município de Nova Olinda, CE, que teve como objetivo avaliar a atuação 

das primeiras Casas do Patrimônio e também elaborar diretrizes comuns para o seu 

funcionamento. A discussão resultou na formulação da Carta de Nova Olinda, como 

documento final do Seminário (INSTITUTO, 2009). 

A discussão no Seminário ponderou que: 

1. a proposta das Casas do Patrimônio se fundamenta na necessidade de estabelecer 
novas formas de relacionamento entre o Iphan, a sociedade e os poderes públicos 
locais, pois, além de informar e dialogar sobre as atividades e rotinas administrativas 
da instituição, buscará investir em ações de qualificação e capacitação de agentes 
públicos e privados e de promoção do patrimônio cultural como um dos pilares do 
desenvolvimento sustentável, capaz de gerar renda e de atuar a partir de noções 
ampliadas de patrimônio;  

2. as ações educativas a serem implementadas nas Casas do Patrimônio e por ela 
empreendidas se estruturam a partir de diferentes perspectivas e abordagens e em 
cujas ações de preservação convivem noções de patrimônio, que ao mesmo tempo se 
confrontam e se complementam, pois estão associadas a um patrimônio considerado 
nacional e um patrimônio caracterizado como simbólico e identitário; um patrimônio 
herdado e um patrimônio reivindicado; um patrimônio material e um patrimônio 
imaterial; um patrimônio ligado ao Estado e um patrimônio social, étnico ou comunitário 
[...] (INSTITUTO, 2009, p. 03). 

 

Como estratégias de ação das Casas do Patrimônio, a Carta de Nova Olinda elenca 

que a Educação Patrimonial deve ser tratada como tema transversal e interdisciplinar, 

as ações devem envolver instituições educacionais formais e informais nos processos 

de educação patrimonial e também promover “ações de sensibilização e aproximação 

para estimular o protagonismo dos atores sociais” (INSTITUTO, 2009, p. 07). Como 

principal recomendação, apresenta: “Estabelecer como princípio que a ação educativa 

seja componente de todas as ações institucionais de gestão do patrimônio com 

previsão de recursos específicos” (INSTITUTO, 2009, p. 10). 

Também em 2009 ocorreu a vinculação da CEDUC ao recém-criado Departamento 

de Articulação e Fomento (DAF). A criação do DAF e a vinculação ao CEDUC teve 

como objetivo fortalecer, na área central do IPHAN, “uma instância dedicada à 

promoção, coordenação, integração e avaliação da implementação de programas e 

projetos de Educação Patrimonial no âmbito da Política Nacional do Patrimônio 

Cultural” (FLORÊNCIO, 2014, p. 14). 
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Em 2011, foi realizado o II Encontro Nacional de Educação Patrimonial em Ouro Preto, 

MG, promovido em parceria do IPHAN com a Universidade Federal de Ouro Preto. 

Foram retomadas discussões já realizadas no I Encontro Nacional de Educação 

Patrimonial, realizado em 2005, na criação das Casas do Patrimônio, entre 2007 e 

2008, e no I Seminário de Avaliação e Planejamento das Casas do Patrimônio, 

realizado em 2009. 

O documento final do Encontro foi considerado, à época, um texto base para uma 

política nacional no âmbito da Educação Patrimonial, em conformidade até mesmo 

com a proposta da criação do DAF em 2009. O documento reiterou a necessidade de 

que as ações educativas sejam parte integrante das ações de gestão do Patrimônio 

Cultural, impulsionando a participação social, bem como a importância dos saberes 

que a comunidade em que se dá o processo de Educação Patrimonial possui, para 

que as ações educativas potencializem “os espaços educativos, considerando como 

legítimos aqueles que propiciem práticas de aprendizagens coletivas reconhecidas 

pela comunidade local” (INSTITUTO, 2011, p. 55). Enfatizou-se também a 

necessidade de discussão e aprofundamento de bases teórico-conceituais para o 

campo da Educação Patrimonial (INSTITUTO, 2011). 

Em 2011, a Superintendência do IPHAN na Paraíba lançou uma série de publicações 

denominada “Caderno Temático”, concebida para aprofundar o debate sobre 

Educação Patrimonial e para colaborar com a inserção do tema nos processos 

educativos nas instituições de ensino. É oportuno explicar o contexto em que se deu 

a elaboração da série. Em 2009, foi criada a Casa do Patrimônio de João Pessoa, PB, 

a partir de uma parceria entre a Superintendência do IPHAN na Paraíba e a 

Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa, com o objetivo de realizar 

ações de Educação Patrimônio na rede de ensino municipal de João Pessoa 

(SUPERINTENDÊNCIA, 2011). 

As ações da Casa do Patrimônio de João Pessoa tiveram como base o Programa de 

Educação Patrimonial “João Pessoa, Minha Cidade”. O programa consiste em um 

trabalho permanente que visa ao “fortalecimento da identidade e reconhecimento do 

patrimônio cultural local, baseado no pressuposto de que as ações educativas são 

efetivas na medida em que são sistemáticas, significativas, transformadoras e 

transversais” (SUPERINTENDÊNCIA, 2011, p. 08).  
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Dentre as ações do Programa, destacam-se: formação continuada de professores, 

gestores de escolas e demais profissionais da educação; aulas de campo no Centro 

Histórico de João Pessoa; oficinas de arte-educação; produção de material didático e 

pedagógico; criação de um jornal da Casa do Patrimônio; exposições; especialização 

em Educação Patrimonial, fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação de João Pessoa, a Universidade Aberta do Brasil e a Universidade Federal 

da Paraíba (SUPERINTENDÊNCIA, 2011). 

O primeiro Caderno da série, denominado “Educação Patrimonial: orientações ao 

professor”, surgiu como uma publicação de discussão do tema com a finalidade de 

orientar os professores da rede municipal de João Pessoa a trabalharem o tema em 

sala da aula. Para isso: 

Os “Cadernos Temáticos” partem da concepção da Educação Patrimonial como 
processo sistemático, continuado e transversal a diferentes áreas do conhecimento. 
Conceitos como patrimônio cultural, memória, passado, presente, identidade cultural, 
pertencimento deverão ser assimilados por meio de elementos do nosso cotidiano 
(SUPERINTENDÊNCIA, 2011, p. 05, grifo nosso). 

 

Por isso, neste primeiro Caderno, são apresentadas propostas didáticas possíveis 

para uma articulação transversal no cotidiano das escolas noções de identidade, 

memória, cultural, patrimônio cultural e preservação. Ressalva-se que o Caderno 

assume que estas propostas não se encerram ao que consta no Caderno, assumindo, 

portanto a sua condição de inacabamento e incompletude e abrindo espaço para que 

os professores explorem de outras formas também (SUPERINTENDÊNCIA, 2011). 

As propostas apresentadas no Caderno (Quadro 03) têm como propulsor as situações 

do cotidiano da escola, entendendo-o como oportunidade real de construção de 

conhecimento e articulação de saberes construídos na prática social – onde se dá a 

criação cultural (SUPERINTENDÊNCIA, 2011).  
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QUADRO 03 – Síntese de algumas das propostas didáticas possíveis para uma abordagem de 

Educação Patrimonial nos processos educativos em sala de aula. 

PROPOSTA DESENVOLVIMENTO 

Leitura de texto 

● Uma etapa prévia a ser realizada antes da leitura de um 
texto é que os alunos sejam estimulados a resgatar a suas 
memórias, de modo que se aprofundem no tema 
abordado a partir das diferentes experiências que 
possuem e que estas possam ser mapeadas. 

● Depois da leitura do texto, este deve ser discutido. 
● A discussão dever ser colaborativa. Por exemplo, com a 

construção de painéis para registrar e sintetizar a 
discussão, recorrendo-se ao uso de fotografias, desenhos 
dos alunos, frases ou perguntas destacadas do próprio 
texto ou sobre ele. Outro exemplo é a realização de roda 
de conversa. 

Produção de texto 

● A produção de texto deve ter por objetivo valorizar o 
processo de criação e a expressão da individualidade da 
identidade social do escritor – no caso, do educando. 

● Pesquisar sobre o tema é parte do processo de produção 
textual. 

● Estimular propostas de textos relacionadas à identidade 
pessoal dos educandos, de forma que possam ser 
formuladas reflexões sobre a identidade pessoal e 
coletiva, expandindo a abordagem para outros modos de 
viver e fazer que identifiquem outros grupos ou 
sociedades, a fim de perceber semelhanças e diferenças 
entre eles. 

Entrevistas e 

pesquisas 

● Contato dos alunos com familiares ou vizinhos, reunindo 
histórias diferentes sobre as memórias das pessoas ou do 
lugar onde vivem. 

Aula de campo 

● Pesquisa sobre o local onde será realizada a aula de 
campo. É um recurso que pode aproximar ainda mais os 
educandos da realidade social. 

● O local deve ser explorado pelos educandos de forma 
subjetiva. 

Fonte: AUTOR a partir do caderno Educação Patrimonial: orientações ao professor 

(SUPERINTENDÊNCIA, 2011), 2021. 

 

Viabilizar que uma abordagem de Educação Patrimonial estivesse presente nos 

processos educativos formais na Educação Básica foi o objetivo da atividade de 

Educação Patrimonial presente no macrocampo “Cultura, Artes e Educação 
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Patrimonial” do Programa Mais Educação (PME)3 a partir de 2012. No âmbito do PME, 

portanto, a Educação Patrimonial era uma das atividades possíveis de serem 

escolhidas pela direção das unidades escolares para ser oferecida aos alunos no 

período do contraturno, de acordo com a proposta de educação integral do PME. 

A atividade proposta para a atividade de Educação Patrimonial no PME era a 

elaboração de um inventário pedagógico pelos alunos. Conforme já apresentado no 

Capítulo 1, o inventário é um instrumento utilizado pelos pesquisadores do campo do 

Patrimônio Cultural e nas ações de preservação e patrimonialização desde a década 

de 1970. Para o desenvolvimento da a atividade e, consequentemente, do inventário 

pedagógico, foi elaborado um Manual de Aplicação a ser utilizado pelo monitor 

responsável4 pela atividade, elaborado em parceria entre o Ministério da Educação e 

o IPHAN. 

A partir do conceito de espaço educativo, evitando adotar uma metodologia uniforme 
que não levasse em consideração os diferentes contextos culturais do país, pensou-se 
em uma proposta que possibilitasse um mapeamento inicial das referências culturais e 
potencialidades educativas que estão imersas na realidade escolar – um inventário 
pedagógico do patrimônio local” (FLORÊNCIO, 2014, p. 33). 

 

No Manual, inventário pedagógico é apresentado da seguinte forma: 

O inventário é uma forma de pesquisar, coletar e organizar informações sobre algo que 
se quer conhecer melhor. Nesta atividade, é necessário um olhar ao redor dos espaços 
da vida, inclusive os que podem estar junto à escola, buscando identificar as 
referências culturais que formam o patrimônio cultural do local. 

[...] 

O inventário é uma atividade de educação patrimonial, portanto, seu objetivo é construir 
conhecimentos a partir de um amplo diálogo entre a escola e as comunidades que 
detêm as referências culturais a serem inventariadas (INSTITUTO, 2013, p. 05-06). 

 

Para o desenvolvimento do inventário pedagógico, as escolas contempladas pelo 

PME recebiam um kit com os seguintes materiais: câmera fotográfica digital, HD 

externo, tripé de câmera, gravador de áudio digital, verba para o transporte dos 

estudantes em visitas a campo, cartucho colorido de impressora (poderia ser 

escolhida também a opção de receber verba para utilização de serviço de impressão), 

                                                           
3 O Programa Mais Educação (PME) foi apresentado no Capítulo 1. 
4 Lembrando aqui que, conforme explicado no Capítulo 1, as atividades de contraturno no âmbito do 
PME eram desenvolvidas por monitores, e não professores das unidades escolares. 
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fichários para organização das fichas produzidas para o inventário e verba para 

aquisição de material para confecção dos diferentes produtos elaborados pelos alunos 

(como cartazes, exposições etc.) (BRASIL, 2012). 

O inventário pedagógico é organizado em fichas, a serem produzidas pelos alunos. 

São elas: Ficha do Projeto, Ficha do Território, Fichas das categorias, Ficha das 

Fontes Pesquisadas, Ficha de Roteiro de Entrevista e Ficha de Relatório de Imagens. 

Os bens culturais passíveis de inventariação foram categorizados em: lugares, 

objetos, celebrações, formas de expressão e saberes (Quadro 04).  

 

QUADRO 04 – Síntese da proposta de elaboração de inventário pedagógico no âmbito do PME 

(2013) e do Inventário Participativo aberto à sociedade (2016). 

FICHA OBJETIVO E CONTEÚDO 

Ficha do Projeto 

● Destinada a organizar as informações sobre a 
equipe, como nome bairro, município, estado, 
integrantes da equipe. 

● Apresentação dos bens culturais pesquisados (uma 
vez que, dentro do mesmo projeto, poderiam ser 
pesquisados mais de um bem cultural) e 
quantificação de documentação produzida (número 
de fotografias, horas de gravação de vídeo e de som, 
desenhos etc.). 

Ficha do Território 

● Destinada a apresentar o território inventariado, o 
espaço onde será realizada a pesquisa. 

● Organização dos dados como: denominação do 
espaço, referências de localização, características 
físicas e sociais do espaço, história do espaço etc. 

Ficha das Categorias 

● Destinada a apresentar a identificação do bem 
cultural, com os significados que o bem tem para a 
comunidade. É acompanhada de registros 
fotográficos, audiovisuais e de desenho. 

● Conta também com a descrição do bem cultural e 
suas caraterísticas físicas e sociais. 

● São as categorias: 
- Lugares: territórios ou parte deles com significados 
que estão associados à utilização por um grupo, o 
qual possui experiências significativas, como por 
exemplo um bosque, uma praça, uma construção etc. 

- Objetos: especificamente objetos que podem ser 
deslocados de um lugar para o outro. É definido como 
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Fonte: AUTOR a partir do “Manual de Aplicação” (INSTITUTO, 2013) e da publicação “Educação 

Patrimonial: inventários participativos” (FLORÊNCIO et al, 2016), 2021. 

 

Em 2014, o IPHAN lançou a publicação “Educação Patrimonial: histórico, conceitos e 

processos”. Na publicação, é traçada a trajetória da Educação Patrimonial sob a 

perspectiva das políticas federais do IPHAN, desde a criação do órgão em 1937 até a 

data da publicação – como a expressão Educação Patrimonial é cunhada somente na 

década de 1980 no Brasil, a publicação desenvolve o percurso considerando as 

discussões e ações que aproximam Educação e Patrimônio Cultural. Sintetiza e 

organiza essas informações por meio de fatos importantes no recorte temporal 

sinônimo de bens móveis, como equipamentos 
profissionais, ferramentas etc. 

- Celebrações: celebrações promovidas pelos 
grupos sociais por diversas motivações, como 
religiosas, de lazer, para comemoração de datas 
especiais. 

- Formas de expressão: são as diversas linguagens, 
como a linguagem verbal, ou as que envolver 
atividade corporal ou encenação, as formas de 
expressão literárias – escritas ou orais – etc. 

- Saberes: são as formas de se produzir algum bem 
ou realizar algum serviço, por exemplo a produção de 
um instrumento musical ou uma prática de 
benzedura. 

Ficha das Fontes 
Pesquisadas 

● Destinada a apresentar as fontes de pesquisa 
utilizadas. 

Ficha do Roteiro de 
Entrevista 

● Destinada a apresentar as informações gerais sobre 
os entrevistados e a relação do entrevistado com o 
bem cultural inventariado. 

● A publicação conta com perguntas abertas já 
elaboradas que podem ajudar na condução da 
entrevista. 

Ficha de Relatório de 
Imagens 

● Destinada à inserção de todas as imagens 
produzidas com a finalidade de registrar o processo. 
As imagens devem ter título, data, local e autoria. 
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pontuados em linha do tempo – dentre os fatos, estão: as ações no período entre 

1937-1967 num esforço de conscientizar os técnicos sobre a importância da 

salvaguarda dos bens culturais e sobre o instrumento legal do tombamento e na 

criação de acervos e museus; o trabalho do CNRC na década de 1970 e os 

desdobramentos, sendo o principal o Projeto Interação nos anos 1980; o 

desenvolvimento do trabalho de Educação Patrimonial no Museu Imperial, a 

cunhagem do termo Educação Patrimonial e a publicação do “Guia Básico de 

Educação Patrimonial em 1999”;  os dois Encontros Nacionais de Educação 

Patrimonial; a criação das Casas do Patrimônio. Ainda, traça diretrizes para o 

desenvolvimento de processos educativos com foco no patrimônio cultural 

(FLORÊNCIO, 2014). 

Na publicação de 2014, é esclarecido o conceito de Educação Patrimonial para a 

CEDUC e, portanto, para o IPHAN: 

Atualmente, a CEDUC defende que a Educação Patrimonial constitui-se de todos os 
processos educativos formais e não formais que têm como foco o Patrimônio Cultural, 
apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das 
referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu 
reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera ainda que os processos 
educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por 
meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação 
efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde 
convivem diversas noções de Patrimônio Cultural (FLORÊNCIO, 2014, p. 19). 

 

É importante ressaltar que Florêncio (2014) evidencia a imprescindibilidade da 

mediação no processo Educação Patrimonial. Mediar as relações entre lugares, 

espacialidades, saberes, comunidades e pessoas. Assim é que se cria condições de 

que os educandos identifiquem as suas referências culturais e construam 

conhecimentos sobre elas (FLORÊNCIO, 2014). 

Em 2016, o IPHAN lançou a publicação “Educação Patrimonial: inventários 

participativos”. A publicação surgiu a partir de uma demanda dos técnicos das 

unidades do IPHAN nos estados e de outros setores do então Ministério da Cultura5 

e de organizações da sociedade civil. O material resultou numa reformulação do 

Manual de Aplicação para elaboração de inventários pedagógicos que subsidiava a 

atividade de Educação Patrimonial no âmbito do Programa Mais Educação (PME). 

                                                           
5 Ministério extinto em 2019. 
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Assim, os inventários pedagógicos se tornaram uma ferramenta institucional do 

IPHAN: os Inventários Participativos (FLORÊNCIO, 2019). 

“A partir dessa reformulação, o alvo primordial dos “inventários participativos” passou 
a ser a mobilização e sensibilização da comunidade para a importância de seu 
patrimônio cultural, por meio de uma atividade formativa que envolve produção de 
conhecimento e participação. A iniciativa visa propiciar aos usuários o contato com 
princípios de uma pesquisa de campo, técnicas básicas de levantamento documental, 
sistematização e interpretação de dados e difusão de informações” (FLORÊNCIO et al, 
2016, p. 06). 

 

Na publicação, é explicado que o Inventário Participativo é uma ferramenta de 

Educação Patrimonial, elaborado para estimular que as comunidades busquem 

identificar e também valorizar as suas próprias referências culturais, considerando a 

comunidade como protagonista desse processo. É afirmado, como objetivo da 

atividade, a construção de conhecimentos a partir do diálogo entre as pessoas, de 

diferentes grupos, entre as comunidades, que são detentoras das referências culturais 

a serem inventariadas, de forma a promover o respeito pela diferença e o 

reconhecimento da importância da diversidade cultural (FLORÊNCIO et al, 2016). 

O procedimento de realização do Inventário Participativo é o mesmo utilizado no 

inventário pedagógico no âmbito do PME, por meio de fichas, e está sintetizado no 

Quadro 03. A diferença é que, como o intuito é de que a publicação “Educação 

Patrimonial: inventários participativos” seja de livre acesso e que qualquer sujeito 

social, grupo social ou comunidade possa realizar a atividade, não há a 

disponibilização de kit com os recursos materiais, como no PME, mas há uma 

orientação no sentido de que a utilização dos recursos como câmera fotográfica 

digital, recurso para armazenamento de arquivos digitais, gravador de áudio digital, 

fichários para organização das fichas produzidas para o inventário e disponibilização 

do material produzido são oportunos.  Por fim, uma informação importante de ser 

ressaltada, é que a publicação deixa claro que a iniciativa da produção da publicação 

não teve a pretensão de que os inventários participativos elaborados se tornassem 

instrumentos de identificação e reconhecimento oficial, mas sim de que servissem 

como uma ação de cidadania e participação social (FLORÊNCIO et al, 2016). 

Também no ano de 2016, as ações de Educação Patrimonial promovidas pelo IPHAN 

tiveram seus marcos referenciais estabelecidos a partir da Portaria nº 137, de 28 de 

abril de 2016. É esclarecido inicialmente no Artigo 2º da Portaria: 
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Para os efeitos desta Portaria, entende-se por Educação Patrimonial os processos 
educativos formais e não formais, construídos de forma coletiva e dialógica, que têm 
como foco o patrimônio cultural socialmente apropriado como recurso para a 
compreensão sociohistórica das referências culturais, a fim de colaborar para seu 
reconhecimento, valorização e preservação (INSTITUTO, 2016, p. 06). 

 

Como diretrizes da Educação Patrimonial, são apresentadas o incentivo à participação 

social, à integração das práticas educativas com a vida cotidiana das pessoas, a 

valorização do território, as relações afetivas que envolvem o patrimônio cultural, a 

importância da negociação por conta do envolvimento de diversos grupos sociais, a 

intersetorialidade e a associação do bem cultural ao lugar social que ele ocupa na vida 

das pessoas. E, enfim no seu Artigo 4º, a Portaria define: “São documentos 

referenciais para a prática de Educação Patrimonial pelo Iphan as publicações 

Educação Patrimonial: Histórico, conceitos e processos, IPHAN, 2014, e a publicação 

Educação Patrimonial: inventários participativos, IPHAN, 2016” (INSTITUTO, 2016, p. 

06). 

 

2.2 Educação Patrimonial sob revisão: premissas fundamentais 

 

O histórico do campo da Educação Patrimonial no Brasil e a trajetória das políticas 

públicas federais para o campo, apresentados no subitem 2.1 Um histórico do 

campo da Educação Patrimonial no Brasil a partir das políticas públicas federais 

(1937-2016) foram entrecruzados com as reflexões teórico-conceituais de autores que 

estão colaborando na construção de um repertório teórico-conceitual para o campo 

da Educação Patrimonial. Isso viabilizou a construção de análises qualitativas 

organizadas a partir de cinco premissas fundamentais: [1] Superação do “Guia 

Básico de Educação Patrimonial”; [2] Superação do jargão “conhecer para 

preservar”; [3] Por uma Educação Patrimonial dialógica e problematizadora; [4] 

A pertinência das concepções do Projeto Interação como referências; [5] 

Educação Patrimonial pode ser parte da Educação Integral. 
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2.2.1 Superação do “Guia Básico de Educação Patrimonial” 

 

Primeiramente, é preciso reforçar que desde quando o Guia Básico de Educação 

Patrimonial foi publicado pelo IPHAN em 1999, as políticas para Educação Patrimonial 

no órgão avançaram e mudaram muito. A criação da CEDUC em 2004, dois Encontros 

Nacionais de Educação Patrimonial (um em 2005 e outro em 2011), a criação das 

Casas do Patrimônio (2008) e, principalmente, a Portaria 137 de 28 de abril de 2016, 

que instituiu os marcos referenciais para Educação Patrimonial no âmbito do IPHAN 

que são as publicações “Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos” e 

“Educação Patrimonial: inventários participativos”. Ou seja, o IPHAN não reconhece 

mais o “Guia Básico de Educação Patrimonial” como um marco referencial para o 

campo. Mas esse fato isolado não justifica a necessidade de superá-lo.  

Um dos problemas presentes no Guia é que, ao mesmo tempo que ele apresenta uma 

definição coerente de cultura, tributária à noção antropológica, abarcando o caráter 

plural do patrimônio cultural, mencionando, inclusive, as diversas manifestações do 

que se entende como patrimônio cultural imaterial, ele apresenta uma concepção 

pedagógica problemática, uma vez que o Guia apresenta a Educação Patrimonial 

como um instrumento de alfabetização cultural:  

Ora, se as comunidades, nas suas singularidades, expressam-se conforme sua 
complexa estrutura de compreensão da realidade, constituindo sua cultura, e, portanto, 
leem essa cultura a partir da mesma estrutura, como podem ser consideradas 
analfabetas culturais? (DEMARCHI, 2018, p. 151). 

 

Outras contradições no Guia podem ser identificadas, como o protagonismo dado aos 

aspectos formais do patrimônio cultural, e não às questões sociais: 

As fichas que orientam a observação do patrimônio sugeridas pelo Guia, a serem 
preenchidas pelos alunos, reforçam essa visão ao incentivar apenas a percepção sobre 
os aspectos físicos do objeto, do que ele é feito, qual sua forma, se está íntegro. Quanto 
ao estudo dos sítios históricos, pede-se para serem observadas as transformações 
físicas ao longo do tempo, sem problematizá-las. O diálogo, então incompleto, funciona 
de maneira que o professor estabelece quais são as perguntas e os alunos respondem, 
preenchendo com o que observam. Burocratiza-se o conhecimento [...]. Reforça-se, 
com isso, a condição passiva do aluno e a ativa do professor (DEMARCHI, 2018, p. 
153). 

 

As etapas metodológicas propostas pelo Guia também são problemáticas: 



135 
 

A segunda etapa refere-se ao registro do que foi observado anteriormente, das 
deduções feitas, descrição das suas dimensões [...]. Essa etapa, tal como é descrita, 
só faz sentido quando o patrimônio utilizado como mediador da atividade educativa é 
alheio ao educando, isto é, quando nunca foi observado por ele antes. Em 
contraposição, trabalhando com as referências culturais escolhidas pela comunidade é 
provável que as pessoas não precisem escrever as características físicas do objeto ou 
elementos das práticas culturais para os memorizar, pois eles fazem parte da sua vida. 
O contato é tão íntimo que a relação se dá no campo simbólico e da representação. O 
registro, portanto, poderia ser o do mapa mental que cada educando possui sobre tal 
patrimônio, a expressão de como este é visto por cada um. Teria, assim, uma grande 
fonte de discussão e de análise da realidade (DEMARCHI, 2018, p. 157-158). 

 

Demarchi (2018) também tece críticas ao Guia pelo fato de que a seleção de qual 

patrimônio cultural a ser trabalhado com os educandos ser uma decisão unilateral dos 

educadores, tornando o reconhecimento crítico da realidade inócuo, uma vez que é 

direcionado. E, além do que já foi citado, em nenhum momento o Guia permite espaço 

para problematização do significado do patrimônio cultural.  

Tolentino (2016) também destaca o problema na concepção pedagógica do Guia por 

este apresentar a Educação Patrimonial como um instrumento de alfabetização 

cultural: 

Na verdade, a concepção de educação patrimonial adotada no referido Guia apresenta-
se como instrutivista, isto é, a educação é considerada apenas como ‘transmissão de 
conhecimento’. Parte de um patrimônio cultural dado, fetichizado, e não concebe o 
patrimônio como uma construção e apropriação social, com seus consensos e conflitos. 
Nesse sentido, utiliza-se de conceitos controversos, como o de alfabetização cultural, 
que vai de encontro ao conceito antropológico de cultura. Ao afirmar que é necessário 
alfabetizar o outro culturalmente, não reconhecemos o outro como produtor e 
protagonista de sua própria cultura e colocamos uma cultura (a minha) como superior 
à outra (a do outro). Não se considera, desta forma, o conhecimento como uma ação 
mediadora a partir de uma construção coletiva e dialógica (TOLENTINO, 2016, p. 40-
41). 

 

Scifoni (2015) reforça o problema da concepção de educação presente no Guia: 

[...] diz respeito também a todos aqueles materiais produzidos e reproduzidos nesta 
área de Educação Patrimonial com semelhante sentido, tais como manuais ou 
cartilhas, ou seja, é a sua pretensão em conduzir, dar a direção, ensinar um caminho. 
A problemática diz respeito, assim, a uma determinada concepção de educação 
(SCIFONI, 2015, p. 195). 

 

Outro problema, apontado por Tolentino (2016), é que o Guia concebeu a Educação 

Patrimonial como uma metodologia e não como um processo. A prática educativa 

pode e deve ser baseada nas mais diferentes metodologias possíveis, a partir da 



136 
 

consideração das especificidades e das peculiaridades do contexto em que se está 

atuando. 

A respeito de o Guia ter apresentado a Educação Patrimonial como uma metodologia, 

Scifoni (2015) considera que o Guia acabou atrelando uma determinada experiência 

– que é a desenvolvida no Museu Imperial de Petrópolis, no contexto do Seminário 

“Uso Educacional de Museus e Monumentos”, em 1983, que se desdobrou na 

publicação do Guia em 1999 – à própria definição do campo de atuação, o que gerou 

um problema duplo, uma vez que a Educação Patrimonial não é uma metodologia (e 

sim um processo) e não é a expressão da metodologia determinada pelo Guia. 

 

2.2.2 Superação do jargão “conhecer para preservar” 

 

O jargão “conhecer para preservar” é bastante utilizado na justificativa de realização 

de ações educativas. Adotá-lo numa perspectiva conscientizadora, ou seja, que 

pretende conscientizar a população sobre os valores do Patrimônio Cultural, levar a 

ela o conhecimento produzido pelos técnicos do Patrimônio Cultural não é admissível, 

uma vez que, primeiro, que os valores são sempre atribuições feitas por sujeitos 

sociais e o Patrimônio Cultural não tem valor simbólico por si só. Segundo que é 

preciso ressaltar que os processos de patrimonialização – a construção de memórias 

e de identidades – tendeu, ao longo de décadas, a reproduzir uma visão hegemônica 

do patrimônio, desconsiderando a pluralidade dos grupos formadores do país que 

possuem diversas formas de manifestações e práticas culturais (TOLENTINO, 2016). 

Silveira e Bezerra (2007) também se opõem a uma perspectiva conscientizadora: 

[...] as perspectivas conscientizadoras desconsideram a visão de mundo dos 
envolvidos com o processo de conservação patrimonial, tendendo a tomá-los como 
pessoas que necessitam da luz do conhecimento para aclarar suas consciências 
obtusas. Isto se daria, na perspectiva desses profissionais6, pela pouca visão, por parte 
dos “nativos”, da grandiosidade dos bens com os quais convivem (SILVEIRA e 
BEZERRA, 2007, p. 87). 

 

                                                           
6 Aqui, os autores se referem aos profissionais responsáveis pelas ações de Educação Patrimonial, 
muitas vezes técnicos do Patrimônio Cultural. Incluem, também, os profissionais dos museus e acervos. 
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Nesse sentido, Demarchi (2018) evidencia que, sob esta concepção, os grupos sociais 

se tornam agentes passivos, tanto nos processos de patrimonialização quanto nos de 

Educação Patrimonial: 

Assim, [...] os cidadãos são alijados da eleição e identificação de suas referências 
culturais, são invalidados de contribuir com seus saberes para a construção do 
conhecimento acerca de tal patrimônio. Eles são colocados na situação passiva de 
receberem as informações sobre o patrimônio a ser preservado” (DEMARCHI, 2018, p. 
147). 

 

Scifoni (2019) destaca também o significativo aumento do engajamento dos grupos 

sociais na preservação do Patrimônio Cultural, o que coloca em dúvida sobre se 

realmente os grupos sociais não tivessem condições de identificar o seu próprio 

Patrimônio Cultural. Com exemplos, a autora faz uma provocação:  

São exemplos que evidenciam, também, como as próprias instituições públicas 
responsáveis pelo patrimônio, muitas vezes, ignoram e desconsideram tais demandas 
populares, causando um estranhamento, afinal, quem deve ser educado sobre a 
preservação? (SCIFONI, 2019, p. 24). 

 

Dentre os exemplos, estão: o “Movimento Ocupe Estelita”, no Recife, PE, constituído 

em 2012 para lutar pela preservação dos armazéns de açúcar e da área do Pátio 

Ferroviário das Cinco Pontas no Cais José Estelita; o “Movimento pelo Cine Belas 

Artes” em São Paulo, SP, organizado em 2011 para lutar pela permanência do cinema, 

uma vez que este acabara de ser fechado. Mas após vitórias no processo judicial por 

parte do Movimento Ocupe Estelita, em 2019 houve o início de demolições dos 

armazéns, paralisadas pelo processo ainda estar em trâmite. Em 2015, o Cine Belas 

Artes passou a contar com recursos da Caixa Cultural, programa da Caixa Econômica 

Federal que patrocina projetos artísticos e culturais, que viabilizaram a manutenção 

do cinema. Mas em 2019, o Cine Belas Artes perdeu esse patrocínio, colocando a sua 

manutenção sob ameaça (SCIFONI, 2019). 

Nesse sentido, Scifoni (2017) questiona a abordagem da Educação Patrimonial: 

O que é patrimônio cultural, cultura, identidade e memória: muitas das atividades 
voltadas à formação em educação patrimonial principiam introduzindo esses conceitos 
[...]. No entanto, quando se pensa que a finalidade do trabalho é sensibilizar as novas 
gerações a pensar sobre a necessidade da preservação, pergunta-se: não seria um 
equívoco partir de conceitos abstratos, principalmente em se tratando de um público 
escolar, formado por crianças, mas, mesmo também, em relação aos jovens? 
(SCIFONI, 2017, p. 11) 
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A apresentação dos conceitos antes de construir uma possibilidade de entendimento 

a partir da realidade vivida impede que os sujeitos se reconheçam como produtores e 

detentores de sua própria cultura e história. Por isso, Scifoni (2017) defende que é 

preciso iniciar a abordagem a partir da realidade dos grupos, para oportunizar que o 

grupo mobilize o que faz parte da essência do patrimônio cultural, que é a guarda de 

objetos como necessidade humana. Ou seja, o que Scifoni (2017) defende vai ao 

encontro do que Florêncio (2014) estabelece: a importância da mediação. 

Fotografias, objetos da infância, objetos de família: a guarda deles se dá pela 

capacidade de mobilizar lembranças importantes na compreensão pessoal da 

formação de uma identidade. Quando colocados numa discussão coletiva, 

possibilitam a exposição da própria existência pelo grupo, mobilizando, assim, os 

conceitos de identidade e de memória a partir da experiência prática. Questionar sobre 

a perda desses objetos oportuniza a compreensão do papel fundamental desses 

objetos na existência do grupo, revelando-se a importância da salvaguarda desses 

objetos. E assim, a partir de uma perspectiva individual, a discussão pode ser 

transposta para outra escala, que é a escala da cidade: os espaços, os edifícios, 

também são objetos capazes de mobilizar as lembranças dos grupos (SCIFONI, 

2017). 

Ainda, é preciso ser apontada uma prática recorrente aos órgãos de preservação ou 

a outros projetos das diversas instituições voltados para o Patrimônio Cultural, que é 

a difusão dos bens culturais por meio de cartilhas, folhetos ou murais explicativos. 

Estes materiais não podem ser considerados educativos por si só porque não são 

concebidos como parte de um processo educativo dialógico e não consideram os 

saberes que os sujeitos sociais possuem. Só poderiam ser considerados parte de um 

processo de Educação Patrimonial se estivessem atrelados a um trabalho permanente 

e que oportunizasse uma construção coletiva do conhecimento sobre os bens culturais 

(TOLENTINO, 2016).  

Por isso, Scifoni (2015) defende que a educação não se torne a divulgação de 

informações sistematizadas pelos técnicos da área do Patrimônio Cultural, mas que 

ela se constitua num processo que oportuniza a criação de uma nova relação entre as 

pessoas e o seu patrimônio. Por isso, é imprescindível recusar a adoção da Educação 

Patrimonial como uma ação de transmissão de informações, fazendo uso de cartilhas 

e folhetos. Essas cartilhas e folhetos são produtos muitas vezes idealizados e 
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elaborados por técnicos do patrimônio que preconizam a sua visão, e não a visão dos 

grupos sociais presentes na comunidade de atuação (SCIFONI, 2015).  

Por fim, sobre o jargão “conhecer para preservar” e o uso de materiais como cartilhas 

e folhetos, é fundamental recuperar o posicionamento de Paulo Freire sobre este tipo 

de material. Para Freire (2006), o uso desse tipo de material pode ser entendido como 

uma doação, o que reduz o educando a uma condição de objeto do processo 

educativo, enquanto num processo educativo o educando deve ser sujeito ativo do 

processo. 

 

2.2.3 Por uma Educação Patrimonial dialógica e problematizadora 

 

Nos anos 2000 houve um avanço para que ações educativas fossem desatreladas de 

um foco no acervo de bens culturais já patrimonializados e reconhecidos oficialmente 

pelo Estado, deslocando-se por um movimento para reconhecimento de outros 

sujeitos produtores de bens culturais, que fazem parte de outros grupos sociais 

formadores da sociedade brasileira. Nesse mesmo sentido, viabilizou-se ainda uma 

perspectiva de que a Educação Patrimonial pudesse ser um instrumento de reflexão 

crítica sobre os acervos de bens culturais já consagrados (GONÇALVES, 2014). 

Por isso, Gonçalves (2014) elaborou quatro proposições para que os processos de 

Educação Patrimonial reconhecessem a autoridade dos outros sujeitos sociais e 

também pudessem oportunizar uma reflexão crítica sobre os bens culturais. Não há 

hierarquia de importância entre elas, elas devem atuar em conjunto. A primeira 

proposição é desnaturalizar o Patrimônio Cultural: 

 

O patrimônio cultural é derivado da combinação de agentes e ações, de escolhas 
individuais e decisões coletivas, de procedimentos, recomendações e normas, de 
circunstâncias históricas: não pode simplesmente ser assumido como um dado natural, 
e as ações educativas que o tomam como objeto restringem seu potencial quando não 
explicitam seus condicionantes históricos [...]. 

Assim como “patrimônio cultural” é uma noção historicamente construída, também foi 
historica- mente construído o seu referente, isto é, o acervo resultante das ações 
patrimonializadoras. O que é atual- mente identificado como “patrimônio cultural” foi, 
por consequência, mapeado, identificado, selecionado, estudado, protegido (através 
de tombamento, registro ou outro mecanismo de salvaguarda), além de disseminado, 
por agências e agentes incumbidos dessa tarefa. As interpretações que certamente 
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estiveram na base das ações de patrimonialização decorreram de processos sociais 
de produção de memória, de representações sobre o passado tecidas em variados 
presentes, conforme o momento histórico de sua elaboração. Representações que, 
então, prevaleceram sobre outras, determinando o que deveria ser preservado e 
considerado patrimônio cultural (GONÇALVES, 2014, p. 91). 

 

A segunda proposição é a de dessacralizar o acervo patrimonial, de forma a 

problematizar os processos sociais e históricos que o geraram. Isso significa revelar 

como foram os processos sociais e históricos que resultaram na patrimonialização dos 

bens culturais. O objetivo não é desconsiderá-los da condição de patrimônio, mas 

tornar transparente o processo de atribuição de valor a esses bens culturais 

(GONÇALVES, 2014). 

Como terceira proposição, Gonçalves (2014, p. 92, grifo do autor) defende “pôr em 

suspeição uma perspectiva do processo educativo que oponha educadores e 

educandos como esclarecidos e não esclarecidos”. Isso implica que, na prática, 

as ações educativas devam oportunizar a indagação dos valores atribuídos e que 

podem ser atribuíveis aos bens culturais, considerando que os valores não são 

permanentes e inertes e estão sempre em revisão de acordo com as vontades de 

memória no tempo presente (GONÇALVES, 2014). 

A quarta proposição é a de que se deve valorizar todas as instâncias que lidam 

com o Patrimônio Cultural como produtoras e disseminadoras de saberes. É 

preciso, dessa forma, que haja a compreensão de como os saberes de cada uma 

delas estão operando no campo do Patrimônio Cultural – os órgãos de preservação, 

as organizações não governamentais, os movimentos sociais, as associações, as 

instituições de ensino – e entender que nem sempre esses saberes são hegemônicos, 

podendo ser, inclusive, conflitantes (GONÇALVES, 2014). 

Aproximando-se das proposições de Gonçalves (2014), Scifoni (2015) defende dois 

pressupostos para uma Educação Patrimonial dialógica e problematizadora. O 

primeiro pressuposto é desmistificar e desfetichizar o patrimônio: 

[...] é preciso desmistificar e desfetichizar o patrimônio, o que significa explicitar que os 
patrimônios não são objetos dados, cabendo ao poder público apenas a tarefa de 
reconhecer neles valores intrínsecos. Valores são atribuídos, resultado de escolhas 
que são feitas [...]. Valores são historicamente constituídos, o que significa seu caráter 
relativo ao tempo, às condições em que a sociedade opera naquele momento. Isso 
significa que um patrimônio reconhecido não tem valor em si mesmo, ele possui 
propriedades estéticas, físicas para as quais são atribuídos valores, em determinado 
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momento e contexto histórico. Disto resulta o caráter político e, portanto, conflituoso do 
universo cultural (SCIFONI, 2015, p. 203). 

 

O segundo pressuposto, que é uma implicação do primeiro, é a necessidade da 

postura problematizadora diante do patrimônio cultural (SCIFONI, 2015). 

Por um Educação Patrimonial problematizadora, Demarchi (2020) desenvolveu o 

conceito de patrimônio-gerador, tributário às ideias do educador Paulo Freire. A 

partir desse conceito, a Educação Patrimonial pode possibilitar uma leitura 

crítica do mundo por parte dos educandos. Para isso, o autor selecionou cinco 

princípios de Paulo Freire e correlacionou-os ao campo da Educação Patrimonial. São 

os princípios: diálogo radical, o patrimônio como mediador, patrimônio nacional 

popular, educação transformadora e de que conhecimento é criação. 

Sobre o primeiro princípio, o diálogo radical, Demarchi (2020) explica que, num 

processo educativo dialógico, tanto educadores quanto educandos devem contribuir 

com os seus saberes. Dessa forma, o educador deve, impreterivelmente, considerar 

os saberes e a visão de mudo que os educandos possuem. “Neste sentido, os valores 

técnicos, racionais e eruditos que são atribuídos aos patrimônios devem dialogar com 

os valores afetivos, simbólicos e existenciais” (DEMARCHI, 2020, p. 127). 

Quando Demarchi (2020, p. 127) defende o segundo princípio, o do patrimônio 

como mediador, está considerando que os objetos não são o fim da educação, e sim 

que são “mediadores da intercomunicação dos sujeitos que construirão 

conhecimento”. 

A partir da concepção freiriana, o patrimônio é colocado no lugar de objeto mediador 
entre os sujeitos. A educação, nesse caso, serve como mediação para a 
conscientização deles, para a compreensão crítica da realidade em que eles – os 
sujeitos e os patrimônios – estão inseridos. 

[...] 

A ação educativa ao apropriar-se do patrimônio como objeto mediador não deve, por 
meio da erudição do técnico ou do educador, perfilar os saberes dos educandos, 
considerando-os inferiores (DEMARCHI, 2020, p. 127-129). 

 

Convém aqui pontuar, brevemente, o que Demarchi (2020) está defendendo como 

“conscientização”. Não se trata da conscientização do ponto de vista difusionista, 

informacional ou instrutivista, ao que Freire (2006, p. 113) chama de “consciência 

ingênua”. Trata-se de uma educação que desperte a “consciência crítica” dos 
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educandos sobre como eles apreendem o mundo, de acordo com os pressupostos de 

Paulo Freire: 

O homem [...] não capta o dado da realidade, o fenômeno, a situação problemática 
pura. Na captação, juntamente com o problema, com o fenômeno, capta também seus 
nexos casuais. Apreende a causalidade. A compressão resultante da captação será 
tão mais crítica quando seja feita a apreensão da causalidade autêntica. E será tão 
mais mágica, na medida em que se faça com o um mínimo de apreensão dessa 
causalidade. Enquanto para a consciência crítica a própria causalidade autêntica está 
sempre submetida à sua análise – o que é autêntico hoje pode não ser amanhã – para 
a consciência ingênua, o que lhe parece causalidade autêntica já não é, uma vez que 
lhe atribui caráter estático, de algo já feito e estabelecido” (FREIRE, 2006, p. 113). 

 

Portanto, a defesa que Demarchi (2020, p. 127) faz sobre a educação que sirva para 

a “mediação para a conscientização deles, para a compreensão crítica da realidade 

em que eles – os sujeitos e os patrimônios – estão inseridos”, quer dizer, a partir de 

Paulo Freire (2006, p. 114), uma educação que ponha à disposição do educando 

“meios com os quais fosse capaz de superar a captação mágica ou ingênua de sua 

realidade, por uma dominantemente crítica”. Essa defesa de Demarchi (2020) também 

vai ao encontro da defesa de Florêncio (2014) sobre a importância da mediação nos 

processos de educação Patrimonial. 

O terceiro princípio defendido por Demarchi (2020) é o do patrimônio nacional 

popular. Está bastante relacionado ao primeiro princípio ao defender uma Educação 

Patrimonial democrática, sem haver o perfilhamento dos saberes a partir da erudição 

dos técnicos ou dos educadores, e que oportunize aos cidadãos e aos grupos sociais 

assumam-se como sujeitos ativos da sua própria história. 

[...] é a possibilidade que todos têm de se colocarem, proporem, gerirem as referências 
culturais que lhes representam. Encarada como direito, a pronúncia da palavra por 
meio do patrimônio cultural é a contribuição para se viver plenamente a democracia, 
em que todos têm o direito de falar, de ter voz, de ter memória (DEMARCHI, 2020, p. 
131). 

 

No quarto princípio, Demarchi (2020) defende a educação transformadora, o que 

significa que, no processo educativo de Educação Patrimonial todos os saberes – dos 

educadores e dos educandos – devem ser mobilizados de forma que seja possibilitada 

a intermediação da leitura da realidade e que almeje a uma transformação social, a 

uma transformação da realidade. Conhecimento é criação, o quinto princípio de 

Demarchi (2020), está relacionado ao que Freire afirmava como a condição de 
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inacabamento: isso significa que o conhecimento nunca está pronto, devendo sempre 

ser reformulado, ressemantizado, ressignificado. 

 

2.2.4 A pertinência das concepções do Projeto Interação como referências 

 

O fim do Projeto Interação se deu, segundo Demarchi (2020), pelos seguintes fatores: 

pelo acirramento da crise econômica no Brasil na década de 1980, que limitou os 

investimentos das políticas públicas e a reconfiguração institucional dos Ministérios, 

quando a Cultura foi desmembrada do então Ministério da Educação e Cultura e que, 

embora tenha ganhado autonomia institucional, o desmembramento inviabilizou o 

financiamento para a área cultural por meio do salário-educação, fundamental para a 

operacionalização do Projeto. 

Tolentino (2016) ressalta que o Projeto Interação, cuja abrangência era nacional, 

ocorreu paralelamente à disseminação do termo Educação Patrimonial a partir do 

Seminário de Petrópolis, RJ, e enquanto o segundo ganhou projeção e visibilidade, o 

primeiro foi ofuscado apesar do seu pioneirismo e das suas concepções e práticas. 

Londres (2012) concorda que o Projeto Interação tenha sido pioneiro, porque já 

trabalhava com uma concepção ampliada de patrimônio, tributária à antropologia, e 

que apareceria pouco tempo depois do fim do Projeto na Constituição Federal de 

1988. 

A própria ideia de preservar, associada às de tradição ou de bem cultural, ganha, na 
ótica do Projeto Interação, a intenção de uma outra lógica. Durante muito tempo, 
políticas do governo trataram de preservar lugares, edificações e objetos pelo seu valor 
em si mesmo, ou pela manipulação política de seu uso. Eles existiam acidentalmente 
em uma comunidade viva, e a política de sua preservação não raro conspirava contra 
os interesses da própria população local. Durante muito tempo Ouro Preto foi disso um 
bom exemplo. Trabalho ancestral de sujeitos do povo, o bem cultural preservava-se 
como produto do poder de velhas elites e produtos de fruição cultural de novos eruditos. 
Não foi pequeno o passo dado quando políticas posteriores de cultura começaram a 
associar o valor histórico do bem cultural ao seu lugar atual, em sua comunidade de 
inserção; ou seja, ao lugar social onde o bem está agora (BRANDÃO, 1996, p. 50-51). 

 

A relevância do Projeto Interação foi recuperada na publicação “Educação 

Patrimonial: histórico, conceitos e processos”, de 2014, considerada um documento 

referencial para a prática de Educação Patrimonial no âmbito do IPHAN pela Portaria 
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nº 137 de 2016. A publicação insere o Projeto Interação como parte da história do 

campo da Educação Patrimonial no Brasil. 

 

2.2.5 Educação Patrimonial pode ser parte da Educação Integral 

 

Para Lima (2012) o PME foi um esforço no sentido de formação de sujeitos sociais 

com condições de promover transformações na sociedade por oferecer uma educação 

integral, uma vez que foram ampliados os espaços e oportunidades educativas. Nesse 

aspecto, a atividade de Educação Patrimonial do PME, além de possibilitar que a 

escola fosse espaço prioritário para as ações de Educação Patrimonial, seria um 

recurso importante para a escola compreender as referências culturais que estão 

presentes na comunidade, a fim de reconhecê-las, valorizá-las e preservá-las (LIMA, 

2012). 

Porém, embora já tenha sido apresentada no Capítulo 1, convém retomar, ainda que 

sinteticamente, como o PME era operacionalizado. As unidades escolares da rede 

pública faziam uma inscrição anual no PME escolhendo, dentro dos macrocampos, 

atividades que seriam desenvolvidas por monitores – externos, que não compunham 

o quadro de funcionários da escola – em um turno distinto (no contraturno) (SANTOS, 

2009a). Esta forma de operacionalização coloca em dúvida se realmente foi possível, 

nas escolas que optaram pela atividade de Educação Patrimonial enquanto o PME 

esteve em vigor, por uma perspectiva do projeto político-pedagógico da escola, 

realmente compreender as referências culturais que estão presentes na comunidade, 

a fim de reconhecê-las, valorizá-las e preservá-las, uma vez que não é possível 

determinar que houve uma articulação entre as aulas do núcleo tradicional do currículo 

– ministradas por um professor efetivo da escola – e as atividades – ministradas por 

um monitor (SANTOS, 2009a).  

Essa forma de operacionalização, por não ser necessariamente integradora, pode ter 

fragmentado o currículo da escola e ainda inviabilizado um processo de avaliação e 

diagnóstico dos alunos, o que é fundamental dentro de um processo educativo formal 

(CARLINI, 2012). 
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Mas a ideia de território educativo7, que considera a vida cotidiana como uma prática 

pedagógica, presente na proposta de Educação Integral do PME, pode se associar à 

Educação Patrimonial: 

É nos territórios que as referências culturais se manifestam, funcionando como signos 
e práticas simbólicas que identificam e fortalecem os laços comunitários e territoriais. 
Por isso, tomar o conceito de referências culturais, de patrimônio cultural como uma 
forma de ler o território e nele atuar deve servir como um instrumento de mobilização 
que estimule o diálogo e interação entre a diversidade de sujeitos que o constitui 
(SIVIERO, 2014, p. 37). 

 

Dessa forma, o que Siviero (2014) defende é que a Educação Patrimonial no âmbito 

de uma educação integral seja um processo de mediação, articulando, de forma 

transversal, os educandos e as comunidades para que possam reconhecer suas 

referências culturais dentro dos territórios onde vivem, de forma que possam se 

empoderar do ponto de vista sociocultural. 

 

2.3 Educação Patrimonial: algumas experiências relevantes 

 

Conforme já exposto, a Educação Patrimonial são processos educativos, os quais 

podem recorrer a diferentes métodos e instrumentos de ação, de acordo com os 

contextos e especificidades do público alvo e do local em que se está atuando. Mas 

deve-se, sempre, priorizar uma construção coletiva e dialógica de conhecimento, a 

partir da consideração dos educandos como sujeitos ativos do processo. Dessa forma, 

são apresentadas a seguir algumas experiências de Educação Patrimonial dialógicas, 

que oportunizaram a construção coletiva do conhecimento e reconheceram a 

autoridade intelectual dos participantes.  

 

 

 

                                                           
7 O conceito está explicado no Capítulo 1. 
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2.3.1 A Rede Paulista de Educação Patrimonial (REPEP): Inventário 

Participativo Minhocão contra gentrificação 

 

A Rede Paulista de Educação Patrimonial (REPEP) é uma rede criada em 2011, 

aberta a todos os interessados tanto nas questões teóricas quanto nas questões 

práticas relativas à Educação Patrimonial. O objetivo é constituir uma rede para troca 

de conhecimento e de experiências no estado de São Paulo. Fazem parte da REPEP 

diversos representantes dos mais diversos segmentos das áreas da cultura, educação 

e demais segmentos da sociedade civil, organizados em grupos de trabalho 

(ANTONINI, NITO e NEVES, 2019). 

A Repep se consolidou como um coletivo educador, constituindo-se como um espaço 
de formação por meio das ações práticas desenvolvidas. Atualmente, a rede é 
composta por pessoas de diferentes formações e origens, que se reúnem 
periodicamente para compartilhar experiências práticas, avaliar conjuntamente os 
significados e alcances de diferentes iniciativas, problematizar e refletir sobre os 
princípios e a base conceitual utilizados na educação patrimonial, facilitar a construção 
de ações em parceria e produzir e disponibilizar referencial teórico e acadêmico nesse 
campo” (ANTONINI, NITO e NEVES, 2019, p. 236-237). 

 

Em seu estatuto, são apresentados princípios norteadores da Educação Patrimonial: 

a transversalidade, a partir do entendimento que a Educação Patrimonial deve ser 

transversal a todos os momentos da preservação, desde o início do processo de 

patrimonialização; a dimensão política, uma vez que a memória é um campo em que 

há conflitos sociais; respeito à diversidade; interlocução, uma vez que a preservação 

deve ser compartilhada com a sociedade; autonomia e centralidade dos sujeitos, ou 

seja, os sujeitos devem ser protagonistas do processo, e não públicos-alvo; 

transformações sociais, reconhecendo-se que a cultura tem caráter dinâmico (REDE, 

2015).  

Os grupos de trabalho da REPEP atuam de forma autônoma, de acordo com as 

demandas da rede, e que compartilham as suas atividades nas reuniões da rede. O 

grupo de trabalho denominado Baixo Centro, que atua nesta região da área central de 

São Paulo, SP, junto com o Movimento Baixo Centro, movimento social que também 

é atuante na região, tiveram a iniciativa de promover a ação Inventário Participativo 

Minhocão contra gentrificação. 
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No Inventário Participativo Minhocão contra gentrificação foram identificadas as 

referências culturais da região do Elevado João Goulart – conhecido popularmente 

como Minhocão – na cidade de São Paulo, SP, uma via expressa elevada com início 

da região da Praça Franklin Roosevelt e fim na região do Largo Padre Péricles, 

totalizando 3,4km de extensão na área central da cidade. A via foi inaugurada em 

1971 com o objetivo de proporcionar maior fluidez ao trânsito de veículos. Como seria 

inviável o alargamento das vias por ser uma área central consolidada, a solução foi 

construir uma via paralela sobre as vias existentes, duplicando a capacidade de 

tráfego. Mas desde a inauguração, a via elevada gera desconforto na população que 

reside na região, e os edifícios mais próximos sofrem com a poluição do ar e a poluição 

sonora e visual. A área embaixo do elevado se tornou abrigo para pessoas em 

situação de rua, prostituição e usuários de drogas, acarretando num processo de 

estigmatização do local e dos habitantes locais. 

Dessa forma, o Inventário se justifica porque, embora com a construção da via elevada 

a região tenha passado por um processo de desvalorização e estigmatização a partir 

da década de 1970, atualmente há um anseio por mudanças pela população local, 

além do fato de que o Plano Diretor da cidade de São Paulo, datado de 2014, previu 

a desativação do elevado como via de trânsito – o que desencadeou o interesse do 

mercado imobiliário sobre a região (REPEP, 2019). Por isso: 

A preocupação central do inventário é com a manutenção das referências culturais 
historicamente construídas e ligadas à presença dos grupos sociais que ocuparam o 
território do Minhocão ao longo do tempo. De forma que seja possível embasar as 
discussões sobre o direito de permanência dos grupos sociais diversos que ocuparam 
esse espaço ao longo do tempo (REPEP, 2019, p. 13). 

 

A ferramenta da prática de Educação Patrimonial utilizada, neste caso, como o próprio 

nome já diz, foi a elaboração de um Inventário Participativo, recorrendo-se ao uso da 

publicação “Educação Patrimonial: inventários participativos: manual de aplicação” 

como referência. Foram elaboradas, portanto, as fichas do território – no caso, o 

recorte da região onde está o Elevado João Goulart, conhecida como Baixo Centro – 

e as fichas das categorias – celebrações, formas de expressão, saberes, lugares, 

objetos e, diferentemente da publicação “Educação Patrimonial: inventários 

participativos: manual de aplicação”, foi acrescentada a categoria “edificações” 

(REPEP, 2019). 
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O início do trabalho se deu entre 2015 e 2016, com estudos preliminares sobre a área. 

Uma equipe de pesquisadores se formou com representantes da REPEP, do grupo 

de trabalho Baixo Centro, do Movimento Baixo Centro e de pesquisadores voluntários 

que se juntaram ao grupo, como professores e alunos, tanto de graduação quanto de 

pós-graduação, das mais diversas áreas do conhecimento, da Universidade São 

Judas Tadeu, da Universidade de São Paulo e da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Mas de acordo com a REPEP (2019), pelo fato de que a realização do 

trabalho tenha sido de forma voluntária, ao longo dos anos a equipe foi sendo alterada, 

com a saída de pesquisadores e a entrada de novos pesquisadores. 

Na primeira fase, dos estudos preliminares, num primeiro momento, a equipe buscou 

identificar os grupos sociais mais vulneráveis frente aos efeitos da gentrificação, 

sendo eles: os trabalhadores e os moradores mais pobres da região central; a 

comunidade LGBT+, que, historicamente, tem o Largo do Arouche (logradouro que 

faz parte do território da via elevada) como reduto na cidade; imigrantes, oriundos de 

países africanos, do Haiti, da Bolívia, do Paraguai, da Síria etc., que têm sua condição 

de vulnerabilidade aprofundada diante da discriminação de origem e pela barreira 

linguística; os trabalhadores da cultura; moradores em situação de rua, grupo social 

que se encontra em situação de maior vulnerabilidade e bastante estigmatizado diante 

das associações à criminalidade, às drogas e ao fracassos promovidas pela 

sociedade (REPEP, 2019). 

Depois, num segundo momento, a equipe realizou levantamentos preliminares: [1] 

levantamento bibliográfico, numa aproximação com a metodologia do Inventário 

Participativo (incluindo, portanto, a publicação Educação Patrimonial: inventários 

participativos); [2] levantamentos temáticos, com diversas frentes, dentre elas a 

formação histórica da região, a construção da via elevada, os planos e políticas 

públicas, dados socioeconômicos, o patrimônio contemplado por políticas de 

preservação; [3] trabalhos de campo, em que os pesquisadores fizeram visitas ao 

local em diversos horários e dias da semana; [4] contatos preliminares, formando 

uma rede de contatos com interlocutores do grupos sociais; [5] levantamento e 

mapeamento dos novos empreendimentos imobiliários; [6] elaboração de 

mapas, levantamentos e uso do solo e entrevistas com moradores; [7] 

disseminação do uso da ferramenta do inventário participativo, buscando 

socializar o uso da fermenta com a comunidade por meio de eventos como palestras, 
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seminários, rodas de conversa etc.; [8] definição dos pressupostos do inventário, 

ou seja, de como o inventário poderia construir uma narrativa que fizesse o 

contraponto ao processo de gentrificação; [9] delimitação do território, a partir da 

constatação de que o território da via elevada é heterogêneo e não era ao longo de 

toda a via elevada que se constatava o processo de gentrificação em andamento 

(REPEP, 2019). 

Adiante, ao longo de 2017 e 2018, foi realizada a segunda fase, com diversas 

atividades promovidas pelos pesquisadores e pelos interlocutores dos grupos sociais 

junto à população. Primeiro, entrevistas e rodas de conversa com os grupos, para que 

estes identificassem as suas referências culturais. Após as entrevistas, foram 

promovidas oficinas que mobilizassem os conhecimentos dos participantes, a fim de 

construir coletivamente conhecimentos sobre as referências culturais identificadas 

(REPEP, 2019).  

Por fim, a última fase, que é a documentação, registrando todo o processo. Assim, as 

referências culturais identificadas foram documentadas na forma de inventário 

participativo, finalizado e disponibilizado para acesso livre na internet em 2019, e 

também encaminhado para os representantes dos grupos sociais. As referências 

culturais identificadas estão sintetizadas a seguir (REPEP, 2019). 

Na categoria Celebrações, foram identificados: Festival Baixo Centro; Festas e 

Encontros de Rua; Carnaval de rua; Daira Baifá (um ritual senegalês promovido por 

imigrantes moradores da área) (REPEP, 2019).  

Na categoria Formas de Expressão, foram identificados: Roda de Samba da Santa 

Cecília; Bloco Carnavalesco Filhos da Santa; Teatro político e social; Teatro de janela 

(em que as peças são encenadas nas janelas dos apartamentos enquanto o público 

assiste na via elevada); Teatro de rua; Capoeira Cordão de Ouro; Teatro de Confraria; 

Ocupação de Edifícios Vazios; Pajubá (código usado pela população travesti nas 

interações entre si); Pixo; Grafismos urbanos; Performance Drag (Drag se refere aos 

homens cisgêneros que se vestem como mulheres cisgêneros); Grupo de Choro de 

Santa Cecília (REPEP, 2019). 

Na categoria Saberes, foram identificados: Culinária popular internacional (culinária 

popular dos países latino-americanos, africanos e do Oriente Médio); Modo de fazer 
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teatro de janela; Luta pela Moradia no Centro; Produção e Práticas associadas ao pixo 

e ao graffiti; Ativismo feminista negro; Associativismo comunitário (REPEP, 2019).  

Na categoria Lugares: Largo do Arouche; Minhocão; Circuito de Encontros (como é 

conhecida a rede de lugares pelas quais circulam pessoas LGBT+); Sindicato dos 

Jornalistas; Galpão Folias (sede do Grupo de Teatro Folias); Feira de Santa Cecília; 

Praça da República; Sindicato dos Artistas; Instituto Pólis (Instituto de Estudos, 

Formação e Assessoria em Políticas Sociais); Igreja de Santa Cecília; Geledés 

(Instituto da Mulher Negra); Aparelha Luzia (quilombo urbano, local de convivência e 

de trocas sociais de artistas negros e da luta política da comunidade negra na cidade 

de São Paulo) (REPEP, 2019). 

Na categoria Edifícios: Castelinho da Rua Apa – um exemplar de arquitetura eclética 

de 1912, tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), que também é a sede 

do Clube de Mães do Brasil, que reivindicou a preservação do edifício desde a década 

de 1980 e onde são oferecidos cursos e capacitação profissional a pessoas em 

situação de rua, dependentes químicos e famílias carentes; Galpões da Funarte 

(Fundação Nacional de Arte); Ocupação Lord Palace Hotel – o Lord Palace Hotel era 

um dos hotéis mais luxuosos da região e que foi ocupado em 2012 pela Frente de 

Luta por Moradia; Vila Adelaide; Edifício Pirineus (Conjunto Santa Cecília A) – atrelado 

à trajetória da mobilizações e luta por moradia digna no centro, o edifício é a primeira 

iniciativa concreta do Programa de Atuação em Cortiços da Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU); Conjunto 

Santa Cecília C – imóvel transformado em moradia popular em 2006 pelo Programa 

de Atuação em Cortiços da CDHU; Edifício do IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil), 

ícone da arquitetura moderna paulistana inaugurado em 1950, e que, no seu entorno, 

acabou fomentando a instalação de prestadores de serviço relacionados à arquitetura, 

artes e design; Edifício da Escola da Cidade, faculdade de arquitetura e urbanismo 

que tem importante posicionamento cultural e político; Teatro de Arena Eugenio 

Kusnet (REPEP, 2019). 

Na categoria Objetos, foi identificada a Folhinha, que é um registro escrito em folha 

da escrita na rua – o pixo –, uma vez que esta se danifica ao longo do tempo. Em 

síntese, a folhinha é a memória do pixo, e é também comercializada (REPEP, 2019). 
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2.3.2 Projeto Infâncias 

 

O “Projeto Infâncias” é um projeto de pesquisa, de registro e de reflexão sobre as 

diversas infâncias do Brasil, que abrange todas as regiões do país e extrapola os 

centros urbanos. É coordenado pela jornalista Gabriela Romeu e conta com a parceria 

da também jornalista Marlene Peret, com a colaboração do fotógrafo Samuel Macedo, 

da publicitária e gestora cultural Michelle Antunes, da roteirista Vanessa Fort e da 

jornalista Gabriella Mancini. O Projeto, que teve início em 2012 e continua vigente, 

registrou por meio de textos, fotografias, vídeos e peças sonoras essas infâncias, 

focando nos cotidianos infantis. Os registros compõem inventários de rituais, de 

hábitos, de costumes, tradições, cantigas, brincadeiras etc. O Projeto também almeja 

entrecruzar as vidas das crianças das mais distintas realidades, sejam urbanas, 

ribeirinhas, quilombolas e indígenas (PROJETO INFÂNCIAS, s/d, online). 

O Infâncias levanta questões como “O que é ser criança?”, “Como vivem e o que 
pensam as crianças?”, “Como elas exercitam sua infância?”. Destaca a diversidade de 
saberes, fazeres, vivências e experiências relacionados a esse período. Com um 
registro focado nos cotidianos infantis, compõe pequenos inventários de rituais, hábitos 
e costumes, tradições, encantarias, cantigas, brinquedos, brincadeiras, valores míticos 
e lendas ligados ao universo das crianças pelos muitos Brasis (PROJETO INFÂNCIAS, 
s/d, online). 

 

Um dos resultados do trabalho do Projeto Infâncias é a publicação “Terra de Cabinha: 

pequeno inventário da vida de meninos e meninas do sertão”, de 2016, de autoria de 

Gabriela Romeu, fotografias de Samuel Macedo e ilustrações de Sandra Jávera. A 

publicação, vencedora do 59º Prêmio Jabuti (2017) na categoria “Didático e 

Paradidático”, é um inventário dos rituais, dos rituais, hábitos e costumes, tradições, 

encantarias, cantigas, brinquedos, brincadeiras, valores míticos e lendas dos 

“cabinhas” – como são denominados os meninos do sertão – na região do sertão do 

Cariri, no Ceará (ROMEU, 2016).  

Embora seja um livro de autoria, ele não é apenas um registro da pesquisa da autora, 

nele estão as narrativas das crianças – os cabinhas –, dos mestres e dos contadores 

de história locais, as quais apresentam as mais diversas referências culturais que 

fazem parte da dinâmica sociocultural local. Uma interpretação do território onde 

vivem, para muito além dos aspectos físicos e geográficos. Por isso, o livro é sim um 
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inventário participativo das referências culturais dos cabinhas, que são as crianças 

que vivem na região do sertão do Cariri. 

Um aspecto a ser ressaltado da publicação é a sua interatividade e a articulação entre 

a linguagem escrita com a linguagem oral e audiovisual. Isto porque ao longo do livro 

estão dispostos QR codes acessíveis por aparelhos celulares ou tablets. Esses QR 

codes apresentam conteúdos que complementam ao que consta no livro. Dessa 

forma, mais do que ler os versos da cantiga para ninar cabinha, é possível, via QR 

code, ouvir Dona Jesus, mestra e contadora local, entoar a cantiga de ninar. Mais do 

que ler sobre a brincadeira de vaquejada dos cabinhas, é possível, via QR code, 

assistir ao vídeo dos cabinhas brincando de vaquejada. Via QR code, é possível 

conhecer melhor o cabinha Dó e o seu burro Butico. 

Outro resultado dos trabalhos do Projeto Infâncias está na publicação “Lá no meu 

quintal... o brincar de meninas e meninos de Norte a Sul”, de 2019, de autoria de 

Gabriela Romeu e Marlene Peret, fotografias de Samuel Macedo e ilustrações de João 

Kammal. A publicação, premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 

em 2019 na categoria de Livro Informativo, é um inventário (apesar de não possuir o 

termo em seu título, como em “Terra de Cabinha: pequeno inventário da vida de 

meninos e meninas do sertão”) dos saberes, das narrativas e das vivências 

compartilhadas com crianças em seus quintais (ROMEU e PERET, 2019). 

Da região Norte do Brasil, a publicação traz os saberes, as narrativas e as vivências 

das crianças do povo indígena Asurini, representada pelo menino Arawari Asurini, no 

município de Altamira, Pará, região do médio Xingu. O quintal de Arawari é a floresta 

amazônica. Da região Nordeste, a comunidade quilombola Carcará, representada 

pela menina Laísa Vieira da Silva de Carvalho, no município de Potengi, Ceará, região 

do Cariri cearense. O quintal de Laísa são as ruas de terra batida da comunidade 

Carcará. Da região Centro-Oeste, o povo Guató da Ilha Ínsua, representada pelos 

irmãos Welleton Gabriel Picolomini da Costa e Joel Picolomini da Costa, no município 

de Corumbá, Mato Grosso do Sul, região do Pantanal. O quintal dos irmãos é a própria 

ilha no meio do Rio Paraguai. Da região Sudeste, a comunidade do vilarejo rural 

Campo Buriti, representada pela menina Milena Lopes da Silva, no município de 

Turmalina, Minas Gerais, região do Vale do Jequitinhonha. O quintal da Milena é o 

terreiro de sua casa e as ruas de terra vermelha do vilarejo. Da região Sul, a 

comunidade de Rodeio Bonito, município do norte do estado do Rio Grande do Sul, 
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representada pelo menino Valdecir Antonio Negri. O quintal do Valdecir tem pomares 

e animais de criação (ROMEU e PERET, 2019). 

Assim como “Terra de Cabinha: pequeno inventário da vida de meninos e meninas do 

sertão”, “Lá no meu quintal... o brincar de meninas e meninos de Norte a Sul” também 

é um livro de autoria, mas que não é apenas um registro da pesquisa das autoras, 

nele estão as narrativas das crianças, as quais apresentam as mais diversas 

referências culturais que fazem parte da dinâmica sociocultural local. Uma 

interpretação do território onde vivem, para muito além dos aspectos físicos e 

geográficos. Por isso, o livro é sim um inventário participativo das referências culturais 

das crianças que participaram da pesquisa. 

Destacam-se também a interatividade e a articulação entre a linguagem escrita com 

a linguagem oral e audiovisual presentes na publicação. QR codes acessíveis por 

aparelhos celulares ou tablets estão dispostos ao longo do livro. Esses QR codes 

apresentam conteúdos que complementam ao que consta no livro. Assim, é possível 

assistir a um vídeo de Arawari brincando em seu quintal e os meninos Asurini 

construindo uma jangada aninga8. Assistir a um vídeo de Laísa em seu quintal e ouvir 

as meninas da comunidade Caracará brincando de jogar versos. Escutar a conversa 

dos meninos Guató sobre pescaria e sobre as riquinhas, que são aves conhecidas na 

região Sudeste do Brasil como maritacas e que comumente são animais de estimação 

das crianças Guatós. Ouvir a cantiga de roda cantada por Dona Faustina, avó de 

Milena. E ver o menino Valdecir brincando com o seu carretão – tipo de carro de 

madeira construído pelo próprio menino – em seu quintal (ROMEU e PERET, 2019). 

 

2.3.3 Formação de professores e oficinas da memória em São Gonçalo, RJ 

 

As pesquisadoras e educadoras Camern Lúcia Vidal Pérez, Maria Tereza Goudard 

Tavares e Mairce da Silva Araújo trabalham com a formação de professores da rede 

pública de ensino do município de São Gonçalo, RJ, desde 1998, principalmente com 

professores dos anos iniciais da educação básica, incluindo os professores 

responsáveis pela alfabetização. Embasadas nos fundamentos de Paulo Freire, elas 

                                                           
8 Aninga é o nome que a população local atribui a um tipo de planta característica da região cujo nome 
científico é Montrichardia arborescens Schott. 
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defendem que aprender a ler e a escrever é aprender a ler o mundo, a compreender 

o contexto. Por isso, a alfabetização não pode ser tratada como lidar com letras e 

palavras, mas também a tradução das relações das crianças com o entorno, com a 

cidade e com o mundo (PÉREZ, TAVARES e ARAÚJO, 2009). 

Para isso, as educadoras desenvolveram o conceito de “Alfabetização patrimonial”, 

no sentido de relacionar a alfabetização – o letramento – à leitura de mundo dos 

alunos. Portanto, não possui nenhuma relação com o equivocado conceito de 

“alfabetização cultural” do Guia Básico de Educação Patrimonial. 

Radicalizando a perspectiva freireana, acreditamos que a leitura de mundo precede, 
acompanha e amplia a leitura da palavra, transformando-se em palavramundo. Desse 
modo, estamos conceituando alfabetização patrimonial como uma ferramenta teórico-
prática que possibilite ao sujeito (re)fazer a leitura do mundo que o rodeia, ampliando 
sua compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que 
está inserido. Ferramenta que lhe proporcione a produção da palavramundo a partir do 
(re)conhecimento dos chamados ‘bens de pedra e cal’ – seu patrimônio material – e de 
um amplo e diversificado acervo de expressões culturais, como festas, danças, 
músicas, técnicas, saberes e fazeres – seu patrimônio imaterial (PÉREZ, TAVARES e 
ARAÚJO, 2009, p. 21-22). 

 

A perspectiva das educadoras é que a formação continuada dos professores deve 

articular a formação técnica à formação cultural. Justifica-se pelo fato de que, diante 

da complexidade do mundo contemporâneo, é preciso que a escola e a formação de 

professores incorporem as diferentes leituras de mundo, os diversos contextos 

culturais, a pluralidade e a multiplicidade de saberes dos diversos sujeitos que estão 

em circulação no cotidiano da escola (PÉREZ, TAVARES e ARAÚJO, 2009).  

Sendo assim, a concepção de alfabetização que as educadoras defendem é que 

ensinar a ler e a escrever não deve se restringir ao domínio da língua materna, mas 

sim a todos os mais diversos tipos de linguagens que fazem parte da cultura: a 

linguagem musical, gestual, pictórica, cinematográfica, teatral, fotográfica, 

matemática, não-verbal e todas as demais que permitam a leitura e a escrita do mundo 

em que se vive (TAVARES, LARANJEIRA e VERÍSSIMO, 2018). Com isso, busca-se: 

[C]ontribuir para a formação de professores-pesquisadores de educação das infâncias 
e para a construção de uma cultura escolar infantil, que tenha, como fundamento da 
ação educativa, a reinvenção da escola de educação das infâncias como um centro 
recriador da memória, da história e da cultura da cidade de São Gonçalo, contribuindo 
para a produção de uma outra urbanidade, na qual o direito à cidade seja cada vez 
mais uma responsabilidade coletiva, discutido e aprendido em todas as esferas 
societárias, especialmente nos sistemas escolares municipais (TAVARES, 
LARANJEIRA e VERÍSSIMO, 2018, p. 791). 
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O processo de formação continuada dos professores da rede pública de São Gonçalo 

também é um processo de investigação, pois considera as experiências dos 

professores com e sobre o patrimônio cultural do município como referência. 

Oportuniza-se aos professores a reflexão sobre as possibilidades do patrimônio local 

no mundo da escola, de forma a construir e ampliar o conhecimento sobre os 

processos históricos, sociais e culturais presentes na formação da cidade. Uma das 

estratégias de formação é denominada “Oficina da memória”. A oficina da memória é 

uma roda de conversa, de troca de experiências e saberes, em que os professores 

contam as suas próprias histórias e, com isso, contam – e recontam – a história da 

cidade também (PÉREZ, 2009). 

As oficinas da memória buscam promover, pela produção de uma cartografia dos 
‘lugares de memória’, a leitura dos significados dos objetos materiais e imateriais 
produzidos na e pela trajetória histórico-cultural da cidade. Esses locais – materiais ou 
imateriais – em que circulam e se cruzam as memórias das cidades, tanto as pessoas 
quanto os familiares e as de diferentes grupos étnico-culturais, são espelhos que, 
simbolicamente, refletem as diversas formas de ser e estar no mundo de uma 
população local (PÉREZ, 2009, p. 264). 

 

E essa mesma estratégia pode ser utilizada no ambiente escolar para mobilizar os 

conhecimentos e os saberes dos alunos. Essa prática foi realizada na Escola 

Municipal Raul Veiga, em São Gonçalo, RJ, entre 2004 e 2005, com os relatos das 

lembranças e das histórias que os alunos tinham da escola. Antes da realização da 

oficina, foi solicitado aos alunos que levassem materiais referentes à memória da 

escola. Eles levaram fotografias deles em momentos festivos no ambiente da escola. 

Depois desta primeira rodada de conversa, os alunos foram convidados a recolher 

outros materiais (documentos, fotografias e histórias também) que remetessem a uma 

memória mais antiga da escola. Mas como na primeira rodada eles já haviam retratado 

a suas próprias experiências com a escola, os alunos conseguiram se enxergar como 

parte da memória da escola. Foram realizadas, ainda, uma expedição fotográfica na 

escola e também entrevistas com os funcionários da escola. Por fim, todo o material 

levantado foi sistematizado em um mural de exposição (ROCHA, 2009). 

Outro caso é no bairro Guaxindiba, bairro periférico e com sérios problemas sociais e 

de infraestrutura urbana de São Gonçalo, RJ, nos anos 20009. As oficinas de memória 

na escola pública local produziram outros olhares sobre o bairro, como novas histórias 

                                                           
9 Santos (2009) não especifica o ano em que ocorreu. 
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que as crianças puderam contar para os moradores do bairro. Uma das 

consequências diretas foi a mobilização das crianças junto à comunidade para 

reivindicar junto à prefeitura a construção de uma primeira praça no bairro. Outra 

consequência direta foi que os moradores reconheceram os jovens desenhistas, as 

artesãs, as costureiras, a escola de samba, o Centro de Referência de Assistência 

Social, o posto de saúde, as escolas e as igrejas como patrimônio cultural local. E, 

mais do que reconhecer esse patrimônio, fortaleceu as relações de pertencimento ao 

situar os moradores na condição de protagonistas da história e da vivência do bairro 

(SANTOS, 2009b). 

Sobre essas práticas, Viana e Silva (2009) apontam o papel da escola como espaço 

para empoderar a voz das culturas cotidianas locais: 

Notadamente, as narrativas tradicionais se fazem presentes como parte desse tecido 
de significações e podem ser uma via para que se reconheçam e valorizem, na escola, 
as manifestações familiares e cotidianas como bens culturais, possibilitando a 
ampliação do conceito de patrimônio para além da visão de monumento sacralizado 
(VIANA e SILVA, 2009, p. 51-52). 

 

Com essas práticas pedagógicas, rompe-se a passividade do aluno como mero 

consumidor de cultura colocando o aluno como protagonista do processo, para que 

se reconheça como produtor cultural, produtor do seu próprio patrimônio cultural. O 

uso da narrativa como recurso é importante porque é o recurso presente na vida 

comunitária e nas práticas coletivas, onde os narradores e os ouvintes alternam os 

papéis com frequência e, quando se conta uma história, está se contando a sua 

própria história (VIANA e SILVA, 2009). Com isso, constituem-se espaços educativos 

como locais de preservação e socialização das marcas culturais, das histórias e das 

memórias, possibilitando a reinvenção do mundo a partir do lugar em que estão 

situados (TAVARES et al, 2018). 
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2.4 Reflexões: Educação Patrimonial 

 

2.4.1 Da história do campo 

 

Conforme posto por Chagas (2006), não há como precisar a data de surgimento da 

Educação Patrimonial no Brasil, uma vez que o acervo patrimonial sempre foi utilizado 

como recurso pedagógico. Mas o percurso histórico da construção do campo da 

Educação Patrimonial sob a perspectiva das políticas federais de preservação no 

Brasil pode ser dividido em dois momentos: o primeiro, de 1937 até a década de 1970, 

e o segundo, depois da década de 1970. 

Num primeiro momento, durante o início e a consolidação do IPHAN sob a gestão 

de Rodrigo Mello Franco de Andrade (1937-1967), havia a necessidade de os próprios 

intelectuais do órgão conhecerem o patrimônio cultural que almejavam preservar. A 

ideia era de que um bem cultural era aquele que representava um ideal de nação 

numa tentativa de construção de uma identidade nacional, portanto atrelado aos fatos 

históricos grandiosos, e de natureza material. Era convencer os próprios técnicos – 

especialmente arquitetos, urbanistas e engenheiros – que atuavam nas cidades de 

que era importante a preservação de determinados bens por serem portadores de 

valores culturais. E, não menos importante, precisavam informar o público em geral 

sobre as implicações jurídicas da novidade representada pelos processos de 

tombamento e também a ideia de um bem cultural como herança coletiva, por se 

constituir como referência no processo social e histórico da sociedade. Estas ações 

não formulavam processos educativos e tinham o objetivo de instruir e informar.  

Num segundo momento, a partir da década de 1970, quando o órgão estava 

consolidado, o instrumento jurídico do tombamento já havia sido viabilizado e a ideia 

de bem cultural como herança coletiva estava estabelecida – ao menos para os 

técnicos –, introduziu-se a noção antropológica de cultura, propiciando que a natureza 

dos bens culturais fosse também imaterial, dividindo o interesse pelo bem cultural em 

si com o interesse em compreender a dinâmica social em que este bem está inserido, 

em como a vida do grupo social ao qual pertence está referenciada nele. Com isso, 

as ações de preservação se ampliam, a atuação tende a ser compartilhada com a 

sociedade, como nos casos das ações, ainda que pontuais, do CNRC e do Projeto 
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Interação. Viabilizou-se que, por meio de processos educativos que utilizavam o 

patrimônio cultural como recurso, os técnicos do patrimônio e educadores 

conhecessem a dinâmica social em que os bens culturais estão inseridos, e a 

sociedade e os educandos – estes, agentes sociais produtores culturais – fossem 

autonomizados a identificar os bens culturais nos quais os modos de ser e estar no 

mundo estão referenciados. Sendo assim, as ações passaram a formular 

processos educativos e a ter o objetivo de identificar referências culturais e 

construir conhecimento a partir da mediação. 

Por isso, o processo de Educação Patrimonial é fundamental para a valorização 

cultural no sentido apontado por Brandão (1996): a identificação de referências e a 

construção do conhecimento no processo educativo permitem que os sujeitos passem 

a criar e recriar as suas práticas culturais sabendo como e o porquê, com quais valores 

e por meio de quais significados. Ou seja, a Educação Patrimonial possibilita que 

a cultura fique mais transparente enquanto processo. E esta é uma das maiores 

contribuições sociais da Educação Patrimonial, pois autonomiza os sujeitos, na 

condição de produtores culturais, a decidirem sobre o destino da sua própria cultura. 

É preciso pontuar que embora a expressão Educação Patrimonial tenha sido cunhada 

em 1983, no Seminário “Uso Educacional de Museus e Monumentos”, realizada no 

Museu Imperial de Petrópolis, RJ, as ações do Projeto Interação se iniciaram um ano 

antes, em 1982, num desdobramento do compartilhamento de ações para 

identificação dos bens culturais iniciado na criação do CNRC em 1975. E bem antes 

da publicação do Guia Básico de Educação Patrimonial em 1999. Cabe frisar que os 

princípios e atuação do Projeto Interação estão muito mais próximos da concepção 

de Educação Patrimonial atual do que a do Seminário de 1983 e do Guia de 1999.  

Isso reforça o enquadramento de que por mais que no segundo momento do percurso 

histórico da construção do campo da Educação Patrimonial sob a perspectiva das 

políticas federais de preservação no Brasil (a partir da década de 1970) houvesse o 

movimento de consolidação do uso de processos educativos para identificação de 

referências culturais – especialmente, com o Projeto Interação (1982-1986) – não foi 

impedido o surgimento de ações de cunho instrutivista como era feito anteriormente 

no primeiro momento (antes da década de 1970) –, sendo promovidas tanto pelos 

órgãos oficiais de preservação quanto outros segmentos da sociedade civil. O próprio 

Guia Básico de Educação Patrimonial é um exemplo disso. 
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Por isso, de forma a assegurar que os processos educativos de educação 

patrimonial oportunizem a compreensão da trajetória sócio-histórica, com o 

objetivo de identificar referências culturais e construção de conhecimento, é 

preciso consolidar um referencial teórico-conceitual que sirva de suporte para 

as ações. Dessa forma, a sistematização de premissas fundamentais elencadas a 

seguir é imprescindível. 

 

2.4.2 Premissas fundamentais 

 

A Educação Patrimonial não é uma metodologia, é um processo educativo que 

pode recorrer a diversas metodologias conforme especificidades do contexto 

local e da comunidade abordada. Sendo assim, a Educação Patrimonial jamais 

pode ser definida como um “instrumento de alfabetização cultural”, uma vez que, por 

esta definição, não há o reconhecimento das comunidades como produtoras e 

reprodutoras das suas práticas culturais, com as quais projetam e idealizam uma 

determinada visão de mundo. Além disso, essa definição hierarquiza as práticas 

culturais, por colocar os conhecimentos do educador como superior aos dos 

educandos. Por isso, o estabelecimento da primeira premissa, a de superação do 

“Guia Básico de Educação Patrimonial”, pelo fato de o Guia Básico de Educação 

Patrimonial apresentar uma concepção pedagógica problemática.  

Não se pode, também, admitir que um processo de Educação Patrimonial sirva 

à transmissão do conhecimento produzido pelos técnicos do patrimônio 

cultural à população, uma vez que os valores dos bens culturais são sempre 

atribuições elaboradas pelos sujeitos sociais. Este tipo de ação, a qual pode ser 

definida como uma ação conscientizadora, torna os educandos participantes agentes 

passivos. Se a Educação Patrimonial é um processo educativo, é preciso que o 

educando seja considerado um agente ativo do processo educativo, e não agente 

passivo ou um objeto. Para isso, é preciso que sejam realizadas abordagens que 

entrecruzem os saberes que os educandos possuem, que são construídos 

socialmente com a comunidade a qual fazem parte. Assim, a Educação Patrimonial 

não pode ter como abordagem inicial a apresentação de conceitos, mas a construção 

de uma possibilidade de entendimento a partir da realidade vivida pelo grupo com o 
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qual se está trabalhando. Ou seja, é preciso mobilizar os conhecimentos que os 

educandos possuem e mediá-los. Com isso, estabeleceu-se a segunda premissa, 

que é a superação do jargão “conhecer para preservar”, pelo fato de que as 

ações pautadas por este jargão desconsideram os saberes dos educandos, 

considerando-os objetos do processo educativo. 

Está consolidado que a Educação Patrimonial se desatrelou do foco nos 

acervos de bens culturais já patrimonializados e que, ao mesmo tempo, pode 

ser um instrumento de reflexão sobre esses bens. Sendo assim, é 

imprescindível que os processos de Educação Patrimonial sejam dialógicos e 

problematizadores. Dialógicos por reconhecerem a autoridade intelectual dos 

sujeitos educandos, por considerarem os saberes dos quais os educandos são 

portadores, entrecruzando os valores técnicos e eruditos do educador com os valores 

afetivos, simbólicos e existenciais dos educandos, de forma a não perfilar os saberes 

dos educandos a partir do saber do educador. 

Problematizadores por proporem a desnaturalização do patrimônio cultural, a partir do 

entendimento que os processos de patrimonialização foram socialmente e 

historicamente construídos. Por dessacralizarem, desmistificarem e defetichizarem o 

patrimônio cultural, oportunizando a problematização dos processos sociais e 

históricos que resultaram na patrimonialização, a partir do entendimento que os bens 

culturais não possuem valor em si mesmo, e que os valores são sempre atribuídos, 

constituídos historicamente. Por isso, o estabelecimento da terceira premissa, por 

uma Educação Patrimonial dialógica e problematizadora. 

A concepção do Projeto Interação de que a educação não se limitava à escolarização, 

de que devia-se valorizar a produção cultural local e promover a interação entre 

educação e a especificidade cultural respeitava a característica plural e diversa da 

cultura brasileira. Assim, o Interação deslocou o foco de valoração dos bens culturais, 

associando os valores ao lugar atual, à comunidade de inserção, ao lugar social em 

que o bem cultural se encontra. Por isso, o estabelecimento da quarta premissa, que 

defende a pertinência das concepções do Projeto Interação como referências. 

Num contexto de processos educativos formais, a Educação Patrimonial pode ser uma 

abordagem aliada da Educação Integral – a partir do seu entendimento 

contemporâneo. A Educação Integral é a que integra os diversos conhecimento, 
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articulando a prática educativa com a sociedade civil, e está amparada na constatação 

de que as práticas, as habilidades, os costumes, as crenças e os valores que são 

parte da vida cotidiana dos educandos devem fazer parte do conjunto de 

conhecimentos organizados no currículo escolar. E todo espaço escolar está situado 

em uma comunidade com especificidades culturais, num determinado território.  

Com isso, a Educação Patrimonial pode se associar à Educação Integral, como 

uma abordagem que, com intencionalidade pedagógica, pode tornar o território 

educativo, oportunizando a leitura e interpretação do território para que sejam 

identificadas as referências culturais que se manifestam nele – as práticas, as 

habilidades, os costumes, as crenças e os valores que são parte da vida cotidiana dos 

educandos. Por isso, a quinta premissa: a Educação Patrimonial pode ser parte 

da Educação Integral. Mas vale o alerta de que é importante que a Educação 

Patrimonial não seja considerada como um apêndice do processo educativo formal e 

não seja proposta e desenvolvida exclusivamente por alguém de fora da escola, que 

não faça parte do quadro de funcionários. Primeiro, para que não haja uma eventual 

fragmentação do currículo; segundo, para que seja possível a compreensão das 

referências culturais pela própria escola; terceiro, para que não seja uma ação 

temporária, e sim uma ação permanente e sistemática. 

 

2.4.3 Das experiências 

 

As experiências apresentadas se situam tanto no contexto dos processos educativos 

não formais – como é o caso da ação Inventário Participativo Minhocão contra 

gentrificação, promovida pela REPEP e o Projeto Infâncias –, quanto no contexto 

dos processos educativos formais – como é o caso do projeto de Formação de 

professores e oficinas da memória em São Gonçalo, RJ. Estas experiências se 

constituem em ações dialógicas, que oportunizaram a compreensão sócio-histórica 

das referências culturais pelos sujeitos participantes. Sendo assim, são significativas 

para o campo da Educação Patrimonial e constituem-se em referências importantes 

de processos educativos de Educação Patrimonial. 
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No caso da REPEP, que se apresenta como um coletivo educador, vale destacar o 

peso que dá à reflexão teórico-conceitual, tanto para formular as ações práticas 

quanto para avaliar os resultados das ações. E isso é importante para o fortalecimento 

do campo da Educação Patrimonial e para se consolidar como um espaço de 

formação para os sujeitos que se propõe a produzir e a conduzir as ações.  

Na ação do Inventário Participativo Minhocão contra gentrificação, o uso do 

inventário participativo se mostrou não só eficaz como também flexível, podendo-se 

adaptar até mesmo uma categoria que não está prevista na publicação “Educação 

Patrimonial: inventários participativos: manual de aplicação”. E, ainda, possibilitou 

evidenciar a diversidade cultural de um território que, por muitas vezes, é tão 

estigmatizado, como o da região do Elevado João Goulart – o “Minhocão” –, como 

pôde ser visto na listagem dos bens culturais identificados. 

Especialmente na categoria Edifícios, analisando os bens culturais identificados e os 

significados que os sujeitos atribuíram a eles, ressalta-se que a ação foi uma ação de 

Educação Patrimonial que reconheceu a autoridade intelectual dos sujeitos 

participantes e a diversidade cultural, que foi dialógica e problematizadora, que 

articulou os saberes eruditos aos saberes construídos socialmente e que 

dessacralizou e desnaturalizou o Patrimônio Cultural. Além disso, ela também não foi 

uma ação conscientizadora e nem de difusão, e sim de identificação de referências 

culturais. 

O Castelinho da Rua Apa, por um exemplo, reconhecido pelo poder público como 

Patrimônio Cultural por meio de tombamento, não foi referenciado apenas pelas suas 

qualidades arquitetônicas, por ser um exemplar de arquitetura eclética – lembrando 

que o valor arquitetônico não é intrínseco ao objeto, e sim uma atribuição, geralmente 

feita por técnicos baseados em saberes eruditos – mas por ser um edifício onde, 

desde a década de 1980, existe um movimento social que reivindicou o uso do edifício 

a fim de promoção social para pessoas em situação de rua, dependentes químicos e 

famílias carentes. O Lord Palace Hotel, o Edifício Pirineus e o Conjunto Santa Cecília 

C também não foram referenciados por valores baseados na cultura erudita, mas 

como suportes materiais onde se realiza a luta social por moradia digna, que foi 

entendida a partir do processo educativo como uma prática cultural. Ao Edifício sede 

do Instituto dos Arquitetos do Brasil, bastante reconhecido no meio acadêmico e 
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reconhecido pelo Poder Público como Patrimônio Cultural, está identificado para os 

sujeitos como um propulsor de determinados tipos de trabalho entendidos como 

práticas culturais, que são os serviços de arquitetura, arte, design e os outros que 

orbitam esses nichos de trabalho. 

Embora o Projeto Infâncias não se apresente como uma ação de Educação 

Patrimonial, analisando os seus resultados por meio das publicações “Terra de 

Cabinha: pequeno inventário da vida de meninos e meninas do sertão” e “Lá no meu 

quintal... o brincar de meninas e meninos de Norte a Sul”, ele pode ser considerado 

uma ação de Educação Patrimonial porque reconheceu a autoridade intelectual das 

crianças, dos mestres e dos contadores de história, colocou-os como sujeitos ativos 

do processo e deu protagonismo às narrativas dessas crianças, desses mestres e 

desses contadores de histórias. Oportunizou aos participantes a interpretação os 

territórios onde vivem e as mais diversas práticas culturais das quais são produtores 

de detentores – rituais, hábitos e costumes, tradições, encantarias, cantigas, 

brinquedos, brincadeiras, valores míticos e lendas –, viabilizando a construção 

coletiva de conhecimentos que foram registrados e sistematizados pelas 

pesquisadoras/autoras e fotógrafo na forma de inventário. 

Abarcando a diversidade cultural brasileira, o Projeto Infâncias traz a diversidade dos 

modos de ser criança e vivenciar a infância no Brasil, superando estereótipos – como, 

por exemplo, no caso do Sudeste e Sul do Brasil, que são amplamente tratados como 

as regiões mais ricas e desenvolvidas do país, mas estão representados por crianças 

que vivem em vilarejos pobres e distantes dos grandes centros –; e rompendo com 

estigmatizações, uma vez que todas as infâncias e os modos de ser criança – dos 

indígenas, dos quilombolas, dos sertanejos, dos pantaneiros – são tratados como 

produtores de práticas culturais desenvolvidas de diversas formas e fazem uso de 

diversos recursos e suportes materiais. 

Destacam-se, ainda, a interatividade e a articulação entre a linguagem escrita com a 

linguagem oral e audiovisual das publicações em que estão registrados os resultados 

do Projeto Infâncias. Por meio da leitura de QR codes por aparelhos celulares ou 

tablets, é possível acessar a conteúdos que complementam o que consta na 

linguagem escrita e fotográfica nas publicações. O audiovisual é um registro bastante 

rico, no sentido de registrar os movimentos, os sons, a luz e, mais que isso, a 
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espontaneidade e a simultaneidade da comunicação das crianças, dos mestres e dos 

contadores de história, impossível de serem traduzidos fielmente à linguagem escrita. 

Além disso, oportuniza que esses sujeitos se insiram como produtores culturais no 

ambiente virtual, onde, muitas vezes, participam apenas como consumidores de 

conteúdo. 

Sobre a Formação de professores e oficinas da memória em São Gonçalo, RJ, 

apesar de as educadoras responsáveis terem denominado a abordagem como 

“alfabetização patrimonial”, um termo que elas criaram, é possível afirmar que se trata 

de um processo de Educação Patrimonial no âmbito da educação formal. É 

importante, inclusive, tratar essa ação como Educação Patrimonial para consolidação 

do campo que ainda carece de discussão teórico-metodológica, conforme foi 

apresentado, e no qual este trabalho se propõe a contribuir. 

O primeiro destaque é para o fato de que se trata de uma ação cuja iniciativa é de 

educadoras, e não de técnicos do Patrimônio Cultural. Por isso, a concepção 

pedagógica adotada é tão coerente com o que se espera de um processo educativo 

dialógico e de uma Educação Patrimonial problematizadora.  

O segundo destaque é a respeito à operacionalização da ação. Ao conduzir a ação a 

partir do trabalho de formação dos professores da rede pública do município, os 

professores se tornam os principais mediadores da ação, por serem eles os que 

manterão o contato direto com os alunos. Sendo o professor um membro efetivo da 

escola e que é um sujeito que faz parte do cotidiano dos alunos, essa 

operacionalização garante a integridade do currículo da escola, possibilitando a 

integração dos conhecimentos construídos na abordagem de Educação Patrimonial 

aos conhecimentos previstos no currículo, além de viabilizar um processo de 

avaliação e diagnóstico dos alunos pelo professor. Dessa forma, a ação se qualifica 

por não ser nem temporária e nem estrangeira, e ser permanente e sistemática, não 

expondo os alunos a situações de constrangimento pelo contato direto a alguém 

estranho e possibilitando que a própria escola – representada pelo seu membro 

efetivo, o professor – compreenda as referências culturais identificadas pelos alunos. 

Sendo assim, a ação de Formação de professores e oficinas da memória em São 

Gonçalo, RJ faz parte de uma proposta de Educação Integral, entendida como a que 

não se limita à escolarização, que articula os conhecimentos consolidados pela 
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ciência e os conhecimentos construídos socialmente pela comunidade na qual a 

escola está inserida, portanto, é integradora, tornando o território educativo, 

vinculando a vida cotidiana à prática educativa. 

Ao mesmo tempo, a ação se aproxima muito das diretrizes previstas pelo Projeto 

Interação, da década de 1980. Retomando que o Projeto Interação tinha como 

proposta superar a educação somente como escolarização e valorizar a produção 

cultural local, fomentando o trabalho educacional na educação básica referenciado na 

dinâmica das culturas locais, o projeto de Formação de professores e oficinas da 

memória em São Gonçalo, RJ corresponde ao propor que a alfabetização é muito 

mais do que o letramento, é oportunizar que os alunos dominem os diversos tipos de 

linguagem para fazerem a leitura dos seus próprios mundos, reconhecendo que a 

escola deve desempenhar um papel de empoderar a voz das culturas cotidianas 

locais. Por mais esse apontamento, reitera-se a pertinência do Projeto Interação 

ainda na atualidade. 

Por fim, retoma-se as quatro (4) ideias fundamentais para os campos do Patrimônio 

Cultural e da Educação formuladas no Capítulo 01 para uma última análise das 

experiências: [1] alargamento dos conceitos; [2] diversidade; [3] reconhecimento da 

autoridade intelectual dos sujeitos; [4] assunção dos sujeitos nos processos. Nas três 

experiências – Inventário Participativo Minhocão contra gentrificação, Projeto 

Infâncias, e Formação de professores e oficinas da memória em São Gonçalo, RJ – 

essas quatro (4) ideias estiveram presentes.  

As ações dessas experiências no campo formado pela intersecção entre Patrimônio 

Cultural e Educação recorreram a estes conceitos de forma alargada ao adotarem a 

noção de referência cultural e realizaram processos de educação integral no sentido 

de tornar o território onde ocorreu a ação em um território educativo e de ser 

integradora ao integrar os conhecimentos socialmente construídos dos educandos 

aos processos. Elas também abarcaram a diversidade, ao incorporarem todos os 

legados culturais existentes dos grupos sociais que coexistem nos locais de ação, 

sem qualquer tipo de estigmatização ou hierarquização cultural. 

Ainda, nessas experiências houve o reconhecimento de que as comunidades de 

atuação são produtoras de cultura e, portanto, detentoras dos seus bens culturais e 

os processos educativos adotaram a concepção pedagógica freireana ao 
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reconhecerem que o educando é portador de conhecimentos socialmente construídos 

pela comunidade da qual faz parte. Por isso, houve o reconhecimento da autoridade 

intelectual dos sujeitos educandos. 

Ao deslocarem o interesse excessivo sobre os bens culturais em si para as pessoas 

– habitantes, sujeitos, usuários – as ações dessas experiências consideraram os 

sujeitos como protagonistas dos processos de patrimonialização, porque são os 

sujeitos que estão valorando os bens culturais. Ao mesmo tempo, os sujeitos foram 

protagonistas dos processos educativos numa concepção pedagógica freireana, uma 

vez que os objetos culturais não foram o fim da educação, mas os mediadores da 

intercomunicação dos sujeitos que construíram o conhecimento. Sendo assim, houve 

a assunção dos sujeitos nos processos como protagonistas. 

 

2.4.4 Dos inventários participativos 

 

É preciso deixar claro que a inventariação não é a atividade de Educação Patrimonial 

em si, e sim um modo de sistematizar e organizar o conhecimento construído 

coletivamente durante o processo de Educação Patrimonial, como é estabelecido na 

publicação Educação Patrimonial: inventários participativos, de 2016. Além disso, o 

Inventário Participativo pode se constituir num dispositivo de representação construído 

de forma participativa e democrática. Ainda, a publicação esclarece e traz orientações 

que priorizam a dinâmica social em que o bem cultural está inserido, além de 

reconhecer a diversidade de bens culturais produzidos pela sociedade, ao incluir em 

suas categorias lugares, objetos, celebrações, formas de expressão e saberes. 

Quanto à publicação apresentar-se como um roteiro, é importante diferenciá-la das 

cartilhas. Nas cartilhas, o objetivo é instruir e informar, portanto, as informações são 

dadas. Já na publicação Educação Patrimonial: inventários participativos há um roteiro 

para pesquisa, sistematização e organização de dados. Nele, as informações não são 

dadas. O que há é orientação para a construção coletiva das informações – por meio 

da Educação Patrimonial – e organização delas (Quadro 04). É possível que o roteiro, 

pelas etapas apresentadas, favoreça o seu uso mais em processos educativos 

formais, em que tanto os educadores quanto os educandos possuem mais intimidade 

com a atividade de pesquisa. 
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Mas ao mesmo tempo que o roteiro possa apresentar dificuldades para aqueles que 

não possuem intimidade com a atividade de pesquisa, ele possui muita flexibilidade, 

o que permite a sua utilização em processos educativos não formais. No caso do 

Inventário Participativo Minhocão contra gentrificação, por exemplo, até mesmo a 

criação de uma nova categoria de referências culturais foi criada, qualificando ainda 

mais a ação. Por mais que o Projeto Infâncias não tenha seguido o roteiro da 

publicação Educação Patrimonial: inventários participativos, e também não tenha 

promovido uma ação educativa formal, também foi possível a sistematização da 

informação na forma de inventários participativos. A interatividade e a articulação 

entre a linguagem escrita com a linguagem oral e audiovisual das publicações em que 

estão registrados os resultados do Projeto Infâncias reforçam, tanto o potencial dos 

inventários participativos, quanto a flexibilidade que eles proporcionam. 
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CAPÍTULO 3 –  

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: UMA AÇÃO COM OS UNIVERSITÁRIOS 

DA USP SÃO CARLOS 
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São Carlos é um município com população estimada de 256.915 habitantes (IBGE, 

2021), localizado no interior do estado de São Paulo, na região central. Foi fundado 

em 1857, no contexto da expansão da lavoura cafeeira no sentido oeste do estado 

nas últimas décadas do século XIX e início do século XX. O enriquecimento dos 

fazendeiros de café implicou no investimento em infraestrutura urbana e a criação de 

condições para a industrialização a partir dos anos 1920. Com isso, entre os anos 

1930 e 1950, a indústria já se consolidou como principal atividade econômica do 

município, com grande relevância no estado. Primeiro, com a fabricação de máquinas 

de beneficiamento para o setor agrícola, móveis, fundições, serrarias e tecelagens. 

Depois, a partir das décadas de 1950 e 1960, houve a instalação de unidades de 

produção de grandes empresas multinacionais, como a Volskwagen, a Faber-Castell, 

a Electrolux, a LATAM (SÃO CARLOS, 2022). 

Nesse contexto de desenvolvimento industrial, o município recebeu um impulso para 

o desenvolvimento tecnológico, científico e educacional, com a criação da Escola de 

Engenharia de São Carlos (EESC), unidade da Universidade de São Paulo (USP), em 

1953. E, em 1970, foi inaugurado o primeiro campus da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar). Além das duas universidades públicas, em 1972 foi criado também 

o Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Em 1984 foi inaugurada uma 

unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMPRABA) no município. 

A Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) deu origem à USP São Carlos, que 

possui um campus (dividido em duas áreas) no município e é formada pelas seguintes 

unidades de ensino: Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Instituto de 

Arquitetura e Urbanismo (IAU), Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 

(ICMC), Instituto de Física de São Carlos (IFSC) e o Instituto de Química de São 

Carlos (IQSC). De acordo com os dados divulgados em janeiro de 2022, a USP São 

Carlos conta com 5.121 alunos de graduação, 4.058 alunos de pós-graduação, 499 

docentes, 1.030 funcionários técnicos e administrativos (PORTAL USP-SÃO 

CARLOS, 2022). O Campus São Carlos da UFSCar conta com aproximadamente 10 

mil alunos de graduação e pós-graduação, 1.000 docentes e 800 servidores técnico-

administrativos (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, 2022). Isso significa 

que, somados os números, a USP e a UFSCar contam com quase 20.000 alunos, 

1.499 docentes e 1.830 servidores técnico-administrativos. 
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Todos os anos chegam mais de 2.800 novos estudantes universitários a São Carlos, 

provenientes de todas as partes do Brasil e até de outros países. Eles são atraídos 

justamente pela qualidade das duas universidades públicas do município, a USP e a 

UFSCar, que estão entre as 10 melhores universidades do país, conferindo ao 

município o status de polo universitário e o título de capital da tecnologia (PORTAL 

G1 SÃO CARLOS E ARARAQUARA, 2018). 

O relatório produzido pelo Diretório Central dos Estudantes da USP – DCE Livre 

Alexandre Vannuchi Leme, em agosto de 2021, trouxe dados relevantes sobre a 

origem dos estudantes universitários de São Carlos. De uma amostra de 1.959 

estudantes de graduação e pós-graduação do Campus USP São Carlos, somente 428 

(21,8%) já eram residentes de São Carlos. Outros 1.116 (57%) residiam em outros 

municípios do estado, e outros 415 (21,2%) vieram de outros estados (estados das 

regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e demais estados do Sudeste) 

(DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA USP, 2021). 

Outros dados corroboram a importância das universidades públicas em São Carlos. 

Como, por exemplo, o de que há um doutor para cada 100 habitantes no município. 

Porque há mais de 2.530 doutores no município que tem, aproximadamente, 250 mil 

habitantes (FONTES, 2019). 

A vida universitária proporcionada no município é um fator reconhecido pelos calouros 

e pelos universitários de outras regiões. A Taça Universitária de São Carlos – TUSCA, 

é um torneio universitário que ocorre em São Carlos anualmente, organizado pela 

Associação Atlética Acadêmica da UFSCar e pela Associação Atlética Acadêmica 

Campus de São Carlos USP (esta também conhecida como Atlética CAASO – Centro 

Acadêmico Armando de Salles Oliveira). É considerada a maior festa universitária do 

Brasil. Estima-se que na sua 40ª edição (última edição antes da pandemia COVID-

19), realizada entre os dias 14 e 17 de novembro de 2019, tenha atraído 30 mil 

pessoas por dia. Essa edição contou com shows dos cantores Ludmilla, Glória 

Groove, Kevinho entre outras atrações. É importante salientar que, durante o evento, 

estima-se que, numa campanha beneficente promovida pela organização do evento, 

tenham sido arrecadadas 25 toneladas de alimentos não perecíveis, os quais foram 

doados para famílias em situação de vulnerabilidade (PORTAL G1 SÃO CARLOS E 

ARARAQUARA, 2019). 
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Ainda, a presença dos universitários no município tem também um peso significativo 

para a economia local. A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) 

estima que os estudantes universitários gastam em média 20 milhões de reais por 

mês no município, principalmente com moradia (uma vez que parte significativa é 

proveniente de outras localidades), alimentação, comércio e prestação de serviços 

(EPTV 1, 2020). O próprio TUSCA tem um papel importante na economia local. 

Projeta-se que a edição realizada em 2019 tenha movimentado 20 milhões de reais, 

uma vez que, além da compra de ingressos, os universitários de outras regiões 

gastam com deslocamentos, alimentação e hospedagem (PORTAL G1 SÃO CARLOS 

E ARARAQUARA, 2019). 

Sendo assim, é incontestável não só a importância da universidade no 

município, mas também a importância dos jovens universitários como um grupo 

formador da sociedade sãocarlenese. Grupo este que é heterogêneo – uma vez 

que provém de diversas regiões do estado e do país –, e que torna ainda mais 

complexas as práticas culturais dos universitários sãocarlenses, uma vez que os 

legados culturais que as gerações de universitários construíram ao longo da história 

da universidade são atualizados e recriados a cada ano, com o ingresso de novos 

universitários. 

Por isso, justifica-se a realização de uma ação de Educação Patrimonial com um grupo 

de alunos de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo e demais cursos do 

campus USP São Carlos, realizada no contexto da disciplina optativa oferecida no 

segundo semestre de 2021 denominada Patrimônio cultural e representação: por 

uma identificação das referências culturais da vida universitária em São Carlos 

(IAU2109 – 2ºS/2021). O objetivo da ação foi realizar um processo educativo em que 

o Patrimônio Cultural fosse um recurso para a compreensão da trajetória sócio-

histórica dos alunos, considerando-os protagonistas do processo. E também 

oportunizar aos alunos que eles realizassem a leitura e a interpretação do território 

onde a universidade está inserida sob a perspectiva do Patrimônio Cultural, de forma 

a identificar as referências culturais que se manifestam nele: os lugares, as práticas, 

as habilidades, os costumes, as crenças e os valores da vida cotidiana dos 

universitários – ou seja, aquilo que é portador de referência à ação, à memória, à 

identidade dos universitários do campus USP São Carlos. 
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3.1 Educação Patrimonial e Inventário Participativo: processo educativo e 

construção de uma representação do Patrimônio Cultural no âmbito da cultura 

digital 

 

Retomando o Capítulo 1 – Patrimônio Cultural e Educação, as referências culturais 

constituem a forma com que os grupos sociais relacionam o Patrimônio Cultural a uma 

representação coletiva a que cada membro do grupo de algum modo se identifica 

(LONDRES, 2000). São as práticas e os objetos por meio dos quais os grupos 

representam a sua identidade e localizam a sua territorialidade (ARANTES, 2009). 

Também no Capítulo 1 foi entendido que os instrumentos para identificação, 

reconhecimento e promoção de bens culturais – inventários, registros e tombamentos 

– são, sempre, dispositivos de construção de uma representação (NOGUEIRA, 2014). 

Nesse sentido, vale pontuar a defesa de Laurajane Smith (2011, p. 40) de que 

patrimônio não é apenas um objeto – tangível ou intangível, “e sim um desempenho 

ou processo cultural relacionado à negociação, criação e re-criação de memórias, 

valores e significados culturais”. 

O patrimônio é uma experiência, e como representação social e cultural é algo 
em que as pessoas se envolvem ativamente. Pode incluir não só representações 
ativas de lembrança, [...] mas também representações ativas de esquecimento [...]. O 
patrimônio também é um processo de comunicação, transmissão e atualização 
de conhecimentos e ideias; consiste em afirmar e expressar a identidade, e recriar 
valores e significados sociais e culturais que sustentam tudo isso (SMITH, 2011, p. 60, 
grifos nossos, tradução nossa). 

 

Em consequência, Dodebei (2011) explica que entender o Patrimônio Cultural como 

processo – porque o receptor da herança cultural adiciona à memória do grupo a sua 

própria experiência, reformatando a informação recebida para devolvê-la ao composto 

– transforma-o em objeto informacional. E que é dessa forma que se viabiliza a sua 

preservação. “Em qualquer situação, [...] o patrimônio não deve ser apreendido 

apenas como um objeto, mas como um valor agregado de informações sobre o objeto, 

seja esse objeto de natureza material ou imaterial” (DODEBEI, 2006, p. 11). 

Ferrara (1997) explica que todo sistema sócio-histórico-cultural tem como elemento 

de comunicação um modo de representação, uma estrutura informacional que não é 

exclusivamente verbal mas que é altamente eficiente para a comunicação humana: 
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Toda representação é uma imagem [...], toda representação é gesto que codifica o 
universo, daí se infere que o objeto mais presente e, ao mesmo tempo, mais exigente 
de todo processo de comunicação é o próprio universo, o próprio real. Dessa presença 
decorre sua exigência, porque este objeto não pode ser exaurido, visto que todo 
processo de comunicação é, se não imperfeito, certamente parcial. Assim, corrigindo, 
toda codificação é representação parcial do universo, embora conserve sempre, no 
horizonte da sua expectativa, o desejo de esgotá-lo (FERRARA, 1997, p. 7).     

 

Assim, Ferrara (1997) continua explicando que é por essa parcialidade e expectativa 

que há o interesse da ação interpretante, que é uma relação entre uma representação 

presente e outras representações possíveis. 

No Capítulo 2 – Educação Patrimonial, retomando-o aqui, estabeleceu-se que, num 

processo de Educação Patrimonial democrático e dialógico, deve ser 

oportunizado aos participantes a assunção deles como sujeitos ativos da 

própria história. Ou seja, deve ser uma oportunidade de os participantes todos se 

colocarem, proporem, gerirem as referências culturais que lhes representam 

(DEMARCHI, 2020). Por isso, Educação Patrimonial são os processos educativos 

com o objetivo de identificar as referências culturais e construir conhecimentos sobre 

elas a partir da mediação. E a construção de Inventários Participativos tem se 

consolidado como ferramenta importante para a Educação Patrimonial, como um 

modo de sistematizar e organizar o conhecimento construído no processo e também 

um dispositivo de representação. 

Dessa maneira, a partir da pontuação de Laurajane Smith (2011), Dodebei (2006, 

2011) e Ferrara (1997), pode-se inferir que a Educação Patrimonial pode ser um 

processo educativo para identificar o Patrimônio Cultural como experiência, como 

representação social e cultural, de que forma as pessoas estão envolvidas. E que o 

Inventário Participativo, como dispositivo de representação, pode ser uma forma de 

comunicar e transmitir o conhecimento criado e construído ao longo do processo de 

Educação Patrimonial. 

Mas desde a década de 1960, houve o rápido avanço das tecnologias da informação 

e comunicação. No século XXI as mídias não têm só assegurado formas de 

socialização e transmissão simbólica, mas também têm se constituído uma arena 

central na construção da inteligibilidade do mundo. As mídias se tornaram 

protagonistas da vida social (FANTIN e GIRARDELLO, 2009). 

Vilém Flusser (2008) explica esse fenômeno: 
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Fotografias, filmes, imagens de TV, de vídeo e dos terminais de computador assumem 
o papel de portadores de informação outrora desempenhado por textos lineares. Não 
mais vivenciamos, conhecemos e valorizamos o mundo graças a linhas escritas, mas 
agora graças a superfícies imaginadas. Como a estrutura da mediação influi sobre a 
mensagem, há mutação na nossa vivência, nosso conhecimento e nossos valores 
(FLUSSER, 2008, p. 15). 

 

Uma educação comprometida com as especificidades culturais dos educandos deve, 

assim, atender à necessidade de oferecer aos educandos as competências para saber 

compreender a informação, analisar criticamente, utilizar e produzir informações para 

uma sociedade mais plural, inclusiva e participativa, enfrentando os efeitos de 

homogeneização decorrentes de uma produção cultural industrializada e 

mundializada. Assim, a educação pode mediar as possibilidades de se comunicar, 

produzir e difundir informação – via internet, computador, celulares – incorporados 

pela sociedade e viabilizá-las como ferramentas de expressão e participação social 

(BEVORT e BELLONI, 2009). 

É importante ressaltar que o desafio aqui vai além da inclusão digital, justamente por 

transcender os limites utilitários e o acesso meramente operacional das tecnologias 

da informação e comunicação: é uma inclusão de ordem cultural. Muito mais do que 

o acesso, é garantir que os educandos, no espaço educativo formal, utilizem as 

tecnologias de informação e comunicação para o enriquecimento cultural para que 

estas ganhem sentido social. Isso implica em uma educação que assegure a 

possibilidade de que os educandos se apropriem de forma crítica e criativa das 

tecnologias, visando à autoria dos educandos, sua inserção e participação na 

cultura digital (FANTIN e GIRARDELLO, 2010). 

Considerando as especificidades da memória, das tradições, dos objetos e valores 

culturais dos educandos, o processo educativo pode propor novas formas culturais 

das mídias, como as audiovisuais, como suporte para reforçar a maneira que os 

educandos são e estão no mundo, viabilizando as tecnologias da informação 

como ferramentas de criação cultural (FANTIN e GIRARDELLO, 2010). 

Lembrando uma das lições de Paulo Freire (1996), em “Pedagogia da 

autonomia”, de que ensinar exige consciência do inacabamento, o que significa 

que o educador deve sempre estar aberto a novas experimentações, faz-se urgente 

que o educador abarque o desafio de compreender e incorporar as possibilidades das 
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tecnologias de informação e comunicação – reconhecendo, portanto, o papel delas na 

construção da inteligibilidade do mundo por parte dos educandos.  

A geração de educandos participantes da ação (cuja faixa etária está entre 20 e 27 

anos, como será detalhado adiante), é a geração do “Polegarzinho” e da 

“Polegarzinha”, como batizou o filósofo francês Michel Serres (2018), por admirar a 

habilidade dos jovens na manipulação dos aparelhos celulares com os dedos 

polegares e na manipulação de várias informações ao mesmo tempo. O acesso à 

informação se abriu pela disponibilidade da internet. 

A Polegarzinha procura e encontra o saber na sua máquina. De acesso raríssimo, esse 
saber só se encontrava, até recentemente, fragmentado, recortado, dividido. Página 
após página, classificações estudiosas distribuíam, para cada disciplina, sua parte, sua 
seção, seus locais, seus laboratórios, sua prateleira na biblioteca, seus créditos, seus 
porta-vozes e seu corporativismo (SERRES, 2018, p. 50-51). 

 

Esclarece-se, aqui, que considerar a cultura digital como contexto imprescindível para 

um processo de Educação Patrimonial já estava previsto no projeto de pesquisa 

elaborado em 2019 – portanto, antes da pandemia de COVID-19. Mas a pandemia 

tornou o que era emergente em urgente. O filósofo João Pedro Cachopo (2021), com 

o cuidado de não diminuir a gravidade e a letalidade da doença, expõe que a 

pandemia não é o acontecimento: o acontecimento é a revolução digital. 

A pandemia, desse ponto de vista, mais não fez do que acelerar e revelar o impacto da 
revolução digital [...]. Assim, a pandemia não mostra apenas que o acontecimento é a 
revolução digital. Revela também, se não sobretudo, como é a revolução digital o 
acontecimento (CACHOPO, 2021, p. 16). 

 

Como também defendeu Cachopo (2021), a remediação tecnológica durante a 

pandemia não cura uma falta – a distância física, a ausência corporal –, mas se trata 

de uma outra experiência da mesma realidade.  

A tecnologia não remedeia: não substitui a presença do outro, o deslocamento na terra, 
a experiência multissensorial, a reunião de muitos, a vivência aqui e agora. Mas, num 
momento em que o próximo se fecha sobre si mesmo, ela mantém acesos o farol e o 
rastilho de uma experiência do distante. Devemos aos vindouros não permitir que eles 
se apaguem (CACHOPO, 2021, p. 136). 

 

Por causa dos protocolos sanitários – isolamento, distanciamento físico – as mídias 

foram, ao menos nos anos de 2020 e 2021, as principais formas de socialização, 
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transmissão simbólica e também arena na construção da inteligibilidade do mundo. 

As aulas na USP, a partir de março de 2020 até dezembro de 2021, foram totalmente 

remotas. Dessa forma, e nos contornos delineados por Cachopo (2021), o uso de 

plataformas síncronas, como o Google Meet, tornou-se ferramenta indispensável. 

Dessa forma, um processo de Educação Patrimonial, que tem como objetivo 

identificar as referências culturais dos educandos a partir da mediação dos 

saberes e também a construção de conhecimentos sobre elas, pode e deve 

abarcar também a cultura digital. Se o Patrimônio Cultural também é um processo 

de comunicação, transmissão e atualização de conhecimentos e ideias, e se as mídias 

têm se constituído uma arena central na construção da inteligibilidade do mundo, isso 

faz todo o sentido. Por isso, a ação previu que o processo propiciasse a apropriação 

crítica das tecnologias de informação e comunicação, oportunizando que os 

educandos se expressassem e participassem da cultura digital, ou seja, possibilitando 

que os educandos produzissem informações das e pelas mídias. 

 

3.2 Plano de ação 

 

O pesquisador elaborou um plano de ação para a realização da investigação 

exploratória por meio de uma pesquisa-ação, que é um processo educativo. 

Sobretudo para o interesse desta pesquisa, a ação proposta constitui em e foi 

desenvolvida como práxis pedagógica, que Freire (2019) define como a reflexão e 

ação dos homens sobre o mundo.  Para Freire (2019), o ser humano é um ser da 

práxis, porque é capaz de fazer e pensar sobre o que fez – ou seja, de refletir sobre a 

própria ação – e, por isso, tem condições de transformar o mundo. 

Isso significa que educar exige reflexão crítica sobre a prática, por meio de uma 

dinamicidade e simultaneidade entre o fazer e o pensar sobre o fazer (FREIRE, 1996). 

Segundo Carvalho e Pio (2017, p. 435), a práxis pedagógica situa o homem e seu 

fenômeno educacional às relações sociais e à história da socidade: “uma concepção 

de educação envolvida numa relação orgânica com o contexto histórico e social”. 

Ao educador – que, no caso, é o pesquisador –, 
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A práxis pedagógica, entendida aqui como um processo de transformação do 
profissional através do complexo e interdependente diálogo entre teoria, prática e 
reflexão, torna-se base para o entendimento da construção do professor reflexivo, 
aquele que integra a teoria e a prática em um processo permanente de 
aperfeiçoamento e construção de identidade profissional, capacitando-o para melhor 
atuação em sala de aula através da própria experiência (BEZERRA et al, 2019, p. 2). 

 

Isso significa que os dualismos entre teoria e prática, ação e reflexão, são superados, 

no aspecto de que a práxis pedagógica é uma atividade prática orientada pela teoria 

que se remete à ação na realidade, que esteja a serviço do processo histórico do 

homem, reconhecendo-o como produto e criação da sua própria atividade 

(CARVALHO e PIO, 2017).  

Com isso, a ação ocorreu no contexto da disciplina optativa denominada Patrimônio 

cultural e representação: por uma identificação das referências culturais da vida 

universitária em São Carlos, cuja docente responsável é a Prof. Dra. Simone Helena 

Tanoue Vizioli, orientadora desta pesquisa, e o pesquisador foi o docente colaborador. 

A disciplina previu o oferecimento de 25 vagas para os graduandos do curso de 

Arquitetura e Urbanismo do IAU e 5 vagas para os graduandos de outros cursos do 

campus USP São Carlos. O oferecimento da disciplina foi aprovado pela Comissão 

de Graduação do IAU em sua 130ª sessão em 02 de junho de 2021, e a comunicação 

da sua aprovação foi realizada em 07 de junho de 2021 

O pesquisador, de posse de autorização da direção do IAU USP para realização da 

pesquisa e para coleta de dados, munido também com a comunicação de aprovação 

da disciplina, submeteu o projeto de pesquisa à Plataforma Brasil, uma vez que a 

pesquisa envolveu seres humanos. O Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (CEP EACH USP) 

emitiu parecer aprovando a realização da pesquisa em 16 de junho de 20211 (ANEXO 

A). 

Para cumprimento de todos os protocolos éticos, foram elaborados: um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que é um documento básico e 

fundamental do protocolo e da pesquisa com ética, sendo a fonte de esclarecimento 

que permitirá aos participantes da pesquisa tomarem sua decisão de forma justa e 

                                                           
1 Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) para identificação do projeto de pesquisa: 
47810521.7.0000.5390. 
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sem constrangimentos; um modelo de autorização de uso de imagem e voz para 

registros em fotografia e vídeo tanto do andamento e das atividades nos encontros 

quanto na elaboração do Inventário Participativo audiovisual; e também um modelo 

de autorização de informações obtidas a partir de entrevistas estruturadas realizadas 

com os participantes. A participação na disciplina optativa foi voluntária, mediante 

realização de matrícula. Toda a disciplina ocorreu de forma remota, virtual e síncrona, 

via Google Meet. 

O plano de ação (Quadro 01) se constituiu em um processo educativo para ser 

desenvolvido em três (3) etapas, distribuído em doze (12) encontros de duas horas e 

meia (2h30) cada. Na Etapa 1, foram mobilizados os conhecimentos que os alunos 

possuem sobre as experiências sociais que vivenciam e cultivam, ao longo de dois (2) 

encontros nos dias 17 e 24 de agosto de 2021.  Na Etapa 2, foram entrecruzados os 

conhecimentos dos alunos com conhecimentos conceituais do campo do Patrimônio 

Cultural e da representação, oportunizando a construção coletiva de conhecimentos 

ao longo de cinco (5) encontros nos dias 31 de agosto, 14, 21 e 28 de setembro e 05 

de outubro de 2021. Na Etapa 3, os conhecimentos construídos coletivamente foram 

sistematizados e organizados por meio de recursos audiovisuais compondo Inventário 

Participativo de referências culturais dos universitários de São Carlos, SP, ao longo 

de cinco (5) encontros nos dias 19 e 26 de outubro, 09, 16 e 23 de novembro de 2021. 

Os produtos resultantes, que compõem esse Inventário, foram disponibilizados em 

plataforma digital de acesso livre, a rede social Instagram.  

 

QUADRO 05 – Plano de ação. 

 
PLANO DE AÇÃO 

 

E
T

A
P

A
 1

 

Encontro 01 - 
17 de agosto de 
2021 

Mobilização dos conhecimentos construídos socialmente pelos 
universitários em suas experiências no Campus USP e na cidade 
de São Carlos. Atividade 01: proposta aos alunos para que 
selecionem imagens e elaborem uma descrição objetiva para cada 
imagem relacionada à mobilização. Organização de uma 
apresentação (power point) para a próxima aula (dia 24 de agosto). 
Trabalho individual. 
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Encontro 02 - 
24 de agosto de 
2021 

Coletivização dos trabalhos da Atividade 01. Apresentação dos 
lugares, das práticas, das habilidades, dos costumes, das crenças 
e os valores que são parte da vida cotidiana dos alunos. Os alunos 
serão confrontados a mediarem as suas memórias, buscando se 
reconhecerem nas suas semelhanças e nas suas diferenças. 

E
T

A
P

A
 2

 

Encontro 03 - 
31 de agosto de 
2021 

Apresentação do conceito contemporâneo de Patrimônio Cultural 
como portador de referência à identidade e à memória, introduzindo 
a noção de referência cultural, que é o conjunto de lugares, 
práticas, habilidades, costumes, crenças e valores que possui 
significado para o modo de ser e estar no mundo. Serão abarcados 
os apontamentos trazidos pelos alunos na Atividade 01, 
entrecruzando, assim, os conhecimentos construídos socialmente 
pelos universitários aos conhecimentos do currículo do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo, especificamente os da área do Patrimônio 
Cultural previstos nesta disciplina. 

  

Encontro 04 - 
14 de setembro 
de 2021 

Apresentação do instrumento Inventário Participativo como forma 
de sistematizar o conhecimento construído a partir da identificação 
de referências culturais. Os alunos serão organizados em grupos 
para a realização das próximas atividades. Atividade 02: Pesquisa. 
Será proposto aos alunos que realizem uma pesquisa de forma a 
complementar os conhecimentos já trazidos por eles na Atividade 
01. Trabalho em grupo. Será apresentado um roteiro de pesquisa. 

  

Encontro 05 - 
21 de setembro 
de 2021 

Apresentação das potencialidades do desenho como ferramenta de 
representação para interpretação territorial e como linguagem 
possível de ser utilizada na elaboração de um Inventário 
Participativo.  

  

Encontro 06 - 
28 de setembro 
de 2021 

Percepção, Arquitetura e suas representações:  imagens, modelos 
e desenhos. Potencialidades de outras formas de representação 
como linguagens possíveis de serem utilizadas na elaboração de 
um Inventário Participativo. 

  

Encontro 07 - 
05 de outubro 
de 2021 

Apresentação do estudo de caso que está sendo realizado por 
alguns pesquisadores do N.ELAC sobre o patrimônio cultural de 
Bocaina, SP, e as ferramentas que estão sendo utilizadas para a 
percepção e representação do patrimônio cultural. Atendimento 
aos alunos para a realização da Atividade 02. 
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Encontro 08 - 
19 de outubro 
de 2021 

Apresentação da importância da autonomização dos alunos como 
produtores culturais também no ambiente digital. Por isso, a 
proposta do Trabalho Final é que seja elaborado um Inventário 
Participativo audiovisual. Esta data também é o prazo limite para 
entrega da Atividade 02. Trabalho final: Inventário participativo 
audiovisual das referências culturais identificadas pelos alunos. 
Deverão ser utilizadas múltiplas linguagens, como desenhos, 
imagens, áudios, vídeos entre outras formas de representação. Os 
trabalhos deverão ser postados no Instagram em perfil a ser criado 
para esta finalidade. O trabalho deverá ser desenvolvido em grupo 
(os mesmos grupos da Atividade 02). 

  

Encontro 09 - 
26 de outubro 
de 2021 

Atendimento aos alunos para a realização do Trabalho Final. 

  

Encontro 10 - 
09 de 
novembro de 
2021 

Atendimento aos alunos para a realização do Trabalho Final. 

  

Encontro 11 - 
16 de 
novembro de 
2021 

Apresentação do Trabalho Final. 

  

Encontro 12 - 
23 de 
novembro de 
2021 

Considerações finais sobre o processo. Aplicação de entrevista 
estruturada com os alunos sobre o processo. 

Fonte: AUTOR, 2021. 

 

Ainda é importante mencionar que o plano contempla as recomendações da Carta do 

Patrimônio Cultural da Universidade de São Paulo para a proposição de iniciativas 

patrimoniais no interior da universidade, como “[R]egistrar de forma sistemática o 

conjunto de ações conduzidas junto aos bens culturais visando a sua preservação e 

difusão pública”, “[G]arantir a participação dos grupos diretamente envolvidos com os 

bens culturais que são objeto de tais iniciativas” e “[A]dotar processos dialógicos e 

participativos na implementação dos princípios elencados nesta carta, de modo a 

garantir a multiplicidade de interpretações sobre o patrimônio cultural” (CPC, s.d., p. 

3).  
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3.3 Desenvolvimento da ação 

 

A ação se iniciou e ocorreu conforme o cronograma do plano de ação. Todos os 

encontros foram remotos e síncronos, via Google Meet, de forma a preservar a saúde 

dos participantes em decorrência da pandemia COVID-19. Além da presença do 

pesquisador (docente colaborador) e da sua orientadora (docente responsável), houve 

a colaboração da aluna de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo do IAU, 

Ana Elisa Pereira Chaves, como monitora, com o objetivo de apoiar as condições de 

oferta da disciplina. 

A forma síncrona foi imprescindível, para que pudesse haver a participação 

simultânea de todos os alunos que, naquele momento, estavam isolados em suas 

casas. É importante ressaltar que, quando a ação se iniciou, em agosto de 2021, já 

havia 17 meses que os alunos não iam até o campus, uma vez que desde março de 

2020 as aulas presenciais foram suspensas. Ou seja, havia 17 meses que eles 

estavam apartados fisicamente das suas vivências e experiências como universitários 

no campus da USP, na cidade de São Carlos. 

 

3.3.1 Dados quantitativos: a amostra dos participantes 

 

Para a participação na ação, houve a matrícula voluntária de 23 alunos, sendo 21 

alunos graduandos do curso de Arquitetura e Urbanismo, 1 aluno graduando do curso 

de Engenharia Civil e 1 aluno graduando do curso de Bacharelado em Química. Mas 

na Etapa 2 houve a desistência de 3 alunos, todos os três graduandos do curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo. Portanto, o número da amostra desta 

pesquisa, que participaram de todas as etapas da ação, é 20 alunos, sendo 18 

graduandos do curso de Arquitetura e Urbanismo, 1 aluno graduando do curso de 

Engenharia Civil e 1 aluno graduando do curso de Bacharelado em Química (Gráfico 

01). 
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GRÁFICO 01 – Os cursos de graduação nos quais os alunos são vinculados. 

 

Fonte: AUTOR, 2022. 

 

Dos 20 alunos participantes, 2 alunos ingressaram na universidade no ano de 2016, 

o que representa 10% da amostra. 1 aluno ingressou no ano de 2017, o que 

representa 5% da amostra. 10 alunos ingressaram no ano de 2018, representando 

50% da amostra. E 7 alunos ingressaram no ano de 2019, representando 35% da 

amostra (Gráfico 02). 

 

GRÁFICO 02 – Ano de ingresso na universidade dos alunos participantes. 

 

Fonte: AUTOR, 2022. 
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A faixa etária dos alunos é entre 20 e 27 anos. 2 alunos (10% da amostra) têm 20 

anos. 5 alunos (25% da amostra) têm 21 anos. 8 alunos (40% da amostra) têm 22 

anos. 2 alunos (10% da amostra) têm 24 anos. 2 alunos (10% da amostra) têm 25 

anos. E 1 aluno (5% da amostra) tem 27 anos (Gráfico 03). 

 

GRÁFICO 03 – Faixa etária dos alunos participantes. 

 

Fonte: AUTOR, 2022. 

 

Os 20 alunos são provenientes de 14 municípios diferentes. 5 alunos são de São 

Carlos mesmo, o que representa 25% da amostra. 13 alunos são de outros municípios 

do estado de São Paulo (Araras, Ribeirão Preto, Sumaré, Piracicaba, Barueri, Salto 

de Pirapora, São José dos Campos, Hortolândia, Monte Alto, Araraquara e Santa 

Bárbara d’Oeste), o que representa 65% da amostra. E 2 alunos são do estado de 

Minas Gerais (municípios de Uberlândia e Poços de Caldas), o que representa 10% 

da amostra. Ou seja, apenas 25% da amostra (5 alunos) já era residente em São 

Carlos. Os outros 75% da amostra (15 alunos) são provenientes de outros municípios 

(Gráfico 04). 
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GRÁFICO 04 – Municípios de origem dos alunos participantes. 

 

Fonte: AUTOR, 2022. 

 

3.3.2 Etapa 1 – Mobilização dos conhecimentos, experiências e vivências dos 

alunos 

 

A Etapa 1 consistiu no que Freire (2019) estabelece como o ponto de partida do 

processo educativo dialógico: foi o momento inaugurador do diálogo entre educadores 

e educandos. A etapa pode ser entendida como uma investigação do universo 

temático dos educandos, o qual constitui o tema-gerador que deve desencadear o 

processo educativo: “[I]nvestigar o tema gerador é investigar, repitamos, o pensar dos 

homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade” (FREIRE, 2019, 

p. 136). 

Assim, no Encontro 01, realizado no dia 17 de agosto, primeiro o pesquisador 

apresentou aos alunos os propósitos da sua pesquisa, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de esclarecimentos permanentes, 

a isenção de despesas para participação, seguindo os protocolos éticos de pesquisa 

envolvendo seres humanos.  

Depois de apresentação das condições de realização da pesquisa e do cronograma e 

informações gerais sobre a disciplina, o pesquisador, visando à mobilização dos 

conhecimentos dos alunos participantes, propôs a Atividade 01, para que eles 
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refletissem sobre a vida deles como universitários do campus USP São Carlos, os 

hábitos, as experiências, as relações, os lugares que frequentam – ou seja, 

estabelecendo-se a visão do mundo dos educandos, o universo temático dos 

universitários. A partir disso, as reflexões propostas foram: [1] um lugar importante (no 

campus ou no município de São Carlos); [2] um elemento da natureza que fosse 

representativo (do campus ou do município de São Carlos); [3] uma celebração ou 

festa a qual participa; [4] uma forma de expressão ou de comunicação que utiliza; [5] 

uma manifestação social e/ou artística a qual pratica. Enfim, o cotidiano dos alunos 

como universitários do campus USP São Carlos foi problematizado e desnaturalizado. 

Foi solicitado que cada aluno, individualmente, selecionasse uma imagem para 

representar cada reflexão e elaborasse uma descrição objetiva para cada imagem, 

evidenciando o porquê da escolha e qual é a importância do que foi escolhido (Fig. 

01). 

 

FIGURA 01 – Encontro 01 com os alunos. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

. 

O uso da imagem foi proposto, primeiro, porque segundo o historiador Jacques Le Goff 

(1990), a memória coletiva sofreu grandes transformações durante o século XX, e, 

desde então, a pesquisa e a salvaguarda da memória passaram a ser buscados não 
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mais nos acontecimentos específicos, mas ao longo do tempo, e não mais apenas em 

registros verbais, mas também nas imagens, nos gestos, nos ritos e nas festas.  

De acordo com Benjamin (2012), as imagens possuem aura – que pode ser entendida 

como um atributo visual que parte de um objeto/imagem e faz com que se relacione 

com o observador, não de forma indiferente e estanque. Essa aura é fruto de uma 

conexão com o passado, com a memória, que vai além do momento presente; uma 

trama de significados invisíveis que são revividos e ressignificados pelo ato do olhar. 

As possíveis interpretações de uma imagem são infinitas e influenciadas pelo desejo, 

memória, olhar e distância do observador, que a relaciona à bagagem de símbolos 

que carrega consigo: sua visão de mundo que influencia sua percepção e experiência 

frente a qualquer estímulo (BENJAMIN, 2012).  

Terceiro, porque de acordo com Ferrara (1999), é preciso romper com a opacidade do 

cotidiano: 

Este uso habitual torna inelegível o lugar urbano e inibe a locução verbal; ao contrário, 
para ler o ambiente é necessário romper aquele hábito e surpreender-se ante o local 
do dia-a-dia. Esta surpresa pode ser induzida através de um instrumento de 
comunicação menos habitual do que a palavra (FERRARA, 1999, p. 21). 

 

Isso porque, de acordo com Ferrara (1997), o cotidiano é onde está diluído um texto 

não-verbal, porque a atuação de hábitos em um determinado ambiente torna-os 

imperceptíveis, homogêneos. Para fazer a leitura desse texto não-verbal, é preciso 

contextualizar, observar e comparar. Como estratégias, Ferrara (1997) defende, 

primeiro, que seja feito o levantamento da memória, e, em paralelo, é necessário:   

[...] proceder a uma informação múltipla através do uso de técnicas que operam 
intercódigos: as gravações, as fotografias, os vídeos, as montagens visuais de fotos ou 
slides, os desenhos ou croquis são elementos que devem ser usados para aguçar a 
observação [...]. Essas técnicas permitem captar instantes exemplares, segurar a 
informação, para que seja possível superar ou controlar o movimento e a dinâmica que 
faz os ambientes serem passageiros ou mutáveis (FERRARA, 1997, p. 35). 

 

Mas Ferrara (1997) alerta que a leitura não-verbal se concretiza com a linguagem 

verbal uma vez que esse produto só se manifesta “porque sua consistência, sua 

convicção alicerçam-se numa lógica argumentativa que é característica e distinção da 

linguagem verbal” (FERRARA, 1997, p. 36). Por isso, a proposição aos alunos de que 

selecionassem e/ou produzissem uma imagem e elaborassem uma descrição. 
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No Encontro 02, dia 24 de agosto, cada aluno apresentou o seu material. As formas 

de representação por imagem variaram, sendo utilizados: desenho à mão livre, 

desenho digital, colagem e fotografia (Fig. 02 a 21). Quanto às descrições, alguns 

optaram por escrever legendas e outros optaram por somente descrever oralmente. 

De forma espontânea, os alunos teceram comentários um sobre a apresentação do 

outro, uma vez que eles se reconheceram nas representações trazidas, o que denota 

a importância do que estava sendo representado como prática cultural dos 

universitários.  

 

FIGURA 02 – Representação de um lugar importante elaborada pela aluna Carolina de Oliveira Melo 

Silva. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 
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FIGURA 03 – Representação de um lugar importante elaborado pelo aluno Eduardo Galbes Breda de 

Lima. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

FIGURA 04 – Representação de uma forma de expressão/comunicação pelo aluno Eduardo Vieira 

Jodar. 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 
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FIGURA 05 – Representação de uma festa pela aluna Fabiana Oliveira Palmeira. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

FIGURA 06 – Representação de elementos da natureza pelo aluno Francisco Ferreira Peppe. 

  

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 
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FIGURA 07 – Representação de forma de expressão / manifestação social/artística pela aluna 

Giovanna Jacomelli. 

 

Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das referências 

culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

FIGURA 08 – Representação de um lugar pelo aluno João Batista Cavaroli Stivanin. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 
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FIGURA 09 – Representação de um lugar pelo aluno João Vitor de Aquino Ferreira. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

FIGURA 10 – Representação de um lugar pela aluna Joyce Gabriele Pereira Gonçalves. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 
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FIGURA 11 – Representação de uma festa pela aluna Julia Simabukuro. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

FIGURA 12 – Representação de uma forma de expressão/comunicação pela aluna Laura Hiilesmaa. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 
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FIGURA 13 – Representação de uma forma de um evento/festa pela aluna Luiza Nascimento 

Gonçalves. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

FIGURA 14 – Representação de um lugar pela aluna Marcela Martins de Oliveira. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 
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FIGURA 15 – Representação de um elemento da natureza/lugar pelo aluno Márcio Antonio Lino 

Júnior. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

FIGURA 16 – Representação de uma forma de expressão/comunicação pela aluna Mariana Abramo 

Fugagnolli. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 
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FIGURA 17 – Representação de uma forma de uma manifestação artística/social pela aluna Mayara 

Bandeira Macedo. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

FIGURA 18 – Representação de um lugar importante pelo aluno Otávio Thimóteo Picolo. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 



197 
 

FIGURA 19 – Representação de uma festa pela aluna Thaís de Miranda. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

FIGURA 20 – Representação de uma forma de expressão pelo aluno William Moreira Sahm. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 
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FIGURA 21 – Representação de uma forma de expressão/comunicação pela aluna Yasmin Natália 

Migliati. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

3.3.3 Etapa 2 – Construção dialógica e coletiva do conhecimento 

 

Primeiramente, conforme mencionado anteriormente, nessa Etapa, três (3) alunos 

cancelaram as suas matrículas. Portanto, eles foram excluídos da amostragem da 

pesquisa. Dessa forma, o número de participantes passou a ser 20. 

Durante a Etapa 2 o universo temático dos universitários foi devolvido aos educandos 

como problema, relacionando-o aos conhecimentos teóricos e práticos do Patrimônio 

Cultural e da representação e linguagem já sistematizados pela ciência. Essa 

problematização, relacionando-a aos conhecimentos científicos, foi importante para 

que os educandos construíssem uma curiosidade epistemológica, que é uma 

curiosidade que se torna rigorosa no sentido de ser crítica, a fim de que os educandos 

exercessem uma reflexão crítica sobre a realidade que vivem (FREIRE, 2019). 

Por isso, a partir desse momento, oportunizou-se ao educando pensar de forma 

ordenada, superando o conhecimento ingênuo para que os educandos tivessem uma 

perspectiva racional da sua realidade, com consciência crítica (FORTUNA, 2015).  
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Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da 
educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser 
depositado nos educandos –, mas a devolução organizada, sistematizada e 
acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma 
desestruturada (FREIRE, 2019, p. 116). 

 

Assim, no Encontro 03 (Fig. 22), no dia 31 de agosto, houve uma aula em que foram 

mobilizados os conhecimentos dos alunos sobre o campo do Patrimônio Cultural. 

Utilizou-se a metodologia ativa, em que o educando é o sujeito do processo, com 

mediação realizada a partir problematização e reflexão. Para isso, ao longo da aula, 

os docentes propuseram problematizações e reflexões aos alunos, que podem assim 

ser sintetizadas: [1] o que é Patrimônio Cultural? [2] Quando surgiu a ideia de 

patrimônio? [3] Como surgiu a ideia de patrimônio no Brasil? [4] Qual patrimônio era 

contemplado no início das políticas de preservação no Brasil? [5] O que é cultura? [6] 

Por que a noção de cultura é importante para o campo? [7] Quais os avanços para o 

campo do Patrimônio Cultural no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988 e do 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial em 2000? 

 

FIGURA 22 – Encontro 03 com os alunos. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 
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Assim, de forma coletiva e dialógica, estabeleceu-se a trajetória conceitual do campo, 

e se construiu o entendimento de Patrimônio Cultural como aquilo que é portador de 

referência à ação, à identidade e à memória. Foi construída, ainda, a noção de 

referência cultural, que consiste no conjunto de lugares, de práticas, de habilidades, 

de costumes, de crenças e valores que possui significado para o modo de ser e estar 

no mundo. Para isso, foram retomadas as reflexões do Encontro 01 e que foram 

apresentadas no Encontro 02 pelos alunos, de forma a oportunizar o 

reconhecimento de que o que eles trouxeram naquelas representações constitui 

as referências culturais da vida deles como universitários, e as práticas e os 

suportes materiais trazidos por eles nessas representações podem ser 

entendidos como Patrimônio Cultural porque são portadores de referência à ação, 

à identidade e à memória deles como universitários. 

Para o Encontro 04 (Fig. 23), no dia 14 de setembro, foi preparada uma aula sobre a 

construção de um Inventário Participativo como dispositivo de representação do 

Patrimônio Cultural como instrumento de organização, sistematização e comunicação 

de informações. Por meio de mediação, com problematização e reflexão, ao longo da 

aula os docentes propuseram problematizações e reflexões aos alunos, que podem 

assim ser sintetizadas: [1] O que é um inventário? [2] O que é um inventário como 

dispositivo de construção de uma representação do Patrimônio Cultural? [3] Como 

abarcar a diversidade na construção de um inventário? [4] Que tipo de informação 

sobre os bens culturais devem estar presentes num inventário? [5] Por que o caráter 

participativo é importante na elaboração de um inventário como dispositivo de 

construção de uma representação do Patrimônio Cultural?  
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FIGURA 23 – Encontro 04 com os alunos. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

Assim, de forma coletiva e dialógica, construiu-se o entendimento do Inventário 

Participativo como um dispositivo de construção de representação do Patrimônio 

Cultural, que deve contemplar informações sobre as experiências e os conhecimentos 

das pessoas envolvidas com as referências culturais inventariadas, de forma a 

comunicar e transmitir esse patrimônio. 

Com isso, foi proposta a Atividade 02, baseada nas orientações da publicação 

Educação Patrimonial: inventários participativos, de 2016. Primeiro, o 

pesquisador organizou as referências culturais representadas pelos alunos na 

Atividade 01 de acordo com as categorias do Inventário Participativo: categoria saber, 

categoria celebrações, categoria formas de expressão, categoria lugares (abrangendo 

o município de São Carlos) e categoria lugares (abrangendo o campus USP São 

Carlos).  

Categoria saber: [1] escrita e desenho nas paredes dos ateliês do IAU; [2] 

manifestações em defesa da universidade; [3] desenhar; [4] apresentação de 

trabalhos acadêmicos; [5] intervenções artísticas e/ou temporárias no IAU; [6] Semana 

da Arquitetura e Urbanismo (SEMANAU); [7] realização de assembleias; [8] desfile – 
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atividade que era realizada no primeiro ano da graduação na disciplina de Projeto; [9] 

Mostra dos trabalhos de graduação do IAU (M.IAU); [10] atividades de extensão com 

comunidades. 

Categoria celebrações: [1] Festas em repúblicas universitárias; [2] Festa TO ATOA; 

[3] Festas universitárias em geral; [4] Festa Bar em Bar; [5] Festas no palquinho – 

anfiteatro a céu aberto do campus; [6] Pizzada; [7] Taça Universitária de São Carlos 

(TUSCA); [8] Noites de jogos de mesa; [9] “Domingou”, que é a reunião dos alunos 

em suas repúblicas no domingo à tarde; [10] Quinta Musical. 

Categoria formas de expressão: [1] as atividades que relacionam corpo e 

arquitetura; [2] o diálogo entre aluno e professor; [3] Google Meet; [4] Centro de 

Voluntariado Universitário de São Carlos; [5] Dança; [6] Humor; [7] Mangá; [8] 

Fotografia; [9] Desenhar; [10] Pegar água na pós – hábito dos alunos da graduação 

que optam por buscar água no bebedouro do edifício da pós-graduação com o objetivo 

de terem mais tempo para conversar no período da aula; [11] whatsapp; [12] tattos – 

tatuagens instantâneas com representações individuais, identitárias e políticas que 

são utilizadas pelos alunos em eventos universitários e celebrações; [13] coletes – 

utilizados pelos alunos em eventos e celebrações, servem para identificação de 

república onde moram ou de instituição universitária que fazem parte; [14] Spotted – 

que consiste em um mural no Facebook em que os alunos utilizam para troca de 

informações sobre prestação de serviços, sobre vendas, sobre as atividades 

universitárias, para socialização e para flertes. 

Categoria lugares, abrangendo o município de São Carlos: [1] Córrego do Gregório; 

[2] Rodoviária; [3] Japa Açaí; [4] Kamzu Café; [5] Feira que ocorre no Kartódromo; [6] 

Feirinhas nas praças da cidade; [7] Casa de Repouso Cantinho Fraterno; [8] natureza 

– o céu, o arco-íris, as maritacas. 

Categoria lugares, especificamente no campus da USP: [1] Ateliês do IAU; [2] 

Edifício do IAU; [3] Laboratório de estruturas da Engenharia Civil; [4] “Postão”, espaço 

do edifício do IAU; [5] Corredores do IAU; [6] Instituto de Química de São Carlos; [7] 

“Uspão” / “gramadão” – grande área gramada defronte aos ateliês do IAU; [8] as 

árvores do campus; [9] Pão de Queijo Mineiro – restaurante e café; [10] “Bandejão” – 

restaurante universitário. 
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Como não houve menção a nenhum objeto, não se abordou a categoria objetos. Em 

compensação, como houve um número expressivo de lugares, o pesquisador dividiu 

os lugares em: lugares que abrangiam o município de São Carlos (ou seja, fora do 

campus), e os lugares que abrangiam o campus USP São Carlos especificamente. 

Assim, os vinte (20) alunos foram organizados em cinco (5) grupos de quatro (4) 

pessoas. Como dezoito (18) alunos eram do curso de Arquitetura e Urbanismo (18) e 

dois (2) eram de outros cursos, houve o cuidado de distribuir esses dois alunos de 

forma que não ficassem excluídos. Cada grupo escolheu uma categoria para elaborar 

um Inventário Participativo. As categorias foram tratadas como eixos temáticos, de 

forma que os alunos não precisassem selecionar apenas um bem cultural no 

Inventário, mas poderiam abarcar mais de um, desde que se entrecruzassem e 

estivessem no mesmo eixo. Foi apresentado o roteiro da publicação Educação 

Patrimonial: inventários participativos, com a finalidade de que os alunos 

iniciassem a elaboração do inventário. Nesse primeiro momento, na Atividade 02, 

solicitou-se que os grupos fizessem somente os registros por escrito, com a coleta de 

informações complementares via pesquisa e levantamento de fotografias nos acervos 

pessoais deles. Isso se justifica porque nos encontros posteriores foram propostas 

problematizações e reflexões a respeito do uso de múltiplas linguagens para 

representação na construção do Inventário. 

O Grupo 01 escolheu trabalhar na categoria Lugar, e abranger: a rodoviária, o Japa 

Açaí e a feira que ocorre no Kartódromo, relacionando-os ao campus da USP. O 

Grupo 02 escolheu trabalhar na categoria Celebrações, abrangendo algumas festas 

universitárias: a festa no Palquinho – que recebe este nome por ocorrer em um 

anfiteatro com palco a céu aberto no campus –, a festa Bar em Bar – que ocorre na 

recepção dos calouros, e consiste em realizar um trajeto com paradas pelos vários 

bares da cidade –, as festas em repúblicas de estudantes, as festas em casas 

noturnas e o TUSCA. O Grupo 03 escolheu trabalhar na categoria Saber, abordando 

a prática da escrita e do desenho nas paredes do IAU. O Grupo 04 escolheu a 

categoria Forma de expressão, e trabalhar com a prática do desenho, especialmente 

o Caderno de Desenho produzido no primeiro ano da graduação em Arquitetura e 

Urbanismo. Por fim, o Grupo 05 escolheu trabalhar na categoria Lugar, contemplando 

o campus e, especificamente, o espaço do IAU. 
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O lançamento da Atividade 02, que consistiu em uma atividade prática de pesquisa, 

neste momento da Etapa 2, justifica-se porque Freire (2019) defende uma teoria do 

fazer, uma teoria da ação, em que ação e reflexão se dão simultaneamente. “Críticos 

seremos, verdadeiros, se vivermos a plenitude da práxis. Isto é, se nossa ação 

involucra uma crítica reflexão que, organizando cada vez o pensar, nos leva a superar 

um conhecimento estritamente ingênuo da realidade” (FREIRE, 2019, p. 176). 

Dentro do processo pedagógico, teoria e prática precisam dialogar permanentemente, 
fugindo da ideia tradicional de que o saber está somente na teoria, construído distante 
ou separado da ação/prática. Na concepção de Freire, teoria e prática são inseparáveis 
[...], que possibilita aos sujeitos reflexão sobre a ação, proporcionando educação para 
a liberdade (FORTUNA, 2015, p. 65). 

 

Portanto, à medida que na atividade de pesquisa os educandos ampliavam os seus 

conhecimentos sobre a sua realidade, sobre o seu Patrimônio Cultural, durante as 

aulas eles construíam conhecimento sobre como interpretar e representar essa 

realidade, o seu Patrimônio, refletindo sobre as suas práticas culturais e também 

sobre o seu próprio ato de pesquisar/investigar. Assim, no Encontro 05 (Fig. 24), dia 

21 de setembro, foi desenvolvida uma aula sobre desenho. Com a realização de 

mediação a partir da problematização e reflexão, ao longo da aula os docentes 

propuseram problematizações e reflexões aos alunos: [1] Qual é a sua relação com o 

desenho? A questão foi estruturada a partir da discussão dos tipos de desenho – 

esquisso, esboço, contorno e detalhe. Construiu-se de forma coletiva o entendimento 

de que o desenho é uma ferramenta de acesso à percepção, um meio de comunicação 

e de expressão, um tipo de comunicação para além da linguagem verbal, e que 

carrega sentimentos, intenções, afetos, memórias e experiências. 
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FIGURA 24 - Encontro 05 com os alunos. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

O desenho é um suporte linguístico – uma vez que é suporte material para uma 

comunicação – utilizado para a explicação de um mundo de fenômenos e pode ter 

incontáveis resultados, de acordo com a finalidade. É uma linguagem de 

representação importante porque é sempre o resultado de uma multiplicidade de 

escolhas – em que aquele que desenha evidencia algumas características do objeto 

desenhado e omite outras –, uma vez que ele “é sempre uma interpretação e, por isso, 

uma tentativa de explicação da própria realidade” (MASSIRONI, 1982, p. 75). Por isso, 

o desenho, além de um resultado, também é um processo, uma vez que é uma forma 

de pensar e de se comunicar (MASSIRONI, 1982). 

A arquiteta e diretora de arte Carla Caffé explica que desenhar é sair do lugar-comum. 

Ela defende que o desenho cria raiz, está do lado da permanência. Que o traço do 

desenho é mediativo. E que o desenho toca as pessoas, retira-as do anonimato e 

insere-as na condição de testemunhas e cúmplices da veracidade do desenho 

(CAFFÉ, 2009). 

O Encontro 06 (Fig. 25), dia 28 de setembro, foi desenvolvido em dois momentos. No 

primeiro momento, desenvolveu-se uma aula sobre percepção, arquitetura e suas 

representações. A mediação se deu a partir de problematizações que pautaram o 
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encontro e podem ser sintetizadas: [1] tatilidade; [2] materialidade e temporalidade; 

[3] o corpo; [4] multisensorialidade – a luz e sombra, o som, o aroma, o tato; [5] 

interpretações na percepção. Construiu-se de forma coletiva o entendimento de que 

os espaços que ocupamos, os lugares que vivemos, são extensões do corpo e abrigo, 

não apenas abrigo para o corpo, mas também para a memória, para a identidade e 

para a mente. No segundo momento do encontro, os docentes realizaram 

atendimentos com os grupos para o desenvolvimento da Atividade 02. 

 

FIGURA 25 - Encontro 06 com os alunos. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

Para Ferrara (1999), o espaço urbano é uma estrutura de linguagem que se manifesta 

por meio de sua representação polissensorial: visual, olfativa, tátil, sonora, cinética. E 

essa estrutura constitui numa representação que é construída cotidianamente pelos 

ocupantes.  

A imagem urbana, não apenas visual, mas, sobretudo, polissensorial, é uma 
representação construída cotidianamente pelos moradores, a partir da informação 
inferida da vivência de variáveis contextuais consideradas como elementos de 
informação urbana [...]. Estas variáveis são fontes de informação, moldam 
comportamentos, ações, valores, usos, hábitos, crenças e expectativas, ou seja, são 
fatores de uma percepção urbana que se sabe situada, localizada, sem querer insinuar, 
com isto, qualquer perspectiva determinista ou positivista no processo de percepção 
ambiental urbana (FERRARA, 1999, p. 71-72). 
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Ao encontro de Ferrara (1999), Pallasmaa (2011) explica que a experiências culturais 

e sociais vão além das experiências visuais traduzíveis em linguagem verbal ou em 

uma sequência de imagens, elas são experiências organizadas e articuladas pela 

multissensorialidade proporcionada pelo corpo humano. 

No Encontro 07 (Fig. 26), dia 05 de outubro, foi ministrada uma palestra por 

convidados sobre estratégias para ativação de memórias da população em geral 

utilizando diversas formas de representação, como: desenhos, cartões postais, 

fotografias, redes sociais etc. Esses convidados são pesquisadores do N.ELAC, e a 

palestra foi importante para que os alunos da disciplina conhecessem as pesquisas e 

ações que abordam tanto o Patrimônio Cultural quanto a representação e que estão 

sendo realizadas na própria universidade em que eles estudam. 

 

FIGURA 26 - Encontro 07 com os alunos. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

Finalizando a Etapa 02, no Encontro 08 (Fig. 27), dia 19 de outubro, os alunos fizeram 

uma entrega da Atividade 02. E foi desenvolvida uma aula com foco no Inventário 

Participativo como dispositivo de representação do Patrimônio Cultural, como 

instrumento de organização, sistematização e comunicação de informações. A 
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mediação foi realizada a partir das seguintes problematizações e reflexões: [1] Qual é 

o formato de um inventário? [2] O que se quer comunicar no inventário? [3] Quais 

informações são importantes? [4] Como se quer comunicar? [5] Quais as 

possibilidades que as novas tecnologias de informação e comunicação oportunizam? 

De forma dialógica e coletiva, construiu-se o entendimento com os alunos de que, o 

patrimônio cultural como representação social e cultural, também é um processo de 

comunicação, transmissão e atualização, sendo importante a afirmação e a expressão 

da identidade e a recriação de valores e significados sociais e culturais. E que, na 

atualidade, as tecnologias de informação e comunicação consistem em represas de 

informação, e constituem numa arena central na construção da inteligibilidade do 

mundo. Sendo assim, foi proposto o Trabalho Final da disciplina aos alunos: o 

Inventário Participativo publicado na rede social Instagram.  

 

FIGURA 27 - Encontro 08 com os alunos. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

O Instagram é uma rede social online de compartilhamento de recursos audiovisuais 

e que pode ser baixado e utilizado via softwares livres (os sistemas operacionais de 

aparelhos celulares). Faz sentido utilizar o aparelho celular porque: 
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Em outros termos: os aparelhos contêm programas que se opõem à tendência 
universal rumo à entropia. Isto acontece porque os aparelhos são produtos humanos e 
o homem é ente engajado contra a estúpida tendência do universo a desinformar-se. 
O homem é ente que, desde que estendeu a sua mão contra o mundo, procura 
preservar as informações herdadas e adquiridas, e ainda criar informações novas. Esta 
é a sua resposta à ‘morte térmica’, ou, mais exatamente, à morte. ‘Informar!’ é a 
resposta que o homem lança contra a morte. Pois é de tal busca da imortalidade que 
nasceram, entre outras coisas, os aparelhos produtores de imagens. O propósito dos 
aparelhos é o de criar, preservar e transmitir informações. Nesse sentido, as 
imagens técnicas são represas de informação à serviço da nossa imortalidade 
(FLUSSER, 2008, p. 26, grifo nosso). 

 

Dodebei (2006, p. 01) defende que, preservar o Patrimônio Cultural transforma-o em 

objeto informacionial, e que, “representá-lo digitalmente garante sua proteção contra 

o perigo da perda, assim como garante sua autenticidade, sem negar sua condição 

de circunstancialidade processual”. Porque o meio digital favorece o entendimento do 

bem cultural como objeto informacional em constante desenvolvimento. 

Ainda, a utilização das redes sociais permite a incorporação de produções 

audiovisuais, o que possibilita, também, uma afirmação identitária ao “incluir a imersão 

no mundo da cultura visual como estratégia de produção compartilhada do 

conhecimento”, de forma a expandir as oportunidades de informação sobre os 

processos sociais e culturais e os grupos produtores e detentores das práticas 

culturais (MARTINS, TEIXEIRA e VIANNA, 2013). 

Procura-se, assim, a construção de uma identidade visual, sua afirmação e 
representações, afirmando-a na esfera pública contemporânea, através da 
recuperação da sua memória e da sua propagação estética e das novas mídias da 
sociedade em rede, incidindo indubitavelmente sobre o processo de construção 
estética da identidade cultural (MARTINS, TEIXEIRA e VIANNA, 2013, p. 33). 

 

No mesmo sentido, Maciel (2016), considerando que o real é inatingível porque ele 

sempre chega sob alguma forma de narrativa – verbal ou visual –, ressalta que a 

produção audiovisual origina um documento que se constitui numa forma de 

representação verbal e visual. O recurso audiovisual, portanto, é uma “possibilidade 

narrativa a serviço de determinado discurso” (MACIEL, 2016, p. 85). 

Dodebei (2011) ainda ressalta a necessidade da reprodutibilidade à permanência de 

uma memória. E a tecnologia sempre contribuiu para a fixação material de momentos 

importantes da ação social: da pintura rupestre até a imprensa, o disco e o cinema; e, 

atualmente, pelas mídias. 
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A web vista como espaço mítico da memória social cria um fértil terreno de pesquisas 
sobre o comportamento e as propriedades dos meios de produção do conhecimento, 
quer sejam eles de natureza história, artística ou técnica [...]. Blogs e portais de 
depoimentos como o Museu da Pessoa oferecem essa oportunidade de registrar as 
memórias individuais, de transformar o privado em público, de autorizar a reformatação 
das memórias, e acima de tudo, de dividir a autoria. O coletivo parece ser atributo 
principal que faz da web um grande centro virtual da memória do mundo (DODEBEI, 
2006, p. 05). 

 

O Museu da Pessoa, mencionado por Dodebei (2006), surgiu em 1991, durante a 

exposição “Memória e Migração”, no Museu da Imagem e do Som (MIS) em São 

Paulo, em que qualquer pessoa poderia contar a sua história. O propósito do Museu 

é permitir que toda pessoa tenha o direito e a oportunidade de ter reconhecida e 

eternizada a sua própria vida como uma fonte de conhecimento e compreensão da 

sociedade. Atualmente, o Museu da Pessoa conta com um acervo de 20.900 histórias 

de vida registradas em recurso audiovisual e 62.000 fotos e documentos, todos 

disponibilizados na web, no site2 (MUSEU DA PESSOA, 2022). 

Foi feita, ainda, uma provocação aos alunos. Serres (2018) levantou uma questão de 

que, apesar do avanço das tecnologias de informação e comunicação, bem como do 

uso de aparelhos, o formato página dos livros ainda domina, e a tela dos aparelhos a 

reproduz.  

Esse formato-página nos domina de tal forma, mesmo sem sabermos, que as novas 
tecnologias ainda não o abandonaram. A tela do computador – que se abre como um 
livro – o imita, e a Polegarzinha ainda escreve nele com seus dez dedos ou, no celular, 
com os dois polegares. Terminado o trabalho, ela corre para imprimir. Os novidadeiros 
de todo tipo procuram o novo livro eletrônico e a eletrônica ainda não se via livre do 
livro, embora implique algo bem diferente desse, bem diferente do formato trans-
histórico da página. Falta descobrir-se algo. A Polegarzinha vai nos ajudar (SERRES, 
2018, p. 40-41). 

 

Isso significa que as novas tecnologias permitem a superação do formato espacial 

inspirado pelo livro e pela página. Assim foi problematizado aos alunos – os 

“Polegarzinhos” – que o Inventário Participativo não precisava ter o formato espacial 

da página, e que as diversas formas de representação trabalhadas ao longo da 

disciplina poderiam contribuir para isso. 

Por fim, pode-se dizer que o Trabalho Final é a continuação da Atividade 02. Se na 

Atividade 02 os alunos fizeram a organização das informações utilizando a linguagem 

                                                           
2 Link de acesso ao site do Museu da Pessoa: < https://museudapessoa.org/ >.  
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verbal, bem como a coleta de informações complementares via pesquisa e 

levantamento de fotografias dos seus acervos pessoais, o Trabalho Final consistiu 

no planejamento de como comunicar as informações organizadas na Atividade 

02. Esse planejamento foi fundamental, uma vez que a forma de comunicação, 

utilizando múltiplas linguagens – desenho (analógico ou digital), colagem, 

fotografia, audiovisual etc. – potencializada pelas possibilidades da rede social, 

constituem a forma de representação das referências culturais identificadas 

pelos grupos. Vale ressaltar que os grupos tiveram total autonomia para selecionar 

as informações para a construção do Inventário e para definir quais as linguagens 

utilizadas. 

 

3.3.4 Etapa 3 – Organização e sistematização do conhecimento construído e 

finalização do processo 

 

A educação dialógica, comprometida com a construção coletiva do conhecimento, 

viabiliza o desvelamento do mundo – não no sentido do educador desvelar o mundo 

aos educandos, mas no sentido de que os educandos se tornem os sujeitos 

desveladores, do mundo e de si mesmos. Nesse desvelamento, os educandos 

passam a se reconhecer como seres transformadores da realidade – como sujeitos 

que estão no mundo e com o mundo, criando-o; assim, eles se assumem como 

autores da sua própria trajetória sócio-histórica e detentores do próprio destino da sua 

cultura. O importante é que “os homens se sintam sujeitos de seu pensar, discutindo 

o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente, 

nas suas sugestões e nas de seus companheiros” (FREIRE, 2019, p. 166). 

Dessa forma, a Etapa 3, de sistematização do conhecimento construído e finalização 

do processo, consistiu no momento em que os educandos – ao passo que construíam 

conhecimentos sobre as suas práticas culturais, interpretando-as – puderam teorizar 

sobre as suas práticas, comunicando-as por meio de um dispositivo de representação 

com a utilização de diversas linguagens (FREIRE, 2019). Por isso, o Trabalho Final 

da forma que foi proposto e desenvolvido. 

O Encontro 09 (Fig. 28), dia 26 de outubro, foi destinado para o atendimento aos 

grupos para o desenvolvimento do Trabalho Final. Nesse encontro, os atendimentos 
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ocorreram todos na mesma sala do Google Meet, de forma que os grupos pudessem 

acompanhar os atendimentos um do outro. Já no Encontro 10, dia 09 de novembro, 

que também foi destinado integralmente a atendimento, os atendimentos foram 

realizados com os grupos separadamente, para que fosse possível adentrar nas 

especificidades do trabalho de cada grupo. 

 

FIGURA 28 – Encontro 09 com os alunos. 

 

Fonte: Arquivo da disciplina “Patrimônio cultural e representação: por uma identificação das 

referências culturais da vida universitária em São Carlos” (IAU2109 – 2ºS/2021), 2021. 

 

No Encontro 11, dia 16 de novembro, os grupos coletivizaram os Trabalhos Finais em 

uma apresentação para a turma. Foi um momento de muita interação, pois os alunos 

a todo instante se reconheciam como detentores das referências culturais 

apresentadas pelos grupos. Também foi um momento de ativação de memórias, uma 

vez que, em decorrência da pandemia, os alunos não puderam realizar as práticas 

culturais que foram representadas nos anos de 2020 e 2021 – lembrando que, nesse 

momento, já era o 20º mês em que as aulas eram remotas. 

No Encontro 12, o último, realizado no dia 23 de novembro, houve o encerramento da 

disciplina. Os alunos foram convidados a falar sobre o que acharam do processo, a 
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fazerem observações sobre os trabalhos. E, por fim, foram submetidos a uma 

entrevista estruturada com perguntas abertas via formulário Google. 

 

3.3.5 Os Trabalhos Finais 

 

Todos os trabalhos – que compõem, em conjunto, o Inventário Participativo de 

referências culturais dos universitários – foram, primeiramente, entregues no formato 

de arquivo digital para o pesquisador, a fim de documentar e compor o acervo da 

disciplina optativa. Depois, os trabalhor finais foram publicados em novembro de 2021 

no Instagram no perfil @inventario_usp_sc . O perfil foi estruturado pelo pesquisador 

e pela monitora da disciplina. Porém, o Instagram derrubou o perfil em dezembro de 

2021. O pesquisador tentou reativar o perfil de inúmeras formas, mas não conseguiu. 

Em fevereiro de 2022, o pesquisador e a monitora da disciplina estruturaram 

novamente um outro perfil no Instagram: @inventario.usp.sc (link de acesso: < 

https://www.instagram.com/inventario.usp.sc/ >). Entre fevereiro e março de 2022 

todos os trabalhos foram pulicados no novo perfil. 

O Grupo 01 foi composto pelos alunos: Fabiana Oliveira Palmeira, Mayara Bandeira 

Macedo, Otavio Thimoteo Picolo e Yasmin Natália Migliati. O grupo utilizou as 

seguintes linguagens para desenvolvimento do trabalho: linguagem verbal escrita e 

desenho digital. 

O grupo trabalhou na categoria Lugar, e abrangeu alguns lugares importantes para a 

vida universitária no município de São Carlos, dentre eles a rodoviária, o Japa Açaí, o 

restaurante universitário e o Kartódromo. O grupo, utilizando-se de linguagem do 

conhecido Jogo da Vida3, associou esses lugares às fases da graduação e ao período 

do semestre, à rotina da vida universitária: a rodoviária como o início da vida 

universitária, o local onde se desembarca em São Carlos (não só no início da 

graduação, mas semanalmente no caso dos alunos de outros municípios); o Japa Açaí 

como ponto de encontro dos alunos para descontração, para aliviar a tensão depois 

da aula; o restaurante universitário, ponto de encontro de todos os alunos USP, que, 

                                                           
3 Jogo de tabuleiro produzido pela Estrela, em que os jogadores passam pela simulação de diversas 
situações cotidianas relacionadas à família, trabalho etc. e, a todo momento, são obrigados a tomar 
decisões e sofrer com as consequências delas. 
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mais do que local das refeições, é local de conversar com os amigos nas filas, ficar a 

par do que está acontecendo no campus, das festas etc.; e o Kartódromo, onde ocorre 

uma feira aos finais de semana, e os alunos que ficam em São Carlos vão para fazer 

compras ou comer alguma coisa com os amigos (Fig. 29). 

 

FIGURA 29 – Trabalho do Grupo 01 diagramado para publicação no Instagram. 

 

Fonte: OLIVEIRA et al, 2022. 

 

O Grupo 02 foi composto pelos alunos: Eduardo Vieira Jodar, Giovanna Jacomelli, 

Luiza Nascimento Gonçalves e Thaís de Miranda. O grupo utilizou as seguintes 

linguagens para desenvolvimento do trabalho: linguagem verbal escrita, desenho 

digital e linguagem audiovisual. 

O grupo trabalhou na categoria Celebrações, no qual foram abordadas diversas 

festas e celebrações que fazem parte da vida universitária. Simulando um jogo 

eletrônico, o grupo apresentou o TUSCA em destaque, com: toda a preparação para 

participar da festa – iniciando com o tipo de roupa e calçado adequado –; o que ocorre 

durante a festa – que são os jogos de diversas modalidades, as festas (pré-corso, 
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corso, tendas, festas noturnas – que são as que os artistas famosos se apresentam –

, TUSCA zone) e o que se consome nelas (bebidas e comidas); as tradições da festa 

– como o deslocamento dos grupos por ônibus, grandes filas para entrar, para pegar 

bebida e comida, sujar-se na lama (uma vez que as festas ocorrem em locais com 

chão de terra batida); e as lembranças da festa – canecas, coletes, registros 

audiovisuais etc. – que acabam por serem disparadores da expectativa pelo evento 

do próximo ano (Fig. 30 a 34). 

 

FIGURA 30 – Post de apresentação do trabalho do Grupo 02 diagramado para publicação no 

Instagram. 

 

Fonte: JODAR et al, 2022. 
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FIGURA 31 – Post de apresentação de um dos membros que compôs o Grupo 02 diagramado para 

publicação no Instagram. 

 

Fonte: JODAR et al, 2022. 

FIGURA 32 – Post de apresentação do vestuário utilizado nas celebrações universitárias diagramado 

para publicação no Instagram. 

 

Fonte: JODAR et al, 2022. 
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FIGURA 33 – Post de apresentação de uma das várias celebrações universitárias diagramado para 

publicação no Instagram. 

 

Fonte: JODAR et al, 2022. 

 

FIGURA 34 – Post de apresentação da celebração TUSCA diagramado para publicação no 

Instagram. 

 

Fonte: JODAR et al, 2022. 

 



218 
 

O Grupo 03 foi composto pelos alunos: Carolina de Oliveira Melo Silva, Júlia 

Simabukuro, Marcela Martins de Oliveira e Márcio Antonio Lino Júnior. O grupo 

trabalhou da categoria Saber, no qual foi abordada a prática das escritas e desenhos 

nas paredes do IAU.  

De forma bastante sensível, o grupo conseguiu compreender as especificidades e as 

qualidades de cada registro nas paredes de cada lugar no IAU, relacionando-os às 

fases da graduação em que eles foram produzidos. Para isso, utilizou a linguagem 

verbal escrita, desenho digital e fotografia. O grupo identificou que a prática teve início 

por volta de 2014, e que pelo fato de os ateliês do IAU serem onde os alunos passam 

mais tempo, para assistirem as aulas e para fazerem os trabalhos, a maior parte dos 

registros estão nas paredes deles ou próximas a eles. Os registros nas paredes – por 

desenhos ou por escrita – abarcam as vivências compartilhadas no cotidiano, são 

manifestações espontâneas que desencadeiam uma sucessão de referências 

formando uma rede de representação do desse cotidiano. Eles também funcionam 

uma comunicação entre os alunos em tempos paralelos, uma vez que os registros do 

ateliê do 1º ano realizados por uma turma serão vistos pela turma seguinte no próximo 

ano, e assim sucessivamente (Fig. 35 a 38). 

 

FIGURA 35 – Trabalho do Grupo 01 diagramado para publicação no Instagram. 

 

Fonte: SILVA et al, 2022. 
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FIGURA 36 – Post de apresentação de um dos membros que compôs o Grupo 03 diagramado para 

publicação no Instagram. 

 

Fonte: SILVA et al, 2022. 

 

FIGURA 37 – Post de apresentação com a colagem de fotografias das escritas das paredes 

presentes nas paredes do IAU diagramado para publicação no Instagram. 

 

Fonte: SILVA et al, 2022. 
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FIGURA 38 – Post de apresentação a fotografia de desenhos presentes nas paredes do IAU 

diagramado para publicação no Instagram. 

 

Fonte: SILVA et al, 2022. 

 

O Grupo 04 foi composto pelos alunos: Francisco Ferreira Peppe, Joyce Gabriele 

Pereira Gonçalves, Mariana Abramo Fugagnolli e William Moreira Sahm. O grupo 

trabalhou na categoria Forma de expressão, no qual foi abordado o caderno de 

desenho produzido na graduação em Arquitetura e Urbanismo. Utilizando a linguagem 

do desenho digital, linguagem verbal escrita e linguagem audiovisual, o grupo 

interpretou que o caderno se torna uma coleção pessoal de cada aluno sobre as 

percepções, inferências e representações das atividades realizadas e para as quais 

ele é suporte, que são as viagens acadêmicas. Ele é, portanto, uma evidência desse 

processo de desenvolvimento da linguagem do desenho, da observação e da 

percepção da paisagem urbana. O grupo registrou o processo de construção do 

caderno, desde o corte das folhas, a costura, até como desenhar no caderno – 

contemplando os gestos, materiais e práticas envolvidos no ato de desenhar no 

caderno (Fig. 39 a 42).  
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FIGURA 39 – Trabalho do Grupo 04 diagramado para publicação no Instagram. 

 

Fonte: PEPPE et al, 2022. 
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FIGURA 40 – Frame de vídeo produzido pelo Grupo 04 com o tutorial para a produção de um 

caderno. 

 

Fonte: PEPPE et al, 2022. 
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FIGURA 41 – Frame de vídeo produzido pelo Grupo 04 com a apresentação das possibilidades de 

utilização do caderno de desenho. 

 

Fonte: PEPPE et al, 2022. 
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FIGURA 42 – Frame de vídeo produzido pelo Grupo 04 com a apresentação de um dos membros do 

grupo. 

 

Fonte: PEPPE et al, 2022. 

 

E o Grupo 05 trabalhou na categoria Lugar, contemplando especificamente o espaço 

do IAU. O grupo foi composto pelos alunos: Eduardo Galbes Breda de Lima, João 

Batista Cavaroli Stivanin, João Vitor de Aquino Ferreira e Laura Hiilesmaa. 

O grupo utilizou a linguagem escrita verbal, desenho digital, fotografia e colagem 

digital. Essas linguagens foram mobilizadas para elaboração de memes – que são 

imagens na internet relacionados ao humor –, e detalhou todas as práticas, 

habilidades, costumes e valores dos alunos de graduação do curso de Arquitetura e 

Urbanismo do IAU. Como, por exemplo, utilizando memes starter pack, o grupo 

caracterizou momentos importantes dos alunos de graduação do IAU: recepção dos 

calouros, o ARRAIAU (festa junina dos alunos), as viagens didáticas, o final de 

semestre (em que eles têm que produzir muitos trabalhos – desenhos arquitetônicos, 

maquetes físicas e digitais, pranchas de apresentação etc., tendo que recorrer a 

diversos materiais e softwares). Também registraram situações cômicas do cotidiano 

(Fig. 43 a 47). 
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FIGURA 43 – Post com a apresentação de um dos membros do Grupo 05. 

 

Fonte: LIMA et al, 2022. 

 

FIGURA 44 – Post com a apresentação da trajetória histórica do IAU – de departamento da EESC em 

1985 até a autonomia como instituto em 2010. 

 

Fonte: LIMA et al, 2022. 
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FIGURA 45 – Post com a comparação entre as aulas presenciais antes da pandemia e as aulas 

remotas durante a pandemia. 

 

Fonte: LIMA et al, 2022. 

 

FIGURA 46 – Post com o starter pack – meme que visa descrever e ilustrar uma cultura – das 

viagens didáticas realizadas no IAU. 

 

Fonte: LIMA et al, 2022. 
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FIGURA 47 – Meme com as intersecções de interesses e hábitos da comunidade do IAU (alunos, 

professores e funcionários). 

 

Fonte: LIMA et al, 2022. 

 

3.3.6 Dados das entrevistas estruturadas 

 

Os 20 alunos participantes da coleta de dados foram submetidos a uma entrevista 

estruturada com perguntas abertas no dia 23 de novembro. Eles tiveram trinta e cinco 

(35) minutos para responder às seis (6) perguntas, o que corresponde ao tempo entre 

cinco e seis minutos para responder cada questão. A entrevista foi aplicada via 

formulário Google. Todas as respostas estão transcritas integralmente e foram 

organizadas conforme as perguntas. 

A pergunta 01 foi: “Você considera que o processo de Educação Patrimonial do qual 

participou foi imprescindível para a identificação das suas referências culturais, que 

fazem parte da sua vida como universitário (a) do Campus USP São Carlos? 

Explique.” Seguem as respostas dos alunos. 
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Sim. Ainda que participasse ativamente dos eventos e manifestações promovidos pelos 
alunos do instituto, antes da disciplina não os via como Patrimônio Cultural. 
Compreendê-los dessa forma me trouxe um novo olhar para esses eventos, 
entendendo-os como parte da nossa formação e da nossa história como alunos, de 
modo que, quando surgir novamente a oportunidade de participar desses momentos, 
haverá também uma maior preocupação no sentido de registra-los de alguma forma, 
para que assim essa história não se perca (SILVA, 2021). 

 
Creio que o processo de Educação Patrimonial da disciplina foi fundamental para a 
compreensão de aspectos e referências culturais que fazem parte do meu cotidiano, 
que, no entanto, não reconhecia como parte de um patrimônio cultural e imaterial. Antes 
das aulas dessa matéria optativa, acreditava que esse tipo de conhecimento, parte da 
minha vivência, não se enquadraria como integrante de algo que pudesse ser 
reconhecido como patrimônio. Acreditava que só pudesse fazer tipo desse 
conhecimento produções reconhecidas por órgãos que se dedicam às questões 
patrimoniais. Com o trabalho desenvolvido, pude abrir os olhos para expressões e 
manifestações do meu dia a dia com um outro olhar, algo que pudesse fazer parte de 
um inventário participativo (LIMA, 2021). 

 
Considero que o processo de Educação Patrimonial do qual participei serviu para 
esclarecer as referências culturais da minha vida em São Carlos como estudante do 
IAU-USP. Anteriormente eu já identificava essas vivências na minha rotina, não como 
patrimônio cultural e nem organizado nos tópicos que separamos nessa disciplina 
(celebrações, saberes etc). Então, sim, foi essencial essa educação para que eu 
pudesse perceber como as práticas da vida universitária também podem e devem ser 
reconhecidas como patrimônio, dotadas de valor histórico e cultural (JODAR, 2021). 

 
Sim, uma vez que nos permitiu atentar-nos para tais práticas e tradições presentes no 
nosso cotidiano enquanto universitários, e compreendê-las com outro olhar para além 
do corriqueiro (PALMEIRA, 2021).  

 
Sim, no sentido de que o processo de educação patrimonial me apresentou, 
principalmente, uma nova perspectiva sobre o que é patrimônio cultural e quais são as 
nossas relações com ele, bem mais próximas e diretas do que pensava e sabia. A 
abordagem da disciplina nos instigou a participar ativamente do que estava sendo 
discutido, de maneira que quem propôs o que seria inventariado, em específico, fomos 
nós (alunos). Desta forma, nossa identificação com o objeto de estudo pode ser 
entendida como um exemplo de como devemos tratar questões relativas ao que seria 
patrimônio ou não, quem tem autoridade para decidir ou não, pois o objeto estudo (o 
caderninho de desenho) é extremamente presente na nossa cultura universitária. Até 
mesmo em função do contexto de pandemia e distanciamento social e 
consequentemente do campus e do convívio usual do ambiente universitário, onde 
essa cultura (e os caderninhos) sofreu com certas adversidades: inventariar o 
caderninho de desenho foi uma forma de resgatar essa cultura e se sentir integrado 
novamente, mesmo que à distância (PEPPE, 2021). 

 
Sim. Como já exposto por alguns colegas da disciplina, antes das aulas, não tinha ideia 
de que seria possível classificar detalhes e características do meu cotidiano como 
universitária da forma como foi ensinada na disciplina. Através do conteúdo 
apresentado e das discussões realizadas em aula foi possível parar, pela primeira vez, 
e enxergar atividades e hábitos simples como o ato de ir diariamente ao bandejão com 
meus amigos, como parte da construção de um processo cultural (JACOMELLI, 2021).  

 

Sim. Antes de passar pelo processo, eu era pouco (ou totalmente) incapaz de 
reconhecer essas referências, por mais que sejam cotidianas. Na realidade, talvez o 
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fato de elas serem baseadas no dia a dia as colocassem em um patamar de 
normalização, o qual mesmo não sendo negativo, acaba limitando essa perspectiva de 
análise e educação. Dessa forma, a disciplina agiu justamente na forma de "abrir os 
olhos" para a identificação das referências culturais universitárias do dia a dia, antes 
desconsideradas, mas agora reconhecidas e pertencentes a um processo continuo de 
aprendizado (STIVANIN, 2021). 

 

Sim pois muitas práticas e saberes estavam naturalizados por mim e portanto eram 
invisíveis aos olhos como referências culturais (FERREIRA, 2021).  

 

Sim. Antes, apesar de reconhecer algumas das práticas do corpo universitário como 
tradições, etc, eu nunca tinha, de fato, pensado nelas como cultura propriamente dita. 
Como foi dito, a disciplina nos ajuda a desfetichizar não só o conceito de patrimônio, 
mas também o de cultura, o qual antes eu pensava ser apenas uma esfera mais macro, 
como samba, bossa nova, folclore, etc. (GONÇALVES, J.G.P., 2021). 

 

Sim. Durante o processo pude identificar as referências que antes eram apenas parte 
de uma rotina e passavam despercebidas por mim. Com a disciplina, buscar esses 
referenciais trouxe protagonismo pra essas práticas e para a relevância delas para o 
nicho universitário de São Carlos (SIMABUKURO, 2021).  

 
Sim. Antes de cursar a disciplina, meu conceito de patrimônio e de cultura estava ligado 
quase exclusivamente ao erudito, ao clássico e ao acadêmico, como se fosse um 
universo a parte das minhas próprias vivências. Com a ampliação dos conceitos 
trabalhados em aula e com o exercício prático que convidava os alunos a expressarem 
suas referências livremente, percebi que também sou uma produtora cultural. A partir 
disso, identifiquei a importância das práticas e hábitos que constituem o meu cotidiano 
universitário, pois eles também devem ser valorizados e preservados (HIILESMAA, 
2021). 

 

Considero que sim. Na verdade, identificar a cultura dentro do universo universitário de 
São Carlos já era algo que eu tinha de forma um pouco clara, porque é uma questão 
de observação do entorno, mas eu nunca tinha pensado nesses costumes e nessa 
cultura como um patrimônio que interfere na minha vida ou nas minhas ações e próprios 
costumes. É como se eu soubesse que existe a diferença em relação a outras cidades 
ou modos de vida, mas nunca me atentado na real influência sobre (mesmo que São 
Carlos tenha completamente mudado a minha forma de viver e de me portar ou me 
vestir, eu nunca tinha me atentado no quanto esses elementos de referência cultural 
realmente agiram e continuam agindo sobre mim). Acho que isso ficou até mais forte 
no trabalho final, que meu grupo fez de celebrações. Para mim foi muito surpreendente 
pensar que o costume de ir em festas e o tipo de festa eram uma referência cultural e 
um patrimônio do universitário de São Carlos, algo que tem real relevância no 
entendimento do viver universitário daqui (GONÇALVES, L.N., 2021). 

 
Sim, através do desenvolvimento do trabalho, das apresentações e das aulas 
expositivas, pude ter um novo olhar acerca dos elementos da vida universitária em São 
Carlos, já normalizados na vivência acadêmica, e aborda-las como patrimônio. Como 
o ato de pintar as paredes dos ateliês do instituto, antes visto de forma ordinária, agora 
compreendo como uma das principais formas de compartilhamento de ideias e saberes 
dentro do instituto, com uma linguagem própria enriquecida com auto referências. Além 
disso, com o consequente apagamento que houve com a pintura dos ateliês, pude notar 
também a importância do registro e manutenção dessas formas de expressão (LINO 
JUNIOR, 2021). 
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Acredito que sim, pois apesar de conhecer sobre a vivência estudantil e seus hábitos, 
não tinha identificado isso como uma referência cultural universitária e da sua 
importância. A educação patrimonial foi importante para me ver como agente do 
processo e responsável também pela preservação (OLIVEIRA, 2021).  

 

O processo de educação patrimonial promovido pela disciplina foi essencial para que 
o conceito de patrimônio cultural fosse aprendido por mim e identificado nas diversas 
atividades e vivências que tenho enquanto universitária do Campus USP São Carlos. 
Sem esse processo de educação, não entendia as celebrações, os costumes e os 
saberes que temos como patrimônio, pois minha compreensão era muito vinculada ao 
patrimônio de pedra e cal (FUGAGNOLLI, 2021). 

 
Sim, acredito que o processo de analisar o contexto que vivo com amigos e colegas, 
me fez perceber como construímos referências culturais muito próprias e nos 
relacionamos com a cidade de forma singular (MACEDO, 2021). 

 
Sim, porque a matéria me mostrou que patrimônio cultural não se limita a prédios, artes 
e danças de um povo. Ela também pode ter uma abrangência mais pessoal, como 
gostos, costumes, formas de se expressar, etc. (PICOLO, 2021).  

 
Sim, foi imprescindível ter entendimento sobre o histórico das atividades que 
desenvolvemos e participamos como universitários, experienciar essas atividades e ter 
contato com pessoas que as experienciaram me ajudou a identificar o que faz parte da 
cultura universitária (MIRANDA, 2021). 

 
Sim, sem o processo eu jamais iria entender como meus atos são considerados cultura 
e que é algo também praticado por outros alunos do campus (SAHM, 2021). 

 

Sim, acredito que o processo educativo permitiu nos revisitarmos o nosso papel como 
universitário dentro do campus. Isso acabou se evidenciando mais ainda no período 
que estamos onde acabamos ficando distantes dessa realidade por um grande tempo 
(MIGLIATI, 2021).  

 

A pergunta 02 foi: “Ao longo do processo, você conseguiu se reconhecer como um 

produtor cultural, detentor das suas próprias referências culturais e do seu próprio 

patrimônio cultural? Explique.” Seguem as respostas dos alunos. 

 
 

Sim. No caso do tema do meu trabalho, O Saber, abordamos as intervenções 
realizadas pelos alunos nas paredes do instituto, intervenções estas realizadas por mim 
e por meus colegas, e que hoje vejo como um registro cultural importante da vida dos 
alunos no instituto (SILVA, 2021). 

 

Sim, comecei a me reconhecer como um agente em um processo maior de formação 
do patrimônio cultural principalmente no IAU, objeto de estudo do meu trabalho. Nunca 
havia refletido sobre isso anteriormente, observava minhas ações e participações nas 
tradições do Instituto como práticas do cotidiano, sem pensar que isso é parte de um 
patrimônio cultural interessante e único, que deve ser discutido e preservado. Agora 
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me vejo como um protagonista neste processo e um dos formadores dessa vivência 
(LIMA, 2021). 

 

Sim, ao longo do processo pude me identificar com colegas que têm as mesmas 
práticas culturais que eu e outros que vivem uma vida totalmente diferente, mesmo 
cursando a mesma faculdade no mesmo local. Dessa forma me reconheci como 
produtor cultural, apto a enumerar práticas e vivências que me diferenciam e, ao 
mesmo tempo, me fazem parte do grupo maior, os estudantes do IAU-USP (JODAR, 
2021). 

 
Sim, e como justificativa destaco a importância que o reconhecimento, tanto em mim 
quanto no coletivo, teve na disciplina. Compreender como as vivências, práticas, 
tradições e espaços que fizeram parte de minha trajetória como universitária se 
apresentaram na jornada de cada um dos alunos de forma diferente, e sobretudo como 
esse mesmo patrimônio cultural tem em sua história e construção o protagonismo do 
universitário. Isso permitiu com que eu me reconhecesse como produtora cultural nesse 
âmbito (PALMEIRA, 2021). 

 
Sim, ao longo do processo, aprendi que o que fazíamos e produzíamos como 
estudantes, em específico do IAU USP, era compartilhado por um grupo de pessoas, 
criando um círculo de pessoas (na qual também me incluo) com as mesmas 
referencias, com uma cultura compartilhada. Nesse sentido e com a realização do 
exercício, entendi que esse processo não se aplica apenas para o caso do IAU em 
específico, mas sim quaisquer referências que um grupo social possa possuir com 
algum patrimônio material ou imaterial (PEPPE, 2021). 

 
Sim. Já na primeira aula puder notar que grande parte das minhas referências culturais 
e, consequentemente, meu patrimônio cultural tinham características bastente 
diferentes das dos demais alunos. Mesmo sendo parte de um mesmo grupo de 
"Universitários do Campus da USP de São Carlos", a particularidade das nossas ações 
e escolhas cotidianas moldou diferentes manifestações e formas culturais, 
apresentadas ao longo da disciplina (JACOMELLI, 2021). 

 

Sim. O processo como um todo foi estruturado para tal: desde o princípio, fomos 
orientados a expor e explicar nossas práticas culturais, práticas essas que se referem 
à cultura universitária em geral, mas que surgem de ações, costumes e convenções 
tanto coletivas como individuais. Dessa forma, como universitário e imerso nesse 
contexto, foi possível o auto reconhecimento como produtor cultural (STIVANIN, 2021). 

 

Sim, ao colocar as práticas culturais próprias em análise, foi possível identificar as 
contribuições individuais e coletivas nas tradições universitárias, nos eventos e 
práticas. Percebe-se na verdade, que se não fossemos produtores culturais essas 
referências deixariam de existir (FERREIRA, 2021).  

 
Sim, depois que percebi que muito das ações e tradições que os universitários de São 
Carlos praticam é de fato patrimônio cultural, é impossível pra nós não percebermos a 
nós mesmo como parte e produtores desse patrimônio e desde de ações mais simples 
como ir beber água no prédio da pós porque o bebedouro da graduação nunca tem 
água gelada, até eventos que passamos o ano inteiro esperando e nos preparando 
como o tusca, tudo isso é de fato uma expressão do patrimônio cultural desse grupo 
que fazemos parte (GONÇALVES, J.G.P., 2021). 
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Sim. Estudando e coletando informações para o inventário participativo pude me 
reconhecer como agente do processo, o tanto quanto minhas próprias interpretações 
afetam a percepção deste patrimônio e a sua importância para a comunidade 
(SIMABUKURO, 2021). 

 
Sim. Com a possibilidade de expressar minhas próprias referências livremente, percebi 
que não era algo individual. Muitos de meus colegas também se identificam com essas 
referências e práticas. O exercício prático desenvolvido conjuntamente com o professor 
dava a mim e aos outros a chance de construirmos nós mesmos o repertório de nossas 
vivências: o processo foi espontâneo, leve e divertido, por ser uma troca horizontal, 
ativa e democrática de experiências e conhecimentos que desenham o quadro cultural 
pelo qual os alunos passam coletivamente (HIILESMAA, 2021).  

 
Eu diria que mais uma propagadora do patrimônio e das referências do que uma 
produtora, mas sim, consegui reconhecer o meu papel nesse processo e na construção 
dessa cultura de São Carlos. Acho que eu como produtora ficou mais claro na medida 
em que todos os trabalhos que tivemos na disciplina, eu busquei elementos no meu 
acervo pessoal, tanto nas galerias do meu grupo de amigos, com fotos que eu tinha 
tirado, vídeos que eu tinha gravado, ou fotos e vídeos na qual eu estava, quanto com 
a própria memória e vivências (por exemplo quando fizemos o inventário, no segundo 
trabalho, em que o grupo conversou por muito tempo sobre suas experiências e 
percepções em São Carlos) (GONÇALVES, L.N., 2021). 

 
Ao decorrer da matéria e principalmente do trabalho foi possível perceber que 
carregamos uma bagagem patrimonial e cultural, porém não tinha consciência desse 
conhecimento e muito menos sabia caracteriza-lo. O exercício foi importante para 
resgatar essa cultura universitária e para me enxergar como parte de uma tradição 
(OLIVEIRA, 2021).  

 
Sim, principalmente com as apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, 
já que todas as apresentações tiveram a presença de elementos que faziam parte da 
minha vida cotidiana no instituto de arquitetura, no qual não só eu, mas todo o meu 
círculo social participava ativamente (LINO JUNIOR, 2021). 

 

Sim, ao compreender os conceitos de patrimônio cultural, percebi que participo 
ativamente da produção desse patrimônio no campus, assim como todos os alunos, 
pois são práticas e conhecimentos passados ano a ano, de forma a perpetuar 
referências culturais (FUGAGNOLLI, 2021). 

 
Acredito que sim. Conversar com amigos sobre as formas que ocupamos o espaço e 
nos relacionamos com nosso entorno, nos fez perceber as formas que alteramos e que 
construímos uma particular dentro da cidade e entre os grupos nossos grupos e 
saberes culturai (MACEDO, 2021). 

 

Sim, pois tenho meus próprios gostos, preferências e história e, portanto, tenho meu 
próprio patrimônio cultural (PICOLO, 2021). 

 
Sim, a cultura se transmite, e para isso ela precisa de pessoas. Depois da disciplina eu 
consegui me ver como alguém que contribui para sua disseminação. Também pude 
perceber que apesar de ter muitas referências culturais semelhantes, os universitários 
também possuem referências distintas sobre um mesmo assunto, a partir de diferentes 
pontos de vista, que dependem de suas próprias personalidades, ou de terem 
vivenciado a mesma situação de formas e períodos diferentes (MIRANDA, 2021). 
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Sim, durante a realização da atividade final da disciplina foi possível perceber como os 
atos praticados por mim, bem como por meus colegas de curso e de campus 
configuram uma verdadeira cultura acadêmica, uma vivência singular (SAHM, 2021). 

 
Sim, eu, como produtor cultural ficou evidente principalmente durante a discussão e 
realização do inventario, foi onde os integrantes do grupo se reconheceram dentro da 
cultura universitária que o campus carrega. Vale ressaltar que o grupo havia um 
integrante de outro curso, e mesmo assim as referências culturais acabavam se 
intercruzando (MIGLIATI, 2021).  

 

A pergunta 03 foi: “Você considera que a Educação Patrimonial pode ser um 

instrumento fundamental para a compreensão sócio-histórica e na construção de uma 

sociedade participativa? Em que aspecto?” Seguem as respostas dos alunos. 

 

Sim. A noção de Patrimônio Cultural, a partir do momento que é compreendida a partir 
de aspectos que constituem a nossa história como indivíduo, passa a ter um novo 
sentido. Dessa forma, experiências culturais como aquelas apresentadas na disciplina, 
acabam agregando um valor que muitas vezes não existia (SILVA, 2021). 

 

Na minha visão, a Educação Patrimonial pode ser entendida como uma ferramenta 
para o reconhecimento do indivíduo como integrante de um contexto único e construído 
de forma participativa. Essa compreensão pode ocorrer em diversas expressões e 
práticas, podendo se dar em aspectos da culinária, festas, práticas e manifestações 
locais, entre outros. Por meio desse processo o indivíduo pode ver a si próprio e suas 
expressões com outros olhos, se atentando para sua realidade de uma maneira que 
não havia realizado anteriormente (LIMA, 2021). 

 

Sim, no sentido de reconhecer produtores culturais históricos e evidenciá-los no 
processo de construção da sociedade brasileira, ou seja, identificar práticas e tradições 
que nem sempre estão no mesmo patamar de destaque que, por exemplo, o patrimônio 
de pedra e cal. Dessa forma, possivelmente desmarginalizando esses agentes e seus 
produtos culturais, reconhecendo de forma democrática e igualitária sua importância 
na sociedade, valorizando e resguardando práticas que possam se perder com o 
tempo. Por fim, acredito que com isso a sociedade brasileira se torne mais participativa 
no sentido de conhecer sua própria origem e ter orgulho de sua diversidade cultural 
(JODAR, 2021). 

 
Sim, por se tratar de uma metodologia acessível, que permite uma compreensão 
facilitada desses aspectos e, ao mesmo tempo, inclui seus principais agentes, 
diretamente atuantes nesse processo (PALMEIRA, 2021). 

 

Sim, no sentido de que uma educação democrática é essencial para que haja uma 
maior pluralidade de culturas e referências possível. Entretanto, essa educação mais 
democrática e inclusiva só é possível com uma participação de um grupo heterogêneo 
de pessoas, além disso, é importante que as pessoas se sintam parte desse processo, 
se reconheçam, reconheçam suas referências culturais, para assim participar de forma 
mais consciente na sociedade. Nesse sentido, assim como explicado em aula, é 
necessário que todo esse processo de educação e participação seja horizontal, onde 
todos possuam voz para se expressar, principalmente para que pessoas cujas culturas 
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são marginalizadas ou inferiorizadas - em uma sociedade que segregada e exclui - 
reconheçam que também fazem parte de uma sociedade e que suas referências 
culturais também merecem ser valorizadas e ter visibilidade (PEPPE, 2021). 

 

Sim. Todas as pessoas pertencentes a um grupo ou sociedade de alguma forma 
contribuem para a sua formação cultural. Dessa forma, a Educação Patrimonial vem 
como uma ferramenta para ajudar na construção da identidade coletiva e colocar de 
forma concreta a participação de cada indivíduo na construção da história 
(JACOMELLI, 2021). 

 

Sim, completamente. A realidade cultural humana é preenchida por componentes 
materiais e imateriais; saber como identificar, então, como esses componentes se 
relacionam, suas especificidades e as suas nuances são princípios fundamentais para 
a compreensão sócio histórica da sociedade, tornando, por consequência, através da 
identificação das pessoas com o processo, todo o percurso mais participativo 
(STIVANIN, 2021). 

 

Sim. Identidade e interesse na história ao meu ver sempre foram questões complexas, 
especialmente vendo o desinteresse de muitos sobre esses tópicos durante meus anos 
de escola. A partir do momento em que é possível posicionar os indivíduos em relação 
ao patrimônio e a história, sinto que essa relação é de grande proximidade, e essa 
proximidade traz também atitude, domínio e entendimento. Ao se reconhecer como 
agente da história e produtor cultural, é fácil imaginar um engajamento maior das 
pessoas e da sociedade (FERREIRA, 2021).  

 
Sim. Eu acho que a educação patrimonial tem um papel importante para a 
compreensão daquilo que você nunca se deu ao trabalho de compreender, e isso vai 
além da bolha universitário, é algo para a vida, e além de possibilitar conhecer e 
entender o próximo, também ajuda no reconhecimento daqueles que muitas vezes tem 
sua cultura desrespeitada ou diminuída. Podemos trazer exemplos desde os mais 
triviais, até os mais complexos, como a importância das tranças ou do black power para 
a comunidade negra do mundo (GONÇALVES, J.G.P., 2021). 

 
Sim. Por meio da educação patrimonial é possível reconhecer processos que 
contribuem para a construção da identidade de uma comunidade, fortalecendo o 
vínculo cultural entre seus membros (SIMABUKURO, 2021).  

 
Sim. A partir da Educação Patrimonial, é possível desconstruir preconceitos, como no 
meu caso. Em minha concepção prévia de cultura e patrimônio, apenas aquilo que era 
erudito, acadêmico, clássico, poderia ser considerado como cultura verdadeira. Com a 
desconstrução dessa ideia errônea, a cultura e o patrimônio são muito mais amplos e 
englobam também o cotidiano e o hábito das pessoas em geral, sem a classificação 
preconceituosa do que é ou não é cultura. Assim, acredito que a Educação Patrimonial 
pode auxiliar na criação de uma sociedade mais participativa, por supor em sua base 
uma construção coletiva e horizontal de conhecimento e cultura. A sensação é de 
valorização e importância, já que até as pessoas comuns podem participar disso 
(HIILESMAA, 2021). 

 
Totalmente. Durante a aula eu falei que algo que me agregou muito durante as aulas 
foi a quebra do pensamento de patrimônio como algo físico e tradicional. 
Principalmente pelo fator de que eu fiz um trabalho sobre celebrações, algo que foi 
completamente agradável e leve de ser feito, porque era parte do meu dia a dia. 
Quando entramos na universidade tem sempre aquela ideia fixa e propagada de viver 
pela universidade e aproveitar a sua faculdade é só sobre graduação, mas viver a 
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experiência universitária vai muito além disso e eu senti que a disciplina trouxe essa 
quebra do tradicional. Fazer o trabalho sobre o tusca, com vídeos meus e dos meus 
amigos em festas, foi algo muito bacana, porque eu senti que nós estávamos realmente 
transmitindo o que é São Carlos, o que é o universitário de São Carlos e reforçou muito 
o nosso papel na construção e propagação dessa cultura (GONÇALVES, L.N., 2021). 

 
Com certeza a educação patrimonial tem papel fundamental na construção de uma 
sociedade participativa e que valorize sua história. A partir do momento que as pessoas 
tomem consciência da importância de suas referências culturais, patrimoniais e 
coletivas, não teremos cidades que destroem edifícios, anulam culturas e 
menosprezam hábitos construídos (OLIVEIRA, 2021). 

 
Sim. Com as aulas expositivas pudemos compreender que tanto o patrimônio quanto 
o seu reconhecimento como tal são produtos de processos históricos e culturais, sendo 
marcada por elementos característicos de um grupo social. Dessa forma, compreender 
o patrimônio e seus processos é fundamental para uma consciência sócio histórica, e 
participação nesses processos (LINO JUNIOR, 2021). 

 

Considero que a educação patrimonial é fundamental para compreender a imensa 
variedade de referências culturais presentes em diversas sociedades e sua 
importância. A partir desse processo educacional, muitas possibilidades são abertas, e 
muitas populações e grupos podem resgatar heranças culturais e sociais e reivindicar 
que sejam reconhecidos como patrimônios (FUGAGNOLLI, 2021). 

 
Sim, conhecer a si nos faz compreender o outro. Além disso, sabermos nossas origens 
e formas de contato cultural proporciona um conhecimento sobre si e de identificação 
que é importante para a construção da sociedade (MACEDO, 2021). 

 
Sim, porque, com ela, aprendemos que cada indivíduo tem suas preferências, sua 
forma de expressão, enfim, sua cultura. Isso facilita que o indivíduo compreenda que 
existe diferenças e semelhanças culturais com mais facilidade (PICOLO, 2021). 

 
Sim, para que as pessoas tenham uma compreensão sócio histórica e construam uma 
sociedade participativa a educação patrimonial é essencial, pois ela cria uma 
identificação entre as pessoas e o patrimônio cultural abordado (MIRANDA, 2021). 

 
Sim, uma vez que dentro de uma mesma sociedade há a presença de inúmeros grupos 
distintos, a educação patrimonial torna-se imprescindível como ato de propagação da 
noção de participação (SAHM). 

 
Sim, somente pelo método participativo, principalmente durante a realização do 
inventario, foi possível que nós como alunos observássemos essa ambiência cultural 
que nós estamos inseridos, e realmente nos déssemos conta de sua existência e de 
sua riqueza, a ponto de termos referências culturais marcantes que nos trazem para 
dentro dessa comunidade universitária. Acredito que foi só por meio da educação 
patrimonial que pude enxergar a cultura universitária de uma forma mais ampla 
(MIGLIATI, 2021). 

 

A pergunta 04 foi: “Você considera que o processo oportunizou a construção coletiva 

e democrática de conhecimento? Por quê?” Seguem as respostas dos alunos. 
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Sim. Logo no início da disciplina houve uma troca muito importante entre os alunos, 
que trouxeram eventos e questões relevantes na vida universitária de cada um. Mesmo 
após a divisão em grupos para a realização dos trabalhos, grande parte desses eventos 
e questões apresentadas foram utilizadas na proposta do trabalho final, mesmo que 
tivessem surgido de alguém de fora do grupo. Além disso, a coleta de dados e fotos, 
como foi o caso do meu grupo, se deu por meio de uma rede de compartilhamento de 
colegas que muitas vezes nem faziam parte da disciplina. Desse modo, pode-se dizer 
que foi uma construção coletiva, que envolveu não só o grupo responsável pelo tema, 
mas também alunos que hoje cumprem o papel de espectador do nosso trabalho, mas 
que em muitos momentos contribuíram em sua construção (SILVA, 2021). 

 

Acredito que sim, o processo de construção de trabalhos possibilitou discussões 
interessantes em grupos sobre temáticas distintas que integram o nosso cotidiano 
cultural. Aconteceram trocas em pequenos coletivos. Entretanto, acredito que para se 
dar de uma maneira ainda mais abrangente e democrática, seria interessante incentivar 
trocas entre distintos grupos não apenas no momento de entrega do trabalho. Se os 
alunos da disciplina pudessem ter dialogado em conjunto sobre cada uma das 
temáticas envolvidas, creio que os trabalhos seriam mais ricos e ocorreria uma troca 
mais democrática de nossas vivências e conhecimentos. Um exemplo disso se deu no 
dia da entrega (reforçando o quanto seria interessante uma troca entre grupos anterior), 
em que uma aluna que está no último ano do curso reconheceu outros elementos que 
poderiam integrar um trabalho desenvolvido na disciplina (LIMA, 2021). 

 

Sim, pois foi de livre escolha a participação em grupos com interesses em comum, ao 
mesmo tempo em que toda aula o espaço era aberto para a construção de um saber 
que não partisse somente do professor e, sim, fosse compartilhado com os alunos e 
alunas (JODAR, 2021). 

 
Sim, pois permitiu estabelecer paralelos entre as diferentes trajetórias e relações com 
as práticas e saberes reconhecidos, possibilitando o entrecruzamento desses 
resultados entre si, além do compartilhamento destes com os agentes e, 
posteriormente, com a sociedade de forma acessível e difusora, permitindo o 
reconhecimento, a representatividade e a contínua construção desse inventário 
(PALMEIRA, 2021). 

 
Sim, pois possibilitou um diálogo - mesmo que em um grupo pequeno de pessoas - 
sobre uma determinada cultura, a do universitário do campus USP-SC. Diálogo que 
aconteceu de forma heterogênea e inclusiva, onde todos os alunos foram instigados a 
participar e se expressar, de uma maneira muito horizontal, os exercícios foram - de 
certa forma - muito livres, muito provavelmente em função da liberdade de expressão, 
sem a noção de algo mais ou menos importante (PEPPE, 2021). 

 

Sim. As aulas foram feitas de forma bastante diferente do tradicional (da Engenharia 
Civil, ao menos) pois não eram só expositivas por parte dos professores, a todo 
momento os alunos puderam contribuir ativamente na construção de todo o conteúdo 
da disciplina. As opiniões e as experiências de todos eram decisivas e importantes para 
o processo de troca de conhecimentos ocorresse (JACOMELLI, 2021). 

 

Sim, uma vez que durante todo o prosseguimento da disciplina (principalmente nos 
produtos preparados e expostos pelas equipes) o conhecimento foi construído em 
conjunto, agregando diversas visões, experiências, opiniões e perspectivas. Dessa 
forma, pode-se dizer que o processo não só teve uma construção coletiva e 
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democrática, mas que ele só foi possível e teve êxito devido às essas formas de 
organização (STIVANIN, 2021). 

 

Sim, sempre foram levadas em conta as contribuições dos alunos envolvidos, as 
dinâmicas de aula foram alternadas entre apresentações dos alunos e aulas 
expositivas, mas mesmo nos momentos expositivos sempre houve convocações dos 
professores para que a sala participasse, se envolvesse e questionasse as questões 
trabalhadas (FERREIRA, 2021).  

 
Claro. Apesar de estar numa esfera mais micro e específica, já que são as referências 
culturais que especificamente o corpo de universitários da cidade de São Carlos 
praticam, essa esfera engloba toda a cidade que de fato é repleta de universitários. O 
processo de produzir um inventário participativo também contribui para os habitantes 
de São Carlos que não fazem parte da comunidade universitária, compreendam e se 
relacionem melhor com as pessoas (GONÇALVES, J.G.P., 2021). 

 
Sim. Não só os trabalhos apresentados na disciplina possibilitaram uma reflexão 
conjunta sobre as práticas culturais dos estudantes, como também a própria 
idiossincrasia dos temas abordava a coletividade (SIMABUKURO, 2021). 

 
Sim. A orientação e a supervisão do professor no desenvolvimento do exercício não 
tolheram a atuação dos alunos, o que é raro nos processos educativos (pelo menos, 
de acordo com as minhas experiências). Em muitos casos, senão na grande maioria, 
existe uma verticalidade, uma hierarquia que se concentra apenas na simples 
transmissão de um conhecimento já pronto entre professor, o detentor do 
conhecimento, e os alunos, os receptores da informação, sem que haja estímulos além 
desse contexto. No caso dessa disciplina, foi dada aos alunos a possibilidade da 
espontaneidade e da liberdade (é claro, com as devidas orientações e sugestões do 
professor) na hora de elaborar os exercícios propostos, o que resultou em produtos 
genuínos, sensíveis e até divertidos. Além disso, a dinâmica de apresentações e 
participação em aula fez com que os alunos se expressassem e repassassem suas 
vivências para os colegas, estimulando a criação de um conteúdo cultural coletivo 
(HIILESMAA, 2021). 

 
Sim. Em todas as aulas, mesmo as teóricas, havia sempre uma intenção de troca, do 
professor tentando saber o que nós entendíamos a partir dos tópicos passados e a 
discussão a partir da resposta dos alunos, da mesma forma que os atendimentos de 
trabalho possibilitaram a troca. Não era algo unilateral, em que os alunos eram ouvintes 
somente, mas sim algo que visava a construção conjunta da discussão (GONÇALVES, 
L.N., 2021). 

 

O processo ajudou a construir um conhecimento de forma coletiva e considero sim 
democrático também a medida que tivemos um debate e dialogo para escolha do tema 
e construção do processo (OLIVEIRA, 2021).  

 

Sim, durante o desenvolvimento da disciplina sinto que a participação dos alunos foi 
constante e sempre valorizada. Os comentários em classes eram pertinentes no 
sentido de apresentar uma perspectiva individual sobre o assunto apresentado para 
complementar a discussão coletiva. Com as experiências compartilhadas pelos alunos, 
diversos comentários abrangiam todo o corpo discente, o que resultou em trabalhos 
extremamente ricos como forma de representação dos alunos do campus São Carlos 
(LINO JUNIOR, 2021). 
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Sim, o processo promovido pela disciplina durante todas as aulas foi um diálogo aberto 
entre alunos e professores, de forma que o conhecimento foi construído conjuntamente, 
de forma coletiva e, portanto, democrática (FUGAGNOLLI, 2021). 

 
Acredito que dentro da disciplina sim, houveram trocas de conhecimento que antes não 
haviam sido feitas, o que oportunizou conhecer cada um e suas singularidades 
(MACEDO, 2021). 

 
Sim, já que todos os participantes tinham liberdade de expressão durante as aulas e, 
em nenhum momento, alguém que demonstrou ter uma dúvida não foi respondido 
(PICOLO, 2021). 

 

Sim, porque o processo coleta as informações de todas as pessoas que experienciam 
a cultura que será abordada, e reúne os dados mais frequentes, de forma democrática 
(MIRANDA, 2021). 

 
Sim, a disciplina foi, do começo ao fim, realizada utilizando a participação dos alunos 
de forma direta e indireta, ou seja, os alunos eram os agentes de estudo e o objeto de 
estudo, garantindo ao final uma claridade maior da importância do coletivo (SAHM). 

 

Acredito que sim, tanto de maneira interna, por meio das trocas que ocorriam dentro 
do âmbito da sala de aula, seja pelos alunos ou pelos grupos formados, quanto de 
forma externa à comunidade, como uma extensão universitária, pois por meio do 
trabalho final sendo disponibilizado nas Redes Sociais, pessoas de fora desse círculo 
podem conhecer e aprender com os inventários criados (MIGLIATI, 2021). 

 

 

A pergunta 05 foi: “Sobre o modo de sistematizar e organizar o conhecimento 

construído durante o processo: você concorda que o Inventário Participativo é uma 

boa forma de fazer esse registro? Qual é a sua opinião sobre o uso de múltiplas 

linguagens – além da linguagem verbal/escrita, desenhos, imagens, fotografias, 

recursos audiovisuais etc. – para representação na elaboração do Inventário?” 

Seguem as respostas dos alunos. 

 
Sim. A participação ativa e o uso de multimídias nesse processo, cria um ambiente 
interativo que permite diálogos, alterações, e diferentes opiniões. Dessa forma, o 
agente deixa de ser passivo e passa a ter uma experiência diferenciada, que permite 
uma maior aproximação com o inventário e com o contexto no qual ele se insere, de 
forma a criar uma conexão com o trabalho e compreende-lo em diversas camadas 
(SILVA, 2021).  

 
Eu achei interessante o uso de múltiplas linguagens no processo do trabalho, acredito 
que essas formas podem complementar e tornar mais rico o que foi apresentado de 
forma escrita. Contudo, ainda vejo que houve dificuldades nesse trabalho, porque a 
transição de elementos que estavam escritos anteriormente não acontece sem perdas. 
O trabalho escrito ainda é mais completo, tendo informações que são difíceis de serem 
passadas para outras linguagens – vejo que isso aconteceu em todos os grupos. 
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Entendo que a intenção do trabalho não era passar todo o conteúdo para esses outros 
formatos, mas acho importante pontuar que essas linguagens devem ser 
complementares e não substitutas (LIMA, 2021). 

 

Sim, concordo. O inventário participativo nos forneceu os meios necessários para poder 
nos expressarmos da maneira que quiséssemos, seja por texto, foto, animações ou 
vídeos. Um dos únicos limitadores desse processo foi a plataforma do Instagram, mas 
seu uso também foi questionado e tensionado na aula sobre linguagem digital e nosso 
"vício" em nos expressar no formato de folha. De modo geral, o inventário participativo 
teve sucesso em se mostrar diverso, visto a qualidade dos trabalhos e como eles eram 
totalmente diferentes uns dos outros (JODAR, 2021).  

 
Sim, acho relevante abarcar linguagens para além das trabalhadas tradicionalmente no 
ambiente acadêmico, tornando este um repertório de leitura acessível e compreensível, 
além de permitir que os indivíduos tenham liberdade na forma de representarem e 
compartilharem seu conhecimento da forma que os convém e que julguem pertinente 
ao assunto. Também, trabalhar com formas lúdicas e dinâmicas que permitam a 
interação do indivíduo com essas informações, principalmente o reconhecimento e a 
valorização no caso dos universitários, foi uma boa estratégia de registro e difusão 
(PALMEIRA, 2021).  

 
Sim, o "inventariamento" se mostrou muito completo e eficaz quanto a realização de 
registros, levantamento categórico e organizado de informações sobre o objeto. No 
nosso grupo, por exemplo, aprendi coisas sobre o caderninho que não sabia, sua 
história, como surgiu, e principalmente a importância que este tem para os alunos do 
IAU, o quanto ele é uma referência cultural compartilhada e relevante. Além disso, a 
possibilidade de usar diferentes linguagem enriqueceu enormemente o processo de 
representação pois seria difícil de mostrar nossos produtos apenas com uma 
linguagem: os textos, as fotos, os vídeos narrados e os desenhos se encaixaram 
perfeitamente para mostrar de forma exata (e otimizada, ainda mais pelo meio em que 
divulgamos: o instagram) a informação que objetivamos passar (PEPPE, 2021). 

 
 

Sim. O inventário participativo é um método eficiente de registro pois, como o próprio 
nome já diz, por meio da participação dos diversos atores sociais envolvidos no grupo 
que se está inventariando, é possível perceber por diferentes pontos de vista as 
características culturais que o compõe. Com relação as possíveis linguagens a serem 
adotadas na elaboração de um inventário, é bastante importante o uso dos mais 
variados tipos, pois amplia as possibilidades de registro, a qualidade das informações 
coletadas e torna mais real a experiência vivenciada por aquele conjunto de pessoas 
(JACOMELLI, 2021).  

 

Sim. Como o próprio nome já diz, o objetivo era formar uma lista com diversas 
referências que partiria necessariamente de um processo de participação coletiva, 
permitindo que todo o percurso levasse em conta a multiplicidade de visões e 
contribuições que uma equipe diversa e ao mesmo tempo imersa no cenário de 
pesquisa pode oferecer. Além disso, me agradou a variedade de linguagens utilizadas: 
bem como ocorreu com as particularidades de cada integrante da disciplina, a livre 
escolha de formas de representação agregou ainda mais ao processo participativo, 
possibilitando escolhas que não apenas melhor performavam para cada um dos temas 
escolhidos como também levavam maior identificação entre os produtores do conteúdo 
e os futuros consumidores (STIVANIN, 2021).  
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Sim, o Inventário Participativo se demonstrou como uma ferramenta poderosa porque 
durante o processo percebi que as características mais autênticas da vida e cultura 
universitária foram identificadas. Acredito que outros métodos poderiam "enviesar" o 
trabalho e construir uma imagem não tão precisa dessas práticas inventariadas. Sobre 
o uso de outras formas de expressão, essa é uma das atribuições profissionais dos 
arquitetos e urbanistas, explorar as linguagens é uma prática profissional muito 
importante e no campo digital, essas novas formas de aportar informações são ainda 
pouco utilizadas nos meios mais convencionais. Essa busca por novas expressões num 
contexto totalmente digital foi um desafio mas fiquei satisfeito com os resultados 
(FERREIRA, 2021).  

 

Sim. O inventário participativo é importante não só pelo fato que é feito pelas próprias 
pessoas que fazem parte daquilo, como também o uso de diferentes linguagens atinge 
diferentes pessoas de diferentes maneiras, podendo de certa forma, atingir e tocar uma 
pessoa de forma mais intimista do que seria possível se fosse um inventário mais rígido 
(GONÇALVES, J.G.P., 2021).  

 
Acredito que a possibilidade de utilizar múltiplas linguagens contribuiu para o Inventário 
Participativo, pois permitiu ampliar as formas com as quais as práticas culturais são 
expressadas e transmitidas. Também abre para os leitores/ público sua própria 
interpretação do patrimônio. No trabalho das escritas nas paredes, era necessária a 
utilização de diversas linguagens, pois tinha como cerne materiais visuais gráficos e 
textuais (SIMABUKURO, 2021).  

 
Concordo. O Inventário Participativo leva em consideração não apenas questões 
técnicas e acadêmicas, mas também fatores sensíveis e vivências daqueles que estão 
envolvidos no patrimônio inventariado. Assim, o registro por meio do Inventário 
Participativo fica mais condizente com a realidade, que é composta não apenas por 
dados e informações frias mas também conhecimentos e experiências subjetivas. 
Acredito que utilizar múltiplas linguagens para a representação do Inventário 
Participativo traz grandes vantagens, já que a partir delas é possível englobar a 
diversidade de leituras e interpretações feitas pelas pessoas, além de aproximá-las do 
conteúdo inventariado (HIILESMAA, 2021).  

 

Acho que a partir do momento em que o inventário participativo usa de múltiplas 
linguagens para fazer o seu registro, ele é sim uma boa forma. Eu acredito que em 
questões de patrimônio cultural (algo que não é físico), limitar à linguagem verbal é 
muito simplista. Novamente usando o exemplo das celebrações, contar um costume, 
como, por exemplo, o da chuva de bebidas ou chinelo: a experiência nunca vai ser 
passada de forma eficiente só por recursos verbais/escritos, mas a partir do momento 
em que se mostra um vídeo com centenas (ou, no caso do tusca, milhares) de pessoas 
jogando suas bebidas, provocando realmente uma chuva e cantando em coro, o 
entendimento do costume já é outro, é completo. Então, sim, eu acredito que o 
inventário participativo é uma boa forma de fazer o registro se ele usa múltiplas 
linguagens, se adequando aquilo que se quer passar (GONÇALVES, L.N., 2021). 

 

Acredito que a liberdade de escolha da linguagem do inventário é essencial. Todas as 
formas de registar são válidas e cada área do conhecimento irá direcionar para a 
melhor formar de inventariar (OLIVEIRA, 2021).  

 
Sim, principalmente o meu trabalho sobre as escritas nas paredes do ateliê, o 
levantamento dos registros fotográficos feito pelos alunos foi fundamental para resgatar 
as memórias sobre o tema, que já havia sido perdido com a pintura dos ateliês. Além 
do uso de recursos visuais para a sistematização didática para a confecção do trabalho 
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final que seria apresentado para o público, tornando ela mais acessível, interativa e 
apelativa para os usuários do Instagram (LINO JUNIOR, 2021). 

 

Considero que o inventário é uma boa forma de registrar o conhecimento construído, 
pois a partir dele é possível detalhar o objeto de estudo, coletar informações, organizá-
las e guardá-las para que não se percam. A possibilidade de elaborar o inventário em 
múltiplas linguagens é essencial, pois muitas vezes a linguagem em texto acadêmico 
é restrita às universidades e instituições de educação, enquanto os desenhos, 
fotografias, vídeos e imagens podem ser disseminados e compreendidos mais 
facilmente (FUGAGNOLLI, 2021). 

 

Acredito que seja importante, mas muito me questiono das formas de expandir esse 
debate para além da universidade, já que, grande parte da população não teria tempo 
e/ou contato para tal, me questiono sobre procedimentos que possibilitem a construção 
do inventário participativo além da universidade. Acho bom e atual, além de permite o 
registro em locais que a deterioração ocorre de maneira lenta, possibilitando a troca 
por mais gerações (MACEDO, 2021). 

 
Sim, pois o Inventário Participativo testa qual e como o conhecimento da disciplina foi 
entendido pelos alunos, tanto ao se produzir a base de inventário por parte dos alunos, 
quanto ao ter a participação pública, a qual é essencial na criação de um inventário. 
Para mim, o uso de linguagens visuais, escrita e até sonoras tornam a produção do 
inventário mais dinâmica, completa e acessível ao público, o que é essencial (PICOLO, 
2021). 

 
Concordo que o inventário participativo é uma boa forma. Acredito que quanto mais 
linguagens distintas constarem no inventário melhor será seu registro sobre o 
patrimônio cultural abordado, alguns serão mais relevantes que outros dependendo do 
tema, mas utilizar de diferentes linguagens auxilia na compreensão do tema pelas 
pessoas, principalmente no nosso país que muitos não são alfabetizados, mas ainda 
produzem cultura (MIRANDA, 2021). 

 
Sim, o inventário participativo foi suficiente durante o registro do conhecimento. A multi-
linguagem é um fator que abre inúmeras portas para o inventário, tornando-o livre para 
explorar diversas áreas e garantindo, assim, um inventário mais completo e fidedigno 
(SAHM). 

 

Acredito que o Inventario participativo é uma boa forma de realizar o registro pelo fato 
de levar em consideração diversos pontos de vista e de abarcar não apenas "dados 
frios" mas também percepções de determinados lugares ou celebrações. Acredito que 
o uso de múltiplas linguagens seja muito proveitoso, principalmente pelo objetivo final 
da disciplina, que é a disponibilização deles nas Redes Sociais, acredito que por meio 
delas os trabalhos possam ser mais convidativos e até democráticos para o outro 
público que não seja o acadêmico (MIGLIATI, 2021). 

 

A pergunta 06 foi: “Você acredita que o uso de recursos audiovisuais e a elaboração 

do Inventário Participativo em formato digital e disponibilizado em plataforma na 

internet de acesso livre pode colaborar na preservação da memória social e na 

autonomia dos sujeitos em participar da cultura digital, produzindo e comunicando 

informação, criando e recriando cultura?” Seguem as respostas dos alunos. 
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Sim. O formato digital permite muitas possibilidades de interação com pessoas de 
dentro e fora do instituto. Dessa forma, o trabalho permite um diálogo entre diferentes 
pessoas e com diferentes visões, o que pode gerar um diálogo e trocas muito 
interessantes (SILVA, 2021). 

 
Acredito que sim, mas para que isso realmente ocorra da forma desejada, é essencial 
que esse conteúdo seja amplamente divulgado nas plataformas sociais, primeiramente. 
Além disso, vejo como aspecto principal e incontornável para a comunicação efetiva 
dessas informações uma atenção para o não esquecimento dessa produção, ou seja, 
que esse inventário não seja divulgado só nesse momento inicial, mas que ele perdure 
e seja utilizado no futuro (LIMA, 2021). 

 

Sim. A escolha da plataforma do Instagram, além de se aproximar do público geral de 
maneira mais contundente, também tornou o trabalho em constante exposição. 
Acredito que se o trabalho tivesse sido montado presencialmente, ele não teria essa 
capacidade de disponibilidade no tempo e nem mesmo teria o mesmo alcance com 
públicos tão diferentes - ficando restrito à comunidade do IAU ou no máximo uspiana. 
Além disso, a postagem na rede social fez com que se gerasse mais cultura, com os 
comentários dos colegas e de pessoas de fora da universidade, ações essas que 
podem se repetir ao longo do tempo, mesmo com o fim da disciplina (JODAR, 2021). 

 
Sim, por levar em conta o contexto em que os conhecimentos registrados se inserem, 
os agentes e o público que abarcam, e também pela acessibilidade e abrangência do 
meio digital e virtual na contemporaneidade. Ainda, a diversidade de linguagens com 
que foram trabalhadas essas informações permite que esses sujeitos interajam com o 
conteúdo disponibilizado de forma dinâmica e livre, mantendo sua contínua construção 
e preservação (OLIVEIRA, 2021).  

 
Sim, pois os meios digitais de acesso a informação se mostram muito acessíveis 
atualmente, as pessoas utilizam o celular praticamente o dia todo (pelo menos é o que 
vejo em meu círculo social), então o contato que as pessoas teriam com esse tipo de 
informação e até a capacidade de participar seriam bem otimizadas. Além disso, esse 
formato permite uma liberdade maior de expressão e também de disseminação, de 
engajamento, pessoas podem ver, comentar, compartilhar com seus círculos sociais. 
Tenho apenas uma ressalva: como conseguir fazer com que as pessoas se instigassem 
a participar desse processo? Pois como a internet é tão cheia de informações, pode 
ser que o inventário compita com outros tipos de conteúdo, então seria importante 
direcionar muito bem esse inventário para que ele tivesse visibilidade e fizesse com 
que as pessoas se reconhecessem naquela cultura; acredito que seria preciso uma 
boa criatividade para encontrar uma linguagem própria desses meios de sociabilidades 
digitais, de forma a otimizar o processo de participação (PEPPE, 2021).  

 
Acredito que sim pois amplia sobretudo a disseminação das informações, seu alcance 
perante a sociedade como um todo e de certa forma eterniza de forma dinâmica a sua 
construção, já que permite que ocorra a formação quase que diária de novos 
conhecimentos por meio da interatividade das redes sociais, por exemplo 
(JACOMELLI, 2021).  

 

Sim, principalmente ao levar em consideração a acessibilidade e o alcance dessas 
redes. As mídias sociais são palco de diversas contradições, mas é inegável que a 
disposição dos conteúdos formados pelas práticas culturais pesquisadas e 
reconhecidas pelos trabalhos nessas plataformas auxiliam na manutenção desses 
costumes, na maior visibilidade e na consequente propagação das informações 
levantadas. Vale dizer que, bem como foi planejado anteriormente pela disciplina, 
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considero indispensável que esses registros ocorram de maneira material, podendo ser 
expostos justamente no palco onde ocorrem (em sua maioria) (STIVANIN, 2021). 

 
Tem muita pertinência sim, ao menos para tornar visível práticas e repertórios culturais 
que normalmente não seriam percebidos por muitos. Também há uma dimensão de 
preservação no sentido de se ter registros dessas informações. Em relação à 
autonomia individual, há questões a se discutir. Uma delas seria como ter grande 
domínio dos meios digitais a fim de se certificar que essas informações sejam não só 
de livre acesso, mas veiculadas de forma justa, e que possam aparecer nos algoritmos 
que "filtram" diariamente o que se mostra e o que se invisibiliza. Mas dado um 
engajamento considerável, creio que as plataformas digitais se mostram como bons 
aportes de informação e preservação de referenciais e práticas culturais. Mas como 
todo ato de preservação e participação, ele exige engajamento constante para sua 
existência (FERREIRA, 2021).  

 
 

É claro. Tem uma frase que se usa muito nas redes sociais que é "a internet nunca 
esquece", e de fato é isso. Sem contar que, ao disponibilizar um inventário participativo 
que foi pensado, montado e postado em diferentes linguagens na internet, ajuda a 
disseminar esse conhecimento, tornando-o acessível, divertido e espontâneo de ver 
(GONÇALVES, J.G.P., 2021).  

 
As mídias sociais possibilitam mais ampla distribuição desse material, e também 
propõe uma forma mais doméstica de se aproximar do tema. Apesar de ser um 
conteúdo consumido rapidamente, a presença na internet o torna acessível e 
permanente, mantendo ativamente a conexão com o patrimônio (SIMABUKURO, 
2021).  

 
Sim. O acesso livre na internet abre a possibilidade do conteúdo inventariado ser mais 
disseminado, fazendo com que mais pessoas possam entrar em contato e se identificar 
com ele. Assim, isso corrobora com a memória do patrimônio inventariado, fazendo 
com que ele não fique preso em apenas um grupo específico de pessoas. A 
possibilidade de comentar, curtir, compartilhar esses produtos dá autonomia aos 
sujeitos, que podem a partir dessas ferramentas participar não apenas da preservação 
do conteúdo cultural, mas também recriá-lo, transformando o quadro cultural vigente 
(HIILESMAA, 2021).  

 
Definitivamente. A internet é um recurso que tem muito mais potencial a ser explorado, 
então a publicação do inventário em formato digital além de parecer mais permanente 
(e de fácil manutenção e preservação), é muito mais acessível. Enquanto no começo 
do século as fotos ficavam todas guardadas em álbuns de foto privados, hoje, é só 
entrar no instagram pelo aparelho eletrônico mais próximo. Além de que, mesmo 
parecendo mais permanente, também parece mais moldável: é muito fácil ter acesso à 
informação e escolher entre propagar ela ou recriar (GONÇALVES, L.N., 2021).  

 
As plataformas digitais são essenciais nos dias atuais e criam um ambiente interativo 
de comunicação e transmissão do conhecimento. Os recursos áudio visuais são de 
fácil assimilação e com certeza atraem novas pessoas a conheceram. Porém não 
podemos esquecer que essa comunicação tem um nicho de atuação bem direcionado 
e talvez seria interessante que um público sem acesso a esse universo possa conhece-
lo. Por exemplo estudantes do ensino médio da rede pública., que através do contato 
com o universo arquitetônico possam se interessem a participar dessa jornada 
(OLIVEIRA, 2021).  
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Sim, principalmente em plataformas populares como o Instagram, que possibilita uma 
rápida integração entre os agentes envolvidos. Mesmo após ter visto as apresentações 
em aula, ao ver as postagens no meu feed tive novamente o interesse de ver os 
trabalhos colocados nesse formato mais dinâmico. Creio que a abrangência e a 
possibilidade de participação ativa do usuário através de comentários e 
compartilhamentos seja fundamental para uma construção coletiva (LINO JUNIOR, 
2021). 

 

Acredito que sim, pois atualmente, os alunos da universidade têm amplo acesso às 
mídias digitais e podem compartilhar suas próprias experiências para ampliar o 
inventário e coletar mais informações sobre o patrimônio cultural estudado. Além disso, 
há um alcance muito maior de outras pessoas fora do ambiente acadêmico, que podem 
conhecer e se informar sobre essas produções culturais (FUGAGNOLLI, 2021). 

 

Sim, acredito que além disso, a divulgação desse material em outro formato que não 
seja texto corrido, possibilita uma comunicação mais rápida e eficiente, gerando 
identificação de forma rápida e efetiva (MACEDO, 2021).  

 
Sim, porque, na atualidade, a internet é altamente acessível e livre. Além disso, o uso 
de imagem, som e escrita e a alta facilidade e velocidade na circulação de informação 
corroboram enormemente no acesso, na preservação e na autonomia da cultura digital 
(PICOLO, 2021).  

 
Acredito que sim, o formato digital e disponibilizado em plataforma na internet de 
acesso livre auxilia muito a preservação, criação e recriação da cultura, porém esse 
ainda não é um recurso universal, então ainda terão muitas comunidades que não 
poderão utilizar esse recurso para disseminar e produzir suas culturas (MIRANDA, 
2021).  

 
Em partes, pois, ao mesmo tempo que adentrar o universo digital é um ganho enorme 
para a inventariação, o acesso da população a este meio não é unânime, podendo ser 
um problema (SAHM). 

 
Sim, acredito que tanto o uso áudio visual, quanto a sua disponibilização em plataforma 
digital andem junto justamente para que essas informações se tornem, além de 
públicas, de fácil acesso a outros públicos que não fazem parte da comunidade 
acadêmica (MIGLIATI, 2021).  

 

 

3.4 Reflexões sobre os dados coletados na pesquisa-ação 

 

Entrecruzando os dados do Diretório Central dos Estudantes da USP (2021) sobre as 

origens dos estudantes de graduação e pós-graduação da USP São Carlos aos dados 

da amostra da pesquisa-ação, não se pode afirmar que a amostra é numericamente 

representativa, uma vez que na pesquisa-ação houve a participação de 20 alunos da 

graduação. Mas é qualitativamente representativa, porque enquanto na amostra do 
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Diretório Central dos Estudantes da USP (2021) 21,8% dos alunos já eram residentes 

em São Carlos, na amostra da pesquisa-ação são 25%. Enquanto na amostra do 

Diretório Central dos Estudantes da USP (2021) 57% residiam em outros municípios 

do estado, na amostra da pesquisa-ação são 65%. E enquanto na amostra do Diretório 

Central dos Estudantes da USP (2021) 21,2% são de outros estados do país, na 

amostra da pesquisa-ação são 10%. Isso confirma a heterogeneidade da origem dos 

alunos da amostra da pesquisa-ação. Alunos que possuem uma bagagem cultural 

construída pelas suas vivências e experiências nos lugares de origem e que passaram 

a compartilhar vivências e experiências em São Carlos, na USP. 

A partir das observações do pesquisador, pode-se confirmar que os 20 alunos tiveram 

uma participação ativa ao longo de toda ação: eles interagiram às problematizações 

propostas – o que significa que foram mobilizados as suas experiências, vivências e 

conhecimentos prévios. Eles tiveram o seu lugar de fala: a ação garantiu que eles 

tivessem o protagonismo do processo o tempo todo a partir da mediação. As 

atividades 01 e 02 e o Trabalho Final foram desenvolvidos pelos alunos sem 

contratempos, e eles realizaram a entrega conforme data programada.  

Avaliando todo o processo educativo – e não somente os produtos (as Atividades 01 

e 02 e o Trabalho Final) – é possível afirmar que houve uma construção dialógica e 

participativa do conhecimento. Eles identificaram as referências culturais da vida 

universitária em São Carlos a partir de uma mediação, construíram conhecimentos 

sobre elas e ampliaram os conhecimentos a partir delas, escolheram como 

representá-las e comunicá-las em um dispositivo de representação do Patrimônio 

Cultural que é o Inventário Participativo. Isso justifica o fato de que os docentes 

atribuíram a oito (8) alunos o conceito final 9,5 e a doze (12) alunos o conceito final 

10,0 – lembrando que a ação ocorreu no contexto de uma disciplina formal, por isso a 

necessidade a importância da atribuição. 

Os dados da entrevista estruturada corroboram as observações do pesquisador. 

Todas as respostas à pergunta 01 (“Você considera que o processo de Educação 

Patrimonial do qual participou foi imprescindível para a identificação das suas 

referências culturais, que fazem parte da sua vida como universitário (a) do Campus 

USP São Carlos? Explique”) foram afirmativas. Algumas respostas evidenciam que, 

antes da ação, os alunos tinham uma visão de Patrimônio Cultural vinculada ao 
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patrimônio oficial, reconhecido pelo Estado, com matriz de valoração erudita, técnica 

e com clivagem nacional. Todos eles não reconheciam as suas práticas e 

manifestações culturais como Patrimônio Cultural.  

As respostas à pergunta 02 (“Ao longo do processo, você conseguiu se reconhecer 

como um produtor cultural, detentor das suas próprias referências culturais e do seu 

próprio patrimônio cultural? Explique.”) também foram todas afirmativas. Eles 

reconheceram que essas referências culturais identificadas no processo só existem 

porque elas são produzidas por eles – os universitários – no cotidiano da vida 

universitária. Sem eles, elas não existiriam. Para eles, isso ficou evidenciado nos 

momentos de construção e de coletivização dos trabalhos, em que esse 

reconhecimento não se deu somente dentro dos grupos, mas entre os grupos – o que 

reforça que aquelas referências culturais realmente pertencem a eles, os alunos. 

Os alunos todos responderam de forma afirmativa à pergunta 03 (“Você considera que 

a Educação Patrimonial pode ser um instrumento fundamental para a compreensão 

sócio-histórica e na construção de uma sociedade participativa? Em que aspecto?”). 

Nas respostas, eles afirmam que, pelo processo de Educação Patrimonial pelo qual 

passaram, eles conseguiram compreender a trajetória sócio-histórica deles como 

universitários: a partir do Patrimônio Cultural identificado por eles, eles conseguiram 

compreender as suas trajetórias sócio-históricas como universitários para além da 

vida acadêmica, e quão complexa é a experiência de ser universitário em uma cidade 

em que a universidade tem um protagonismo enorme. E eles reconheceram que isso 

só foi possível pelo caráter participativo do processo – afinal, são eles, como 

universitários, os protagonistas dessa trajetória. 

À pergunta 04 (“Você considera que o processo oportunizou a construção coletiva e 

democrática de conhecimento? Por quê?”) todos os alunos responderam de forma 

afirmativa. Eles reconheceram não somente o êxito que o processo educativo teve, o 

quanto transformou socialmente a vida deles, mas que isso só foi possível pelo fato 

do processo ter sido dialógico e democrático, oportunizando que a construção do 

conhecimento fosse efetivamente coletiva. Todos eles exaltaram o fato de terem tido 

voz no processo educativo, e o quanto a participação deles foi decisiva para o 

desenvolvimento do processo.  



247 
 

Especificamente o aluno Eduardo Galbes Breda de Lima (2021) complementou a sua 

resposta afirmando que, no desenvolvimento do Trabalho Final, deveria ter sido mais 

amplo o debate, porque seria interessante que a discussão fosse para além dos 

próprios membros do grupo. Mas vale ressaltar que houve dois (2) encontros de 

atendimento aos alunos para orientação ao Trabalho Final: um no dia 26 de outubro 

e outro no dia 09 de novembro de 2021. No dia 26 de outubro, a orientação foi 

realizada de forma coletiva, e todos os grupos estavam na mesma sala do Google 

Meet. E os membros de um grupo puderam interagir com os demais e vice-versa. 

Somente no dia 09 de novembro as orientações foram focadas nos grupos 

individualmente, no intuito de ponderar sobre as especificidades de cada trabalho. Ou 

seja, houve a oportunidade de discussão para além dos grupos na elaboração do 

Trabalho Final. 

Todos os alunos responderam afirmativamente à pergunta 05 (“Sobre o modo de 

sistematizar e organizar o conhecimento construído durante o processo: você 

concorda que o Inventário Participativo é uma boa forma de fazer esse registro? Qual 

é a sua opinião sobre o uso de múltiplas linguagens – além da linguagem 

verbal/escrita, desenhos, imagens, fotografias, recursos audiovisuais etc. – para 

representação na elaboração do Inventário?”). Eles ressaltaram o quanto a construção 

do Inventário Participativo foi uma forma importante de sistematizar e organizar o 

conhecimento construído sobre as referências culturais identificadas. E também o 

quanto trabalhar com múltiplas linguagens enriqueceu o processo de construção de 

um dispositivo de representação do Patrimônio Cultural, porque a utilização de uma 

única linguagem não seria suficiente para o processo de comunicação e transmissão 

desse Patrimônio.  

Os alunos expressaram também que as múltiplas linguagens não contribuem apenas 

para a construção do Inventário, mas também no alcance dele: utilizando-se múltiplas 

linguagens, ampliam-se as possibilidades de acesso pelo público que vai ver e 

interagir no Instagram. Nesse mesmo sentido, eles mostraram uma preocupação de 

que eles precisavam utilizar uma linguagem que não fosse acadêmica, porque o 

processo de comunicação se daria com um público para além do público universitário. 

Ainda sobre a pergunta 05, o aluno Eduardo Galbes Breda de Lima (2021) apontou 

que ele considerou que, na hora de formatar o Inventário a ser divulgado (ou seja, da 
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Atividade 02 para o Trabalho Final), houve a supressão de informações. Mas é preciso 

deixar claro que a intencionalidade não era que todas as informações coletadas e 

conhecimento construído aparecessem no Inventário, mas sim que os alunos 

reformulassem, ressemantizassem, ressignificassem e tivessem a autonomia para 

selecionar o que seria comunicado, transmitido. 

As respostas à pergunta 06 (“Você acredita que o uso de recursos audiovisuais e a 

elaboração do Inventário Participativo em formato digital e disponibilizado em 

plataforma na internet de acesso livre pode colaborar na preservação da memória 

social e na autonomia dos sujeitos em participar da cultura digital, produzindo e 

comunicando informação, criando e recriando cultura?”) requerem mais atenção. 

Todos os alunos reconheceram que a cultura digital pode contribuir com a 

preservação da memória social, bem como na autonomização deles como produtores 

de cultura e comunicadores no ambiente digital. Vários também exaltaram que os seus 

amigos, nos grupos sociais que fazem parte, utilizam amplamente os aparelhos de 

tecnologia de informação e comunicação, bem como as mídias sociais, incluindo o 

Instagram. 

Porém, os alunos Marcela Martins de Oliveira (2021), Thaís de Miranda (2021) e 

William Moreira Sahm (2021) apontaram a questão do acesso – à internet, aos 

aparelhos de tecnologia de informação e comunicação –, uma vez que ainda há uma 

parcela expressiva da população que não tem acesso. Embora a questão do acesso 

seja importante, que deva ser discutido, é algo que extrapola o limite da pesquisa. 

O aluno Francisco Ferreira Peppe (2021) levantou uma questão sobre o excesso de 

informações que há na internet, o que pode gerar uma competição que invisibilize o 

Inventário. No mesmo sentido do que levantou Peppe (2021), o aluno João Vitor de 

Aquino Ferreira (2021) apontou para a questão dos algoritmos das redes sociais que 

impedem a veiculação das postagens de forma justa, acarretando na invisibilização 

de muitos conteúdos disponíveis na internet. Embora as questões sejam muito 

pertinentes, elas também extrapolam o limite da pesquisa. 

Já o aluno Eduardo Galbes Breda de Lima (2021) apontou sobre o não esquecimento 

dessa produção, uma vez que, com a finalização da ação, não houve mais postagens 

o que implica no não aparecimento da página no feed do Instagram. Ele recomenda 

que deve haver um meio de tornar o Inventário duradouro nesse sentido, e que ele 
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continue a ser utilizado no futuro. Isso acarreta na reflexão do pesquisador sobre os 

desdobramentos da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Das generalidades 

 

Reitera-se, nestas considerações, que a revisão dos campos do Patrimônio Cultural e 

da Educação no Brasil da década de 1970 até os dias de hoje não objetivou avaliar a 

efetividade das políticas públicas, mas sim analisar os conceitos e as ideias que 

estiveram presentes nelas, bem como as transformações dos conceitos e ideias. Além 

disso, objetivou-se traçar aproximações entre os campos a partir dos conceitos e 

ideias fundamentais para ambos. Sendo assim, apresentam-se, aqui, quatro ideias 

fundamentais para ambos os campos e que estão estreitamente correlacionadas 

(Diagrama 05). A ordem delas não tem a intenção de hierarquizá-las, apenas 

organizá-las. 

DIAGRAMA 05 – Síntese das quatro (4) ideias fundamentais para os campos do Patrimônio Cultural e 

da Educação. 

 

Fonte: AUTOR, 2021. 
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Uma das primeiras ideias fundamentais para ambos os campos é o alargamento dos 

conceitos. No campo do Patrimônio Cultural, o próprio deslocamento do termo antigo 

– Patrimônio Histórico e Artístico – para o termo atual – Patrimônio Cultural – é 

um esforço significativo de alargamento do conceito, na tentativa de abarcar a 

diversidade de manifestações e expressões culturais presentes na sociedade. Este 

alargamento se deve, principalmente, à adoção do conceito antropológico de cultura, 

em que esta é entendida como sistema de significados, valores, práticas, 

conhecimentos e recursos – materiais e imateriais – acumulados. Ou seja, os antes 

chamados monumentos históricos e artísticos são entendidos hoje como apenas parte 

dos legados culturais de parte da sociedade.  

No campo da Educação, o conceito de educação integral também foi alargado. 

Independente da coexistência de diretrizes que divergem entre si dentre as propostas 

de educação integral, todas elas convergem para o objetivo comum de oferecer uma 

educação mais completa possível para o ser humano, ampliando-se também, 

contemporaneamente, para uma educação que oportunize a integração entre 

espaços, sujeitos e saberes. Dessa forma, a educação integral também pode ser 

entendida hoje – se assim houver uma intencionalidade – como uma educação em 

espaço integral e educação integradora, por transformar o território onde ocorre o 

processo educativo em território educativo e promover a integração dos 

conhecimentos sistematizados pela ciência com os socialmente construídos pelos 

educandos. 

Uma segunda ideia – que é uma implicação direta da primeira – é a da diversidade. 

No campo do Patrimônio Cultural no Brasil, desde a década de 1970, há um esforço 

de reconhecer e de tutelar os legados culturais de outros grupos sociais que foram 

suprimidos em favor de um reconhecimento e tutela dos legados culturais que 

testemunhavam o período da colonização portuguesa, como os legados da cultura 

indígena, da cultura afro-brasileira e da cultura popular. No mesmo sentido, no campo 

da Educação, nos anos 2000 entraram em vigor marcos legais importantes, como o 

que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileiras e o que tornou 

obrigatório o ensino de história e cultura dos povos indígenas. Além disso, os 

programas de Educação nos anos 2000 sempre buscaram integrar as especificidades 

sociais, culturais e históricas do território escolar ao currículo da escola – ainda que 

não tenha ocorrido a efetividade, a concepção esteve presente. 
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Uma terceira ideia fundamental para ambos os campos é o reconhecimento da 

autoridade intelectual dos sujeitos. Da mesma forma que no campo do Patrimônio 

Cultural passou a ser reconhecido que são as comunidades as produtoras e 

detentoras dos seus bens culturais, inclusive pela Constituição Federal de 1988 

quando esta corresponsabiliza a sociedade pela preservação do Patrimônio Cultural 

junto ao Estado, no campo da Educação passou a ser imprescindível o 

reconhecimento pelo educador de que o educando é portador de saberes construídos 

socialmente. Destaca-se, aqui, a contribuição da pedagogia de Paulo Freire, que ao 

defender que todo homem tem condições de captar os dados da sua realidade, afirma 

com veemência que não existe nem “ignorância absoluta, nem sabedoria absoluta” 

(FREIRE, 2006, p. 113). 

Uma quarta ideia fundamental está relacionada à assunção dos sujeitos, 

considerando-os protagonistas nos processos de patrimonialização e nos processos 

educativos. No campo do Patrimônio Cultural isso está presente nos trabalhos 

pautados pela noção de referência cultural, porque ela contempla à necessidade de 

se considerar o processo cultural nos processos de patrimonialização, concernindo a 

maneira que os objetos, manifestações e expressões culturais fazem sentido para o 

grupo social ao qual pertencem. Ou seja, ela diz respeito à perspectiva dos sujeitos 

envolvidos na dinâmica social da qual o bem cultural faz parte, oportunizando que os 

sujeitos se assumam como sujeitos culturais.  

E, no campo da Educação, está relacionada à superação de um modelo de 

educação de transferência de conhecimento para os educandos. Os educandos 

devem ser considerados sujeitos ativos dos processos educativos. Por isso, educar, 

numa perspectiva freireana, é criar as possibilidades para que o conhecimento seja 

construído a partir da realidade do educando, oportunizando que os educandos se 

assumam como sujeitos sociais e reconheçam as suas identidades culturais. 

Essa reflexão é fundamental para analisar não somente a trajetória do campo da 

Educação Patrimonial, no Capítulo 2, mas também as concepções pedagógicas, 

metodologias, ferramentas e alguns estudos de caso de Educação Patrimonial. Esse 

arcabouço subsidiou a estruturação de um plano de ação para a realização de um 

processo educativo de Educação Patrimonial pelo pesquisador apresentado no 

Capítulo 3. 
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Sobre o campo da Educação Patrimonial, pode-se afirmar que não possui uma data 

precisa de início no Brasil, mas sua história pode ser dividida, basicamente, em dois 

grandes momentos. O primeiro, antes da década de 1970, em que a Educação 

Patrimonial pode ser entendida a partir das ações de caráter instrutivista e 

informativa, em que não eram formulados processos educativos. O segundo, a partir 

da década de 1970, quando a Educação Patrimonial passou a ser entendida como 

processo educativo, com o objetivo de identificar referências culturais e construir 

conhecimento de forma dialógica e coletiva (Diagrama 06).  

 

DIAGRAMA 06 – Síntese das considerações sobre o campo da Educação Patrimonial. 

 

Elaboração: AUTOR, 2021. 

 



256 
 

Para assegurar que os processos de Educação Patrimonial oportunizem a 

compreensão da trajetória sócio-histórica dos envolvidos e cumpram o objetivo de 

identificar referências culturais e construir conhecimento de forma dialógica e coletiva, 

é preciso consolidar um referencial teórico-conceitual que sirva de suporte para as 

ações. Este referencial teórico-conceitual foi sistematizado em cinco premissas 

fundamentais: [1] Superação do “Guia Básico de Educação Patrimonial”; [2] 

Superação do jargão “conhecer para preservar”; [3] Por uma Educação 

Patrimonial dialógica e problematizadora; [4] A pertinência das concepções do 

Projeto Interação como referências; [5] Educação Patrimonial pode ser parte da 

Educação Integral. Estas premissas, além de serem um esforço na consolidação 

de um referencial teórico-conceitual, visam a uma superação das ações de 

cunho instrutivistas, que ainda persistem em ser equivocadamente chamadas 

de Educação Patrimonial (Diagrama 06). 

As experiências apresentadas – o Inventário Participativo Minhocão contra 

gentrificação, promovido pela REPEP, o Projeto Infâncias e o projeto de Formação 

de professores e oficinas da memória em São Gonçalo, RJ – reforçam as cinco 

premissas sistematizadas e constituem-se em referências importantes para a atuação 

no campo da Educação Patrimonial, tanto em processos educativos no contexto 

formal quanto no contexto não formal (Diagrama 06). E todas elas tornaram as práticas 

culturais mais transparentes, uma vez que ficou evidente aos participantes a forma 

em que essas práticas são operacionalizadas e quais os valores e habilidades 

envolvidos. 

Esse referencial teórico-conceitual, bem como a revisão das experiências que foram 

apresentadas no Capítulo 2 são fundamentais para a atuação no campo da Educação 

Patrimonial. E serviu como suporte para a elaboração e o desenvolvimento do 

segundo momento desta pesquisa, que consistiu em uma experiência prática 

promovida pelo próprio pesquisador. A experiência do processo educativo com um 

grupo de vinte (20) universitários do Campus USP São Carlos, bem como os 

resultados foi apresentada no Capítulo 03. 

O processo educativo foi estruturado em três (3) etapas. A Etapa 1, com a duração 

de dois (2) encontros, constituiu na mobilização dos conhecimentos, experiências e 

vivências dos alunos como universitários do campus USP São Carlos, a fim de se 
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estabelecer a visão do mundo dos educandos, o universo temático dos universitários. 

Na Etapa 2, com a duração de seis (6) encontros, houve a construção dialógica e 

coletiva do conhecimento, em que o universo temático foi devolvido aos educandos 

como problema, relacionando-o aos conhecimentos teóricos e práticos já 

sistematizados pela ciência, a fim de exercer uma reflexão crítica sobre a realidade, 

por meio da mediação realizada a partir de problematizações e reflexões. E na Etapa 

3, com a duração de quatro (4) encontros, o conhecimento construído foi organizado 

e sistematizado por meio da construção de um dispositivo de representação do 

Patrimônio Cultural – que é o Inventário Participativo – para que os educandos 

pudessem teorizar o seu universo, as suas práticas culturais, comunicando-as. Nesse 

desenvolvimento, foi possível identificar, interpretar e representar as 

referências culturais que constituem o Patrimônio Cultural dos universitários da 

USP São Carlos. 

O desencadeamento do processo educativo se deu na Etapa 1, a partir da 

problematização, da desnaturalização e reflexão do cotidiano dos alunos como 

universitários, mediadas pelo pesquisador. Foram mobilizados os conhecimentos, 

as experiências e as vivências que os alunos possuem: um lugar importante, um 

elemento da natureza representativo, uma celebração ou festa que participam, uma 

forma de expressão ou comunicação que utilizam, uma manifestação social e/ou 

artística que praticam.  

Esse desencadeamento pode ser considerado, sob uma perspectiva freireana, 

a possibilidade para a produção e construção do conhecimento dos alunos. O 

movimento realizado na Etapa 1 possibilitou que, na Etapa 2, fosse construído o 

entendimento do que é Patrimônio Cultural a partir da realidade vivida pelos 

universitários. Se Patrimônio Cultural é aquilo que é portador de referência à ação, à 

memória, à identidade de um grupo, os conhecimentos, as experiências e as vivências 

– portanto, as referências culturais – representados por imagens e descrições na 

Atividade 01 constituem o Patrimônio Cultural do grupo participante da ação. Assim, 

foi superada uma visão hegemônica dos bens culturais, oportunizando o 

reconhecimento da pluralidade de memórias dos grupos sociais. 

Por isso, o processo educativo proporcionou aos educandos também a superação da 

captação ingênua da realidade por uma dominantemente crítica. A ação intermediou 
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a leitura da realidade dos educandos: o Patrimônio Cultural foi um recurso para a 

compreensão da própria trajetória sócio-histórica dos universitários 

participantes, que identificaram de forma participativa as referências culturais 

das quais são detentores, e perceberam que não é somente a universidade que os 

transformou, mas também eles transformaram a universidade com a produção e 

reprodução, criação e recriação de práticas culturais. Ou seja, retomando Freire 

(2019), os educandos desvelaram o mundo em que vivem e desvelaram-se para 

si mesmos como autores da sua própria trajetória. 

Com isso, foi possível a autonomização dos educandos participantes, uma vez que 

eles passaram a se reconhecer como produtores culturais, como detentores de 

referências culturais, do seu próprio Patrimônio Cultural – portanto, reconheceram-se 

como seres transformadores da realidade e detentores do destino da sua própria 

cultura. Eis que a o processo educativo cumpriu o seu papel de transformação social: 

retomando Brandão (1996), o processo educativo se apropriou legitimamente da 

cultura dos universitários, oportunizando um ensino crítico e criativo, e 

devolveu aos universitários a sua própria cultura mais transparente.  

Portanto, a superação da captação ingênua da realidade por uma 

dominantemente crítica, a autonomização dos estudantes como produtores 

culturais e detentores de referências culturais e tornar a cultura dos 

universitários mais transparente constituem o principal papel da Educação 

Patrimonial como processo educativo participativo na identificação das 

referências culturais dos universitários de São Carlos, respondendo a 

problemática inicial desta pesquisa. 

Nesse sentido, de tornar a cultura dos estudantes mais transparente, é preciso 

ressaltar a contribuição de mobilizar múltiplas linguagens de representação 

para além da linguagem verbal no desenvolvimento da ação (desenho à mão, 

desenho digital, fotografia, colagem e outros recursos audiovisuais). Essa mobilização 

foi imprescindível porque viabilizou que os alunos rompessem com a opacidade da 

vida cotidiana deles, retomando Ferrara (1999), oportunizando que os alunos se 

surpreendessem com o seu ambiente habitual. 

Se conhecimento é criação, devendo sempre ser reformulado, ressemantizado, 

ressignificado, e se Patrimônio Cultural também é um processo de comunicação, 
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transmissão e atualização de conhecimentos e ideias, a construção do Inventário 

Participativo nas Etapas 2 e 3 do processo foi uma excelente ferramenta para isso.  

Os alunos recorreram às múltiplas linguagens – desenhos analógicos e digitais, 

vídeos, fotografia, língua escrita, narração etc. – para reformular, ressemantizar, 

ressignificar o conhecimento construído ao longo do processo educativo, e o 

Inventário Participativo constitui na forma que os alunos escolheram 

representar o seu Patrimônio Cultural a fim de comunicá-lo, transmiti-lo e 

atualizá-lo.  

Pode-se defender, então, que a ação de Educação Patrimonial considerou as 

quatro (4) ideias fundamentais para os campos do Patrimônio Cultural e da 

Educação que foram formulados a partir da investigação holística da Educação 

Patrimonial como uma intersecção de ambos os campos, no primeiro momento 

da pesquisa. Sobre a primeira ideia, o alargamento dos conceitos, o conceito de 

Patrimônio Cultural utilizado foi o de portador de referência à ação, à identidade e à 

memória, adotando, portanto, a noção de referência cultural. Sobre a concepção de 

educação, houve a intencionalidade de que ela fosse integradora, no sentido de 

integrar os conhecimentos formais do campo do Patrimônio Cultural aos 

conhecimentos do campo da representação e linguagem.  Ao mesmo tempo, embora 

a ação tenha ocorrido de forma remota devido à pandemia, considerou o território 

como espaço educativo – o campus da USP, a cidade de São Carlos -, utilizando-o 

como mediador do processo educativo. 

Em relação à segunda ideia, a da diversidade, a ação reconheceu que os 

universitários formam um grupo social no município de São Carlos e que esse grupo 

possui um legado cultural importante para a sociedade. Ao mesmo tempo que no 

processo educativo foi construído com os alunos o entendimento do quanto é 

importante reconhecer as diversas contribuições culturais dos diversos grupos sociais 

que formam a nossa sociedade. 

Sobre a terceira ideia, a de reconhecimento da autoridade intelectual dos 

sujeitos, a ação reconheceu que o grupo participante é produtor de cultura e detentor 

dos seus bens culturais. Ao mesmo tempo em que os educandos foram reconhecidos 

como portadores de conhecimentos construídos socialmente, nas suas vivências e 

experiências, e também portadores de conhecimentos formais, sistematizados pela 
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ciência, por serem universitários. Todos esses conhecimentos foram mobilizados para 

o desenvolvimento da ação. 

E, por fim, sobre a quarta ideia, a de assunção dos sujeitos nos processos, 

afirma-se que os sujeitos foram protagonistas do processo de identificação das 

referências culturais por meio de uma mediação e da construção de um dispositivo de 

representação do seu Patrimônio Cultural – o Inventário Participativo. E isso só foi 

possível porque os educandos foram considerados sujeitos ativos no processo 

educativo, porque foram as experiências e as vivências deles que desencadearam o 

processo, além de que todos os conhecimentos que eles trouxeram nas mediações 

que ocorreram nos encontros a partir das reflexões e problematizações propostas 

foram oportunizados para a construção coletiva de conhecimento. 

Pode-se defender também que a ação considerou as cinco (5) premissas 

formuladas no Capítulo 2. Para a sua realização, foi desenvolvido um plano de ação 

específico para o contexto cultural, social e temporal para realização considerando 

também o público-alvo. Além disso, o objetivo da ação foi identificar as referências 

culturais dos universitários a partir da mediação de suas experiências e vivências, dos 

seus conhecimentos prévios, oportunizando a construção coletiva de conhecimento – 

ou seja, a ação se distanciou de qualquer prática instrutivista, inclusive da 

metodologia do “Guia Básico de Educação Patrimonial”, conforme estabelecido 

na primeira premissa.  

Por isso, também rejeitou qualquer prática pautada no jargão “conhecer para 

preservar”, conforme estabelecido na segunda premissa, uma vez que a ação 

reconheceu que os sujeitos participantes – no caso, os universitários – são produtores 

da sua própria cultura, e, portanto, detentores das suas referências culturais e do seu 

Patrimônio Cultural. Dessa forma, o processo educativo mobilizou, além das 

experiências e vivências dos alunos, os seus conhecimentos, por meio de proposição 

de reflexões e problematizações, para que os conhecimentos que os alunos já tinham 

fossem ampliados e novos conhecimentos fossem construídos de forma participativa 

e coletiva. Por isso, o processo foi dialógico e problematizador, conforme 

estabelecido na terceira premissa. 

A ação assumiu o compromisso, incorporando a pertinência do Projeto 

Interação conforme estabelecido na quarta premissa, de associar a prática 
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educativa à realidade do contexto cultural: o contexto cultural oportunizou a 

construção de conhecimento teórico-conceitual e prático dos campos do Patrimônio 

Cultural e da representação e linguagem. E com isso valorizou a cultura desse 

contexto por torná-la mais transparente enquanto processo àqueles que a praticam. 

Dessa forma, o processo educativo buscou uma educação integral, conforme 

estabelecido na quinta premissa – não em tempo integral, mas no sentido de 

oferecer uma formação completa. No aspecto de ir além de uma educação voltada 

para o conhecimento específico da graduação em Arquitetura e Urbanismo: uma 

educação que oportunizasse aos participantes o reconhecimento da sua autoridade 

intelectual, da sua condição como sujeito ativo não somente do processo educativo, 

mas também da sua própria trajetória sócio-histórica. E, como houve uma 

intencionalidade no plano de ação, oportunizou-se uma educação em espaço 

integral e educação integradora, por transformar o território onde ocorre o processo 

educativo em território educativo e promover a integração dos conhecimentos 

sistematizados pela ciência com os socialmente construídos pelos educandos. 

Na ação, o Inventário Participativo se tornou mais do que uma ferramenta de 

Educação Patrimonial, conforme apresentado pela publicação “Educação Patrimonial: 

inventários participativos” (2016), referencial imprescindível para a pesquisa e para o 

desenvolvimento da ação. O Inventário foi construído como um dispositivo de 

representação, no sentido de que o Patrimônio Cultural também é um processo 

de comunicação, transmissão e atualização de conhecimentos e ideias, 

conforme defendido por Smith (2011), e de que o Patrimônio Cultural deve ser 

apreendido como um valor agregado de informações sobre o objeto, conforme 

defendido por Dodebei (2006). 

Por isso, a ação também abarcou o desafio de compreender e incorporar as 

possibilidades das tecnologias de informação e comunicação, uma vez que, além de 

formas de socialização, elas têm se constituído uma arena central da inteligibilidade 

do mundo. A ação de Educação Patrimonial, ao propor a construção de um Inventário 

Participativo – como ferramenta de organização do conhecimento construído e como 

dispositivo de representação – digital, utilizando recursos audiovisuais, assegurou aos 

educandos a apropriação crítica e criativa das tecnologias. Porque garantiu-se aos 

alunos que essas tecnologias fossem utilizadas para o seu enriquecimento cultural, 
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reforçando, no âmbito da cultura digital, a forma que são e estão no mundo, ao 

coletivizarem as suas experiências e vivências como universitários da USP São 

Carlos. Ou seja, os alunos utilizaram as tecnologias como ferramentas de 

criação cultural, de forma que eles puderam participar da cultura digital na 

condição de autores e de produtores. 

A utilização do Instagram como mídia social para publicação do Inventário 

Participativo como dispositivo de representação do Patrimônio Cultural e como 

ferramenta de criação cultural vai ao encontro do propósito dos aparelhos de 

tecnologia e comunicação que é o de criar, preservar e transmitir informações, 

conforme exposto por Flusser (2008). Vai ao encontro também da importância da 

representação digital como garantia de preservação da informação, da autenticidade 

e da circunstancialidade, conforme defendido por Dodebei (2006). 

Retomando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), dentre as 

finalidades da educação superior estão: estimular a criação cultural; formar os 

educandos a participar do desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua 

formação contínua; incentivar o trabalho de pesquisa visando a criação e difusão da 

cultura, desenvolvendo o entendimento do homem e do meio em que vive; “promover 

a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou 

de outras formas de comunicação”; “suscitar o desejo permanente de 

aperfeiçoamento cultural e profissional”; estimular o conhecimento dos problemas do 

mundo presente; difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural 

gerada na instituição  (BRASIL, 2017, p. 32-33). Sendo assim, pode-se confirmar 

que a ação com os universitários também contemplou as próprias finalidades 

da educação superior. 

Convém ressaltar ainda, do ponto de vista metodológico, a importância que a 

pesquisa-ação teve para a pesquisa. A ação foi subsidiada pelo repertório teórico-

conceitual. A experiência prática do pesquisador, em decorrência do sucesso da ação, 

possibilita consolidar o referencial téorico-conceitual construído no primeiro momento 

da pesquisa. Sobre as estratégias de ação e as ferramentas possíveis para o 

processo, cabe destaque aqui para os dois marcos referenciais de Educação 

Patrimonial estabelecidos do IPHAN, a publicação Educação Patrimonial: Histórico, 
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conceitos e processos e a publicação Educação Patrimonial: inventários 

participativos. Esses marcos foram fundamentais para a estruturação da ação.  

A construção de um Inventário Participativo como ferramenta de Educação 

Patrimonial deve ser valorizada pela flexibilidade, uma vez que, na ação da pesquisa, 

ele foi reformulado e adequado considerando as especificidades da ação – 

especialmente ao fato de que o inventário proposto foi no formato digital, publicado na 

plataforma Instagram. Sendo assim, a pesquisa-ação foi fundamental para o 

cumprimento dos objetivos propostos para a pesquisa, e os resultados da ação 

contribuem para consolidar o referencial teórico-conceitual construído ao longo 

da pesquisa – incluindo aqui as quatro ideias fundamentais para os campos do 

Patrimônio Cultural e da Educação e as cinco premissas fundamentais para a 

Educação Patrimonial –, e também os marcos referenciais estabelecidos pelo 

IPHAN. 

Vale dizer ainda que na pesquisa-ação, o pesquisador na condição de educador 

naquele momento, exerceu a práxis freireana, uma vez que estabeleceu um 

dinamismo entre teoria e prática, ação e reflexão. Porque o pesquisador-educador, 

subsidiado pelo referencial teórico-conceitual, colocou-o em prática no processo 

educativo, na ação, e, a cada encontro com os educandos, refletiu sobre a própria 

prática. E essa reflexão, como forma de pensar a prática, possibilitou a construção de 

conhecimento teórico, o qual, a cada encontro seguinte, se traduziu em prática: uma 

prática pedagógica como ação transformadora. 

Portanto, o entrecruzamento dos dados levantados no primeiro momento da pesquisa, 

por meio de uma revisão bibliográfica – que viabilizou a construção de um referencial 

teórico-conceitual – com os dados levantados no segundo momento da pesquisa – os 

trabalhos produzidos pelos educandos no decorrer do processo educativo, o 

Inventário Participativo audiovisual produzido como trabalho final do processo, as 

respostas da entrevista estruturada realizada com os educandos participantes no final 

do processo e as observações do pesquisador –, por meio de uma pesquisa-ação, 

permite confirmar a hipótese de que a Educação Patrimonial, como processo 

educativo participativo, é imprescindível para identificar as referências culturais 

dos universitários em São Carlos, SP, e se constitui como um instrumento 

fundamental no esforço coletivo de construção de uma sociedade participativa 
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que se reconheça e se afirme a partir das suas próprias referências culturais. 

Faz-se necessário, porém, pontuar as especificidades contextuais em que essa ação 

ocorreu – o que pode ter elevado a escala de importância da ação.  

 

Das especificidades 

 

Os alunos que participaram da ação estavam muito distantes fisicamente da cidade e 

do campus da USP São Carlos. Eles estavam no segundo ano de isolamento, uma 

vez que a realização da ação se deu entre agosto de 2021 (17º mês de isolamento) e 

novembro de 2021 (20º mês de isolamento), em decorrência da pandemia COVID-19. 

Essas especificidades do contexto temporal em que a ação ocorreu tornam-na 

de extrema relevância para os alunos.  

Rememorar, expressar e compartilhar sobre as suas experiências e vivências como 

universitários da USP São Carlos transportou-os – ainda que não presencialmente – 

de volta ao campus, de volta a São Carlos. Os encontros promovidos pela disciplina 

e o desenvolvimento do Inventário Participativo tornaram-se um encontro entre 

amigos – como se os alunos estivessem conversando nos intervalos de aula, nos 

corredores do campus, ou até mesmo nos lugares que eles frequentam, contando uma 

história, compartilhando experiências. A ação remota não foi uma experiência para 

substituir a presença do outro, o deslocamento, a vivência física e multissensorial dos 

universitários no território da universidade, em São Carlos. Mas se pode defender 

que a ação foi “o farol e o rastilho de uma experiência do distante”, retomando 

Cachopo (2021, p. 136), em um momento em que há muito tempo os alunos 

estavam fechados sobre eles mesmos. 

Isso tudo ficou muito evidente não só nas respostas das entrevistas, mas nas 

inferências do pesquisador, a partir da forma com que eles se comunicavam ao longo 

dos encontros. E esses são resultados para além dos objetivos previstos para a 

pesquisa e para ação, e que corroboram, ainda mais, a importância desta ação de 

Educação Patrimonial, no momento em que ela ocorreu, e com este grupo, 

especificamente. 
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O pesquisador, na condição de alguém que não cursou a graduação no campus USP 

São Carlos, pode vivenciar as experiências dos universitários ao longo do processo 

educativo e conhecer as referências culturais dos universitários da forma que eles 

escolheram representá-las. E isso vai ocorrer também com quem acessar o 

Instagram, oportunizando que outros grupos que coabitam na cidade de São Carlos 

possam conhecer a universidade para além de uma instituição de ensino, como um 

lugar em que ocorrem complexas e importantes práticas culturais, possibilitando, 

ainda, uma superação de uma visão estigmatizada dos universitários. 

Mas ao mesmo tempo em que o pesquisador não cursou a sua graduação no campus 

USP São Carlos, ele faz parte da comunidade USP São Carlos. A sua orientadora, 

docente do IAU, já era uma conhecida de boa parte dos alunos. A monitora da 

disciplina, Ana Elisa Chaves, é uma universitária do IAU. Dessa forma, a ação se 

qualifica por não ser nem temporária e nem estrangeira, porque os alunos 

participantes não foram expostos a situações de constrangimento pelo contato direto 

a alguém estranho. Ao mesmo tempo, a ação se faz permanente porque a própria 

instituição – representada pela docente –, e até mesmo alguém que é aluno da 

instituição, mas é da pós-graduação (representado pelo pesquisador), puderam 

compreender as referências culturais identificadas pelos universitários. Nesse 

sentido, também, é importante ressaltar o quanto foi fundamental a ação estar 

articulada a uma disciplina oferecida formalmente, por contar com a presença da 

docente da instituição: isso contribuiu não somente para uma avaliação do processo 

educativo, mas também para o próprio planejamento da ação. 

É importante reforçar sobre o uso do Inventário Participativo como um dispositivo 

de representação – porque no caso da ação aqui apresentada, ele não foi 

somente uma ferramenta de Educação Patrimonial, uma vez que o resultado foi 

coletivizado e divulgado em uma mídia social de livre acesso do público em 

geral. O Inventário está inserido na lógica de atribuição de valores. Portanto, o 

produto, o trabalho final da ação, que é o Inventário Participativo publicado no 

Instagram, é uma representação das referências culturais dos universitários do 

campus USP São Carlos construída pelos alunos que participaram da ação. Até 

mesmo pelas abordagens totalmente distintas com que cada um dos cinco grupos 

trabalhou na elaboração e construção do inventário, pode-se assegurar a 

irrepetibilidade do resultado que se teve. Se a ação fosse realizada com outros 
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alunos, de outros cursos, com outras bagagens de vivências e experiências, 

relacionadas inclusive as suas origens antes de ingressar na universidade, o resultado 

dos Inventários Participativos, seguramente, seria diferente. 

Ainda sobre isso, não se pode também deixar de considerar o público-alvo da ação 

para o sucesso da ação e para a qualidade do Inventário Participativo produzido – na 

condição de um dispositivo de representação – para o processo de comunicação, 

transmissão e atualização de conhecimentos e ideias sobre o seu Patrimônio Cultural. 

O público foi de universitários, o que significa que todos eram letrados e 

possuíam noções básicas de pesquisa por estarem numa academia.  

Ou seja, a ação de Educação Patrimonial da pesquisa não pode ser 

descontextualizada do público com o qual foi realizada. Ela foi planejada para 

ocorrer no contexto de uma disciplina optativa para alunos de graduação em uma 

universidade de excelência. Por isso a densidade da problematização e reflexão que 

foi trabalhada com os alunos; por isso o tempo de duração em doze (12) encontros de 

2h30 cada ao longo de um semestre inteiro. Ainda, a viabilidade da ação ser remota 

e síncrona se deu porque todos os alunos tinham acesso à internet para a 

participação; todos os alunos tinham recursos materiais (aparelhos de tecnologia de 

informação e comunicação) tanto para a elaboração do Inventário Participativo digital 

quanto para disponibilizá-lo no Instagram.  

Mais do que uma questão de acesso à internet e recursos materiais, há também uma 

questão geracional: o público-alvo foi um público jovem, na faixa dos 20 anos – a 

geração do “Polegarzinho” e da “Polegarzinha”, como batizou Serres (2018), que 

cresceu no contexto de desenvolvimento acelerado da cultura digital e que faz das 

tecnologias de informação e comunicação uma das principais arenas de construção 

da inteligibilidade do mundo. Portanto, não se pode generalizar que para outros 

públicos, de outras faixas etárias, haveria êxito ou teria feito sentido a 

viabilização de uma criação cultural no âmbito da cultura digital e a utilização 

de uma mídia social. 

É preciso fazer uma ressalva de que a mídia Instagram ainda possui fragilidades. Não 

só as apontadas pelos alunos na entrevista, mas também pelo fato de a conta do 

Instagram ter sido derrubada em dezembro de 2021 e, mesmo com as sucessivas 

tentativas de recuperação, o pesquisador não teve sucesso na reativação do perfil, 
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tendo que criar outro perfil em fevereiro de 2022. Essa questão está relacionada à 

operacionalização dessa mídia, e esta pesquisa não tem condições de respondê-la. 

A contribuição da pesquisa, sobre essa questão, dá-se na defesa de que, ainda 

que a mídia possa ser entendida como um acervo da memória do mundo, ela é 

passível de fragilidades e, por isso, é importante que tudo o que for publicado 

na mídia deve ser armazenado em outro acervo (pessoal ou institucional). Foi 

isso que possibilitou a estruturação de um segundo perfil no Instagram. 

Mas o resultado do Inventário Participativo no Instagram consiste, assim, na 

fixação da memória dos universitários que participaram da ação. E, ao mesmo 

tempo, eles se tornaram autores no âmbito da cultura digital. E isso vai contribuir 

para expandir, compartilhar e difundir os processos culturais dos universitários. Isso 

foi corroborado pelas respostas à entrevista. 

Nesse sentido, é imprescindível ressaltar a importância da utilização de linguagens 

não-verbais para a construção do Inventário. Porque assim como os grupos 

realizaram escolhas para representar visualmente parte do seu contexto 

cultural, quem “lê” as imagens realiza conexões entre a representação e o seu 

próprio contexto cultural e visão de mundo, aquilo que foi aprendido e 

apreendido ao longo de sua vida e junto de sua comunidade. E o trabalho com 

linguagem não-verbal, no contexto da cultura digital, produzido para uma mídia é 

coerente, porque o alcance das mídias é global. A linguagem não-verbal transcende 

as barreiras dos idiomas e do analfabetismo, o que reforça o posicionamento dos 

alunos perante o mundo. Além disso, a linguagem não-verbal estimula a cognição e a 

percepção de relações entre as culturas, o que pode vir a contribuir para que outros 

universitários de outras instituições e lugares possam se reconhecer no contexto 

cultural dos universitários da USP São Carlos. 

É claro que, conforme expôs um dos alunos participantes na entrevista, é preciso 

pensar no não esquecimento da ação, e o aluno recomendou que o Inventário seja 

uma construção permanente, sendo utilizado no futuro. Isso aponta para um 

desdobramento da ação que extrapola os limites da pesquisa: a possibilidade de que 

haja uma ação realizada periodicamente com os alunos, a fim de não só atualizar ou 

evidenciar outras perspectivas sobre o Patrimônio Cultural universitário com a 

identificação de outras referências culturais, mas até mesmo identificar outros 
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patrimônios universitários. Ou seja, a realização periódica de ações de Educação 

Patrimonial, buscando abarcar mais alunos de outros cursos, pode-se constituir 

em um instrumento institucional de preservação da memória universitária na 

USP São Carlos. 

Por conseguinte, vale retomar ainda que a ação contemplou as recomendações da 

Carta do Patrimônio Cultural da Universidade de São Paulo, com a adoção de um 

processo dialógico e participativo com o grupo diretamente envolvido com os bens 

culturais – os universitários – e com o registro da ação devidamente sistematizado em 

um dispositivo de representação para preservação e difusão pública. Assim, o rol de 

bens culturais identificados, interpretados e representados pelos alunos são: a 

rodoviária, o Japa Açaí, o restaurante universitário e o Kartódromo, que 

constituem lugares onde são operacionalizadas práticas de extrema importância no 

cotidiano universitário; o TUSCA, que é a principal celebração universitária no 

município, momento de confraternização, diversão, de flertes, de conhecer novas 

pessoas; a prática da escrita e dos desenhos nas paredes do IAU, que constitui 

num saber dos alunos; o caderno de desenho dos alunos de Arquitetura e 

Urbanismo, que é uma forma de expressão, com que os alunos registram suas 

observações e percepções; e o IAU, que é mais do que o espaço ondem eles 

cursam a graduação, é um lugar onde os alunos vivem intensamente, e cultivam 

práticas, costumes e momentos únicos de quem cursa a graduação no Instituto. Com 

o rol de bens identificados, fica evidente que o Patrimônio Cultural da USP vai 

muito além dos acervos e coleções documentais e artísticos, dos museus 

universitários e dos edifícios salvaguardados e reconhecidos oficialmente. 

Ainda, há uma questão das linguagens de representação trabalhadas. Dos 20 alunos 

participantes, 18 são graduandos do curso de Arquitetura e Urbanismo – o que 

contabiliza 90% dos participantes. No curso de Arquitetura e Urbanismo, os alunos 

desenvolvem, desde o primeiro ano da graduação, habilidades no campo da 

linguagem e representação para além da linguagem verbal. Há disciplinas de desenho 

– nas quais são trabalhados desenhos à mão e digitais –, de linguagens visuais e de 

linguagens digitais, voltadas para a representação de projetos de Arquitetura e 

Urbanismo. Ou seja, boa parte dos alunos já tinha familiaridade com a utilização de 

outras linguagens para além da verbal. O que a ação oportunizou foi a mobilização 
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dessas linguagens para a construção de uma representação do Patrimônio 

Cultural, das referências culturais dos alunos. 

É fundamental frisar que as especificidades da pesquisa não diminuem a sua 

importância, muito pelo contrário. Primeiro, porque reforça que a Educação 

Patrimonial realmente não é um método, e sim um processo educativo que precisa 

ser planejado e desenvolvido considerando o contexto no qual e com o qual se está 

atuando. Segundo, porque o sucesso da ação com essas especificidades consolida 

que as estratégias de ação – encontros síncronos, metodologia ativa, a mediação a 

partir da problematização e da mobilização de linguagens não-verbais – e as 

ferramentas – o Google Meet, a construção de um Inventário Participativo e a 

disponibilização do inventário no Instagram – utilizadas pelo pesquisador para o 

desenvolvimento da ação foram muito adequados. Isso significa que a importância 

da pesquisa se dá, justamente, porque ficou evidenciado a necessidade de 

serem consideradas todas as especificidades contextuais para a elaboração e 

para o desenvolvimento de uma ação de Educação Patrimonial, e que as 

estratégias e ferramentas utilizadas pelo pesquisador potencializaram os 

resultados do processo educativo. 

Por fim, cabe uma licença acadêmica para concordar com o poeta Manoel de Barros 

(2008, p. 59), porque realmente “as pedrinhas do nosso quintal são sempre 

maiores dos que as outras pedras do mundo”. Essa pesquisa ocorreu no “quintal” 

do pesquisador – no próprio território da universidade, com os alunos da universidade. 

E as “pedrinhas” do quintal se mostraram enormes – que são as referências culturais 

dos universitários participantes. A ação pode ser considerada um processo de 

(re)descoberta dessas pedrinhas pelos alunos. As referências culturais identificadas 

por eles foram tantas, e as que eles escolheram inventariar são tão complexas, que 

obviamente somente uma ação não foi suficiente. É preciso haver um processo 

contínuo de olhar com atenção e cuidado para as “pedrinhas” do quintal. 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP) 
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Em função do risco de contaminação pelo Coronavírus, a pesquisa será desenvolvida de forma remota. A

pesquisa prevê o registo de imagens audiovisuais, o que pode acarretar estigmatização e invasão de

privacidade. Como forma de se evitar esses riscos, o pesquisador diz que "estará assegurada a proteção da

imagem e a não estigmatização, garantindo que as informações coletadas não serão utilizadas em prejuízo

das pessoas e das comunidades, inclusive em termos de autoestima; caso seja percebido algum risco ou

dano aos sujeitos participantes não previsto no termo de consentimento, o estudo será suspenso

imediatamente."

Benefícios: os participantes poderão estreitar os seus vínculos com o seu Patrimônio Cultural, assumindo-se

como participantes ativos no processo sócio histórico.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:
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Trata-se de pesquisa-ação para avaliar qualitativamente a contribuição teórica para o desenvolvimento de

ações de Educação Patrimonial e, principalmente, para avaliar como a atividade prática contribui para aferir

qualitativamente os potenciais da Educação Patrimonial na identificação de referências culturais. Os dados

utilizados para análise do trabalho são: [1] os trabalhos produzidos pelos alunos participantes –

principalmente o

inventário participativo; [2] as respostas das entrevistas estruturadas realizadas com os participantes ao final

do processo; [3] as observações do pesquisador, reiterando que se trata de uma pesquisa-ação, portanto o

pesquisador irá interagir como sujeito da pesquisa.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O TCLE está de acordo com a Resolução nº 510/16.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações".

Recomendações:

Recomenda-se substituir o termo "sujeitos" para "participante", no TCLE.

Recomenda-se a aprovação do projeto.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Observar considerações do Parecerista.

Projeto aprovado, pois está de acordo com a Resolução CNS Nº 510/2016 relacionada à Ética em Pesquisa

com Seres Humanos do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.

Ressalta-se que cabe ao pesquisador responsável encaminhar os relatórios parciais e finais da pesquisa,

por meio da Plataforma Brasil, via notificação do tipo ”relatório” para que sejam devidamente apreciadas

pelo CEP, conforme Norma Operacional CNS n 001/13, item XI.2.d

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1765835.pdf

07/06/2021
17:11:50

Aceito

Outros MODELO_AUTORIZACAO_DE_USO_D
E_IMAGEM_E_VOZ.docx

07/06/2021
17:10:21

ANDRE FROTA
CONTRERAS

Aceito
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SAO PAULO, 16 de Junho de 2021

Beatriz Aparecida Ozello Gutierrez
(Coordenador(a))

Assinado por:

Outros MODELO_AUTORIZACAO_DE_USO_D
E_IMAGEM_E_VOZ.docx

07/06/2021
17:10:21

FARACO Aceito

Outros MODELO_AUTORIZACAO_DE_USO_I
NFO_DE_ENTREVISTA.docx

07/06/2021
17:08:56

ANDRE FROTA
CONTRERAS
FARACO

Aceito

Outros Aprovacao_disciplina.pdf 07/06/2021
17:07:33

ANDRE FROTA
CONTRERAS
FARACO

Aceito

Outros AUTORIZACAO_COLETA_DE_DADOS.
pdf

07/06/2021
17:06:50

ANDRE FROTA
CONTRERAS
FARACO

Aceito

Outros Instrumento_coleta_dados_questionario.
docx

07/06/2021
17:05:39

ANDRE FROTA
CONTRERAS
FARACO

Aceito

Outros Carta_protocolo.pdf 07/06/2021
17:03:56

ANDRE FROTA
CONTRERAS
FARACO

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE.docx 07/06/2021
17:03:28

ANDRE FROTA
CONTRERAS
FARACO

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

FARACO_Projeto_de_pesquisa_2021.p
df

07/06/2021
17:03:18

ANDRE FROTA
CONTRERAS
FARACO

Aceito

Cronograma Cronograma.docx 07/06/2021
17:02:06

ANDRE FROTA
CONTRERAS
FARACO

Aceito

Folha de Rosto FOLHA_DE_ROSTO.pdf 07/06/2021
17:01:31

ANDRE FROTA
CONTRERAS
FARACO

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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