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Abstract
TARDIVO, J. A. Education, memory and city: observation and cognitive
record of the cultural landscape. 2019. 255 f. Thesis (Doctorate in Theory and
History of Architecture and Urbanism) - São Carlos Institute of Architecture and
Urbanism, University of São Paulo, São Carlos, 2019.

Search Aiming to sew interdisciplinary paths that allow the transition between theoretical
studies and practical activities, the goals of this work are (1) to recognize the
particularities of the cultural landscape of a place, (2) to establish dialogues about the
preservation of memory and heritage, and (3) include possibilities for cultural formation.
The Phd Thesis was divided into two Parts: Readings, which discuss the theoretical
construction, and Records, which describing the stages of fieldwork. Specifically, in Part
1, Readings, consisting of three chapters, the study is designed to understand: the
formation and recording of perception about the city and its heritage; approaches and
policies for cultural education; and the possibilities of using digital media and resources
for both processes. Part 2, Records, presents the methodology, structure, application
and analysis of an educational strategy designed for the observation and cognitive
mapping of the city. Experimentally implemented in Brotas, in the interior of the state of
São Paulo, and applied to twenty elementary students, the educational strategy was
based especially on the concepts of Conversation Theory and in the stages of Heritage
Education. The experiment ‘Olhares de Brotas’ allowed to recognize the historical,
aesthetic and cultural value of the place, through communication and sharing of
knowledge between the participating students, the city residents and a group of
researchers from the Institute of Architecture and Urbanism of the University of São
Paulo. This exchange of knowledge directed the production of digital and textual
graphical representations of the cultural landscape, which narrated sensitively the
perception of each student about Brotas. These representations, when exposed in the
public space aroused the affective memory of the residents and build a bridge of
reflections on the care and preservation of the place.

Keywords: City. Conversation. Education. Memory. Cultural Landscape. Heritage.
Perception. Registries.
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Resumo
TARDIVO, Jessica Aline. Educação, memória e cidade: observação e
registro cognitivo da paisagem cultural. 2019. 255 f. Tese (Doutorado em
Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e
Urbanismo de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019.

Buscando costurar caminhos interdisciplinares que permitam transitar entre os estudos
teóricos e as atividades práticas, os objetivos deste trabalho são: (1) reconhecer as
particularidades da paisagem cultural de um lugar; (2) instaurar diálogos sobre a
preservação da memória e do patrimônio; e (3) evidenciar possibilidades de formação
cultural. A partir desses objetivos, a Tese de doutorado foi estruturada em duas Partes:
Leituras, que discorrem sobre a construção teórica, e Registros, que descrevem as
etapas de trabalho em campo. Especificamente, na parte 1, Leituras, formada por três
capítulos, o estudo se dispõe a compreender a formação e o registro da percepção
acerca da cidade e do seu patrimônio, as abordagens e políticas para educação cultural
e as possibilidades de uso de meios e recursos digitais para ambos os processos. A
parte 2, Registros, apresenta a metodologia, a estruturação, a aplicação e a análise de
uma estratégia educativa, elaborada para a observação e mapeamento cognitivo da
cidade. Implementada de forma experimental em Brotas, interior do estado de São
Paulo, e aplicada entre vinte alunos do ensino fundamental, a estratégia educativa foi
baseada, especialmente, nos conceitos da Teoria da Conversação e nas etapas de
Educação Patrimonial. O experimento, denominado ‘Olhares de Brotas’, permitiu
reconhecer o valor histórico, estético e cultural do lugar por meio da comunicação e da
partilha de saberes entre os alunos participantes, os moradores da cidade e um grupo
de pesquisadores do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo. A troca de saberes direcionou a produção de representações gráficas digitais e
textuais da paisagem cultural, que narraram de forma sensível a percepção de cada
aluno sobre Brotas. Observou-se que as representações, quando expostas no espaço
público, despertaram a memória afetiva dos moradores e construíram uma ponte de
reflexões sobre o cuidado e a preservação do lugar.
Palavras chave: Cidade. Conversação. Educação. Leituras. Memória. Paisagem
Cultural. Patrimônio. Percepção. Registro.
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Introdução

A partir da hipótese de que na sociedade contemporânea o trabalho
educativo associado à comunicação facilita o reconhecimento da paisagem
cultural, esta pesquisa de doutorado teve o anseio de elaborar uma estratégia
para a observação e registro da cidade. Tendo como plano de fundo o estudo da
percepção apoiada, especialmente, pela Teoria da Conversação proposta pelo
ciberneticista inglês Gordon Pask (1976) e mediada por recursos digitais para
captação e edição de imagens, essa estratégia constituiu-se em uma prática
educativa, que foi aplicada conforme as quatro etapas da abordagem de
Educação Patrimonial (observação, registro, exploração e apropriação).
A prática foi implementada na cidade de Brotas, no interior do estado de
São Paulo, com a participação de vinte (20) integrantes, sendo eles alunos do
ensino fundamental de escolas públicas. Durante o desenvolvimento das
atividades foi estimulado o debate sobre o estado de preservação do lugar e a
produção de trabalhos textuais referentes à observação realizada no espaço.
Ao final do processo cada indivíduo confeccionou uma colagem fotográfica
digital, formando um mapa subjetivo, que representou sua percecpção sobre a
cidade. Acredita-se que o emprego dessa estratégia fortaleceu a formação dos
envolvidos, expondo a realidade sociocultural de Brotas.
Diferente do panorama de pesquisas atuais1, as quais fazem uso de meios
digitais como recurso para a visualização da cidade e do patrimônio, esta tese
buscou dar protagonismo aos participantes, por meio de uma vivência pelo
espaço urbano levantaram dados historicos/visuais e produziram conteúdos
gráficos que ajudam a conhecer detalhes existentes na arquitetura, o modo de
1

Exemplo de pesquisas: GIARETTA, Juliana Barbosa Zuquer; GIULIO, Gabriela Marques Di. O papel das
tecnologias de comunicação e informação (TIC) no urbano do século XXI e na emergência dos novos
movimentos sociais: reflexões a partir de experiências na megacidade de São Paulo. Rev. Bras. Estud.
Urbanos Reg., São Paulo , v. 20, n. 1, p. 161-179, apr. 2018; MEDEIROS, Marina. Lima. (2014). A cidade
como interface: experimentações em realidade aumentada no espaço urbano (Mestrado em Urbanismo).
UFRJ, Rio de Janeiro.
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vida dos moradores e a história do lugar. Desse modo, o exercício aplicado pode
ser visto como um mediador de diálogos entre diferentes públicos, reorganizando
os saberes e atribuindo novas significações para a paisagem cultural.
O termo “paisagem cultural” foi um condutor para leitura e entendimento da
cidade nesta Tese. Visto com frequência nos trabalhos acadêmicos
contemporâneos para retratar o patrimônio cultural e natural de um
lugar/ambiente, o termo começou a ser utilizado pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) no início dos anos de
1990, como um aporte para unificar a materialidade e a imaterialidade do
patrimônio, que até então eram pensados separadamente. Para o arquiteto
brasileiro Leonardo Castriota (2013, p. 1):
[...] esse conceito parece oferecer uma rica perspectiva quando
aplicada também às idéias tradicionais do campo da
preservação, podendo servir para ampliar a perspectiva sobre
os próprios centros históricos, permitindo leituras que
compreendem justamente as interações entre os aspectos
natural e cultural, material e imaterial desses conjuntos, muitas
vezes ignoradas.

Ou seja, o arquiteto compreende que a definição da paisagem cultural deve
fazer referência ao reconhecimento do lugar como um todo. Esta paisagem deve
ser composta então por toda estrutura construída, pelo cenário natural e pelo
modo das pessoas que convivem e se relacionam no espaço. O entendimento
de Castriota (2013) vai ao encontro da definição adotada para o termo no Brasil
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que considera
a paisagem cultural como:
[...] a ocorrência, em determinada fração territorial, do convívio
entre a natureza, os espaços construídos e ocupados, os modos
de produção e as atividades culturais e sociais, numa relação
complementar capaz de estabelecer uma identidade que não
possa ser conferida por qualquer um desses elementos
isoladamente (IPHAN, 2014, s/d).

Nota-se, nesta citação que para o IPHAN, a paisagem cultural revela a
identidade de um lugar, a qual não poderia ser decifrada se os elementos que
compõe tal espaço fossem analisados separadamente. Desse modo, acreditase que para compreender de fato os elementos que compõe a paisagem

24

Introdução

cultural de uma cidade hoje, se faz necessário resgatar os resquícios do
passado e retratar as diferentes manifestações, além do modo de vida no
presente. Isto porque a paisagem urbana está se redefinindo a todo momento.
Essa compreensão não é recente, já foi colocada no estudo sobre a história
urbana, realizado no ano de 1998, pelo geógrafo brasileiro Maurício de Almeida
Abreu.
Abreu (1998, p. 95), escreveu que para conhecer a paisagem de um lugar
“temos que estar atentos ao presente, e preocuparmo-nos, sempre, em
registrar as memórias coletivas, que ainda estejam vivas no cotidiano atual da
cidade”. Segundo a australiana Laurajane Smith (2006), especialista em
estudos do patrimônio, a literatura aborda diferentes tipos de memória, tais
como:
[..] memória processual - memória do fato - memória
autobiográfica, memória cognitiva, memória flashbulb memória
de
eventos
importantes
ou
carregados
emocionalmente - memória habitual e memória coletiva ou
social2 (SMITH, 2006, p. 50, tradução nossa).

Dentre os tipos citados, Smith (2006, p. 50), relatou que a memória habitual
e a coletiva, são “os tipos de memória mais utilizados para lembrar”, e
reconhecer o valor do lugar, pois representam as experiências sociais dos
indivíduos e a materialização de suas lembranças nos elementos e objetos da
cidade. Por isto, estes tipos de memórias sempre foram “aliados do homem no
processo de compreensão do mundo”.

A mnemônica, a cidade e o homem
Antes da disseminação da escrita a imagem da cidade, sobretudo dos
edifícios que a compunham, auxiliava as pessoas a se localizarem no tempo.
Assim a ‘memória habitual e a coletiva’, eram utilizadas pelos indivíduos como

Do original: […] procedural memory - the memory of fact - autobiographical, cognitive memory, flashbulb
memory - memory of important or emotionally charged events - habitual memory and collective or social
memory.
2

25

Introdução

sistema de mapeamento. Como exposto na pesquisa do historiador americano
Antony Vidler (1992, p. 177, tradução nossa):
Na cidade tradicional, antiga, medieval ou renascentista, a
memória urbana era fácil de definir. Era essa imagem da cidade
que permitia ao cidadão se identificar com seu passado e com o
presente, assim como uma entidade política, cultural e social
(nem a ‘realidade’ da cidade nem a ’utopia’ puramente
imaginária, mas sim um mapa mental complexo de importância,
daí o lugar privilegiado dos monumentos como marcadores no
tecido da cidade).3

Este mapa mental baseava-se na organização urbana e social do lugar, a
qual possibilitava que os indivíduos diferenciassem os acontecimentos do
passado e do presente através dos monumentos e das construções
arquitetônicas, formando assim, de acordo com Vidler (1992, p. 178) “um arquivo
mnemônico mental”. Neste caso, como relatava o filósofo tcheco-brasileiro Vilém
Flusser (1983, p. 83) “a memória se dava não apenas como lembrança da
tradição e da história, mas como ‘techné’ 4, método que passa a ser reconhecido
nos estudos sociais como a Arte da Memória”.
No ano de 1976, a historiadora inglesa, Frances Yates, escreveu um livro
teórico conceitual, demonstrando que a Arte da Memória, utilizada durante todo
o período da Idade Média e Renascimento, se constituía por um conjunto de
diferentes e elaboradas técnicas de memorização, que permeavam de acordo
com Vidler (1992, p. 178), “espaços semi imaginários e utópicos”.
A título de exemplo tem-se o tratado do alemão Johannes Romberch, onde
de acordo com Yates (2007, p. 142), entre outras, estava descrita a “técnica5 de
memorização por meio dos edifícios localizados na cidade”. Provida pela
memória habitual e a coletiva, nessa técnica os conteúdos a serem memorizados

3

Do original: In the traditional city, antique, medieval, or Renaissance, urban memory was easy enough to
define; it was that image of the city that enabled the citizen to identify with its past and present as a
political, cultural, and social entity (neither the ‘reality’ of the city nor a purely imaginary ‘utopia’, but rather
a complex mental map of significance; thence the privileged place of monuments as markers in the city
fabric).
4

De acordo com o dicionário Aurélio: Techné Uma Palavra grega que significa arte campestre. Também é
conhecido como método de realização de objetivos.
O trato apresentava três diferentes técnicas “[...] por meio (1) do cosmo, (2) do zodíaco e (3) dos edifícios
da cidade” (YATES, 2007, p. 148).
5
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eram associados mentalmente aos cômodos dos edifícios da cidade, a fim de
que cada cômodo se tornasse um arquivo com memórias.
Conforme Yates (2007, p. 142), “essa técnica era, geralmente, utilizada por
sacerdotes, para memorização de salmos e leituras religiosas”. No entanto,
também, auxiliava outros indivíduos na difusão de “conhecimentos sobre as
ciências e na localização territorial”. Tem-se então nesse primeiro entendimento
de cidade um verdadeiro espaço mnemônico, pelo qual:
✓ Os edifícios e monumentos da cidade são referências para localização
temporal e espacial;
✓ Os elementos da cidade auxiliam o homem como arquivo mnemônico;
✓ A paisagem cultural da cidade é constituída por diferentes lembranças e
significações que determinam a história do passado e do presente para o
coletivo.

O mapeamento mnemônico na cidade atual
Na atualidade os indivíduos têm fácil acesso às tecnologias de
comunicação, sobretudo, as redes de internet, conseguindo de forma rápida
pesquisar contextos históricos, mapas de localização, entre outros, o que reduz
a necessidade de memorizar. As redes digitais também propiciam o contato com
diversas manifestações de caráter cultural, religioso e político, assim, cada
pessoa pode escolher entre os hábitos e costumes, aqueles que melhor atendem
suas expectativas e objetivos. Esses são alguns dos fatores que diferenciam a
paisagem cultural na cidade contemporânea, a qual acredita-se nessa
investigação ser constituída por uma sobreposição de identidades (TARDIVO;
PRATSCHKE, 2017).

A arquiteta israelense Tali Hatuka (2017, p. 51), especialista em história da
cidade contemporânea, abre uma visão ainda mais complexa e coloca que
“Múltiplos mapas de memória sincrônicos, sobrepostos uns sobre os outros,
estão sendo criados na cidade atual, em um processo interminável”. Essa
definição faz referência aos estudos publicados pelo historiador italiano Giulio
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Argan (2005, p. 231), o qual abordava que o mapa mnemônico de um lugar é
formado por “[...] uma sobreposição de imagens, dadas pela diversidade cultural
de seus habitantes”, supondo, que se essa imagem mnemônica pudesse ser
representada graficamente, “[...] seria comparável às telas do pintor norte
americano Jackson Pollock”6, como a obra do exemplo ilustrado na Figura 1.
Figura 1. Obra de Jackson Pollock Número 1 A (1948).

Fonte: Museu de arte moderna de Manhattan < http://www.moma.org/collection/works/78699>
Acesso em: 11. jan. 2017.

A partir da visão do historiador, com base na pintura de Pollock exposta na
Figura 1, teríamos no mapa de memórias de uma cidade, diversos modos de
vida tais como: costumes, manifestações e histórias que entrelaçadas
expressariam o retrato do lugar. Nas palavras de Argan (2005, p. 231), a forma
gráfica da memória seria:
[...] uma espécie de mapa imenso, formado de linhas e pontos
coloridos, uns emaranhados inextricáveis de sinais, de traçados,
6

Jackson Pollock (1912-1956), pintor norte-americano pioneiro do expressionismo abstrato, participou da
corrente artística conhecida como action-painting (pintura não descritiva) a qual o tema é o próprio ato de
pintar e o movimento do corporal do artista que determina o resultado final da obra. Ver em: CERNUSCHI,
Claude. Jackson Pollock: the psychoanalytic drawings. Durham & London: Duke University Press, 1992.

28

Introdução

aparentemente, arbitrários, que interrompem, recomeçam e,
depois de estranhas voltas, retornam ao ponto de onde partiram.

Para Hatuka (2017, p. 51), mesmo que representada graficamente, em um
mapa subjetivo que faça alusão a identidade do lugar, a memória dos inúmeros
manifestos e a representatividade da diversidade cultural na cidade
contemporânea, “não perdurarão sem ações efetivas para divulgação e
preservação, realizadas por órgãos de poder”. Essa afirmação leva a autora a
indagar: o que será esquecido e o que será preservado em relação ao patrimônio
cultural da cidade hoje?
Como possível resposta ao questionamento de Hatuka (2017), acredita-se
que antes de colocar o que será preservado do presente é necessário entender
que, conforme citado por Abreu (1998, p. 95), “[...] não há como impedir que
muitas dessas memórias, manifestações e bens que compõe o patrimônio
cultural acabem desaparecendo [...]”, para tanto, para preservá-las na
sociedade, faz-se necessário pensar “[...] no seu valor futuro [...]”.
Todavia, Hatuka coloca (2017, p. 51) que “[...] não há muitos agentes ativos
para conservá-las nas mentes das pessoas nem capital significativo para manter
sua existência no espaço físico”. Neste apontamento, a autora abre uma visão
crítica em relação ao valor que é dado aos bens e manifestações culturais que
efetivamente serão preservadas, analisando-os como um produto de mercado,
especialmente, quando reforça a inexistência do ’capital’ para preservação da
memória. Essa questão não é produto apenas da sociedade contemporânea,
sempre perpetuou a história da formação cultural e da memória das cidades,
conforme descrito por Abreu (1998, p. 95):
Nem todas as memórias coletivas urbanas conseguiram ser
registradas. Muitas perderam-se no tempo o que faz com que os
vestígios do passado, que subsistiram na paisagem ou nas
instituições de memória, sejam apenas fragmentos das
memórias coletivas que a cidade produziu. E, fragmentos muito
especiais, pois estão, geralmente, ligados às estruturas de
poder. Como bem lembrou Le Goff (1990) as classes, mais
poderosas, não apenas construíram objetos mais duráveis como
foram, também as criadoras das próprias instituições de
memória, não raro estabelecidas exatamente para guardar as

29

Introdução

lembranças que aqueles que as instituíram consideravam
importantes.

Na visão de Smith (2006, p. 56), na contemporaneidade, as diversas
manifestações e os bens culturais, em sua maioria, passam a ser reconhecidos
como patrimônio oficial, pelos Governos Nacionais “apenas por atrair turistas” e
movimentar a economia local, em vista disso a população nem sempre identifica
nos bens preservados os registros de suas memórias. No entanto, a autora
reforça que os turistas, hoje, que visitam o patrimônio buscando conhecer a
história e a herança cultural “são muito mais ativos e críticos, ou conscientes”,
assim, “percebem quando o atrativo exposto como patrimônio não carrega
significações sobre a tradição do lugar”.
Smith (2006, p. 57), ainda acredita que as representações materiais e
imateriais da cidade, devem resgatar um conjunto de valores e significados que
incluam: “elementos como emoção, memória e experiência”. E assim, a
paisagem cultural de uma cidade “pode ser remapeada através da pesquisa da
comunidade, que envolvida possa, então, nutrir a memória coletiva, o sentimento
de pertença e representar sua identidade”.
Diante dos apontamentos descritos por Hatuka (2017), Smith(2006) e
Abreu (1998), compreende-se que, se as estruturas reconhecidas como bens
culturais são preservadas apenas a partir de registros e tombamentos,
selecionadas por instituições de poder que determinam políticas específicas de
preservação e esses bens são, cuidadosamente escolhidos por se tornarem
atrativo turístico local, sim, pode-se concordar que não há recursos suficientes
para preservação de todas as diferentes manifestações no retrato mnemônico
da cidade.
No entanto, acredita-se, e toma-se como hipótese desta Tese que na
contemporaneidade as ações formais e informais, as atividades educativas e as
leituras diferenciadas da cidade, permitem o registro, a leitura, a interpretação e
a ressignificação da percepção dos indivíduos sobre a paisagem cultural, abrindo
diálogos críticos sobre a sua preservação (TARDIVO; PRATSCHKE, 2017).
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Construção e organização da Tese
A partir dessa primeira narrativa e com o objetivo de confirmar a hipótese
proposta, esta Tese de doutorado se estruturou em duas partes ‘Leituras e
Registros’: Na primeira parte Leituras, dividida em três capítulos, realizou-se um
levantamento de referências bibliográficas no qual foi possível estudar: (1) o
registro e a percepção do homem em relação a cidade e seu patrimônio, (2) a
educação como caminho para o reconhecimento e valorização cultural e (3) as
possibilidades educativas das mídias digitais.
Na segunda parte ‘Registros’, dividida em dois capítulos, adotando como
abordagem metodológica a pesquisa intervenção, a investigação implementou e
analisou uma estratégia educativa de leitura e registro da cidade que foi aplicada
em quatro etapas de construção do conhecimento. Em suma, cada capítulo da
Tese apresentará o seguinte conteúdo:
Capítulo. 1 Percepção: Leitura e registro mnemônico da paisagem
cultural na cidade: Pautando-se nas pesquisas de Kevin Lynch (1960) e Gordon
Pask (1976), este capítulo se volta para o entendimento sobre a formação da
percepção dos indivíduos em relação aos espaços urbanos. Apresentando, com
referência nos estudos de Ítalo Calvino (1990) e Sandra Pesavento (2007),
possibilidades de leituras dos aspectos invisíveis e imaginários presentes no
cotidiano da cidade, para enfim debruçar-se sobre exemplos de registros
cognitivos da cidade, que ganham formas gráficas e virtuais, em obras de artes,
fotografias e intervenções urbanas.
Capítulo 2. Educação como caminho para o entendimento da cidade e
do patrimônio cultural: Constrói-se nesse capítulo um entendimento teórico
temporal sobre o papel da educação no processo de formação cultural,
observando as metodologias aplicadas no ensino formal e informal,
especificamente o trabalho da Educação Patrimonial, que ganhou força partir da
década de 1990 no Brasil. Ainda observando o Brasil, mostra o desdobramento
das políticas públicas para formação cultural, implementadas pelo Ministério da
Educação (ME) e pelo Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (IPHAN). Por
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fim, apresenta o conceito de Cidades Educadoras, ressaltando o trabalho dos
Pontos de Cultura como agente ativo no processo de democratização e acesso
a cultural regional.
Capítulo 3. Formação cultural em espaços híbridos: Apresenta-se
nesse capítulo, fazendo referência aos estudos de Pierre Lévy (1999) e Manuel
Castells (2011), o uso e emprego das mídias digitais no trabalho educativo para
a formação da percepção e divulgação da história, do patrimônio e da paisagem
cultural em instituições culturais, observando seu início e desdobramentos na
atualidade. Como exemplos atuais, analisam-se três estudos de casos, que
fazem usos de diferentes mídias, a saber: o ’Vídeo Guia de Realidade
Aumentada da Casa Batlló’, na cidade de Barcelona, o ’Museu Cais do Sertão’,
na cidade de Recife, e o projeto ‘História, Luz e Som: Memórias de um Velho
Engenho’, realizado pela Universidade de São Paulo na cidade de Santos.
Capítulo 4. Desenvolvimento da estratégia de Observação: Este
capítulo mostra o desenvolvimento do método de observação e registro da
cidade. Apresenta a escolha da cidade de Brotas, no interior do Estado de São
Paulo, como campo de experimentação, a definição do público alvo, bem como
as contribuições em forma de relatos de memória oral dos moradores do lugar.
Ainda, descreve-se e demostra-se por meio de diagramas e tabelas como a
Teoria da Conversão e as Etapas de Educação Patrimonial inspiraram e
auxiliaram a sistematização desse método. Por fim, exibe detalhadamente a
aplicação do método em campo.
Capítulo 5. Apresentação e análise dos dados coletados: Este capítulo
expõe e analisa os dados coletados entre os participantes durante a aplicação
da prática educativa, entre eles: depoimentos textuais, entrevistas e
mapeamento gráficos e artísticos. Para a leitura desses dados construiu-se cinco
categorias de análise: 1. O uso da fotografia como suporte de leitura da cidade;
2. Identidade visual da cidade; 3. Registro da percepção em relação à paisagem
urbana de Brotas; 4. Sentimento de pertença ao lugar após a ação; 5. O
entendimento da cidade após a ação. A partir da análise detalhada de cada
categoria foi possível obter a confirmação da hipótese proposta.
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Imagem da página anterior: Fotomontagem. Série Caos Urbano. Fonte: Acervo da Artista
Virgínia Dolabela, São Paulo, 2016.
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Apresentação da Parte 1

A primeira parte desta Tese tem a finalidade de construir um plano de
fundo com ‘leituras’ e referências bibliográficas sobre a formação da percepção
em torno da cidade e o seu patrimônio cultural, o papel da Educação Patrimonial
nesse processo e as possibilidades de uso da mídia. Buscou-se com essas
referências construir uma narrativa que serviu de aporte teórico para o
desenvolvimento do trabalho em campo. Desse modo, dividiu-se essa primeira
parte em três capítulos teóricos, a saber: ‘Percepção: Leitura e Registro
mnemônico da paisagem cultural na cidade’, ‘A Educação como Caminho para
o Entendimento da Cidade e do Patrimônio Cultural‘ e a ’Formação Cultural em
Espaços Híbridos’. Essa divisão permitiu a construção de um conhecimento
ampliado sobre a temática proposta.
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Percepção: Leitura e registro mnemônico da
paisagem cultural na cidade
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Capítulo 1
Percepção: Leitura e registro mnemônico da paisagem cultural na cidade

Quem viaja sem saber o que esperar da cidade que encontrará
ao final do caminho, pergunta-se: como será o palácio real, a
caserna, o moinho, o teatro, o bazar. Em cada cidade do império,
os edifícios são diferentes e dispostos de maneiras diversas.
Mas, assim que o estrangeiro chega à cidade desconhecida e
lança o olhar em meio às cúpulas de pagode, claraboias e
celeiros, seguindo o traçado de canais hortos depósitos de lixo,
logo distinguem quais são os palácios dos príncipes, quais são
os templos dos grandes sacerdotes, a taberna, a prisão, a zona
[...] (CALVINO, 1990, p. 34).

Guiando-se pela visão poética do escritor italiano Ítalo Calvino (1990)7, o
primeiro capítulo apresenta leituras relacionadas à formação da percepção
acerca da cidade e de seu patrimônio cultural, apontando a partir da visão de
diferentes autores possibilidades de registrar cognitivamente com o uso das
mídias digitais a imagem da cidade hoje.
Assim, com o objetivo de facilitar a interpretação a propósito da
interculturalidade presente nos espaços urbanos, em um primeiro momento se
discorre sobre a formação da percepção dos indivíduos a respeito da cidade,
para em seguida apresentar formas de registrar e vivenciar a cidade na
atualidade. Para atingir esses objetivos a redação deste capítulo foi estruturada
em três partes: (1) ‘A Percepções acerca da cidade’; (2) ‘Registros subjetivos da
cidade’; e (3) ’Possibilidades digitais de registro da percepção’.

1.1 A Percepções acerca da cidade
Os estudos em torno da formação da percepção do homem em relação aos
espaços da cidade aparecem com relevância nas pesquisas acadêmicas, que
envolvem arquitetura e urbanismo, a partir da década de 1960, especialmente
7

Original 1972.
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no trabalho do urbanista americano Kevin Lynch, com a publicação do livro “A
imagem da cidade”. Nesta publicação, Lynch (1960, p. 14) observa a relação
entre a estrutura urbana de três cidades norte americanas8 e seus moradores,
retratando como os habitantes exploravam, vivenciavam e interpretavam
subjetivamente os espaços urbanos, processo nomeado pelo urbanista como
construção de uma “imagem mental”.
Por meio da investigação exposta por Lynch (1960), percebe-se que a
formação da imagem mental, é dada pela vivência individual, uma vez que, as
interpretações da cidade, vão se modificando de acordo com suas experiências
no lugar. Portanto, conforme Lynch (1960, p. 14):
Esta imagem mental da cidade é o produto da percepção
imediata e da memória, da experiência passada, e ela está
habituada a interpretar informações e comandar ações. A
necessidade de conhecer e estruturar é tão importante e tão
enraizada no passado que esta imagem tem uma grande
relevância prática e emocional no indivíduo.

Do mesmo modo, o cineasta alemão Wim Wenders (1994), considera que
a leitura e a construção da imagem mental da cidade não é apenas uma
interpretação estática. Ou seja, a imagem mental:
[...] não é seguramente um conceito muito claro e unívoco, ele
pode querer dizer todo tipo de coisas, algumas completamente
abstratas e outras bem concretas. ‘A imagem da cidade’ [...], sob
a perspectiva do cinema, por exemplo, [...] parece estar sempre
em movimento e plena mudança (WENDERS,1994, p. 181).

Wenders (1994, p.181), fazendo menção à pesquisa de Lynch (1960),
considera que a imagem mental é determinada “pelo modo de vida, pelo
conhecimento e pelas expectativas de cada observador”. As considerações de
Lynch e Wenders, vem de encontro aos estudos recentes do professor e
psicanalista brasileiro Plínio Montagna (2009)9, o qual sugere que, na percepção
dada pelas leituras e pelos registros da cidade:
[...] não interessa apenas a cidade ou a rua em si, mas suas
reverberações em cada um de nós, que por seu turno nos levam
8

A saber: Boston, Jersey City e Los Angeles.

9

Presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo – SBPSP
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a depositar nela nossos sentimentos, fantasias, anseio,
ansiedades, o que a modifica [...]. Dessa maneira [...] a cidade
só existe na exata medida do olhar oblíquo que contém a
subjetividade necessária à vida [...] (MONTAGNA, 2009, p. 157).

Com base nessa citação, e reafirmando o pensamento de Lynch (1960, p.
14), entende-se que, o ambiente e o modo de vida, “[...] sugere distinções e
relações, e o observador com grande adaptação e a luz de seus objetivos
próprios, seleciona, organiza e dota de sentido aquilo que vê [...]”, constitui-se
assim a percepção dada pelo eu e o ambiente, a qual como já citada está em
um processo contínuo de formação.
A formação da percepção a partir do ambiente, também foi estudada na
década de 1960 pelo psicólogo e ciberneticista Gordon Pask (1976), com outra
perspectiva. Pask trouxe à tona estudos nos quais a construção da percepção
se dá durante o processo de comunicação entre o eu, o outro e o ambiente. Ou
seja, a imagem mental era construída a partir do compartilhamento de diversas
informações.
Esta ideia foi estruturada por Pask em um sistema que pode ser aplicado
em diferentes temáticas para a observação e a formação de conhecimento,
sendo este, denominado pelo autor como ‘Teoria da Conversação’ (PASK,1976).
A ‘Teoria da Conversação’ apresenta possibilidades de trocas e
compartilhamentos de informação entre os observadores por meio de uma
interface em comum. Essa partilha objetiva como resultado uma aprendizagem
colaborativa e a ampliação dos conhecimentos entre os indivíduos envolvidos no
sistema. Para melhor compreensão desta fundamentação, apresenta-se uma
simulação gráfica da teoria ilustrada pela Figura 2, que expõe à esquerda o
desenho original do autor e na direita a interpretação feita nesta pesquisa.
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Figura 2. Simulação do sistema de comunicação de Pask à esquerda, e interpretação do sistema
à direita.

Fonte: HAQUE, 2007. Arquivo editado pela pesquisa, 2018.

Visualiza-se a partir da Figura 2 que dois participantes ou observadores
compartilham informações por meio de uma interface comum. Essas
informações10 vão construindo cognitivamente o conhecimento e estruturando
sentidos em torno do contexto observado. Para Pask (1976, p. 25), a
conversação é “um meio interpretativo: um sistema de produção concreto ou
simbólico [...]” pelo qual os observadores “[...] são capazes de modelar a sua
noção de realidade”. Contudo:
Este universo de interpretação não é dado, como seria em um
experimento clássico. Ele é especificado pelos participantes que
escolhem propriedades da informação (as construções pessoais
ou o núcleo mutuamente aceitável) e depois determinam seus
valores (PASK, 1976, p. 25).

Assim como as considerações de Lynch (1960), o estudo de Pask (1976)
mostrou que o ambiente no qual cada indivíduo habita e o conhecimento prévio
a respeito do contexto em discussão trouxe diferentes indagações e
informações. Se tratando especificamente das leituras e interpretações da

10

Compostas pelas vivências de cada observador em diferentes ambientes ou distintos modos de vida.
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cidade, Montagna (2009), referenciando a teoria de Pask, abarcou sobre esse
assunto, em que, no processo de conversação:
O ambiente urbano será sentido como um prolongamento de si
mesmo, uma continuação do ego [...]. Aqui a cidade tem função
na constituição e manutenção da identidade de cada um. [...]. De
tal modo [...] as cidades que habitamos precisam ser imantadas
dos conteúdos e significações para cada um (MONTAGNA,
2009, p. 160).

A citação de Montagna (2009) mostrou que ao iniciar uma leitura da cidade
de forma crítica e/ou sensível, além de observar a identidade coletiva e cultural
do lugar, cada indivíduo pontua conteúdos que são importantes para si, adotando
no espaço urbano significações cognitivas. Desse modo, o processo de trocas e
compartilhamento de informações é composto por fragmentos de vivências
particulares.
Essa verificação confirma a teoria de Pask (1976), que diferente de Lynch
(1960) considera a comunicação essencial durante o processo de construção da
imagem mental, em especial no que se refere ao entendimento de lugares e
espaços da cidade, uma vez que “[...] quando compartilhadas estas informações
produzirão outros conhecimentos, sob os quais cada observador poderá
ponderar sua relevância [...]” (PASK, 1976, p.25), configurando, portanto, outra
percepção individual que inclui o entendimento do outro.

1.1.1 A memória e o patrimônio na formação da percepção
Referente aos registros mnemônicos e ao patrimônio cultural presente na
cidade a historiadora brasileira Sandra Pesavento (2007, p. 14), observou que
esses elementos, em especial os ‘imateriais’, são fundamentais na composição
da paisagem cultural urbana e adicionam novas camadas no processo de
formação da percepção humana. Com essa visão, o estudo de Pesavento (2007,
p. 14), acrescenta que a percepção sobre a cidade se dá pelo viver urbano, mas
é composta “[...] também pela expressão de utopias, esperanças, desejos e
medos, individuais e coletivos [...]”.
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De tal modo, aproximando-se da teoria de Pask (1976) e dos estudos de
Lynch (1960), conquanto voltando-se para imaterialidade e para as significações
presentes no espaço urbano, Pesavento (2007) denominou como “processos
mentais de construção de cidades sensíveis” a imagem do lugar que cada
observador vai construir mentalmente.
Para Pesavento (2007, p. 15):
[...] essa cidade sensível é uma cidade imaginária construída
pelo pensamento e que identifica, classifica e qualifica o traçado,
a forma, o volume, as práticas e os atores desse espaço urbano
vivido e visível, permitindo que enxerguemos, vivamos e
apreciemos desta ou daquela forma a realidade tangível. A
cidade sensível é aquela responsável pela atribuição de sentidos
e significados ao espaço e ao tempo que se realizam ‘na’ e por
causa da cidade. É por esse processo mental de abordagem que
o espaço se transforma em lugar, ou seja, portador de um
significado e de uma memória [...] que criamos as categorias de
’cidadão‘ e de ’excluído‘ para expressar as diferenças visíveis e
perceptíveis no contexto urbano fazendo com que se criem
novas identidades a partir do gesto, do olhar e da palavra que
qualifica; que falamos de ’progresso‘ ou de ’atraso’, que
distinguimos o ‘velho‘ do ’antigo’; que construímos a noção de
’patrimônio‘ e instauramos ações de ‘preservação’[...].

A historiadora, Pesavento (2007), com essa citação, não se opôs ao estudo
de Lynch (1960), o qual discorre que a percepção é individual, mas abre o olhar
para a identificação de narrativas coletivas. E assim como Pask (1976), embora
acrescentando sobre a cidade camadas de informações invisíveis, ou seja,
sobrepondo na paisagem sentimentos, desejos e lembranças que são elementos
imensuráveis, Pesavento entendeu que por meio da partilha de informações é
possível interpretar e qualificar a cidade e seu patrimônio em todos os aspectos.
Recuperando o entendimento de Wenders (1994, p. 187), o qual acarretou
uma visão cinematográfica em sua compreensão, é possível perceber que as
partes “invisíveis das cidades[...]”, (citadas por Pesavento (2007), “[...] é o que
as tornam real”, uma vez que:
As cidades podem trazer em si sua história, e mostrá-la, podem
torná-la visível ou ocultá-la, como os filmes, elas podem abrir
seus olhos ou fechá-los, elas podem esvaziar ou aumentar sua
imaginação. (WENDERS, 1994, p. 187).
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O significado do registro do invisível, ou sensível colocado nos estudos de
Wenders (1994) e Pesavento (2007) faz alusão à obra literária ‘Cidades
Invisíveis’, publicada pelo italiano Ítalo Calvino no ano de 1972. No livro, o
escritor retrata diversas perspectivas e leituras de uma única cidade, dando
nomes diferentes a ela de acordo com cada uma de suas percepções, ao modo
que a cada interpretação o leitor pensa estar conhecendo um novo lugar.
Na obra, Calvino (1990, p. 34) indicou que: “[...] cada pessoa tem em mente
uma cidade feita exclusivamente de diferenças, uma cidade sem figuras e sem
forma, preenchida pelas cidades particulares [...]”. Nesse trecho é possível notar
que assim como o estudo de Lynch (1960, p. 14), a literatura de Calvino reforçou
a ideia de que eram produzidas imagens mentais ou mapas invisíveis no
imaginário de cada indivíduo que vivenciava o espaço físico da cidade, e
corroborando com a pesquisa de Pask (1976, p. 25), demostrou que essa cidade
mental se complementava pelas demais “experiências compartilhadas”.
Observando esse conceito através da perspectiva de Argan (2005, p. 43),
é possível apreender que esses espaços invisíveis construídos mentalmente,
acerca da cidade, “[...] também, são espaços urbanos, e não menos visual por
serem mnemônico-imaginários [...]”. À luz de Argan (2005), Pesavento também
considerou que:
É nesse processo imaginário de construção de espaço-tempo, e
na invenção de um passado e de um futuro, que a cidade está
sempre a explicar o seu presente. Com isso, acaba por definir
uma identidade, um modo de ser, uma cara e um espírito, um
corpo e uma alma, que possibilitam reconhecimento e fornecem
aos homens uma sensação de pertencimento e de identificação
com o lugar (PESAVENTO, 2007, p. 18).

Pesavento (2007, p. 18), com essa citação afirmou novamente que é a
partir das interpretações atribuídas aos lugares “[...] que a cidade e seu
patrimônio vão tomando sentido, e fazendo parte da história e da memória do
homem”. É possível constatar essa afirmação, por meio das considerações
presentes no estudo de Montagna (2009), acerca do invisível da cidade, para o
psicanalista:
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[...] o invisível permanece, na história, como camadas
arqueológicas no espaço físico [...]. Ou permanece no conjunto
que constitui uma cultura, um folclore, hábitos sociais plasmados
num contexto geográfico [...] (MONTAGNA 2009, p. 159).

Nesse trecho, Montagna (2009, p. 161) concluiu que “a cidade nos permite
reconhecer a nós mesmos quando exibe por reflexo nossa existência para ela”.
Esse reflexo facilita apreender a realidade e enxergá-la “desta ou daquela
forma”. Tal entendimento, a respeito da percepção na cidade, está relacionado
diretamente às questões da memória e ao patrimônio cultural, uma vez que,
como já colocado na visão dos diversos autores, individualmente ou por meio do
compartilhamento de informações, o homem, para dar significado aos lugares,
objetos e espaços da cidade tem como referência suas lembranças afetivas e
culturais.
Para Calvino (1990, p. 23) isso acontece porque “a memória é redundante
e repete os símbolos para que a cidade comece a existir”, e a ‘percepção’
construída por cada observador, conforme Pask (1976, p. 132), sempre vai
apresentar “significações já instauradas em sua memória”.

1.2 Registros subjetivos da cidade
Retornando o olhar para a possibilidade de registrar a percepção, objeto de
interesse desta Tese, evidencia-se, a partir da ótica de Calvino (1990), que a
construção de um mapa subjetivo da cidade, vai além das formas gráficas e das
dimensões artísticas.
Um mapa da cidade deveria ser assinalado com tintas de
diferentes cores, todos esses trajetos, sólidos ou líquidos,
patentes ou escondidos. Mas é difícil fixar no papel os caminhos
das andorinhas, que cortam o ar acima dos telhados, perfazem
parábolas invisíveis com as asas rígidas, desviam-se para
engolir um mosquito, voltam a subir em espiral rente a um
pináculo, e sobranceiam todos os pontos da cidade de cada
ponto de suas trilhas aéreas [...] (Calvino, 1990, p. 84).

No trecho exposto por Calvino, percebe-se que o mapeamento subjetivo e
o desenho da memória da cidade, não seriam completos, porque a experiência
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no lugar se dá principalmente pelos sentidos, assim, algumas sensações,
mesmo nos registros audiovisuais, seriam imperceptíveis. No entanto, com os
recursos e materiais disponíveis, dentro de narrativas do desenho, da fotografia
e do uso de tecnologias digitais, produtores, sejam pesquisadores, arquitetos,
mídia artistas, entre outros, buscam formas de registrar percepções e causar
reflexões críticas e sensíveis a respeito da cidade na contemporaneidade.
Com a finalidade de ilustrar formas de registrar graficamente a percepção
e tendo como referência visual, a ideia exposta no estudo de Hatuka (2017,
p.51), a qual considera que o registro da cidade seria “uma colagem de mapas
mnemônicos”, escolheu-se como exemplo as produções de duas artistas
contemporâneas, a publicitária americana Hilary Williams e a arquiteta brasileira
Virgínia Dolabela.

1.2.1 Pintura e colagens de Hilary Williams
O trabalho atual de Williams, iniciado no ano de 2012, se inspira no
ambiente urbano, especialmente nos espaços e bens culturais da cidade de São
Francisco, Califórnia, onde ela reside, no patrimônio arquitetônico e nos
movimentos artísticos do Dadaísmo, Surrealismo e Pop Arte, para representar
em gravuras e serigrafias suas leituras da cidade. Para explicar a proposta do
seu trabalho, em um relato11, concedido para esta Tese, a autora expõe:
[...] procuro criar uma experiência da cidade que envolva todos
os sentidos. Meu trabalho é uma colagem de imagens, mas
também de experiência, estratificando coisas que os olhos estão
vendo momento a momento com ideias de som, sensação e
imaginação 12 (WILLIANS, 2017, p. 1, tradução nossa).

Com essa intenção, a artista se utiliza de técnicas mistas de colagem, as
quais facilitam a sobreposição das imagens reais e imaginárias percebidas no

11

O relato da artista, que trata do processo de construção de suas obras foi enviado por e-mail para a
pesquisadora no dia 25/01/2018, junto com autorização para o uso das imagens como referência.
12
Do original: […] I am looking to create an experience of the city that involves all the senses. It is a collage
of images but also of experience, layering things that are seeing moment to moment with ideas of sound,
feel, and imagination.
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lugar, compondo, assim, um desenho mnemônico que expressa sua imagem
mental. Como exemplo, tem-se o trabalho ‘Dez noites fora do Porto’ (Ten
Evenings Off the Port), apresentado na Figura 3, a artista expõe uma realidade
alterada da cidade, composta pela sobreposição de imagens de edificações
históricas e atuais, objetos estruturais, mobiliários urbanos diversos, letreiros
com propagandas e partes do paisagismo natural, revelando, através de sua
percepção da identidade do lugar, o que se considera aqui, literalmente, uma
colagem mnemônica da cidade atual.
Figura 3. Obra. Dez noites fora do Porto.

Fonte: Artista Hilary Williams, 2014. Disponível em <http://www.hilaryatthecircus.com/digital/>
Acesso em:15 jan. 2018.

A obra, exposta pela Figura 3, viabiliza ao observador identificar na cidade
retratada uma trama de diferentes sensações e interpretações feitas em torno do
espaço, tal fato corrobora com as reflexões apresentadas por Pesavento (2007),
a qual abrangeu que:
No desdobramento das abordagens que se fazem sobre o
fenômeno urbano no final do século XX e no início do novo
século, não se estudam apenas processos econômicos e sociais
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que ocorrem na cidade, mas as representações que se
constroem na e sobre a cidade, ou seja, com o imaginário criado
sobre ela. Em outras palavras, os estudos de uma história
cultural urbana se aplicam no resgate dos discursos, das
imagens e práticas sociais de representação da cidade. E o
imaginário urbano, como todo o imaginário, diz respeito a formas
de percepção, identificação e atribuição de significados ao
mundo, o que implica dizer que trata das representações
construídas sobre a realidade (PESAVENTO, 2007, p. 1).

Por essa reflexão e, analisando, atentamente, a obra exposta na Figura 4,
observa-se que a imagem da cidade e a noção de patrimônio vão sendo
reconstruídos no imaginário da artista, uma vez que os contextos e os objetos
dessa cidade mental imaginada são inseridos na obra de Willians (2014) e se
sobrepôem ao ambiente existente. Essa compreensão, portanto, pode ser
percebida com maior atenção na obra ‘O Palácio Expandido’ (The Expanded
Palace), ilustrada na Figura 4.
Figura 4. Obra. O Palácio Expandido à esquerda. À direita detalhes destacados pela artista.

Fonte: Artista Hilary Williams, 2013. Disponível em:<http://www.hilaryatthecircus.com/urbanlandscapes/the-expanded-palace> Acesso em:15 jan. 2018.
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Verifica-se a partir da colagem, exposta pela Figura 4, a presença de
objetos gráficos imaginários criados por meio dos contornos vermelhos, que ao
mesmo tempo detalham pontos específicos do lugar, direcionando o olhar do
observador para as chamadas de textos nas placas, objetos industriais,
especialmente as instalações elétricas, e para posição de uma única mulher que
passa com olhar baixo.
Nota-se, no recorte à direta, que a artista destacou a placa Stop (pare), ou
seja, a intenção de Williams (2017, p. 1) era “reforçar a importância do parar e
observar o lugar e todas as dimensões sensoriais que ele abriga”. Os conteúdos
materiais que compõe o cenário real urbano são preenchidos com tons de azul,
laranja e preto, acrescentados por traços largos coloridos de lilás, que ora
remetem a detalhes das edificações e outrora transmitem a sensação do
caminhar de diversas pessoas pela rua. Com essa apreciação a artista expôs:
Espero que o meu trabalho traga um retrato da experiência de
vida da cidade que é sentida e percebida por outros que vivem
e se conectam a ela. Não é apenas uma imagem da cidade
como uma fotografia, ele incorpora toda experiência que eu
sinto ressoar em muitos13 (WILLIAMS, 2017, p. 1).

Williams (2017, p. 1), ainda pontua, “[...] remeto a minha memória afetiva
quando estou pensando e quando crio meu trabalho”. Motivo pelo qual “[...]
apresento a interpretação subjetiva da cidade como primeiro plano e a imagem
real, material, como plano de fundo”. Nessa afirmação, visualiza-se a
preocupação da artista em retratar as memórias que construiu no lugar, seus
questionamentos sociais e apontar, por meio dos detalhes gráficos, os objetos e
atrativos, reais ou imaginários, que considera de suma importância na paisagem,
abrindo um leque de múltiplas reflexões.
Em entrevista ao jornal americano Primeira Emenda 1am, que aborda
movimentos artísticos contemporâneos, Williams descreveu qual reflexão busca
abordar com seus trabalhos, como se observa no trecho que segue:

13

Do original: I hope my work brings a picture of the city's life experience, which is felt and perceived by
others who live and connect with it.It is not only an image of the city as a photograph, it embodies every
experience that I feel resound in many.
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[...]. Eu me esforço para fazer peças densas que lidam com o
absurdo e com a perversidade do nosso mundo, rindo, chorando
ou ficando de pé com admiração. Uso colagens de fotografia,
desenho, pintura e modelagem para criar camadas de imagens
e significado. Meus trabalhos lidam com uma variedade de
emoções sobre a coexistência de nossa paisagem urbana,
natureza e humanidade. Estou, continuamente, inspirado pelo
meio ambiente, pelos ambientes urbanos e naturais de hoje [...].
Juntamente com a arquitetura exterior e interior e com os temas
da vida urbana, em muitas peças, também, mesclamos a
paisagem rural e natural, bem como suas figuras. Há sempre
algum humor, ironia e melancolia em minhas peças que,
continuamente, atravessam meu trabalho e minhas ideias de
alguma forma. Desejo criar uma visão surreal da realidade que
incorpore o passado, o presente e o futuro das paisagens e dos
personagens de nossos mundos, causando reflexões acerca de
onde estamos hoje (JORNAL PRIMEIRA EMENDA, 2010, p. 1).

Com referência na descrição apresentada, é possível verificar que o desejo
da artista é causar com suas imagens, impactos para que o observador da obra
possa repensar a sociedade, os cuidados com a cultura, o homem, o patrimônio
e a memória da cidade nos dias atuais, fazendo prospecções dos caminhos
futuros a partir de aspectos do passado e do presente que estão instaurados na
paisagem urbana.

1.2.2 Fotografias e colagens de Virgínia Dolabela
Assim como Williams, as obras de Dolabela (2017) retratam sua leitura da
sociedade e da cidade contemporânea em contraste com o patrimônio
arquitetônico. As obras trazem o reflexo das mídias e do caos urbano nas
metrópoles. Suas interpretações são registradas por meio de fotomontagens
digitais que sobrepõe os aspectos do passado e do presente, como meio de
imprimir graficamente a herança cultural e a realidade do lugar. Segundo a
artista, em entrevista ao site da galeria de arte brasileira Eixo:
Diante da velocidade constante em que vivemos, muitas vezes,
não percebemos o que está a nossa volta. Demolições,
construções, sinalizações, propagandas, novas redes com seus
milhares de quilômetros de fios e cabos, a invisibilidade de cada
um na multidão... Milhares de elementos, formas e cores que
formam e mudam diariamente ‘a cara’ da cidade (DOLABELA,
2017, p. 1).
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Nessa conjuntura, empregando a fotografia autoral como suporte e tendo
como referência na arte o expressionismo abstrato e o Pop Art, especificamente,
os artistas americanos Rauschenberg e Andy Warhol, Dolabela cria releituras
singulares da cidade com o propósito de apresentar detalhes que, nem sempre,
são visualizados nos espaços urbanos, mas que são importantes para a
construção social e, também, para o entendimento da cidade contemporânea
(DOLABELA, 2017).
Segundo Dolabela (2017, p.1), seu trabalho com a imagem fotográfica pode
desenvolver “um pensamento crítico acerca de como nossas crenças, conceitos
e preconceitos interferem diretamente nas nossas relações com o meio e a
cidade construída”. Essa consideração pode ser observada na fotomontagem da
série ‘Sagrado e Profano III’, ilustrada pela Figura 5.
Figura 5. Fotomontagem. Série Sagrado e Profano III.

Fonte: Artista Virgínia Dolabela, 2017. Disponível em: https://virginiadolabela.blogspot.com.br>
Acesso em:16 jan.2018.

A obra da Figura 5 apresenta diferentes conteúdos urbanos da cidade de
São Paulo, que foram sobrepostos com o propósito de mapear a paisagem e as
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dinâmicas do lugar. Notam-se, neste trabalho pequenos recortes da rotina na
cidade que tramam o movimento dos indivíduos à arquitetura, à arte e ao
mobiliário urbano. A imagem final ainda materializa a percepção crítica da autora
e possibilita ao observador construir outras narrativas alusivas à paisagem
composta. A respeito do trabalho, Dolabela (2017, p. 1) relatou:
[...] A composição fotográfica é uma busca de refletir a minha
relação com a arquitetura, o valor da obra de arte, nossas
vivências com os espaços urbanos e a vida nas grandes
metrópoles.

Interpreta-se aqui, com respaldo dos estudos realizados no ano de 2012
pelo fotógrafo e historiador brasileiro Boris Kossoy, no livro ‘História e Fotografia’,
que a artista enquanto autora da fotografia e da colagem fotográfica se
transforma em um ‘filtro cultural’, posto que a seleção das imagens registradas
resulta de sua sensibilidade e bagagem cultural. Desse modo, especificamente,
nessa série de trabalhos, Dolabela sobrepõe graficamente os objetos e espaços
que considera importante para a cultura do lugar, retratando sua experiência nos
espaços da cidade a partir da junção dos recortes fotográficos, para Kossoy
(2012, p. 44):
A fotografia não está enclausurada a condição de registo
iconográfico dos cenários, personagens [...] a fotografia pode ser
um meio de expressão individual, não pode ser entendida
apenas como expressão da realidade fatal.

Nesse trecho, Kossoy (2012) confirma a potencialidade do trabalho
fotográfico que, além de registrar o momento e ser um suporte das memórias
visuais, permite ao autor se expressar de maneira fictícia e abstrata.
É possível, portanto, ilustrar essa ideia observando as fotomontagens de
Dolabela da série Caos Urbano, como no exemplo ilustrado pela Figura 6,
trabalho onde a artista sobrepôs, sob o reflexo de aberturas e vitrais, imagens
da arquitetura da cidade e painéis de publicidade, que são preenchidas por cores
vibrantes, remetendo-se a um verdadeiro caos visual.
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Figura 6. Fotomontagem. Série Caos Urbano.

Fonte: Artista Virgínia Dolabela, 2017. Disponível em: https://virginiadolabela.blogspot.com.br>
Acesso em: 16 jan. 2018.

A partir da ilustração, exibida pela Figura 6, pode-se analisar que, mediante
a obra, o observador tem a percepção inicial de estar à frente de um letreiro
digital, uma vez que a composição dos elementos visuais e a deformação das
imagens estáticas são características da publicidade e do designer gráfico
No entanto, no decorrer da observação, a cidade começa a tomar forma na
tela, e assim é possível notar contornos e recortes das estruturas de edificações
modernas, históricas, abandonadas e em construção. Sob a visão de Kossoy
(2012, p. 44):
A deformação intencional dos assuntos através das
possibilidades de efeitos óticos e químicos, assim como a
abstração, montagem e alteração visual da ordem natural das
coisas, permitem a criação de novas paisagens.

Assim, verifica-se que as abstrações, distorções e recortes visualizados
nas fotomontagens de Dolabela são dispostas intencionalmente com a finalidade
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de representar graficamente a leitura da artista em relação ao lugar, compondo
uma paisagem diferenciada do espaço da cidade.
Nos trabalhos de Dolabela, assim como de Williams, confirma-se que a
representação gráfica da percepção em torno da memória na cidade se torna
realmente uma sobreposição de camadas de imagens e informações que
tramam o cenário urbano ao modo de vida dos seus moradores, confirmando o
estudo de Hatuka (2017), já exposto anteriormente. Partindo dos mesmos
referenciais artísticos, porém, com abordagens distintas, as artistas viabilizam
que os observadores se aproximem, reflitam sobre os conflitos urbanos e
construam suas interpretações pessoais.
Para Pask (1976, p. 132), a forma de interpretar qualquer contexto se
modifica “de acordo com a linguagem e a interface, sobre a qual a informação é
apresentada”. Desse modo, a percepção da cidade além de ser construída
continuamente a partir da relação com o ambiente, modo de vida e troca de
experiências, é também influenciada pelo próprio processo de comunicação. Na
atualidade, justaposto a afirmação dada por Pask, os recursos tecnológicos
também são usados com a finalidade de propiciar experiências diferenciadas de
observar e registrar a cidade, possibilitando a disseminação da memória em
torno do patrimônio cultural por meio de recursos que permitem a interação e
conectividade.

1.3 Possibilidades digitais de registro da
percepção
As mudanças na comunicação no uso das mídias e na relação entre o
indivíduo e a cidade se iniciaram no final dos anos 1990 e consolidaram-se nos
anos 2000, na medida em que o uso da informática e o acesso a rede de internet
se tornaram mais acessíveis (ARANTES, 2005). Concomitante a esse processo,
as possibilidades de registro, observação e leitura da cidade e do patrimônio
cultural através do uso de recursos e mídias digitais, começaram a se ampliar,
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em especial nas propostas artísticas e nas pesquisas da arquitetura. Na
concepção da filósofa brasileira, que desenvolve pesquisas atuais sobre mídia
arte, comunicação e semiótica, Priscila Arantes (2005, p. 57):
Questionar as distâncias espaciotemporais, criar ambientes que
ampliam o campo perceptivo do interator, criar espaços
específicos de cooperação, onde os usuários experimentam,
compartilham, transformam e intensificam maneiras de sentir e
ver o mundo, trabalhar com questões da área da biologia e vida
artificial têm sido, desde então, a tônica das experimentações
em mídias digitais.

Apoiando- se, na citação de Arantes (2005), acredita-se que a cidade em
conjunto com os espaços virtualizados modifica o modo com o qual os indivíduos
se apropriam e compreendem o espaço urbano, fato esse que permite atribuir
novas características e sentidos a cidade contemporânea. Na década de 1980,
Argan já relatava um retrato pelo qual passava a cidade frente às mudanças na
comunicação. Para o historiador:
[...] A cidade contemporânea deixa de ser lugar de abrigo,
proteção, refúgio e se torna aparato de comunicação.
Comunicação no sentido de deslocamento e de relação e,
também, no sentido de transmissão de determinados conteúdos
urbanos (ARGAN, 2005, p. 23).

Votando-se à cidade atual, é possível perceber que parte dessa
transmissão de conteúdos, citadas por Argan (2005), está ligada, sobretudo, com
a conexão dos dispositivos móveis ao ciberespaço14, como era chamada na
época o espaço virtual, o qual facilita a transmissão rápida de dados textuais,
gráficos e audiovisuais. Conforme as pesquisas do filósofo tcheco-brasileiro
Vilém Flusser (2007), são por meio das relações estabelecidas e das
informações adquiridas no ciberespaço que:
[...] somos capazes de criar percepções, sentimentos, desejos
e pensamentos distintos, alternativos. Além do mundo
computado, podemos também viver em outros mundos [...]
(FLUSSER, 2007, p. 78).

14

O termo ciberespaço (cyberspace) foi cunhado em 1984 pelo autor americano William Ford Gibson no
romance Neuromancer. Conquanto, definido conceitualmente no ano de 1996 pelo filósofo francês Pierre
Lévy, no livro ‘Cibercultura’.
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Ou seja, Flusser (2007) considerou que a conexão com o ciberespaço
permitia ao indivíduo assimilar os conteúdos de maneira sensível e utópica, e
assim como Arantes (2005), acreditava que o uso da mídia oportuniza outra
forma de estar no mundo. Este fato se conjectura na atualidade, uma vez que a
tecnologia tem propiciado a virtualização de lugares e objetos da cidade, que são
acrescidos de camadas visuais imaginárias, construindo espaços híbridos ou
mesclados, podendo ser Realidade Virtual e Realidade Aumentada (PICON,
2010).
Conforme o estudo do arquiteto francês Antoine Picon (2010, p. 176), esses
espaços virtualizados são de suma importância na formação da percepção e
identidade cultural do homem contemporâneo, uma vez que a composição da
cidade hoje parece depender da “multiplicação das interfaces de comunicação
ou das situações híbridas[...]”, posto que:
Longe de se afastarem da realidade física, os espaços
virtualizados estão, na verdade, cada vez mais interligados ou
até hibridizados com a realidade tridimensional tradicional, daí a
impossibilidade de interpretar a ascensão das tecnologias
digitais como um processo de desmaterialização (PICON,

2010, p. 176).
Na visão de Arantes (2005, p. 59):
[...] através de interfaces não tão comuns - capacetes de visão,
óculos para ver em estereoscópica, luvas de dados, macacões
de dados etc. conectadas a um computador, possibilitam ao
interator imergir em um espaço tridimensional de pura síntese.

Baseando-se na citação de Picon (2010) e Arantes (2005), é possível
afirmar que os ambientes criados por meio da virtualização e locados no
ciberespaço são tão materiais quanto os ambientes instaurados no espaço
concreto da cidade, pois despertam sensações físicas e influenciam o processo
de interpretação que cada observador faz do lugar. Tal fato os tornam, conforme
a pesquisa dos brasileiros especialistas em comunicação e memória social, João
Nunes e Paola Oliveira (2016, p .6), “verdadeiros lugares de memória”, assim:
Se antes os lugares das pinturas parietais, na Caverna de
Chauvet, os afrescos na Capela Sistina, as esculturas e pinturas
renascentistas nos museus e galerias e os textos dos arquivos e
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bibliotecas eram considerados por excelência, a cada época, os
‘lugares de memória’ destinados ao armazenamento, circulação
e fruição dos nossos referenciais visuais, suportes simbólicos de
memória, hoje esse lugar, no ciberespaço, é ‘todo o lugar’
(Nunes e Oliveira, 2016, p. 9).

Logo, a pesquisa de Nunes e Oliveira (2016) indicou que as novas
possibilidades de visualização e registro da cidade ganharam visibilidade a partir
da primeira década dos anos 2000, criando suportes visuais e interfaces que
visam ressignificar o conhecimento dos espaços urbanos, por meio da interação
entre os indivíduos, o ambiente e a tecnologia (NUNES; OLIVEIRA, 2016).

1.3.1 Art+Com: exemplos de espaços digitais
Na ótica do mídia-artista e professor alemão Joachim Sauter15 (2008, p.
73), os recursos e mídias digitais facilitam a produção de trabalhos que tem por
referência a memória de duas maneiras distintas, a primeira (1) possibilitando o
registro da percepção e a “visualização de resquícios culturais em camadas
digitais”, a segunda (2) propiciando “intervenções no ambiente físico, que
causam rupturas no caminho cotidiano dos indivíduos”.
Esse entendimento é exposto nos diversos trabalhos elaborados pela
empresa Art+Com, dirigida por Sauter, cita-se como exemplo a Interface de
navegação hipertextual na pintura Kidai Shoran (2000) e a instalação Duality
(2006), que ilustram respectivamente as duas possibilidades da mídia.
A interface para o Kidai Shoran (2000), elaborado por Sauter em parceria
com os arquitetos alemães Ralph Ammer e Tobias Schmidt, trata-se de uma
interface interativa que apresenta a digitalização de um pergaminho pintado no
ano de 1805, por um artista desconhecido, para representar a principal rua
comercial de Edo, atual cidade de Tóquio. O arquivo foi disponibilizado em um
CD-ROM para ser acessado através do uso de computadores ou projetado no
espaço físico, como exposto na Figura 7.
15

A partir dos anos 2000 Joachim Sauter propõe intervenções interativas, projetadas e mediadas por meios
digitais, o que no circuito das artes se pode classificar como arte eletrônica.
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Figura 7. Acesso ao CD-Rom do projeto Kidai Shora.

Fonte:
Institute
for
User
Experience
Design,
2018.
Disponível
em:
<https://designismakingsense.de/design_basics/suche-nach-ordnung/> Acesso em: 03 jan.
2019.

A interface projetada por Sauter, como ilustra a Figura 7, viabiliza a
navegação virtual pelas ilustrações do pergaminho. Acessando os hiperlinks que
estão anexados em pontos distintos das imagens é possível obter informações
a respeito dos personagens, objetos e lugares presentes na imagem da cidade,
visto que os usuários são direcionados para leituras de textos explicativos e
curiosidades em torno da paisagem. Além disso, a interface oferece três tópicos
de navegação, os quais facilitam conhecer a história a partir da infraestrutura da
cidade, da cultura local nas ruas e dos antigos locais de trabalho (SAUTER,
2008).
Em outra perspectiva a intervenção Duality, também projetada pelo mídia
artista, no lugar de registrar a cidade, cria um lago virtual, anexando-o sob uma
ponte física que atravessa um espelho d’agua existente no espaço concreto,
fazendo com que o indivíduo passante vivencie uma realidade mista (SAUTER,
2008), como ilustra a Figura 8.
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Figura 8. Instalação Duality em funcionamento, TokioTóquio.

Fonte:
Joachim
Sauter,
2006.
Disponível
<http://www.joachimsauter.com/en/work/duality.html> Acesso em: 03 jan. 2019.

em:

A intervenção, exposta pela Figura 8, foi instalada no ano de 2006, no
complexo de escritórios Nanjo and Associates, no centro da cidade de Tóquio,
em um espaço de passagem contínua, que liga diretamente o complexo a uma
estação de metrô local. Segundo Sauter (2006, s/p, tradução nossa):
Esta situação espacial específica forneceu o trampolim para o
conceito. A interação de ‘sólido’ (caminho) e ‘líquido’ (água) foi
ampliada por ondas virtuais de luz na passarela e ondas reais
na água. Painéis de LED branco monocromático foram
instalados na passarela em uma área de 4 x 4 metros e coberta
com vidro opalescente jateado. As células de carga sob as
placas de vidro medem a posição e a força exatas de cada
passo, acionando ondulações virtuais correspondentes no painel
de LEDs. Quando essas ondas de luz atingem a borda do lago,
atuadores mecânicos transmitem esses padrões como ondas
físicas que refletem na água.16

16

Do original: This specific spatial situation provided the springboard for the concept. The interplay of ‘solid’
(path) and ‘liquid’ (water) was expanded by virtual waves of light on the walkway and real waves in the water.
White monochrome LED panels were installed in the walkway on an area measuring 4 x 4 meters and
covered with sand-blasted opalescent glass. Load cells under the glass tiles measure the exact position and
force of each footstep, triggering corresponding virtual ripples on the LED panel. When these ripples of light
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Mediante a explicação do artista, apreende-se que os indivíduos que
transitam pelo lugar são condicionados a estar no espaço concreto interagindo
com a plataforma de caminho virtual, fato este que propicia, diretamente, a
construção de outras memórias a partir de um espaço híbrido. Sauter (2008, p.
73) entende que “[...] as aplicações, instalações e ambientes interativos [...]”
contribuem para a formação da percepção dos espaços da cidade e da cultura
por conta “[...] da qualidade das experiências que eles provocam, da informação
mediada por eles e de sua utilidade”.
Tem-se, nos dois projetos do Art+Com, possibilidades de reconhecer
especificidades da cidade, a título de exemplo, no primeiro caso os recursos
empregados mostram a facilidade de registro das imagens, da história e da
distribuição dessas pela interface digital do Kidai Shoran, enquanto no segundo,
Sauter (2008), coloca o espaço virtual como parte integrante do espaço físico, a
fim de instigar a formação de outras narrativas da rotina urbana. Ambos criam
caminhos digitais e abrangem em sua concepção possibilidades de mudança no
modo de olhar para a cidade.
Assim como Sauter, outros mídia artistas contemporâneos, como exemplo,
a artista brasileira Raquel Kogan17 e a artista franca americana Marie Sester18,
buscam contribuir para ativar os sentidos dos indivíduos através de vivências
interativas em espaços mistos, concretos e virtuais, no cotidiano da cidade.
Contudo, na atualidade, as ações que empregam o uso de dispositivos e
aplicativos de Realidade Aumentada vem ganhando visibilidade e se tornando
cada vez mais comum.

hit the edge of the lake, mechanical actuators seamlessly forward these patterns as physical waves in the
water.
17

Raquel Kogan é arquiteta e mídia artística, desenvolve trabalhos que buscam ativar os diversos sentidos
do corpo humano em relação aos espaços da cidade, por meio das mídias digitais. Ver mais em: <
http://www.raquelkogan.com/v3/xyz/> Aceso em 04 jan. 2019.
18

Marie Sester é arquiteta e mídia artista e realiza experimentações artísticas que buscam qualificar a
comunicação entre os homens na sociedade hoje, construindo territórios híbridos que permitem a interação
física dos indivíduos simultaneamente conectados ao espaço concreto e o virtual. Ver mais em:
<htp://www.sester.net/access/ >Acesso em: 04 jan. 2019.
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1.3.2 Architip: patrimônio em realidade aumentada
Para o historiador israelense Yaron Benvenisti (apud LIMA, 2014, p. 50), o
uso crescente da Realidade Aumentada nas ações que remetem ao patrimônio
e memória se deve ao fato de que os aplicativos "[...] permitem que as pessoas
tenham outra percepção sobre os lugares, uma vez que estão interagindo
simultaneamente com a história, o passado e o presente [...]”. Benvenisti (2013)
teceu esse comentário se baseando nos resultados do uso experimental do
aplicativo Architip, elaborado no ano de 2013 em um projeto coletivo realizado
pela Universidade Hebraica de Jerusalém, cujo historiador faz parte da equipe
de criação.
O principal objetivo dos criadores do aplicativo Architip foi recriar
virtualmente edificações arquitetônicas da cidade de Israel que já foram
demolidas ou perdidas com o tempo, bem como possibilitar sua visualização em
tempo real, sobreposta aos locais de origem em ruínas, por meio de dispositivos
móveis, como esboça a Figura 9.
Figura 9. Imagem salva a partir do vídeo de apresentação do Aplicativo Architip, divulgado no
ano de 2013, por meio da equipe responsável pelo projeto.

Fonte: Architip: Disponível em: <https://vimeo.com/66671176> Acesso em: 06 jan. 2019.
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A imagem disposta pela Figura 9 ilustra o recurso do aplicativo que permite
a sobreposição de um edifício com a composição arquitetônica original, através
de suas ruínas. No entanto, o Architip disponibiliza outras duas possibilidades de
uso, que se refere à visualização em 360º e animações audiovisuais:
1)

A primeira se trata da visualização do ambiente em grande mapa

tridimensional em 360º, onde se encontra demarcado os locais importantes para
a formação da cidade, por meio de pontos de identificação e hiperlinks que
adicionam textos explicativos para cada lugar, os quais abordam os usos e
acontecimentos nos tempos passados e no presente. Esse mapa também
direciona a posição e o caminho para chegar às obras e edifícios virtualizados.
2)

A segunda diz respeito a animações audiovisuais, também

acrescidas de informações textuais, que estão sobrepostas às obras de arte e
murais antigos da cidade, as quais a visualização só é possível quando se
aproxima o dispositivo do local.
Nota-se, a partir dessa sucinta descrição, que o aplicativo cria um roteiro
de visitação pela cidade, atribuindo a cada lugar informações e imagens
históricas, as quais os visitantes são estimulados a procurar, e desse modo,
interagem dinamicamente com a história através do recurso digital,
possibilitando assim estar na cidade por outra perspectiva. A respeito dos
objetivos do projeto, Benvenisti (2013, s/p.) completa:
As pessoas querem tocar o passado e sentir a história quando
visitam lugares antigos [...] visitar ruínas antigas com mosaicos
desbotados pode despertar sua imaginação, mas muitas
pessoas lutam para ficar interessadas quando não têm a
imagem ou estrutura real na frente delas. O aplicativo Architip
preenche essa ‘lacuna da imaginação’19 (FOX NEWS, 2013,
tradução nossa).

Apoiando-se na explicação de Benvenisti (2013), entende-se que no projeto
Architip, os sentidos cognitivos, em especial a imaginação do observador, são
estimulados através do uso da Realidade Aumentada, uma vez que o aplicativo

19

People want to touch the past and feel the story when they visit ancient sites. Visiting ancient ruins with
faded mosaics might spark his imagination, but many people struggle to stay interested when they do not
have the actual image or structure in front of them. Architip bridges the ‘imagination gap’.
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facilita o entendimento visual do espaço, pois se assemelha a um jogo educativo
e transforma a cidade em uma plataforma interativa, acrescida de conteúdos
digitais.
Interpreta-se, acerca dos exemplos citados, que na atualidade, o emprego
das mídias digitais como interface para observação e registro da cidade
contemporânea permite a troca e recebimento de informação de forma rápida e
dinâmica, bem como a observação de diferentes culturas, a vivência em espaços
híbridos e a interatividade. Caminhos pelos quais o observador pode construir
uma narrativa diferenciada para cada nova interpretação que ele faz do lugar,
tecendo assim uma malha de significações em torno da paisagem cultural. Tal
entendimento é exemplificado no esquema da Figura 10:
Figura 10. Resultados de observação da cidade a partir do intermédio das mídias digitais.

OBSERVAÇÃO E REGISTROS DA CIDADE
CONTEMPORÂNEA
Processo

Mídias Digitais
Interface

Troca de informação
Resultado

Observação de
diferente culturas
Resultado

Vivência em
espaços híbridos
Resultado

Interatividade
Resultado

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019.

Com base na Figura 10, ressalva-se a compreensão que se tem nesta Tese
acerca das possibilidades das mídias no processo de conhecimento da cidade
atual. Conforme apresentado nos trabalhos de Sauter, na proposta do aplicativo
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Architip, e em vários manifestos e ações artísticas20, no decorrer da história da
arte e da arquitetura, buscou-se ocupar e conhecer as possibilidades de uso do
espaço urbano.
Conquanto, diante o exposto no decorrer desta pesquisa, nota-se que na
atualidade a arte mídia permite que essas intenções ecoem, e como esperado
por Pask (1976), a comunicação, interatividade e disseminação da informação
ressignificam e modificam constantemente a percepção do homem em relação
aos espaços e lugares da cidade. Tais aspectos configuram a imagem
mnemônica da cidade hoje como: uma imagem sempre em construção.

Considerações do Capítulo 1
Os apontamentos deste estudo mostraram possibilidades de leitura e
registro da cidade, com o olhar voltado para a formação da percepção em torno
dos espaços urbanos, do patrimônio cultural e das relações sociais
estabelecidas na cidade. A primeira parte do capítulo tratou sobre a percepção,
pautando-se nas pesquisas de Lynch e Pask (1976), ambas realizadas no
decorrer da década de 1960, porém oferecendo visões complementares.
Enquanto Lynch (1960) abordou que a percepção e a imagem da cidade
eram formadas a partir da relação direta entre o homem e o espaço, Pask (1976)
acreditou que estas se davam também através da comunicação, ou seja, quando
duas ou mais pessoas partilhavam seu entendimento do lugar ou a respeito de
qualquer assunto em comum.
Através das duas referências, entendeu-se que a percepção é individual,
porém é construída a partir de estímulos externos, sejam eles frutos de
experiências individuais ou coletiva. Especificamente sobre a cidade, foi possível
compreender que a imagem configurada mentalmente, referente à percepção de

20

A exemplo o movimento situacionista na Europa, e a tropicália e os parangolés de Hélio Oiticica no Brasil.
Ver em: SANTOS. Fabio Lopes de Souza As Neo-Vanguardas e a Cidade. II Encontro de História da Arte
UNICAMP: Campinas, 2006.
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cada indivíduo, é atribuída de conteúdos concretos, invisíveis e imaginários, e
representa a importância que o lugar tem para cada observador.
Esses aspectos invisíveis, presentes nos conteúdos imaginários da cidade,
foram vistos no trabalho literário de Calvino e explicados por Pesavento (2007,
p.18), que acreditou, a partir dos fragmentos invisíveis, ou sensíveis, como a
autora denomina, que “o homem é capaz de se reconhecer como pertencente a
um lugar ou outro”.
A partir dessa reflexão teórica e buscando possibilidades de registrar a
percepção, a segunda parte do capítulo apresentou duas propostas artísticas
como exemplo de registro e observação sobre a paisagem cultural: o trabalho
gráfico da artista americana Hilary Williams (2017) e da brasileira Virginia
Dolabela (2017).
Ambos os trabalhos ilustram o estudo de Hatuka (2017), que considera o
retrato da cidade e da sociedade atual uma colagem que tramam diferentes
memórias. Analisando o trabalho das artistas, apreendeu-se que o registro da
percepção e a interface pela qual ele é apresentado, auxiliam os espectadores
da obra a observarem particularidades desconhecidas dos lugares e espaços da
cidade.
No que tange o uso de interfaces de visualização, a terceira parte deste
capítulo abordou os estudos de Picon (2010) e Flusser (2007), em que foram
explicadas as possibilidades de uso das mídias digitais na construção de
significações e conhecimentos a respeito da cidade e de seu patrimônio cultural.
Para demonstrar os estudos de Picon (2010) e Flusser (2007), foram
escolhidos projetos do mídia artista Joaquim Sauter (2006) e do historiador
Yaron Benvenisti (2013), pelos quais se verificou que o uso das mídias digitais,
enquanto interface para leituras da cidade, além de propiciar a divulgação de
informações, facilita de maneira interativa o conhecimento de diferentes culturas,
por meio de vivências híbridas, ou seja, no espaço concreto e virtual
simultaneamente.
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Por fim, constatou-se que registrar o patrimônio cultural, as diferentes
manifestações e modos de vida, mediados pela mídia digital, facilita a
compreensão da identidade social dessa época, e a formação cultural das
sociedades futuras, uma vez que se estabeleçam ações efetivas de preservação.
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Compreender o tempo ‘é essencialmente dar provas e
reversibilidade’. Desse modo nas sociedades contemporâneas,
‘a distinção do presente e do passado implica essa escalada na
memória e essa libertação do presente que pressupõem a
educação’ (LE GOFF, 1990, p. 185).

Com referência à citação do historiador francês Jacques Le Goff (1990), as
reflexões realizadas nesse capítulo visam facilitar o entendimento a respeito do
emprego de atividades pedagógicas para a leitura e valorização da herança
cultural na cidade, através da memória do passado e das ações do presente.
Especificamente, volta-se aqui para o entendimento da abordagem em
Educação Patrimonial, bem como sua inserção e desdobramentos no Brasil, por
meio de um estudo sucinto sobre as propostas pedagógicas e políticas públicas
para formação cultural inseridas no país. Para melhor compreensão da temática
o capítulo foi dividido em três partes: (1) Educação Patrimonial pedagogia para
formação cultural; (2) Educação Patrimonial pedagogia para formação cultural;
e (3) A cidade educadora.

2.1 Educação Patrimonial pedagogia para
formação cultural
Com a finalidade de promover ações efetivas de formação cultural,
instituições culturais e espaços escolares vem desenvolvendo e aplicando desde
a década de 1960, concomitante aos estudos aqui apresentados, diferentes
abordagens metodológicas. Essas abordagens reforçam a importância da
educação associada a experiências de leituras dos espaços e lugares da cidade,
para disseminação da memória e entendimento da diversidade cultural.
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Os primeiros registros de atividades educativas, que tinham como objetivo
a formação dos indivíduos para o entendimento da cidade e do seu patrimônio
cultural, de acordo com os estudos elaborados na década de 1950 pela
museóloga brasileira Sígrid Pôrto Barros, fazem referência aos trabalhos
realizados pelos museus ingleses durante a Primeira Guerra Mundial,
especialmente na cidade de Manchester, na Inglaterra.
Nesse período, que corresponde aos anos de 1914 a 1918, os espaços dos
museus serviam como abrigo para as salas de aula de formação básica21,
quando os prédios escolares foram desocupados para servirem como pontos de
atendimento hospitalar de emergência, com a finalidade de prestar socorro às
pessoas feridas na Guerra, uma vez que os hospitais e casas de saúde não eram
suficientes para alojar o grande número de enfermos (BARROS, 1958).
Esse fato contribuiu e fez surgir outra prática de ensino, na qual os
professores e os profissionais que trabalhavam nos museus procuravam realizar
atividades didáticas relacionando os conteúdos teórico-históricos às obras e aos
materiais em exposição, proporcionando, quando possível, a interação dos
alunos com os objetos e os espaços, por meio de atividades práticas (BARROS,
1958).
Após o fim dos conflitos e com a normalização do uso dos espaços
escolares, as galerias e museus das cidades, de acordo com Barros (1958, p.
54), começaram a receber um número maior de visitantes, em especial a
presença frequente dos estudantes que continuaram a utilizar os acervos e o
próprio espaço físico dos museus para pesquisa. Conforme, colocado por Barros
(1958, p. 54):
[...] esse período de vivência no museu foi tão proveitoso para a
juventude que no pós-guerra veio a ideia, que partiu das
instituições culturais, de ser mantido um contato permanente
entre as escolas e os museus.

21

Correspondente na época ao ensino infantil, ensino de primeiro e de segundo grau. Ver mais em:
BARRETTO, Elba; MITRULIS, Eleny. Os ciclos escolares: elementos de uma trajetória. São Paulo:
Cadernos de Pesquisa, 1999.
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A museóloga reforça, que decorrente a esse fato, entre as décadas de 1920
a 1940, os departamentos responsáveis pela administração dos espaços
expositivos de museus e galerias passaram a se preocupar com o planejamento
de serviços educativos. Em suma, eles repensaram a forma de acesso aos
espaços e criaram uma agenda com horários determinados para visitas
monitoradas, na qual era designado um funcionário para acompanhar os
visitantes, explicando a eles referências sobre os objetos em exposição. No
planejamento da agenda também era apontado o número máximo de visitantes
para cada período (BARROS, 1958).
Essa postura, adotada pelos museus ingleses, se ampliou para todo o
mundo, principalmente, a partir do ano de 1945, quando foi fundada a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO). Propondo políticas públicas que visam, ainda hoje, por meio da
cultura, educação e desenvolvimento da ciência, a garantia dos direitos humanos
para pessoas de todas as nações22.
No que se refere aos museus, a UNESCO criou no ano de 1946 o Conselho
Internacional dos Museus (ICOM). A leitura do código de ética do ICOM
publicado oficialmente no ano de 1986, que dispõe a respeito de sua história e
valores, permite entender que um dos princípios do conselho são a educação e
a valorização da cultura e do patrimônio de diferentes povos, conforme exposto
nos trechos que seguem:
Os museus têm o dever de adquirir, preservar e promover as
suas coleções como contribuição para a salvaguarda do
património natural, cultural e científico. Suas coleções são uma
herança pública significativa, têm uma posição especial na lei e
são protegidos pela legislação internacional. Inerente a essa
confiança pública está a noção de mordomia que inclui
propriedade, permanência, ocupação, acessibilidade e
disposição responsável (UNESCO, 1986, p. 3).23
Os museus têm um importante dever de desenvolver o seu papel
educativo e um público mais amplo da comunidade, da
22

Ver em: http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco. Acesso em: 13 abr. 2017.

23

Ver em: <http://www.ufpa.br/museufpa/images/c%C3%B3digo%20%C3%A9tica%20ICOM.pdf>. Acesso
em: 06 mai. 2017.
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localidade ou do grupo ao qual servem. A interação com a
comunidade constituinte e a promoção do seu patrimônio faz
parte integrante do papel educativo do museu (UNESCO, 1986,
p .7).

Por meio da leitura do trecho citado, presente no código de ética do ICOM,
conclui-se que o trabalho dos museus abarca, desde então, duas frentes: a
primeira apontando a necessidade de preservação do bem, percebendo este
como um registro das memórias históricas no tempo; a segunda se refere ao
papel educativo dos espaços museológicos como facilitador para o entendimento
o patrimônio cultural.
Partindo desse entendimento, referente à postura ética do ICOM, museus,
galerias e diferentes instituições de divulgação cultural, se tornaram, ou foram
considerados historicamente, conforme os apontamentos levantados pela
pesquisa da arte educadora inglesa Eilean Greenhill Hooper (2001), espaços de
aprendizagem aferidos como espaços não formais de educação.
Para Hopper (2001, p. 52), coube aos espaços não formais, “adotarem
práticas didático pedagógicas”, semelhante às atividades escolares, “para
apresentarem os conteúdos expostos aos visitantes”. Conquanto, essa
adequação se consolidou como parte da rotina desses espaços apenas na
década de 1960, motivada também pelos estudos sobre a formação da
percepção, como visto no capítulo 1.
Segundo Hooper (2001, p. 52, tradução nossa):
Na década de 1960, os museus se tornaram lugares de
aprendizagem ativa. Ponto que já não era mais suficiente
colecionar, conservar e investigar, tais operações converteramse em meios para alcançar outro fim, que são pessoas e suas
relações com os objetos. Por outras palavras, o centro da
atenção deixa de ser a coleção para ser a comunicação, na qual
a aprendizagem e o lazer são integrados24.

24

Do original: In the 1960s, museums became places of active learning. It is no longer enough to collect,
preserve, and investigate, but such operations have become means for achieving another end that are
people and their relation to objects. In other words, the center of attention ceases to be the collection to be
communication, in which learning, and leisure are integrated.
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Com esse entendimento, e visando facilitar o processo educativo e a
comunicação, expostos na citação de Hopper (2001), surge no início da década
de 1970 na Inglaterra uma categoria de profissionais, chamados educadores de
museus, cujo trabalho era atuar dentro dos espaços expositivos, apenas como
interlocutores entre o público visitante e os bens culturais. A atuação desse
profissional se diferenciava do papel do educador escolar, uma vez que ao
mesmo incumbia levantar discussões e reflexões acerca dos conteúdos
expostos.
No final da década de 1990, o trabalho dos educadores já fazia parte efetiva
no grupo de funcionários dos museus ao redor do mundo, sob diferentes
nomenclaturas, nos quais o conceito de mediador, profissional que acompanha
o visitante durante o percurso pela exposição, foi o mais utilizado. Hoje o papel
desse profissional é de suma importância para o desenvolvimento de ações
educativas (HOPPER, 2001).
De acordo com Hopper (2001, p. 54), a comunicação intermediada pelos
educadores facilitava a observação e a construção do conhecimento entre os
indivíduos visitantes que deixaram de serem expectadores e “passaram a
construir interpretações e reflexões cognitivas, que relacionavam suas memórias
pessoais à memória histórica representada pelos bens culturais expostos”.
Para compreender a importância desse fato, recorre-se a publicação, do
ano de 1987 ‘Museu-educação: se faz caminho ao andar’, cuja autoria é da
museóloga brasileira Vera Maria Abreu de Alencar, que apresenta a abordagem
Nova História como (1987, p. 26): “[...] um ensino centrado no objeto cultural, na
evidência material da cultura. Ou ainda, um processo educacional que considera
o objeto como fonte primária de ensino”. ou seja, o objeto cultural passa a ser
observado, antes de uma narrativa teórica.
Alencar (1987, p. 26), concluiu que os pesquisadores passaram a ver
“possibilidades de construir significações sobre a história a partir da observação
[...]” de objetos patrimoniais, monumentos e espaços da cidade “[...] como fonte
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primária de informação”, contudo essas informações “seriam posteriormente
aferidas com os documentos escritos”.
As mudanças até aqui apresentadas, na comunicação, no entendimento
cultural, e na relação dos indivíduos com a cidade, instigaram pesquisadores a
repensar e questionar o ensino formal. Esses questionamentos abriram
vertentes para o surgimento de novas abordagens metodológicas.
Especificamente, sobre a temática dos estudos culturais foi implementando
em 1990 na Europa um estudo denominado Nova História ou Nova História
Cultural, que abrangia a formação do conhecimento a partir das vivências entre
os indivíduos com os espaços da cidade e os bens patrimoniais (HOPPER, 2001,
p. 57)
Na Inglaterra, em especial, essa proposta pedagógica, conforme colocou
Hopper (2001 p. 57), “foi inserida no currículo das escolas com a nomenclatura
de Educação Patrimonial (Heritage Education)”, termo com o qual se expandiu
em trabalhos e ações educativas culturais pelo mundo todo, inclusive no Brasil,
e “[...] deu norte às atividades desenvolvidas nos museus” desse período em
diante.
Sob a perspectiva de Hooper (2006, p. 362), compreende-se que a
Educação patrimonial foi um caminho para as políticas de educação cultural, já
que possibilitou a inserção de “[...] temáticas multiculturais no currículo escolar,
e quanto às ações museológicas”:
[...] Houve uma mudança, se deixou de pensar nos visitantes
como um público de massa indiferenciado, para começar a
aceitá-los como intérpretes ativos, capazes de criarem práticas
e atribuírem significados dentro de espaços e complexos
culturais. Em relação aos propósitos de estudos, há um
desenvolvimento dos estudos internos de museus com
responsabilidades operacionais e profissionais para um trabalho
político mais amplo, e estudos profundos baseados em um
esforço para entender e explicar, em vez de gerenciar.25
(HOPPER, 2006, p. 362, tradução nossa).

25

Do original: […] there is a shift from thinking about visitors as an undifferentiated mass public to beginning
to accept visitors as active interpreters and performers of meaning-making practices within complex cultural
sites. In relation to the purposes of studies, there is a development from internal museum studies with
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Constata-se, pelas considerações de Hopper (2006), um direcionamento
no sentido de estimular um maior empenho pedagógico e político no ensino
formal, e nas ações dos espaços de exposição, a fim de possibilitar outra
maneira de aprendizagem, baseando-se nas experiências e nas leituras
reflexivas dos objetos e lugares.
Esse episódio corrobora com as ideias expostas por Lynch (1960) e Pask
(1976), em relação à formação da percepção, apresentado no primeiro capítulo.
Entende-se que aspectos da percepção fazem parte do processo de Educação
Patrimonial, sendo que, por essa abordagem a observação dos bens culturais e
da cidade, em conjunto com as experiências passadas e leitura de documentos
e textos escritos, vão compor o entendimento dos indivíduos em relação a
história cultural e social.

2.2 Inserção da Educação Patrimonial no Brasil
No Brasil, de acordo com documentos do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN, 2014), verificou-se que, as inquietações acerca do
uso da educação como meio para reflexão sobre as diferenças culturais na
cidade e a valorização e salvaguarda de bens históricos surgiram a partir da
década de 1980, e assim como na Europa as ações educativas se
estabeleceram inicialmente em museus e galerias para depois abarcarem os
currículos escolares e projetos de instituições culturais.
Um dos primeiros trabalhos educativos registrado pelo IPHAN foi o Projeto
Interação, um programa experimental proposto pelo Ministério da Educação no
final do regime militar no Brasil, entre os anos de 1981 a 1986. Este projeto tinha
por objetivo inserir nos materiais didáticos das escolas de ensino básico
conteúdos culturais, visando o reconhecimento da pluralidade e da diversidade
cultural de cada localidade do país. O referido material era preparado com a
operational and professional remits to broader policy-related work and deep studies based on a drive to
understand and explaIn rather than (or as well as) to manage.

74
Parte 1 Leituras

Capítulo 2
Educação como caminho para o entendimento da cidade e do patrimônio cultural

participação da comunidade e dos professores, ampliando o processo
educacional para além dos muros da escola. Averiguou-se nesta pesquisa que
embora tenha apresentado resultados positivos o programa não teve projeções
futuras. Neste mesmo período, a abordagem Educação Patrimonial foi
desenvolvida no Museu Imperial de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, pela
museóloga Maria de Lourdes Parreiras Horta. Esta abordagem, por sua vez,
ganhou maior relevância e foi adotada como referência para as ações e práticas
do IPHAN (IPHAN, 2014).
Horta aprofundou seus estudos para a formação cultural no ano de 1981,
quando frequentou a Universidade de Exeter, na Inglaterra, e participou de um
curso de curta duração intitulado ‘Educational Use of Museums and Monuments
(Uso Educacional de Museus e Monumentos)’. O curso apresentava conceitos
em torno da Educação Patrimonial26, abordando a prática de educar a partir da
observação de objetos e bens culturais e da aproximação com a cidade e os
monumentos históricos (IPHAN, 2014).
De acordo com a museóloga, a abordagem em Educação Patrimonial
fazia referência à:
[...] 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 (HORTA;
GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6).

No trecho citado, tem-se uma amplitude na aplicação27 da abordagem,
voltada para entender os bens culturais em todos seus aspectos e

26

Em algumas investigações pode-se encontrar a tradução Educação em Patrimônio ou Educação para o
Patrimônio, referenciando-se a abordagem.
27

Ressalva-se que nessa época os estudos acerca da Educação Patrimonial já havia avançando na
Europa.
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especificidades, entendendo, conforme exposto, que toda manifestação cultural
é capaz de gerar conhecimento. Para refletir coletivamente, com pesquisadores
e educadores, as possibilidades de inserção dessas práticas nos espaços
expositivos e no ensino formal do Brasil, Horta organizou no ano de 1983, em
parceria com a arquiteta brasileira Evelina Grunberg, funcionária do IPHAN, um
seminário, cuja sede foi o próprio museu imperial de Petrópolis, com a mesma
nomenclatura do curso a qual vivenciou, o ‘Uso Educacional de Museus e
Monumentos’ (IPHAN, 2014).
Durante o seminário foi apresentado a forma com a qual se aplicava a
abordagem educativa na Inglaterra, reforçando que os estudos que conheceu na
Europa frisava o uso de bens patrimoniais materiais na formação cultural. Para
o seu emprego no Brasil a museóloga relatou a necessidade de incluir os bens
de natureza imaterial, que confere as mostras populares e os diferentes modos
de vida, especificidades que de acordo com Horta; Grunberg; Monteiro (1999, p.
5) contribuem como “[...] meio e informação” para o conhecimento cultural do
país, uma vez:
O Brasil é um país pluricultural que deve esta característica ao
conjunto de etnias que o formaram e à extensão do seu território.
Estas diversidades culturais regionais, contribuem para a
formação da identidade do cidadão brasileiro, incorporando-se
ao processo de formação do indivíduo, e permitindo-lhe
reconhecer o passado, compreender o presente e agir sobre ele.
O Patrimônio Cultural Brasileiro não se resume aos objetos
históricos e artísticos, aos monumentos representativos da
memória nacional ou aos centros históricos já consagrados e
protegidos pelas Instituições e Agentes Governamentais.
Existem outras formas de expressão cultural que constituem o
patrimônio vivo da sociedade brasileira: artesanatos, maneiras
de pescar, caçar, plantar, cultivar e colher, de utilizar plantas
como alimentos e remédios, de construir moradias, a culinária,
as danças e músicas, os modos de vestir e falar, os rituais e
festas religiosas e populares, as relações sociais e familiares,
revelam os múltiplos aspectos que pode assumir a cultura viva e
presente de uma comunidade (HORTA; GRUNBERG;
MONTEIRO, 1999, p. 5).

Entende-se aqui, que de fato o que as autoras buscavam com o emprego
da Educação Patrimonial era facilitar compreensões significativas sobre a
formação da sociedade, a partir da interculturalidade presente no país, que
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poderia ser propiciada por meio da vivência entre os indivíduos com os bens
culturais e moradores de diferentes regiões. Essas vivências teriam lugar nos
espaços expositivos, na escola e em ações pela cidade, conforme destacado por
Horta; Grunberg; Monteiro (1999, p. 9):
A habilidade de interpretar os objetos e fenômenos culturais
amplia a nossa capacidade de compreender o mundo. Cada
produto da criação humana, utilitário, artístico ou simbólico, é
portador de sentidos e significados, cuja forma, conteúdo e
expressão devemos aprender a ‘ler’ ou ‘decodificar’.

Com base no trecho citado, nota-se que, assim como Pesavento (2007),
Horta; Grunberg; Monteiro (1999) aferiam significados ao invisível nas cidades,
abarcando em seu entendimento que todo e qualquer objeto material e imaterial
é carregado de representações e simbologia, sob as quais cada indivíduo
observador dará a sua interpretação.
Com essa perspectiva e a fim de mediar o emprego da Educação
Patrimonial em ações efetivas de formação, Horta(1999) sistematizou suas
intenções em quatro etapas educativas, são elas: (1) observação do objetivo de
estudo; (2) registro gráfico ou mnemônico; (3) exploração, a partir da leitura de
documentos históricos; (4) apropriação ou produção artística baseada na
interpretação realizada pelas etapas anteriores (IPHAN, 2014).
A sistematização de Horta foi redigida no ano de 1996, em parceria com
Evelina Grunberg e com o auxílio da educadora brasileira Adriana Queiroz
Monteiro, e teve como objetivo auxiliar, sobretudo, as atividades no ensino
formal, ou seja, nas escolas, através do livro ‘Guia Básico de Educação
Patrimonial’, publicado oficialmente pelo IPHAN no ano de 1999, com apoio do
Governo Federal, representado na época pelo presidente Fernando Henrique
Cardoso28. As práticas esboçadas pelo livro, embora ampliadas devido ao uso
de diferentes matérias e recursos, são ainda hoje norteadoras para atividades

28

O presidente representou o Partido da Social Democracia Brasileiro PSDB, durante dos mandatos
seguidos nos anos de 1995 a 2003.

77
Parte 1 Leituras

Capítulo 2
Educação como caminho para o entendimento da cidade e do patrimônio cultural

de leitura e reconhecimento de qualquer objeto de estudo cultural, em especial
para O IPHAN. De acordo com o IPHAN, o conteúdo do livro aborda:
[...] quatro etapas progressivas de apreensão concreta de
objetos e fenômenos culturais (a saber: observação, registro,
exploração e apropriação), onde as autoras reivindicam que a
natureza processual das ações educativas, não deve se limitar
a atividades pontuais, isoladas e descontínuas (IPHAN, 2014
p.13)

Ou seja, por meio do trecho citado pelo IPHAN (2014), entende-se que no
estudo de Horta; Grunberg; Monteiro (1999) a aprendizagem cultural é
construída em um processo reflexivo, que envolve a observação, a comunicação
e o fazer. Desse modo, para atingir um nível maior de apreensão, se faz
necessário a passagem por todas as etapas propostas pela abordagem. No
entanto, como a citação enfatiza, não é necessário trabalhar apenas atividades
pontuais, possibilitando dessa maneira a inclusão de diferentes estudos.
Ademais, fazendo uma leitura aprofundada do material, percebeu-se aqui,
que o mesmo não induz a uma ordem determinada para aplicação das etapas
de observação, registro, exploração e apropriação. Do mesmo modo, a
publicação não se restringe apenas para o público escolar, e assim pode ser
inseridas para investigação de diferentes significações e contextos culturais de
acordo com o planejamento do mediador das ações. Por essa premissa, Horta;
Grunberg; Monteiro (1999, p. 7) consideraram que:
[...] Descobrir esta rede de significados, relações, processos de
criação, fabricação, trocas, comercialização e usos
diferenciados, que dão sentido às evidências culturais e nos
informam sobre o modo de vida das pessoas no passado e no
presente, em um ciclo constante de continuidade, transformação
e reutilização é a tarefa específica da Educação Patrimonial.

Pelo apontamento, exposto no trecho acima, é possível identificar que as
quatro etapas da Educação Patrimonial funcionam como facilitadoras para a
compreensão do passado e das transformações do presente, em relação a
história, o modo de vida, a cultura, as construções arquitetônicas e os
monumentos presentes na sociedade. No entanto, para melhor abrangência da
interpretação realizada observa-se a Tabela 1, que faz referência ao quadro que
está publicado originalmente no livro Guia Básico de Educação Patrimonial, e
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apresenta a descrição das autoras para as ações que podem ocorrer durante a
inserção de cada uma das etapas prevista pela abordagem.
Tabela 1. Etapas da Educação Patrimonial, 1999.

ETAPAS

RECURSOS / ATIVIDADES

1) OBSERVAÇÃO

Exercícios
de
percepção
visual/sensorial, por meio de
perguntas,
manipulação,
experimentação,
mediação,
anotações, comparação, dedução,
jogos de detive, etc...

2) REGISTRO

3) EXPLORAÇÃO

4) APROPRIAÇÃO

Desenhos, descrição verbal ou
escrita,
gráficos,
fotografias,
maquetes, mapas e plantas baixas,
etc...

Análise do problema, levantamento
de
hipóteses,
discussão,
questionamento,
avaliação,
pesquisa em outras fontes como
biblioteca, arquivos, cartórios,
instituições, jornais, entrevistas.

Recriação releitura, dramatização,
interpretação em diferentes meios
de expressão como pintura,
escultura, drama, dança, música,
poesia, texto, filme, vídeo.

OBJETIVOS

•
Identificação do objeto/
função/significado;
•
Desenvolvimento da
percepção visual e simbólica.

•
Fixação do
conhecimento percebido,
aprofundamento da observação
e análise crítica;
•
Desenvolvimento da
memória, pensamento logico,
intuitivo e operacional.
•
Desenvolvimento das
capacidades de análise e
julgamento crítico,
interpretação das evidências e
significados.
•
Envolvimento afetivo,
vivência coletiva, internalização
desenvolvimento da
capacidade de auto expressão, apropriação,
participação criativa,
valorização do bem cultural.

Fonte: Guia básico de Educação Patrimonial. Brasília: IPHAN, p. 11,1999, editado pela autora.

Aferindo o conteúdo exposto pela Tabela 1, visualiza-se que o guia propõe
a análise aprofundada dos bens culturais, e por meio das atividades sugerida
facilita a interpretação dos indivíduos e instiga a produção de releituras, plásticas
ou textuais, que tem por finalidade relatar e compartilhar de forma poética o
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modo com que cada observador relacionou o conteúdo observado à sua
memória histórica e afetiva. Na visão de Horta; Grunberg; Monteiro (1999, p.7),
“[...] o patrimônio cultural e o meio-ambiente [...]” provocam nos indivíduos “[...]
sentimentos de surpresa e curiosidade, levando-os a querer conhecer mais
sobre eles”. Nesse sentido, a abordagem em Educação Patrimonial:
[...] pode ser 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; MONTEIRO 1999, p. 6).

A alfabetização, exposta no trecho citado pelas autoras, faz referência aos
estudos realizados na década de 1990 pelo pedagogo brasileiro Paulo Freire,
que se tratava, de acordo com Horta; Grunberg; Monteiro (1999 p. 6), de um
processo de desenvolvimento “da autoestima dos indivíduos” que passam, por
meio dele a reconhecer o valor cultural de suas comunidades, ou seja era um
“exercício de autoafirmação”.
Na época em questão, Freire trabalhava em torno do processo de
alfabetização de adultos, cujas práticas até então utilizadas eram as mesmas
empregadas na alfabetização infantil. De acordo com IPHAN (2014), o educador
percebeu que esse método não era adequado, posto que diferente das crianças,
os adultos já traziam consigo uma carga considerável de experiências e
conhecimentos sobre o mundo.
Para tanto, Freire (1997, p. 3) ponderou ser necessário, “inserir a cultura e
conhecimento que o indivíduo já carregava no processo de ensino
aprendizagem”. Sob essa premissa, se averiguou que as etapas de Educação
Patrimonial, conforme configuradas por Horta; Grunberg; Monteiro (1999),
refletia as ideias do pedagogo, pois possibilitava, a partir de vivências coletivas,
o reconhecimento e a valorização cultural.
Na visão de Freire (1997, p. 3), “estar no mundo necessariamente significa
estar com o mundo e com os outros”, assim, é de suma importância reconhecer
sua própria cultura e se relacionar com as demais. Desse modo:
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Estar no mundo sem história, sem por ela ser feito, sem cultura,
sem ‘tratar’ sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem
cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas,
sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de
vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem
assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem
ideias de formação, sem politizar, não é possível (FREIRE, 1997,
p. 3).

Neste trecho, o pedagogo coloca que as práticas educativas deveriam ser
pensadas como um processo que acarreta as relações do indivíduo com o
mundo, a partir das experiências adquiridas ao longo de sua trajetória de vida.
Freire reafirmou essa posição e colocou a importância de conhecer a cultura, ou
mesmo a interpretação cultural do outro, quando afirmou que:
[...] percebo afinal que a construção de minha presença no
mundo, que não se faz no isolamento, isenta da influência das
forças sociais, que não se compreende fora da tensão entre o
que herdo geneticamente e o que herdo social, cultural e
historicamente, tem muito a ver comigo mesmo (FREIRE, 1997,
p. 31):

No que tange a Educação Patrimonial, a partir da colocação do pedagogo,
infere-se que as práticas educativas de Freire (1997) contribuíram para o
conhecimento de Horta; Grunberg; Monteiro (1999) sobre as possibilidades de
uso da herança cultural no processo de aprendizagem, e assim unificando-os
aos estudos e práticas desenvolvidas na Europa, as autoras fomentaram a
definição da abordagem em Educação Patrimonial no Brasil, as quais, conforme
a assimilação realizada nesta Tese, baseando-se no texto do IPHAN (2014),
englobaram os seguintes aspectos:
✓

Análise e estudo cultural utilizando o patrimônio como fonte

primaria;
✓

Aproximação e familiarização dos indivíduos como os bens

culturais, sua história, memória e identidade;
✓

Reconhecimento dos bens culturais por meio da observação e

interpretação individual;
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✓

Atividades educativas mediadas por profissionais a fim de propor

reflexões individuais e coletivas a respeito dos bens culturais, a história e a
identidade cultural;
✓

Autonomia para a interpretação da história cultural, que pode ser

conferida com documentos e registros escritos;
✓

Compartilhamento de informações e trocas de experiências

culturais para formação da identidade.
✓

Valorização da cultura local;

✓

Reconhecimento da interculturalidade;

✓

Entendimento sobre a importância de preservar a memória e

história dos bens culturais.
Desta forma, a Educação Patrimonial vem sendo utilizada, desde aquela
época, especificamente no Brasil, como meio para conscientização social para
resgatar a importância do patrimônio como recurso de entendimento do mundo
(IPHAN, 2014).
De acordo com o IPHAN (2014, p. 13), o uso da Educação Patrimonial
como política social e as temáticas que abordam a cultura e diversidade “[...] são
inseridas nos currículos escolares [...]” e reconhecidas “através da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 [...]”, sancionada pelo
presidente Fernando Henrique Cardoso, a qual enfatizava no artigo 26: 12: Lei
n° 9.394/9629 que:
[...] parte diversificada dos currículos, dos ensinos fundamental
e médio, deve observar as características regionais e locais da
sociedade e da cultura, abrindo espaço para a construção de
uma proposta de ensino voltada para a divulgação do acervo
cultural dos estados e municípios (BRASIL, 1996, p. 16).

29

A LDB, foi elaborada pelo Ministério da Educação no ano de 1996.
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Contudo, foram aplicadas de forma efetiva no contexto da inserção de
Temas Transversais, disponível nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs)30 apenas para o ensino Fundamental, como segue:
[...] conhecer características fundamentais do Brasil nas
dimensões sociais, materiais e culturais como meio para
construir progressivamente a noção de identidade nacional e
pessoal e o sentimento de pertinência ao país; conhecer e
valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem
como aspectos socioculturais de outros povos e nações,
posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de
etnia ou outras características individuais e sociais; perceber-se
integrante, dependente e agente transformador do ambiente,
identificando seus elementos e as interações entre eles,
contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente [...]
(BRASIL,1998, p. 8).

A inserção dos Temas Transversais no currículo escolar pode ser
considerada como um aporte à temáticas de interesses diversos para a
construção de valores e cidadania que não são contempladas pelas disciplinas
obrigatórias, e do mesmo modo, um primeiro passo na inserção de políticas
voltadas para a educação cultural no Brasil, que ganharam forma no decorrer da
primeira década dos anos 2000.

2.2.1 Políticas públicas para Educação Patrimonial no Brasil
Na primeira década dos anos 2000, o trabalho do Governo Federal do
Brasil, no período de administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 31, que
buscava a redução da desigualdade social, econômica e cultural no país,
ofereceu abertura para que o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da
Cultura (MINIC), através do IPHAN, trabalhassem coletivamente na inserção de
políticas culturais, que tinham por objetivo promover ações em todo território
30

Ver Parâmetros Curriculares Nacionais: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.pdf>.
Acesso em: 06 abr. 2017.
31

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva representou o Partido dos Trabalhadores – PT, durante dois
mandatos entre os anos de 2003 à2011, sucedido pela presidenta Dilma Rousseff, do mesmo partido que
foi eleita também por dois mandatos seguidos, sendo que no segundo, sofreu um processo de
Impeachment, sendo destituída do cargo.
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nacional, visando a proteção e o reconhecimento do patrimônio brasileiro por
meio da alfabetização cultural, termo que será substituído nesta tese por
formação cultural, compreendendo que este último se trata de um processo
ampliado para o reconhecimento de um lugar (IPHAN, 2014, p. 14).
A primeira iniciativa do IPHAN para coordenar a inserção de projetos
específicos para a Educação Patrimonial ocorreu no ano de 2004, quando criou
a Gerência de Educação Patrimonial e Projetos (GEDUC), que foi ligada ao
Departamento de Articulação e Fomento (DAF) no ano de 2009, sendo
renomeada como Coordenação de Educação Patrimonial (CEDUC), tal como é
conhecida hoje. Segundo o texto do IPHAN a CEDUC é:
[...] responsável por promover uma série de iniciativas e eventos,
com o objetivo 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
em parcerias com diversos segmentos da sociedade civil
(IPHAN, 2014, p. 14).

Ou seja, a CEDUC é o órgão responsável por avaliar, divulgar e dar apoio à
coordenação de atividades educativas que abordam o patrimônio material e
imaterial, em especial nas ações e propostas do IPHAN (IPHAN, 2014). Uma das
primeiras intervenções da CEDUC foi a instauração, no ano de 2007, do projeto
Casas do Patrimônio, no qual buscava alocar espaços culturais em diversas
regiões do Brasil para promover atividades que aproximassem as comunidades
ao patrimônio local. Conforme o IPHAN (2014, p. 36):
[...] 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.

Ressalta-se que até esse período os museus eram gerenciados pelo
IPHAN, desse modo, seus espaços físicos serviam como apoio para as
atividades educativas propostas pelo Instituto. No entanto, aspirando a melhoria
nos serviços prestados pelo setor museológico e o aumento da visitação e
arrecadação, o Governo brasileiro propôs a criação de uma unidade
independente que gerenciasse apenas os museus, separando esses dos
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serviços do IPHAN e transferindo-os para um novo órgão, o Instituto Brasileiro
de Museus (IBRAM), o qual foi legalizado oficialmente no ano de 2009 (BRASIL,
2009).
Por meio dessa observação, compreende-se a afirmação exposta na
citação do IPHAN (2014), que coloca à mostra a necessidade, naquela época,
de buscar outras formas de relacionamento, bem como outros espaços físicos e
lugares para a realização de atividades que estabelecessem a comunicação
entre o patrimônio e a comunidade, fato que configurou a implementação do
projeto Casas do Patrimônio.
Com essa intenção, inicialmente as sedes do IPHAN e de instituições
parceiras espalhadas pelo Brasil se dispuseram a abrigar as atividades do
projeto em seus espaços físicos. Posteriormente, por meio da parceria com o
Governo Municipal de diferentes estados, o projeto foi ganhando corpo e se
instaurando também em sedes próprias.
Essa inserção foi, segundo o IPHAN (2014, p. 37):
[...] o primeiro passo para transformar as sedes do IPHAN e
instituições parceiras da sociedade civil, e polos de referência
sobre o Patrimônio Cultural, fomentando a criação de novas
práticas de preservação, sobretudo por meio de ações
educacionais, em parceria com escolas, agentes culturais,
instituições educativas não formais e demais segmentos sociais
e econômicos.

O projeto Casas do Patrimônio, atualmente presente em 31 unidades32,
distribuídas nas cinco regiões do país, vem trabalhando em duas frentes: (1) na
promoção de ações educativas; e (2) na formação e capacitação de
profissionais, objetivando a implantação de práticas baseadas na Educação
Patrimonial, ligadas ou não ao IPHAN. Isto significa que as atividades culturais,
abertas à todo público, oferecem reflexões acerca dos bens culturais locais,

32

A última conferência refere-se ao ano de 2018. Ver estudo em aprofundado:
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColImg7_CasasPatrimônio_m.pdf> Manaus/AM, Belém/PA,
Natividade/TO, Cachoeira/BA, Salvador/BA, São Luís/MA, Recife/PE, Aracaju/SE, São Cristóvão/SE,
Goiás/GO, Pilar de Goiás/GO, Pirenópolis/GO, Campo Grande/MS, Corumbá/MS, Belo Horizonte/ MG,
Diamantina/MG, Ouro Preto/MG, São João de Rei/MG, Serro/MG, Tiradentes/MG, Parati/RJ, Petrópolis/RJ,
Rio de Janeiro/RJ, Cotia /SP, Santos/ SP, São Jose do Barreiro/SP, São Luís do Paraitinga/SP, São
Paulo/SP, São Roque/SP, Curitiba/PR, Porto Alegre /RS.
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enquanto os cursos e oficinas de formação, voltados para gestores, ONGs,
professores, entre outros profissionais, apresentam referências teóricas e auxílio
conceitual para o desenvolvimento de outras ações (IPHAN, 2014, p. 37).
Neste contexto, percebe-se que as atividades geridas pela CEDUC, até
hoje, atendem a comunidade como um todo, e de acordo com o IPHAN (2014,
p. 30) os projetos e “propostas de atividades que procuram apoio deste órgão
administrativo não precisam estar ligados a instituições formais de ensino”.
Especificamente, para abranger com maior amplitude o estudo da cultura no
ensino formal, validando a interculturalidade prevista no texto descrito sobre os
temas transversais, aqui já supracitados, o IPHAN buscou estratégias
diferenciadas, trabalhando em conjunto com o MEC (IPHAN, 2014).
A parceria entre o IPHAN e o MEC, sobretudo nos anos de 2009 e 2011,
deu origem a duas ações de políticas públicas de Educação Patrimonial, que
foram inseridas no Programa de Extensão (ProExt), o qual era voltado para o
ensino superior, e no Programa Mais Educação, que era destinado à educação
básica.
O ProExt, ainda hoje em funcionamento, foi criado no ano de 2008 pelo
MEC para dar suporte a instituições públicas de ensino superior, por meio de
recursos financeiros e direcionamento de pesquisas. A finalidade maior do
programa é promover o desenvolvimento de projetos com caráter social, que
tornem possível a integração das universidades com as comunidades em que
estão inseridas.
No ano de 2009, devido à parceria IPHAN/MEC, o programa implantou uma
nova temática de pesquisa voltada para a ‘Preservação do Patrimônio Cultural
Brasileiro’, cuja elaboração do edital para concessão de auxílio financeiro passou
a ser responsabilidade do IPHAN. Segundo a avaliação do IPHAN, (2014, p. 31):
A parceria entre o IPHAN e as universidades por meio das ações
de extensão é um caminho promissor para a promoção e a
preservação do Patrimônio Cultural brasileiro, pois pretende
estimular a participação e o envolvimento de outros agentes
capazes de se associar à política de reconhecimento, promoção
e proteção ao patrimônio. Dada à extrema capacidade técnica e
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de inovação das instituições de ensino superior públicas, que
começam a se envolver sistematicamente com a extensão
voltada à preservação do Patrimônio Cultural.

Com base na avaliação do IPHAN (2014), entende-se que ao associar as
discussões de preservação aos projetos das universidades públicas se torna
possível promover a aproximação dos investigadores com a cultura da
comunidade local, permitindo a identificação de problemáticas com relação ao
patrimônio cultural da região e possibilitam a realização de ações educativas que
integram a comunidade e beneficiam o lugar.
No que se refere à educação básica, o IPHAN passou a contribuir, a partir
do ano de 2011, no planejamento de atividades do Programa Mais Educação33,
a saber, o programa foi instituído no ano de 2007 nas escolas que apresentavam
baixo índice de desenvolvimento34, com o objetivo de ofertar atividades de
educação integral. Na proposta inicial, as atividades previstas pelo programa
abrangiam o acompanhamento pedagógico, uso de mídias e tecnologia, cultura,
arte, educação ambiental, educação em direitos humanos e atividades
esportivas, distribuídas na grade de ensino integral (BRASIL, 2007).
A partir da parceria com o IPHAN as atividades do programa passaram a
se preocupar também com a inserção dos conhecimentos culturais locais de
cada comunidade, e desse modo, ações voltadas especificamente para a
formação cultural e o entendimento das cidades foram inseridas ao programa,
mediadas pela abordagem da Educação Patrimonial. O principal objetivo do
programa é, ainda hoje, segundo o IPHAN (2014, p. 33),
[...] realizar o mapeamento inicial das referências culturais e
potencialidades educativas que estão imersas na realidade
escolar, ou seja, criar um inventário pedagógico do patrimônio
local.

Com a finalidade de alcançar o objetivo proposto, no ano de 2012, o IPHAN
e o MEC organizaram e distribuíram, nas escolas que abrigam o programa, uma
33

Ver estudo em:< http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2446port-17-120110&category_slug=janeiro-2010-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 06 abr. 2017.
34

Avaliado de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Ver em
<http://ideb.inep.gov.br/> Acesso em: 18 jan. 2019.
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publicação intitulada ‘Educação Patrimonial no Programa Mais Educação’. O
conteúdo da publicação se refere aos objetivos das práticas de educação
Patrimonial inseridas ao programa, alguns conceitos teóricos acerca do
patrimônio, as leis de implementação da educação para formação cultural no
país e, especialmente, as orientações para aplicação de exercícios práticos com
alunos e com a comunidade. O conteúdo da publicação, conforme explica o texto
do IPHAN (2014, p. 34):
[...] traz um conjunto de fichas para organizar e reunir
informações sobre o Patrimônio Cultural local, partindo do olhar
dos estudantes. As categorias utilizadas para classificar os
diversos bens culturais – Lugares, Objetos, Celebrações,
Formas de Expressão e Saberes – se baseiam nas categorias
que o próprio IPHAN / MinC adota em seus trabalhos de
identificação e reconhecimento do Patrimônio Cultural do Brasil.

Nesta conjuntura, os exercícios de mapeamento propostos pela publicação
vêm contribuindo, desde sua inserção, para a leitura da cidade, a aproximação
e familiarização dos indivíduos com patrimônio cultural local, bem como
propiciam o reconhecimento e valorização dos bens culturais de cada região
(IPHAN, 2014). Ressalta-se que, embora o programa se inicie dentro dos
espaços de ensino formal, as ações propostas na publicação englobam a
participação de toda comunidade local, que contribuem no mapeamento por
meio de registros gráficos e da memória oral.
Considera-se, por meio do contexto exposto, que o emprego contínuo
dessas atividades faz do desenho cultural das cidades um grande mapa coletivo,
que estará sempre em construção e, aberto ao recebimento de outras
informações. Assim, tal ato configura a subjetividade do mapa, uma vez que,
conforme a definição exposta por Deleuze; Guattari (1995, p. 22):
O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões,
desmontável, reversível, suscetível de receber modificações
constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a
montagens de qualquer natureza, ser preparado por um
indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo
numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como
uma ação política ou como uma meditação.
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Por meio desse entendimento, exposto pela citação de Deleuze; Guattari
(1995, p. 2), acredita-se que as políticas implementadas para o desenvolvimento
de ações para o ensino formal e não formal, pelo IPHAN/MEC, possibilitam a
identificação e registro de diferentes culturas. Nessa conjectura, referenciandose aqui em Hatuka (2017), entende-se que a representação gráfica da
contemporaneidade é constituída de pequenos mapas coletivos culturais que
unificados retratam a cultura do país.

2.2.2 O estado atual das políticas para formação cultural no
Brasil
Desde o ano de 2016, as políticas para a área de Educação Patrimonial
estão estagnadas no Brasil, ou seja, não apresentaram avanços. Isto porque,
durante o Governo do presidente Michel Temer35, os investimentos nos
programas culturais foram reduzidos através de corte de gastos e propostas de
reformas nas legislações, atribuindo a cerca de tais eventos a justificativa de
“melhorar a gestão econômica e social no país” (BRASIL, 2016, s/p).
No que tange ao ensino formal, o MEC elaborou a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), um conjunto de orientações pedagógicas para guiar o
currículo das escolas públicas e particulares, em substituição aos PCNs de 1998.
Essa Base foi legalizada e entrou em vigor no ano de 2018 eliminando os temas
transversais obrigatórios anteriormente a todas as disciplinas, nos quais se
inseria a formação cultural (BRASIL, 2016, s/p).
Na Base em vigor, as atividades de formação cultural e as observações
sobre o patrimônio estão inseridas com clareza somente no currículo de
Português e Artes, assinalando os seguintes objetivos:

35

O presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia, representa o Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB), tomou posse no ano de 2016, após o processo de impeachment da presidente eleita Dilma
Rousseff, e governou até o ano de 2018.
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(Português) 5. Reconhecer as linguagens como parte do
patrimônio cultural material e imaterial de uma determinada
coletividade e da humanidade. 7. Usufruir do patrimônio
linguístico, artístico e de práticas corporais nacionais e
internacionais, com suas diferentes visões de mundo, pelo
acesso ao acervo e possibilidades de construção de categorias
de diferenciação, apreciação e criação (Brasil, 2016, p. 9).
(Artes) 9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e
internacional, material e imaterial, com suas histórias e
diferentes visões de mundo (Brasil, 2016, p. 10).

Verifica-se, em consequência dessa regulamentação, uma redução na
inserção das temáticas culturais no currículo, que deixa de ser trabalhada como
proposta transversal e que legalmente não está inserida em todas as disciplinas,
inviabilizando e enfraquecendo o trabalho da Educação Patrimonial.
Na atualidade36, o Governo Federal, a partir do ano de 2019, presidido por
Jair Messias Bolsonaro37, estabeleceu a destituição do MINIC, que foi ligado ao
Ministério da Cidadania (MC). O MINIC se tornou desde então uma Secretaria
Especial da Cultura, a qual ainda é responsável pela administração do IPHAN
(BRASIL, 2019).
Diante deste contexto, reforça que até o desfecho desta Tese, as políticas
públicas aqui apresentadas, implantadas pelo IPHAN/MEC, salvo os temas
transversais, continuam em vigor. No entanto, desde 2016 o Governo Federal
não se debruçou sobre a implementação ou propostas de projetos de lei e
programas diferenciados para inserção dos serviços educativos de formação
culturais.
Nessa ressalva, se observa que as principais propostas e renovações que
empregam a Educação Patrimonial foram implantadas efetivamente no país no
decorrer dos anos de 1996 a 2011, e ganhou uma renovação que enfraqueceu
a temática no ensino formal no ano de 2016, como expõe os dados da Tabela 2.

36

Até o mês de julho de 2019, período de escrita dessa redação.

37

O presidente Jair Messias Bolsonaro é filiado ao Partido Social liberal, seu mandato iniciou no ano de
2019.
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Tabela 2. Quadro com as principais políticas identificadas para Educação Patrimonial no Brasil.
ANO DE
INSERÇÃO

1981-1986

1996/1999

1998

2004 / 2009

2007

2008

2011/2015

2016

POLÍTICAS PARA
EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL

ÓRGÃO

MEC

Projeto Interação

IPHAN

Guia Básico de
Educação Patrimonial

PCNs / Temas
Transversais

MEC

IPHAN

IPHAN

MEC / IPHAN

CEDUC (Coordenação
de Educação
Patrimonial)

Casas do Patrimônio

ProExt (Extensão
Universitária na
Preservação do
Patrimônio Cultural)

MEC / IPHAN

Educação Patrimonial
no programa Mais
Educação

BNCC

Substituição dos
PCNs, retirada dos
temas transversais

OBJETIVO
Proposta de produção de material
didático colaborativo entre comunidade
e professores para inserção de
conteúdos culturais regionais no
ensino.
Material de apoio para aplicação de
atividades e ações educativas voltadas
para a observação do patrimônio.
Construir progressivamente a noção de
identidade nacional e pessoal, por meio
do conhecimento e valorização da
pluralidade do patrimônio brasileiro.
Setor responsável pela integração e
avaliação da implementação de
programas e projetos de Educação
Patrimonial no âmbito da Política
Nacional do Patrimônio Cultura
Interligar experiências e espaços que
promovam práticas e atividades de
natureza educativa de valorização do
patrimônio cultural a comunidade.
Tem como objetivo financiar projetos
de extensão no ensino superior, que
proporcione a aproximação dos
investigadores com a cultura da
comunidade
local,
possibilitando
identificar problemáticas em relação ao
patrimônio cultural e discussões para
ações de preservação e educação que
beneficiem o lugar.
Tem como objetivo inserir ao Programa
Mais Educação atividades Educação
Patrimonial, que visam o mapeamento
inicial das referências culturais nas
comunidades onde as escolas se
inserem.
A BNCC concentrou as temáticas
culturais no currículo de português e
artes para o ensino fundamental e
médio.

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2018.
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Por meio do conteúdo exposto na Tabela 2, averígua-se que as políticas e
projetos analisados fazem menção a implementação de atividades que visam a
valorização do patrimônio cultural, oportunizando que os indivíduos (re)
conheçam, por meio da Educação Patrimonial, os bens e manifestações locais,
aferindo a esses sentimentos de pertencimento.
Conquanto, nota-se que após o ano de 2011 o Governo brasileiro não
apresentou nenhuma proposta de fortalecimento para as ações já existentes.
Neste período, referente aos anos de 2011 a 2019, o Governo aprovou apenas
um projeto de lei, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que modificou a
construção pedagógica do ensino formal e reduziu os conteúdos e as temáticas
voltadas para o ensino cultural no currículo escolar nacional.

2.3 A cidade educadora
Embora ainda não tenha sido implementada nenhuma política específica
para a formação cultural no cenário atual do Brasil, acredita-se nesta Tese, que
o uso das etapas de Educação Patrimonial em qualquer ação educativa pode
orientar o olhar dos indivíduos, permitindo que estes observem na cidade
símbolos e significados impressos nos espaços, isto, na arquitetura, nos objetos
e no próprio modo de vida de cada localidade.
Nesta lógica, entende-se que a paisagem cultural de uma cidade é
responsável pela transmissão de informações e conteúdos que favorecem a
formação cultural. Por essa conjectura, a cidade é vista como um espaço
formador. Esse entendimento vai de encontro ao conceito de Cidades
Educadoras, que define a cidade como:
[...] um sistema complexo em constante evolução que pode
exprimir-se de diferentes formas, mas dará sempre prioridade
absoluta ao investimento cultural e à formação permanente da
sua população [...] O grande desafio do século XXI é investir na
educação de cada indivíduo, de maneira que este seja cada vez
mais capaz de exprimir, afirmar e desenvolver o seu próprio
potencial humano (AICE, 1990, p. 1).
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O conceito de “Cidades Educadoras”, conforme citado, bem como suas
definições e meios de implantação, emergiram no ano de 1990 durante um
congresso38 na cidade de Barcelona, realizado por gestores de cidades
europeias, especialmente Itália e Espanha. O congresso deu origem à
Associação39 Internacional de Cidades Educadoras (AICE), que redigiu no
mesmo ano a “Carta das Cidades Educadoras”, documento que serve, ainda
hoje, de referência para as cidades associadas, pois aborda as diretrizes que
devem ser empregadas no planejamento urbano e social pelos gestores
municipais, a fim de que os espaços e lugares da cidade favoreçam a formação
dos indivíduos.
Com o intuito de contextualizar a cidade enquanto educadora, lembra-se
neste ponto, retomando por referência os estudos de Smith (2006) e Vidler
(1992)40, que a cidade, por ela mesma, abriga conteúdos simbólicos que
contribuem na formação do conhecimento. Esse entendimento se reflete na
breve explicação do arquiteto brasileiro José Eduardo Lefévre, em entrevista
para Fundação Anchieta, na qual o arquiteto abordou que:
[...] visitar a cidade, uma obra arquitetônica ou um determinado
local é algo insubstituível por outras formas de informação, mas
a cidade sozinha não permite que você apreenda todo
significado que está dentro da obra, ou do lugar, você precisa ter
um conhecimento que vem por leituras, por transmissão de
conhecimento oral, trocas de informação, e ai sim você pode
apreender ao máximo aquilo que arquitetura, e a cidade, pode
oferecer em matéria de informação (LEFÉVRE, 2011, s/p).

Por essa perspectiva, assim como as expectativas da abordagem em
Educação Patrimonial, Lefévre (2011) percebeu que os conteúdos vistos na
cidade devem vir mediados de outras informações, que podem, ou não, estarem
presentes nos espaços urbanos, ao modo que estas favoreçam a construção de
um entendimento amplificado do lugar. Essa condição também faz parte da
concepção das Cidades Educadoras, uma vez que suas diretrizes enfocam a
38

O primeiro congresso Internacional de Cidades Educadoras.

39

Atualmente, 485 cidades de 36 países de todos os continentes fazem parte desta Associação Ver em:
http://www.edcities.org/listado-de-lasciudades-asociadas Acesso em: 22 jan. 2019.
40

Ambos estudos foram apresentados na introdução desta Tese, página de 23 a 32.
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necessidade da “participação de toda a população, desde a infância até a
maturidade, no planejamento social e na promoção de espaços de uso coletivo”
(AICE, 1990, p.1). A título de exemplo, é possível citar projetos que abriguem a
promoção de hortas urbanas, reuniões comunitárias, vivências em parques e
demais locações onde se torne possível ensinar e aprender (AICE, 1990).
Conquanto, conforme previsto pela AICE (1990), no texto da Carta das
Cidades Educadoras, a efetivação da cidade como educadora depende da
implementação de uma gestão democrática efetiva, de responsabilidade dos
Governos Municipais e das políticas públicas implantadas por eles, desse modo:
[...] o papel da Administração Municipal é, por um lado, obter as
disposições legislativas provenientes da Administração Central
e Regional e, por outro lado, estabelecer as políticas locais que
se revelem possíveis; ao mesmo tempo estimulando a
participação dos cidadãos no projeto coletivo, a partir das
instituições e organizações civis e sociais ou de outras formas
de participação espontânea. Com essa expectativa, [...] o
Município deverá [...] propiciar fóruns de debate incluindo o
intercâmbio com outras cidades, para que os seus habitantes
possam utilizar plenamente as mudanças geradas pelo mundo
urbano (AICE, 1990, p. 2).

A Carta das Cidades Educadoras discorre sobre vinte princípios
fundamentais, entre eles o trecho citado, os quais em suma expressam o anseio
por uma cidade que “permita evitar a exclusão motivada pela raça, sexo, cultura,
idade, deficiência, condição económica ou outros tipos de discriminação” (AICE,
1990, p. 2), e ao mesmo tempo enfatizam a importância da formação escolar e
da participação da escola nas decisões da cidade, no entanto, otimiza o emprego
de ações educativas não formais, visando a aproximação da população com “as
diversas manifestações culturais, as fontes de informação e os meios de
descoberta da realidade que existam na cidade” (AICE, 1990, p. 4).

2.3.1 A cidade educadora e o patrimônio cultural
A respeito, especificamente, do patrimônio cultural, a cidade enquanto
educadora, de acordo com o texto da AICE (1990, p. 5), “[...] deverá saber
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encontrar, preservar e divulgar a sua própria identidade respeitando a
diversidade cultural[...]”, e desse modo, “[...]acolherá tanto as iniciativas de
vanguarda[...]”, ou seja, as ações contemporâneas, “[...] como a cultura popular”.
Tem-se aqui, também, o lugar da Educação Patrimonial nas Cidades
Educadoras, atuando como mediadora entre os indivíduos e o patrimônio
cultural, tornando visível diferentes histórias e abrindo diálogos para a
preservação.
Segundo o estudo da educadora espanhola Olaia Fontal Merillas o conceito
de patrimônio inserido nas práticas das Cidades Educadoras, relevante para
contemporaneidade:
[...] abarca muito mais que os bens culturais, se referem a um
conjunto de formas de relação entre os bens e as pessoas,
entendidas em termos de propriedade, pertencimento, cuidado,
desfrute, transmissão, etc. Por tanto o objeto de estudo não é o
patrimônio cultural em si, mas as formas de relacionamento que
as pessoas estabelecem com ele41 (MERILLAS, 2015, p. 34,
tradução nossa):

Ainda por essa consideração, Merillas (2015, p. 34) apontou a existência
de dois extremos no emprego da Educação Patrimonial, cujo primeiro, conforme
os fundamentos da Nova História Cultural da Europa,

42aqui

já apresentados,

“[...] é baseado no interesse pelos bens patrimoniais e o segundo é sustentado
pelo interesse nas relações das pessoas com estes”. Neste sentido, a
implementação de estratégias para sensibilização e reconhecimento em torno
do patrimônio cultural são:
[...] muito mais que dar a conhecer conteúdos relacionados com
ele. Supõe abordar chaves para compreendê-lo, definir
estratégias que sensibilizem as pessoas ante a importância do
próprio patrimônio e o que não é; requer implementar processos
de valorização, abordar atitudes como o respeito; abarca o
cuidado e a custódia como responsabilidades básicas dos
cidadãos e, finalmente, não esquecer da própria transmissão

41Do

original: [...] abarca mucho más que bienes culturales; nos referimos a ese conjunto de formas de
relación entre los bienes y las personas, entendidas en términos de propiedad, pertenencia, cuidado,
disfrute, transmisión, etc. Por tanto, el objeto de estudio de la educación patrimonial no es el patrimônio,
sino las formas de relación que establecen las personas con él.
42

Conceito apresentado no capítulo 2 rever na página.
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entre pessoas, grupos e, definitivamente, gerações que dele
disfrutarão (MERILLAS, 2015, p. 35, tradução nossa)43.

Em conclusão, Merillas (2015, p. 35) reforçou que os verbos, “[...] conhecer,
compreender, respeitar, valorizar, sensibilizar, apreciar, transmitir, são na
verdade partes do ‘processo de patrimonialização’". Contudo, na sociedade hoje,
ao se falar em patrimonialização, é necessário entender que o conceito do que
é patrimônio:
[...] é algo que se constrói, isso quer dizer, então, que a
preservação do patrimônio tem que caminhar junto com a
construção do patrimônio que se pretende para o século XXI,
século XXII, etc. (LEFÉVRE, 2017, p. 31).

Nesse trecho, Lefévre se referiu à identidade patrimonial das cidades e de
seus moradores no futuro, e assim, como já colocado por Hatuka (2017)44
evidenciou que antes da realização de ações de preservação e reconhecimento
do patrimônio é necessário entender o que se quer e espera da cidade do futuro.
Para tanto, Lefévre (2017, p. 32), sublinhou a importância da realização de
atividades e eventos educativos de sensibilização, pressupondo que a partir
desses é possível estabelecer vínculos afetivos entre as pessoas e os bens, visto
que, “[...] se não houver relação afetiva com os bens por parte da população, dos
governantes e dos empreendedores, torna-se muito difícil preservar”, qualquer
que seja o bem cultural.
Voltando para os estudos de Merillas (2015, p. 43), compreende-se que a
atividades de sensibilização a partir dos bens culturais é também ‘rentável’, para
as cidades, “[...] ao menos, em termos sociais, culturais e identitários [...]”. A
educadora discorre quanto aos três benefícios, explicando-os de acordo com a
sua concepção, como segue:

43

Do original: [...] es mucho más que dar a conocer a las personas contenidos relacionados con él. Supone
aportar claves para comprenderlo, definir estrategias que sensibilicen a las personas ante la importancia
del patrimônio propio y el que no lo es; requiere implementar procesos de puesta en valor, abordar actitudes
como el respeto; abarca el cuidado y la custodia como responsabilidades básicas en los ciudadanos y,
finalmente, no se olvida de la propia transmisión entre personas, grupos y, en definitiva, generaciones que
disfrutarán de él. Todos estos verbos – conocer, comprender, respetar, valorar, sensibilizar, disfrutar,
transmitir – en realidad forman parte de lo que denominamos ‘procesos de patrimonialización’
44

Ver na introdução desta Tese, página 29.
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Benefícios identitários: O patrimônio cultural explica quem somos,
porque somos assim e como chegamos a sê-lo, com todas as
nossas variações. Esse ‘somos’ abarca numerosos níveis, desde o
pessoal e íntimo, até todos aqueles que implicam compartilhar
referentes identitários comuns com outras pessoas: família, bairro,
localidade, região, país[...] nos damos conta que as milhares de
localidades que povoam o mundo têm costumes, tradições, usos e
tipos de bens próprios que explicam sua singularidade e, ao mesmo
tempo, sua condição humana; é definitivamente a diversidade
cultural (MERILLAS, 2015, p. 43, tradução nossa).45
Benefícios sociais: Entendemos que os bens patrimoniais o são
porque um grupo decide que têm valores e, a partir de então, se
investem esforços em seu cuidado e custódia. Isto se traduz em
necessidades de conservação, consolidação e restauração, se é o
caso, mas também em muitas outras atuações que requerem
esforços humanos e econômicos: estudo, pesquisa, difusão,
exposição, etc cultural (MERILLAS, 2015, p. 44, tradução nossa).46
Benefícios culturais. Cultura gera cultura por sua própria inércia e
pela capacidade que uma sociedade tem de fazê-lo, quanto mais
‘culta’ e ‘culturalizada’ está. Dizendo de outro modo, existe uma
dimensão quantitativa na formação cultural que implica que, quanto
mais rico, amplo, completo e complexo seja o espectro cultural de
uma sociedade, maior capacidade terá de admitir novas formas
culturais próprias ou estrangeiras, atuais ou do passado; e existe
igualmente uma dimensão qualitativa, que supõe que a diversidade
gera amplitude cultural e a necessidade de encontrar formas de
relação entre culturas cultural (MERILLAS, 2015, p. 45, tradução
nossa).47

Verifica-se, por meio da explicação de Merillas (2015), que as atividades
de interação dos indivíduos com o patrimônio resultam em benefícios que
permitem: (1) a abertura de caminhos para o conhecimento a respeito da
formação histórica e cultural da sociedade, (2) o diálogo com pesquisas e
45

Do original: Beneficios identitarios: El patrimônio cultural explica quiénes somos, por qué somos así y
cómo hemos llegado a serlo, con todas nuestras variaciones. Ese ‘somos’ abarca numerosos niveles, desde
el personal e íntimo, hasta todos aquéllos que implican compartir con otras personas referentes identitarios
comunes: familia, barrio, localidad, región, país[...] nos damos cuenta que los miles de localidades que
pueblan el mundo tienen costumbres, tradiciones, usos y tipos de bienes propios que explican su
singularidad y, al mismo tiempo, su condición humana; es la diversidad cultural, en definitiva.
46

Do original: Hemos entendido que los bienes patrimoniales lo son porque un colectivo decide que tienen
valores y, a partir de entonces, se invierten esfuerzos en su cuidado y custodia. Esto se traduce en
necesidades de conservación, consolidación y restauración si es el caso, pero también en muchas otras
actuaciones que requieren esfuerzos humanos y económicos: estudio, investigación, difusión, exposición,
etc.
47

Do original: La cultura genera cultura por su propia inercia y por la capacidad de hacerlo que tiene una
sociedad cuanto más ‘culta’ y ‘culturizada’ está. Dicho de otro modo, existe una dimensión cuantitativa en
la formación cultural que implica que, cuanto más rico, amplio, completo y complejo es el espectro cultural
de una sociedad, mayor capacidad tendrá de admitir nuevas formas culturales propias o ajenas, actuales o
del pasado; y existe igualmente una dimensión cualitativa, que supone que la diversidad genera amplitud
cultural y la necesidad de encontrar formas de relación entre culturas
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investigações de caráter acadêmico e profissional, e por fim ampliam (3) a
diversidade de representações culturais e sociais nos espaços urbanos.

2.3.2 Cidades educadoras no Brasil
No Brasil, apenas quinze cidades são associadas ao AICE, a saber:
Horizonte, no estado do Ceará; Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais;
Vitória, no estado do Espírito Santo; Guarulhos, Mauá, Santo André, Santos, São
Bernardo do Campo, São Carlos, São Paulo e Sorocaba, no estado de São
Paulo; e Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Porto Alegre e Santiago, no estado do
Rio Grande do sul. A localização aproximada dos municípios está disposta no
mapa da Figura 11.
Figura 11. Localização das cidades membros da rede Brasil de cidades educadoras.

Fonte: Arquivo da pesquisa, com os dados disponibilizados pelo site da AICE, 2019. Disponível
em: <http://www.edcities.org/rede-brasileira/> Acesso em: 29 jan. 2019.

O Mapa da Figura 11 demarca os estados e as regiões nas quais se
encontram as cidades brasileiras que fazem parte do grupo de membros da
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AICE. Verifica-se, por meio da ilustração, um grupo muito reduzido
correspondente, aproximadamente 0,27%48 do número de cidades do país. De
acordo com o texto do geógrafo brasileiro Marcio Domingos Carvalhal de
Moura49 (2016, s/p), o trabalho educativo nessas cidades tem se voltado para o
público dos ”espaços escolares, buscando por meio desses atingir a comunidade
local”.
No entendimento de Moura (2016), a desigualdade social e a carência nos
processos de valorização acerca dos bens culturais nacionais no Brasil dificultam
que as cidades e seus indivíduos possam usufruir integralmente dos benefícios
citados por Merillas (2015), isto porque:
A questão do acesso aos bens culturais no Brasil esbarra na falta
de políticas públicas que facilitem que a população possa
conhecer e usufruir de tais bens, e de uma cultura de
preservação e valorização do patrimônio, seja ele material ou
imaterial na educação. É preciso que haja um comprometimento
político dos gestores públicos com este tema, que está
consciência possa permear e influenciar as decisões de gestão
em um sentido pedagógico. Este histórico de desvalorização dos
bens culturais formou uma população que não reconhece seu
patrimônio, e que não possui uma relação com o espaço que o
circunda e tampouco poderá valorizar este contexto (MOURA,
2016, s/p.).

A consideração de Moura demonstra, assim como aqui já citado por Lefévre
(2017), a necessidade de políticas públicas de inclusão e acessibilidade aos
bens culturais para a formação efetiva da sociedade brasileira, a qual, conforme
o geógrafo, em sua grande maioria não reconhece o patrimônio cultural local.
Para Moura (2016, s/p.), explorar os conceitos de Cidade Educadora no Brasil,
a partir de diferentes abordagens, é um caminho facilitador para “[...] que
crianças, jovens e adultos vivenciem a cidade”. Nesta expectativa, a cidade:
[...] Passa a ser vista como um currículo vivo e dinâmico, onde a
rua ensina e precisamos aprender a ler seu potencial educativo,
construindo um profundo significado na relação homem/território
48

De acordo com os dados do IBGE do ano de 2019, o Brasil conta com 5.570 cidade oficializadas.

49

Atualmente desenvolve em parceria com a Fundação TERRA – Maranguape – Ceará, o Programa Cidade
Educadora e Rede Juntos pela Educação Integral, envolvendo o Eco Museu de Maranguape, escola
Municipal José de Moura e Comunidade de Cachoeira em Maranguape.
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e seu papel cidadão. Outra contribuição da Cidade Educadora é
colaborar com a requalificação dos conteúdos da educação no
Brasil, ajudando a formatar currículos mais dinâmicos e
integrados à cidade ou comunidade local, levando em
consideração suas particularidades (MOURA, 2016, s/p.).

Têm-se então, a partir da visão de Moura (2016), duas dinâmicas em torno
da cidade enquanto educadora que podem ampliar o conhecimento dos
indivíduos sobre o patrimônio cultural no Brasil, a primeira (1) se dá pelo papel
educativo do próprio espaço da cidade, por meio de atividades e práticas,
gerenciadas por políticas e ações privadas, com o intuito de fortalecer a
cidadania; a segunda (2) se configura pelo emprego de atividades e propostas
pedagógicas no currículo das comunidades escolares que facilitem a
participação dos educandos em processos decisórios da cidade.
Vale resgatar que o termo Cidades Educadoras é um conceito, que abriga
diretrizes para realização de ações e projetos democráticos para a cidade, assim
não se configura em uma política pública, no entanto, abre caminhos e reflexões
que facilitam e direcionam a implementação de novas projetos.

2.3.3 Projeto Cultura Viva
No quadro de políticas públicas efetivas no Brasil, além das ações já
citadas para formação cultural, o primeiro projeto a que se estabeleceu
parâmetros para o financiamento e a disseminação da cultura local, foi o
programa Cultura Viva, criado pelo MINC no ano de 200450 e oficializado como
Lei de Política Nacional no ano de 201451.
Em resumo, o projeto nasceu pela intenção do MINC de potencializar
atividades artísticas e manifestações regionais, facilitando a abertura de
estabelecimentos culturais sob a responsabilidade de membros da sociedade

50

O projeto Cultura Viva faz parte do programa de ações do Governo Federal para acesso a cultural, que
se iniciou dentro das políticas geridas na administração do Presidente Luís Inácio da Silva Lula.
51

A Lei Cultura Viva foi regulamentada no ano de 2014, durante o governo da presidente Dilma Rousseff.
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civil, sem distinção entre pessoas físicas ou jurídicas, com a finalidade de
propiciar a participação das comunidades em eventos de lazer e entretenimento.
Especificamente, se voltava inicialmente para a população que habitava em:
[...] periferias, favelas e cortiços; outros tantos em municípios
desassistidos; trabalhadores sem empregos; camponeses sem
terra; famílias sem teto; jovens sem perspectivas de futuro;
estudantes sem ensino de qualidade; índios sem direitos; um
povo mestiço, mas sem igualdade racial; os esquecidos; os
desvalidos, os sem Estados, os submetidos a iniquidade,
injustiça (MINC, 2004, p. 14).

O programa, desde sua criação, também atende a projetos que estão
locados em centros urbanos desenvolvidos, com a condição de que as ações
implementadas nesses centros abordem a participação coletiva e igualitária
(MINC, 2004).
A principal estratégia do MINC, para colocar em prática as propostas do
programa Cultura Viva, foi propiciar diretrizes para a regulamentação e
financiamento de Pontos de Cultura, que se referem a espaços físicos e
instituições não governamentais, que abrigam ou pretendem realizar ações de
caráter artístico cultural sem fins lucrativos.
A respeito do reconhecimento da memória, do patrimônio cultural e das
leituras sobre a cidade, aspectos de interesse desta Tese, as diretrizes do
programa apontam que dentro dos seus objetivos os Pontos de Culturas devem:
c) incentivar a preservação da cultura brasileira; [...] f) promover
a diversidade cultural brasileira, garantindo diálogos
interculturais; [...]n) proteger o patrimônio cultural material e
imaterial; o) apoiar e incentivar manifestações culturais
populares; [...] (BRASIL, Art.6., 2014, s/p).

E diante desses objetivos podem vir a serem reconhecidos como Pontos
de Cultura pelo MINC instituições que abarquem a:
II - a valorização da diversidade cultural e regional brasileira; III
– a democratização das ações e bens culturais; IV - o
fortalecimento de experiências culturais desenvolvidas por
agentes e movimentos socioculturais que dialoguem com a
comunidade local; V - o reconhecimento dos saberes, dos
fazeres, dos cultivos e dos modos de vida das populações
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indígenas e das comunidades rurais, tradicionais, quilombolas e
itinerantes [...] (BRASIL, Art.6., 2014, s/p).

Isto posto, cabe lembrar que a proposta do programa Cultura Viva se
debruça no fomento de produções e divulgações artísticas, entretanto, seu
emprego reverbera em ações educadoras, uma vez que aproxima a população
de manifestos culturais. Nesse aspecto, considerando que atualmente o país
possui 3.781 Pontos de Cultura com atuação efetiva, acredita-se que o programa
pode dar respaldo político em prol das Cidades Educadoras e atuar como agente
facilitador nas ações de leitura da cidade e do patrimônio, abrigando exercícios
de Educação Patrimonial.

Considerações do Capítulo 2
Ao longo deste capítulo, nota-se que o emprego das atividades de
educação acerca de bens culturais iniciou-se com propostas de atividades
inseridas nos museus e instituições de ensino formal e, em decorrência da
inserção da abordagem historiográfica Nova História Cultural, disseminada por
todo o mundo sobre a terminologia de Educação Patrimonial, e das diretrizes
políticas estabelecidas pelo ICOM, os serviços educativos passaram a
proporcionar

vivências

e

experiências pedagógicas

de

observação

e

conhecimento a partir dos bens culturais para todos as pessoas.
Essas vivências ao longo da década de 1990 não se restringiram apenas
aos espaços expositivos, mas começam a permear monumentos e espaços da
cidade. Averiguou-se, a respeito, que no Brasil, a Educação Patrimonial inserida
inicialmente no trabalho educativo de museus e nos currículos escolares, tinha
por objetivo a aproximação da sociedade com os bens culturais nacionais.
Sistematizada por Horta; Grunberg; Monteiro (1990), a abordagem se tornou
referência nas ações que visam o conhecimento cultural da cidade e do
patrimônio no país, especialmente nas atividades promovidas pelo IPHAN.
Todavia, o Governo Federal do Brasil, a partir da parceria entre o IPHAN e
o MEC, implantou políticas públicas de formação cultural, por meio de ações no
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ensino formal, tanto para a formação do ensino básico como as do ensino
superior. Essas práticas reverberam, ainda hoje, em ações que aproximam a
comunidade da cultura local. A esse respeito, verificou-se, que os principais
projetos do Governo foram implementados entre os anos de 1996 a 2010, como
mostra a Figura 12.
Figura 12. Linha do tempo sobre a inserção de políticas públicas para formação cultural no Brasil.

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2017.

Observa-se, na Figura 12, uma linha temporal das ações políticas do Brasil,
essas ações apresentam dois eixos fundamentais, o primeiro trata da formação
cultural dos indivíduos e o segundo busca a valorização do patrimônio. Nos dois
eixos a cidade, em toda sua formatação, se torna um espaço educativo, e nele
é possível construir conhecimentos distintos, referente ao passado e ao presente
da sociedade.
Nesse sentido, coube aqui olhar para o conceito das Cidades Educadoras,
que se refere a uma cidade cuja administração apresente um caráter
democrático, ou seja, um lugar onde todos os habitantes tenham direito de
participação nos processos decisórios e acesso igualitário à cultura, a fim de que
por meio deste acesso se construa um sentimento de pertencimento aos bens
locais (AICE, 1990).
No Brasil, as cidades membros da AICE, trabalham em conjunto com os
espaços escolares, e buscam respaldo para a difusão cultural nos Pontos de
Cultura. Ademais, por meio das referências aqui levantadas, confirmou-se que
existem caminhos para gerenciar a relação dos indivíduos com a cidade, e
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conforme os estudos de Merillas (2015, p. 35), aprendeu-se que uma sociedade
educada patrimonialmente “tem um espectro amplo e profundo de valores
culturais [...] e a capacidade de buscar no passado elementos esquecidos que
contribuam para explicar sua própria história”.
Com esse intuito, na atualidade, considerando o avanço da comunicação e
dos recursos de visualização, assim como as propostas interativas dispostas
pela arte mídia52, alguns espaços culturais empregaram práticas para leitura da
cidade e do patrimônio, compondo paisagens híbridas, com o uso de meios
digitais sobrepostos ao espaço concreto.

52

Este exemplo está exposto no decorrer do capítulo 1.
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[...] a articulação entre o real e o virtual, o físico e o simbólico
está cada vez mais desenvolvendo novos híbridos culturais que
geram a renovação da comunicação cultural no mundo,
utilizando novas formas de tecnologia de informação e
comunicação (CASTELLS, 2011, p.9).

Em acordo com a afirmação do sociólogo espanhol Manuel Castells (2011),
busca-se com este capítulo compreender possíveis configurações de espaços
híbridos para construção do conhecimento a respeito da memória, da cidade e
do patrimônio cultural, observando por meio de uma narrativa teórica e estudos
de caso por meio de diferentes usos de mídias digitais agregadas ao espaço
concreto de instituições e projetos culturais.
Com esse objetivo, estruturou-se o texto em duas partes, abordando
inicialmente (1) ‘O uso das mídias como conector cultural’, que mostra como o
uso da mídia digital têm reconfigurado os espaços de formação cultural, para em
seguida apresentar (2) ‘Experiências educativas e vivências digitais’, que analisa
projetos e ações educativas efetivas que se apoiam em espaços híbridos para
disseminação do conhecimento.
Ressalva-se que a UNESCO, no ano de 2005, publicou em parceria com o
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) a Carta de preservação do
Patrimônio Arquivístico Digital, como medida para preservação de arquivos e
acervos digitais, no entanto esse capítulo não busca analisar o Patrimônio
Digital, mas sim analisar as possibilidades digitais para leitura do patrimônio
cultural.

3.1 Meios digitais como conectores culturais
A inserção dos meios digitais em práticas educativas, com foco no
patrimônio e na cidade, ganhou forma concomitante ao emprego destes nas
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ações de virtualização do patrimônio nos espaços de exposição e no próprio
espaço da cidade, como já visto no capítulo 1, Especificamente na descrição dos
trabalhos53 de Sauter (2010; 2016) e Benvenisti (2013).
Com referência no estudo de Castells54 (2011), observa-se que as
primeiras dinâmicas educativas mediadas pelas mídias, no início da década de
1990, buscavam aproximar o público a conteúdos e saberes, mesmo à distância.
O acesso a distância ocorria a partir da digitalização dos acervos das instituições
que começaram a ser locados em plataformas online, posteriormente
denominadas museus e passeios virtuais.
Ao final da década de 1990, as plataformas já comportavam diferentes
possibilidades de navegação que permitiam a visualização dinâmica dos
espaços, com acesso a dados históricos e a realização de atividades com caráter
pedagógico no formato de jogos online.
Segundo Castells (2011 p. 20), “[...] até o início dos anos 200 [...]”, o jogo
online foi um dos principais recursos digitais e educativos utilizados para
formação cultural. Em suas diferentes aplicações, os jogos permitiam, e ainda
hoje permitem, ao usuário conhecer curiosidades dos acervos das instituições e
aprender práticas de cidadania.
Referente ao processo educativo para a formação cultural, o filósofo francês
Pierre Lévy55 (1999, p. 189), colocou que os recursos digitais, sobretudo os jogos
e as redes de comunicação online, “propiciavam autonomia para que os
indivíduos alcançassem o conhecimento”. No entanto sobre os museus virtuais,
que surgiam na época, o filósofo afirmava que a maioria se tratava de:
[...] catálogos ruins na Internet, enquanto é a própria noção de
museu como ‘fundo’ a ser ‘conservado’ que é colocada em
questão pelo desenvolvimento de um ciberespaço onde tudo
53

Ver esse estudo nas páginas de 57 a 64, desta Tese.

54

Ver estudo no artigo Museus na era da informação: conectores culturais de tempo e espaço. In: Musas.
Revista brasileira de museus e museologia. Brasília: Instituto Brasileiro de Museus, 2011.
55

Lévy desde 1990 realiza diversas pesquisas sobre o uso da tecnologia, em específico sobre o acesso a
rede de internet como mediadora no processo de comunicação e sociabilidade. Esse trecho da Tese faz
referência ao livro Cibercultura do ano de 1999.
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circula com uma fluidez crescente e onde as distinções entre
original e cópia evidentemente não têm mais valor. Em vez da
reprodução das exposições clássicas em sites ou displays
interativos, as instituições deveriam conceber percursos
personalizados ou então constantemente reelaborados pelas
navegações coletivas em espaços totalmente desvinculados de
qualquer coleção material. Mais pertinente ainda seria o
encorajamento a novos tipos de obras: espaços virtuais a serem
investidos e atualizados por seus exploradores (LÉVY, 1999, p.
189).

Lévy (1999), nesta citação, critica a reprodução dos espaços museológicos
concretos para o virtual porque acreditava que:
[...] as tecnologias amplificam, exteriorizam e modificam
numerosas funções cognitivas humanas: a memória (banco de
dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de todos os tipos), a
imaginação (simulações), a percepção (sensores digitais,
telepresença, realidades virtuais), e o raciocínio (inteligência
artificial, modelização de fenômenos complexos) (LÉVY, 1999,
p. 157).

Verifica-se, nos trechos supracitados, que Lévy (1999) visualizava os meios
digitais como uma extensão das funções físicas humanas, e colocava que o uso
destes recursos viria a facilitar o armazenamento de conteúdos e a compreensão
do mundo por outros estímulos sensoriais no futuro. Com esse entendimento, o
filósofo sugeriu que as instituições culturais deveriam explorar as possibilidades
digitais, tanto no processo de construção do conhecimento quanto na concepção
de seus espaços expositivos, com a finalidade de criarem percursos híbridos que
servissem de interface entre os conteúdos virtuais e o espaço concreto existente.
Corrido três décadas deste estudo, é possível afirmar, nesta Tese, que o
entendimento do filósofo se tornou verídico, especialmente porque a facilidade
de acesso aos dispositivos móveis e a rede de internet de fato configuram hoje
um espaço híbrido, sendo este uma sobreposição do virtual com o concreto.
Esse avanço no desenvolvimento das tecnologias possibilitou, no decorrer
dessas duas primeiras décadas dos anos 2000, que as instituições culturais
elaborassem atividades inovadoras adotando meios digitais.
A título de exemplo, nas plataformas online se tornou comum o uso de
visualizações panorâmicas e o acesso a multimídias, em alguns casos em tempo
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real. A programação computacional também passou a permitir que diferentes
usuários insiram ou modifiquem informações sobre os conteúdos e bens
expostos (CASTELLS, 2011).
Em relação ao ambiente concreto, a cultura digital facilitou o emprego de
atividades interativas, igualmente vista no espaço virtual, transformando as
obras de artes, os monumentos, a arquitetura e o próprio espaço concreto em
um grande sistema de comunicação. Castells (2011), construindo uma narrativa
sobre a formação cultural em meio a estas mudanças, registrou crer que o
espaço concreto das instituições culturais e o espaço da cidade poderiam:
[...] se tornar protocolos de comunicação entre diferentes
identidades, comunicando a arte, a ciência e a experiência
humana; e podem estabelecer-se como conectores de
diferentes temporalidades, traduzindo-as a uma sincronia
comum, mantendo, ao mesmo tempo, uma perspectiva histórica.
Finalmente, eles podem conectar as dimensões globais e locais
de identidade, espaço e sociedade local. Contudo, nem todo
museu, cidade ou instituição pode fazer isso. Somente aqueles
que forem capazes de articular fluxos virtuais num local
específico – pois a comunicação e a cultura são globais e
virtuais, mas precisam também de marcadores espaciais;
aqueles que forem capazes de sintetizar a arte, a experiência
humana e a tecnologia, criando novas formas tecnológicas de
protocolos de comunicação; aqueles que forem abertos à
sociedade, não sendo portanto apenas arquivos, mas também
instituições educacionais e interativas, ancoradas em uma
identidade histórica específica e ao mesmo tempo abertas à
correntes multiculturais presentes e futuras. Por fim, devem ser
capazes de tornarem-se não apenas repositórios de patrimônio,
mas também espaços de inovação cultural e centros de
experimentação (CASTELLS, 2011, p. 20).

A citação acima demonstra que Castells (2011) acreditava na potencialidade
dos espaços culturais para realização de práticas educativas, por meio de
experimentos interativos digitais, que promovessem vivências interculturais entre
os indivíduos. Conquanto, referindo-se às instituições que se propuseram a usar
os meios digitais, o sociólogo indicava que somente aquelas que conseguissem
relacionar os espaços virtuais ao ambiente concreto, ou seja, construir
interações híbridas, com acessibilidade de uso para toda sociedade, facilitariam
de fato a comunicação e a disseminação do conhecimento.
Ressalva-se aqui que Castells (2011, p. 9) considerava todas as instituições
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culturais, bem como os espaços formais de ensino, como “sistemas de
armazenamento, processamento e transmissão de mensagens culturais”. Nessa
lógica, colocou que a inserção das mídias digitais era “uma consequência”, à
medida que as instituições buscassem caminhos na atualidade para estimular a
aprendizagem.
No entanto, conforme explicou Lévy (1999, p. 176), não adiantaria as
instituições “usarem todas as novas tecnologias na educação e na formação
cultural sem mudar em nada os mecanismos de validação das aprendizagens”.
Ou seja, se faz necessário nesse processo mudar tanto a forma de transmitir os
conteúdos quanto o método de concepção sobre ensinar e aprender.
Mediante as colocações de Lévy (1999) e de Castells (2011), verifica-se que
desde o final da década de 1990 as instituições culturais se apoiam nos recursos
tecnológicos para disseminação da informação e para o trabalho de mediação
de seus conteúdos e acervos. No entanto, constata-se que é necessário realizar
um planejamento metodológico para inserção das mídias em programas e ações
educacionais. Acredita-se, nesta tese que esse uso será ampliado no futuro,
tornando o espaço híbrido uma plataforma de conhecimento, que possibilitará de
fato a formação de uma memória coletiva.

3.2 Experiências educativas e vivências digitais
Para melhor compreensão sobre o uso da mídia e da cultura digital no
processo de formação cultural, ao longo dos anos 2015 a 2019, esta investigação
de doutorado buscou, por meio de levantamentos e visitas a diferentes
instituições,

conhecer

serviços

educativos

efetivos

que

trabalham

a

disseminação do conhecimento sobre a cidade e seu patrimônio.
A finalidade dessa procura foi observar os objetivos que cada instituição ou
projeto atribuiu para o uso de diferentes meios digitais. Observou-se, nessa
trajetória, a potencialidade dos recursos audiovisuais, a realidade virtual e
aumentada e o nível de interação dos indivíduos com essas tecnologias que,
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como fundo, tem o objetivo de organizar a informação e a comunicação, para
gerar uma memória coletiva que estimule a valorização do patrimônio. Dentre os
projetos levantados56 foram selecionados para a pesquisa: [1] O centro cultural
Catalão Casa Batlló na cidade de Barcelona, [2] o Museu Cais do Sertão na
cidade de Recife e [3] o projeto História, Luz e Som: Memórias de um Velho
Engenho, desenvolvido pela Universidade de São Paulo, na cidade de Santos,
no Brasil.
Porém, antes de se voltar aqui sobre o relato das experiências educativas
nas instituições supracitadas, é necessário reforçar que na atualidade existem
inúmeros exemplos de serviços educativos. No entanto, ao que tange a proposta
do estudo aqui elaborado, o uso das mídias nos três exemplos serviu como
aporte para o entendimento que se busca nesta Tese.

3.2.1 Guia de Realidade Aumentada Casa Batlló
O ‘Guia de Realidade Aumentada’ é um aplicativo para dispositivos moveis
que permite a visualização de vídeos e animações sobrepostas a paisagem do
espaço concreto. Este aplicativo vem sendo utilizado no serviço educativo do
museu ‘Casa Batlló’. A saber, o museu trata-se de um edifício residencial que foi
construído no ano de 1877 na cidade de Barcelona, e restaurado no ano de 1904
com estilo modernista catalão57 pelo arquiteto Antoni Gaudí. Hoje o edifício é
visitado como referência arquitetônica e histórica da cidade. Com o uso do guia

56

Instituições levantadas Unidades do Sesc, no estado de São Paulo (2015/ 2016); Bienal de arte e
tecnologia, na cidade de Belo Horizonte (2018), Casa Batlló, na cidade de Barcelona (2017), Museu Casa
de Portinari na cidade de Brodowski (2017), Museu Cais do Sertão na cidade de Recife (2019). A
pesquisadora também participou da atividade mapeando São Carlos (2015 / 2016), junto ao curso de
graduação em Arquitetura e Urbanismo atividades; no festival Contato, organizado pela Universidade
Federal de São Carlos (2017); e no Projeto de extensão universitária Percursos Virtuais (2017/2018).
Ademais contribui na elaboração e orientação de dois projetos de Iniciação científica na área de patrimônio
digital, e uso de Realidade Aumentada para leitura da cidade (2017 / 2018).
57

Ver mais sobre o estilo e o projeto da Casa Batlló em: <https://www.casabatllo.es/wpcontent/uploads/2016/01/El_interior_Casa-Batllo_Diseno_representacion_Barcelona_burguesa_XIX.pdf >
Acesso em: 02 fev. 2019.
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os visitantes podem conhecer melhor a simbologia do lugar registrada nos
objetos e cômodos da instituição, por meio da visualização aumentada.
O aplicativo foi desenvolvido entre os anos 2012 a 2013, pelo grupo de
pesquisa espanhol Artec58, do Instituto de Robótica e Tecnologias de Informação
e Comunicação da Universidade de Valência. A principal função do aplicativo é
projetar no espaço concreto da instituição a imagem do lugar entre os anos 1905
a 1910, conforme o projeto de Gaudí, e sob ela inserir animações visuais,
fazendo do edifício um campo de descobertas. Segundo o relato do engenheiro
espanhol Jesus Gimeno (et al., 2012, p. 6), integrante da equipe que
desenvolveu o aplicativo, o objetivo da criação deste sistema era “proporcionar
ao público uma visita diferenciada ao espaço de exposição, possibilitando a
interatividade entre o visitante e o ambiente físico”, ou seja,
[...] tenta-se, desta forma, criar uma impressão mais profunda e
mais duradoura no visitante, fomentando, por sua vez, uma
melhor compreensão das informações [...]. Alcançar um elevado
grau de imersão física e mental, assim como uma
compatibilidade dos dois mundos, o concreto e o virtual, criando
para isso um modelo mental único da cena aumentada e uma
sensação de ser parte dela pelos visitantes (GIMENO et al.,
2012, p. 6, tradução nossa).59

Este objetivo se concretizou e foi aferido nesta pesquisa durante a visita
presencial60. Em loco, foi possível observar que cada visitante recebe um
equipamento para uso individual e com ele pode gerenciar o que deseja
conhecer e visualizar e, do mesmo modo, controlar o tempo de observação. A
saber, o equipamento se refere a um dispositivo móvel, no qual está instalado o
aplicativo do guia, e um fone de ouvido para ouvir as projeções multimídias e as
informações sobre o lugar, conforme exposto pela Figura 13.

58

Artec Group é uma equipe da Universidade de Valência, fundada em 1992, que se dedica a gráficos
interativos 3D, Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Simulação Civil.
59

Do original: De esta forma se intenta crear una impresión más profunda y duradera en el visitante,
fomentando a su vez una mejor comprensión de la información [...]. Conseguir un alto grado de inmersión
física y mental, así como una compatibilidad de los dos mundos, el real y el virtual, creando para ello un
único modelo mental de la escena aumentada y una sensación de formar parte de ella por parte de los
visitantes.
60

A pesquisadora visitou a instituição nos dias 22 e 23 de maio do ano de 2017.
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Figura 13. Dispositivo móvel com o aplicativo guia de Realidade Aumentada, Casa Batlló.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Barcelona, 2017.

A Figura 13 apresenta o dispositivo móvel61 utilizado durante o trajeto. Na
tela, desta ilustração, está aberta a janela principal de navegação. Nesta janela,
encontra-se disponível uma numeração, que faz referência aos cômodos da
edificação, e os comandos de volume e legenda. Cabe ressalvar que o áudio do
aplicativo pode ser configurado em dez diferentes línguas, entre elas o
português.
Em cada cômodo da edificação o visitante encontrará o número
correspondente ao aplicativo, através de um adesivo impresso anexado à
parede. Assim, para acessar o conteúdo do local, o observador precisará clicar
no número disposto e posicionar o dispositivo em direção à sala, feito isto será
possível navegar pelas imagens e pelos objetos em tempos e situações
diferentes, conforme explica Gimeno (et al., 2017, p. 6, tradução nossa)

61

Ressalva- se, que o aplicativo não está disponível para ser instalado em qualquer dispositivo, desse
modo, o acesso é possível apenas por meio dos aparelhos disponibilizados pela instituição.
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Os objetos virtuais estáticos dos quartos simulam os móveis
existentes na Casa Batlló por volta do ano de 1905 a 1910. Para
criar esses modelos 3D, fizemos uma grande quantidade de
trabalho de documentação, já que não restam muitas fotos
desse período. Assim, todos os modelos são baseados no
modernismo catalão da época, caracterizado pela criação de
desenhos com muitas curvas. [...] uma vez que a textura do
ambiente tenha sido criada com as imagens da sala real objetos
3D virtuais estáticos são adicionados à cena e mesclados com
essas imagens [...].62

A visualização de parte do espaço, narrado por Gimeno (2017), foi
registrada, durante a visita em loco, e está ilustrada pela Figura 14.
Figura 14. Aplicativo de Realidade Virtual em uso, Casa Batlló.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Barcelona, 2017.

A Figura 14 mostra o aplicativo em uso, nota-se que com ele é possível
estar imerso ao mesmo tempo no espaço concreto e virtual, o que possibilita o
processo de construção de aprendizagem de forma híbrida, já que ambos os
62

Do original: The static virtual objects of the rooms simulate the existing furniture in Casa Batlló around the
year 1905 and 1910. To create these 3D models we have done a great deal of documentation work since
not many photographs remain from this period. Thus, all the models are based on the Catalan Modernism
of that time, characterized by creating designs with a large number of curves. [...] Once the environment
texture has been created with the images of the real room static virtual 3D objects are added to the scene
and merged with those images [...].
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espaços dispõem de informações sobre o patrimônio, a história, a geografia e a
cultura. Desde o início de sua implementação Gimeno (et al. 2012, p. 8, tradução
nossa) afirmou que este sistema melhorou:
[...] a assimilação do conhecimento dos visitantes de uma
maneira divertida, incentivando a prática de exploração de
pontos de interesse e a colaboração e discussão entre os
participantes. Em suma, esta é uma ferramenta de comunicação
e aprendizagem com um alto grau de imersão. 63

Embora o sistema não apresente ferramentas que permitam a
comunicação direta, ou seja, a conversação, Gimeno (et al., 2012) observa, com
a citação acima, que o uso do aplicativo incentiva a discussão e a construção da
percepção entre os indivíduos que estão presentes no espaço, e por esse
apontamento, entende-se que o aplicativo também tem o papel de mediador. Em
relação aos mediadores humanos, observou-se que os mesmos são incumbidos
de instruir os visitantes sobre as regras de uso do equipamento, mostrando
curiosidades que às vezes passam despercebidas, e propondo quando possível
rodas de discussão.
Com uma perspectiva inicial, Gimeno (et al., 2012, p. 7) considerou que o
uso de recursos digitais em espaços educativos, especialmente nos lugares que
apresentavam um grande fluxo de visitantes, facilitaria que a maioria das
pessoas pudessem alcançar o conhecimento oferecido pelo lugar, posto que “em
muitas instituições o número de educadores é pequeno para a quantidade de
público, e algumas informações ficam ocultas”. Na atualidade o engenheiro
reafirma que:
Museus e prédios históricos oferecem uma representação rica
da cultura e da história local e nacional em uma forma física, mas
raramente são bem compreendidos pelo público se informações
adicionais não forem fornecidas. Em outras palavras, tais
edifícios visitados sem informações sobre seu contexto podem
se tornar sem sentido e, portanto, invisíveis. Por esta razão, a
necessidade de desenvolver novas metodologias para a
aprendizagem do património cultural e a apreciação da arte está
sempre presente, e esta é cada vez mais apoiada pelas
63

Do original: Con este sistema se ha mejorado la asimilación de conocimientos de los visitantes de una
manera amena y divertida, incentivando la práctica de exploración de puntos interés y la colaboración y
discusión entre los participantes. En definitiva, se ha creado una herramienta de comunicación y aprendizaje
con un alto grado de inmersión.
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tecnologias digitais (GIMENO, et al., 2017, p. 94, tradução
nossa)64.
Acredita-se que embora os espaços físicos das instituições estejam

ornamentados com artefatos e simbologias, se não houver um meio de
comunicação ou uma linguagem acessível entre o meio e as pessoas, parte dos
visitantes não conseguirão compreender de fato os conteúdos em exposição.
Neste caso, a percepção do lugar será construída de acordo com o
conhecimento pessoal de cada observador, porém as instituições não atingirão
suas propostas educativas. Nesse sentido, conforme colocou Gimeno (et al.,
2012, p. 8, tradução nossa), o uso da Realidade Aumentada pode:
[...] torna-se um paradigma de interação no qual não se trata de
mergulhar o usuário em um mundo virtual, como na Realidade
Virtual, mas sim aumentar a percepção que o usuário tem do seu
próprio ambiente. O caso mais comum é aumentar o sentido da
visão, acrescentando ao seu ambiente real, objetos virtuais
através dos óculos, dispositivos móveis ou telas. Desta forma, o
usuário não precisa aprender a se mover em um novo ambiente
para acessar a informação virtual, mas ela é mostrada,
misturada com o mundo real.65

Em outras palavras, Gimeno (et al., 2012) explicou que diferente da
navegação realizada em uma plataforma virtual, onde o usuário apenas tem
contato com a tela, nas atividades de Realidade Aumentada para a visualização
das informações e das imagens se tornava necessário que o indivíduo se
deslocasse no espaço concreto.
Entende-se, nesta explicação que durante esse deslocamento, ou
percurso, as informações virtuais se misturam aos objetos concretos colocando
o observador frente a um espaço misto. Em uma fala atual, Gimeno (et al., 2017,

64

Do original: Museums and historic buildings offer a rich representation of local and national culture and
history in a physical form, but are rarely well understood by the general public if additional information is not
provided. In other words, such buildings visited without information about their context might become
meaningless and thus invisible. For this reason, the need to develop new methodologies for cultural heritage
learning and art appreciation is Always present, and this is increasingly supported by digital technologies
65

Do original: Es un paradigma de interacción en el que no se trata de sumergir al usuario en un mundo
virtual, como es el caso de la realidad virtual, sino en aumentar la percepción que el usuario tiene de su
próprio entorno. El caso más común es el de aumentar el sentido de la vista, añadiendo objetos virtuales a
su entorno real por medio de gafas, dispositivos móviles o pantallas. De esta forma el usuario no necesita
aprender a moverse en un nuevo entorno para acceder a la información virtual, sino que ésta se le muestra
mezclada de forma coherente con el mundo real.
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p. 95), relata que este fato torna a visita à Casa Batlló, mediada pelo guia de
Realidade

Aumentada,

“uma experiência interativa

de

construção da

aprendizagem”.
Cabe sublinhar, no entanto, que além do uso da Realidade Aumentada os
equipamentos de projeção e diferentes telas de navegação também possibilitam
a criação de ambientes que integra o virtual e o concreto, como exemplo tem-se
o caso do ‘Museu Cais do Sertão’, segundo projeto levantado neste estudo.

3.2.2 Recursos audiovisuais do Museu Cais do Sertão
Inaugurado no ano de 2014, pelo Governo Federal66, o ‘Museu Cais do
Sertão’ foi projetado com o intuito de abrigar um espaço educativo e interativo
que pudesse disseminar a herança e a memória cultural do sertão nordestino,
por meio da poesia impressa na discografia do cantor e compositor
pernambucano Luiz Gonzaga.
A edificação67 do museu foi construída na área histórica do bairro Recife
Antigo, a partir da reforma de um antigo galpão portuário, localizado às margens
da orla, entre o rio Capibaribe e o mar. Em sua estrutura atual, o museu abriga,
conforme descreve a designer brasileira Marília Macedo de Medeiros (2017, p.
83), “sete territórios de aprendizagem”, que se referem especificamente sobre o
modo de ocupar, viver, trabalhar, cantar, criar, crer e migrar dos moradores do
sertão. Esses territórios:
[...] são formados por um acervo composto de elementos como:
a indumentária do sertanejo, instalações artísticas, instalações
interativas, objetos arqueológicos, fotografias, vídeos, músicas,
poesias, entre outros. O Museu apresenta um discurso nas
dimensões da palavra, som e imagem e possui caráter temático,
o que resulta em um projeto de museu contemporâneo, com
66

O projeto do Museu foi idealizado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e implementado pelo
Ministério da Cultura no ano de 2014.
67

O projeto arquitetônico do museu, assinado pelos arquitetos brasileiros Marcelo Ferraz e Francisco
Fanucci, foi o vencedor do Prêmio Obra do Ano 2019, organizado pelo site ArchDaily. A premiação
internacional acontece anualmente e premia a melhor construção arquitetônica dos países de língua
portuguesa.
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espaço que permite a interação e favorece a convivência social
(MEDEIROS, 2017, p. 83).

O trecho de Medeiros (2017) refere-se à estrutura do espaço expositivo do
museu, o qual internamente se configura em um grande espaço cênico,
composto por instalações mídia artísticas e elementos naturais que remetem à
paisagem real do sertão, em resumo:
[...] o museu é cortado por uma representação cenográfica do
Rio São Francisco, o qual divide os territórios temáticos da
exposição [...] exibe, em expositores de vidro, os trajes, chapéus,
gibões e as sanfonas de Luiz Gonzaga [...] aos visitantes
também são apresentados vídeos que permitem a imersão no
universo do sertão (MEDEIROS, 2017, p. 83).

Diferente dos museus tradicionais, a maior parte dos conteúdos e objetos
em exposição deste espaço são locados em plataformas digitais, cujo acesso se
dá por meio de telas sensíveis ao toque que estão espalhadas pelo lugar. Assim,
para ter acesso às informações os visitantes precisam interagir com os
equipamentos e os recursos tecnológicos, como ilustra a Figura 15.
Figura 15. Visitantes interagindo com as telas sensível ao toque dispostas no espaço do Museu
Cais do Sertão.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Recife, 2019.
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A Figura 15, registrada durante a visita presencial68, ilustra um momento de
interação dos visitantes com os equipamentos. Nesta visita foi possível observar
que a Realidade Virtual é o principal sistema utilizado nos dispositivos de
visualização, e, é por meio dela que os visitantes podem acessar virtualmente
as memórias guardadas por este museu. Sublinha-se ainda, que, além de
mostrar curiosidades a respeito de cada território expositivo, alguns dispositivos
também funcionam como jogos educativos.
Esses jogos, segundo Medeiros (2017, p. 94), “não são apenas
recreativos”, uma vez que o objetivo é desenvolver a consciência crítica em torno
das questões sociais do sertão. Como exemplo, cabe citar o Jogo da Seca, que
funciona com a participação de dois ou mais jogadores, que devem atribuir aos
seus avatares diferentes tipos de trabalho e tarefas, pelas quais se torne possível
a sobrevivência no sertão, em especial nas regiões mais atingidas pela seca.
De acordo com o depoimento do educador Sandro Santos da Cunha 69
(2019, s/p.), membro da equipe de mediação do museu, o uso desses recursos
tecnológicos facilita a compreensão sobre o modo de vida e cultura do sertão de
duas formas, “por meio da ludicidade e através de mostras reais, como exemplo
a memória oral”. No entendimento de Cunha (2019, s/p), “a oralidade é o suporte
que melhor aproxima o público da real cultura sertaneja”.
Acredita-se, que uma visão semelhante à de Cunha (2019) foi o que
motivou o museu a implementar um corredor com diversas telas, conectadas a
fones de ouvido, cujos conteúdos apresentam depoimentos verídicos em forma
de vídeo, que relatam a memória dos moradores de diferentes localidades do
sertão nordestino, como expõe a Figura 16.

68

Foram realizadas visitas no museu nos dias 27 e 29 de janeiro.

69

O depoimento do educador foi enviado por escrito via e-mail no dia 29 de janeiro de 2019.
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Figura 16. Instalação com relatos de memória oral no Museu Cais do Sertão.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Recife, 2019.

A Figura 16 ilustra a área de exposição de memória oral do museu, ao
registrar essa imagem durante a visita in loco, observou-se que os vídeos
abordam a rotina, os medos, folclores e expectativa de cada entrevistado, e
também coloca em evidência o valor das composições musicais da obra de Luiz
Gonzaga para o reconhecimento cultural e social do lugar.
No que se refere à ludicidade, além dos jogos e navegações virtuais aqui
já citados, o museu propicia a vivência em um espaço híbrido, quando projeta,
por meio das instalações artísticas, áudios, vídeos, e vídeo animações no trajeto
do espaço concreto. Estas instalações fazem uso da simbologia, e por meio das
projeções:
[...] permitem que cada visitante faça sua interpretação dos
assuntos que mexem com o imaginário social neste universo [...].
Também apresentam em alguns espaços [...] a cultura material
sertaneja, com objetos utilitários e decorativos, além de vitrines
com peças criadas por artesãos do Nordeste [...] se tratando da
sonorização [...] os sons que compõe o espaço da exposição do
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Cais estão ali para fazer parte do ambiente e interagir com o
visitante; eles são também objetos da exposição. Desse modo
[...] a sonorização no ambiente permite uma experiência
sensorial que complementa o conteúdo exposto e ajuda a criar
links que depois podem ser acessados pela memória
(MEDEIROS, 2017, p. 83).

Partindo dessa compreensão, e através da experiência de vivenciar os
espaços criados pelo museu, percebeu-se que as instalações em conjunto com
as telas interativas propiciam ao visitante uma experiência educativa interativa e
sensitiva, entendimento que corrobora com a explicação de Cunha (2019). Para
o educador:
O espaço é educativo não apenas por possibilitar o acesso ao
conhecimento e a informação, mas também porque permite,
com uso da tecnologia, uma experiência sensível de estar em
espaço-tempo diferenciado, partilhando de sensações que só
seria possível vivenciar estando de fato no sertão (CUNHA,
2019, s/p.).

Nessa condição, assim como na Casa Batlló, observou-se que os
mediadores humanos nesse espaço trabalham com o intuito de dar
direcionamento para os visitantes, mostrando-lhes as diversas temáticas de
observação, e estimulando, quando possível, discussões e debates, uma vez
que:
No espaço os visitantes ficam livres para que possam interagir
com os dispositivos, no entanto, os mediadores buscam, durante
o trajeto, convidá-los a participarem de vivências coletivas, entre
elas, a manipulação de instrumentos musicais e de trabalho, a
gravação de composições musicais, em cabines de gravação, e
debates em grupo. Esses momentos coletivos são importantes
para a formação cultural, a respeito das temáticas do museu, e
trazem à tona a importância da preservação da memória. O
circuito expo gráfico foi pensado para que um grupo de
mediadores e/ou orientadores de fluxo esteja no espaço a fim de
auxiliar os visitantes, a ausência destas influências em parte a
experiência dos visitantes, uma vez que dificulta os momentos
de troca e comunicação. E, embora os equipamentos
espalhados pelo espaço sejam capazes de construir
conhecimento de forma intuitiva, acreditamos muita na
construção coletiva através da comunicação, e o espaço ainda
não possui um recurso tecnológico que possibilite a conversação
remota, por isso nós apoiamos também no trabalho dos
mediadores (CUNHA, 2019, s/p.).
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Com base nesse relato e com referência no estudo de Lévy (1999),
apresentado no início deste capítulo70, verifica-se que as vivências coletivas e a
comunicação fazem parte do processo de aprendizagem nesse espaço cultural
ao mesmo tempo em que o uso das tecnologias propicia que os indivíduos
construam o conhecimento de forma autônoma.
Por meio dessa perspectiva, compreende-se que as práticas educativas
propostas pelo Museu Cais do Sertão são capazes de imergir efetivamente os
indivíduos no espaço. Contudo, a formação da percepção neste lugar ainda
ocorre em grande parte pela relação entre espaço e o indivíduo, como
identificava o estudo de Lynch (1960), mais do que a conversação entre o eu, o
espaço e o outro, proposta na teoria de Pask (1976).
No entanto, a interatividade dada pelas linguagens dos recursos presentes
no Museu auxilia a ressignificação da paisagem cultural do ambiente
apresentado. Visto esse exemplo, cabe citar que nem todas as propostas
educativas na atualidade fazem uso de recursos interativos imersivos, isto
porque suportes de visualização não manipulável também são capazes de gerar
uma experiência sensível e auxiliar a formação da percepção sobre o lugar e a
história. A título de exemplo, tem-se o uso do vídeo mapping, meio tecnológico
utilizado pelo projeto ‘História, Luz e Som: Memórias de um Velho Engenho’,
terceiro estudo desta investigação.

3.2.3 O uso de vídeo mapping no projeto História, Luz e Som:
Memórias de um Velho Engenho.
O projeto ‘História, Luz e Som: Memórias de um Velho Engenho’ trata-se
de um espetáculo de projeção mapeada, que narra de forma lúdica, por meio da
projeção de imagens audiovisuais, a história do Brasil no século XIX,
especificamente a respeito da produção de cana de açúcar, utilizando como tela
as ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos, na cidade de Santos, no Estado
70

Ver estudo de Lévy nas páginas de 107 a 110, desta Tese.
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de São Paulo. Em resumo, a história do engenho tem início a partir de 1534, ano
de sua fundação.
O lugar representou um dos polos mais produtivos entre as indústrias
açucareiras no Brasil, no entanto os últimos registros de funcionamento
correspondem a meados da segunda década de 1800. Após esse período, com
a decadência econômica na produção da cana, e principalmente, pela falência
de seus administradores, as terras da propriedade foram sendo vendidas, e por
esse motivo a estrutura arquitetônica original do engenho foi sendo demolida,
abandonada e encoberta pela terra e vegetação (CORDEIRO, 2007).
No ano de 1943, as ruínas, conforme se encontram hoje, foram localizadas
na área, pelo então proprietário das terras Otávio Ribeiro de Araújo, o qual
realizou o primeiro trabalho de limpeza e escavação. Porém, o proprietário tinha
interesse imobiliário nessas terras, por isso no ano de 1958 loteou o entorno e
para preservação histórica doou a parte onde se encontrava as ruínas para a
Universidade de São Paulo. Posteriormente, no ano de 1960, o IPHAN realizou
o registro e o tombamento das ruínas como patrimônio cultural nacional, sob a
guarda da Universidade (CORDEIRO, 2007).
Conforme relatava o arquiteto e arqueólogo brasileiro Silvio Luiz Cordeiro
(2007, p. 6) “[...] as estruturas arquitetônicas remanescentes, do engenho, quase
desapareceram devido à expansão urbana em fins de 1980”, de tal modo o que
foi preservado do lugar é fruto dos investimentos em trabalhos e pesquisas,
realizados pelo IPHAN e, sobretudo pela Universidade71.
A Universidade, com o intuito de preservar o lugar e disseminar seu valor
histórico, iniciou no ano de 2011, em parceria com o Governo Municipal de
Santos, um programa de ações educativas, abrindo o espaço do engenho para
visitação e desenvolvimento de oficinas, as quais possibilitam, ainda hoje, que
os pesquisadores desenvolvam práticas de estudos com a participação da
população local e dos demais visitantes (CORDEIRO, 2007).

71

As pesquisas no Engenho se iniciaram no ano de 1960 com a coordenação do Arquiteto e Professor Luís
Saia (CORDEIRO, 2007).
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Foi neste cenário que Cordeiro (2007) estruturou sua Tese de Doutorado
acerca do uso do vídeo como recurso educativo, elaborando uma oficina
experimental de captação audiovisual e produção vídeo documental, na qual
buscou:
(...) promover a redescoberta das ruínas através da educação
do olhar, permitindo que se ultrapassasse o tom contemplativo e
o reconhecimento do monumento apenas enquanto vestígio de
um passado remoto; indo além, busca-se através da oficina com
jovens o despertar de um olhar curioso e crítico, que desvende
as narrativas por trás do objeto arquitetônico, possibilitando uma
amplitude de compreensões e questionamentos acerca da
história do lugar onde moram (CORDEIRO, et al, 2001, p. 323).

Verifica-se, no trecho acima, que a intenção de Cordeiro (2001) no início
da pesquisa era trazer, para os moradores do lugar, novos saberes e
significados, por meio do olhar através da câmera. Analisando os resultados do
trabalho, especificamente o emprego da oficina, o arquiteto evidenciou que:
O olhar através da câmera - porém não um olhar aleatório, mas
sim com a intenção de desvelar os significados e sentidos
abrigados naquela paisagem - provocou uma ruptura com o que
antes apense se via, mas sem se compreender as suas origens,
e seu estado atual: as ruínas, as ruas, o morro, a cachoeira, as
casas, a escola, o rio, as pessoas.. o processo foi uma maneira
de explorar o universo que nos abrange, pois é através da
linguagem que interagimos nele [...] (CORDEIRO, 2007, p.108).

No desfecho dessa experiência, Cordeiro (2007) reconheceu como
resultado a possibilidade do uso da mídia como linguagem para observação e
registro do patrimônio e da história, comprovando que ao observarem o lugar por
meio das lentes e produção de narrativas audiovisuais, os participantes
passaram a compreender melhor o bem local e criar pensamentos críticos sobre
o lugar e sua paisagem.
Em consequência, a partir desse resultado, e buscando ampliar o uso da
linguagem do vídeo no processo de educação em torno do patrimônio, assim
como em diversos projetos72 artísticos contemporâneo, Cordeiro utilizou a

72

Como exemplo o espaço projetado durante a Bienal Ibérica de Património Cultural (2017), em Amarante,
Portugal. Conteúdo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sfQbPrSG7d0> Acesso em:11 jan.
2019.

124
Parte 1 Leituras

Capítulo 3
Formação cultural em espaços híbridos

tecnologia de projeção mapeada e produziu no ano de 2017, em parceria com a
arquiteta Vera Ferlini, o espetáculo de video mapping, ‘História, Luz e Som’.
Cabe colocar, referenciando-se à pesquisa do psicólogo e comunicador italiano
Frank Biocca (2015), que o termo video mapping se refere a projeções
audiovisuais que contornam de forma precisa o espaço projetado.
De acordo com Biocca (2015, p. 362), a principal diferença entre o video
mapping e uma interface de Realidade Aumentada de usuário único “é a
experiência de visualização de vários usuários, ao mesmo tempo, já que ela
projeta diretamente uma imagem no objeto físico”, o que exclui o uso de óculos
especiais ou dispositivos móveis. Sublinha-se que, a visualização é outro ponto
diferencial, posto que no video mapping os observadores são espectadores
enquanto nos aplicativos de Realidade Aumentada cada indivíduo pode
manipular as imagens e acessar os conteúdos na ordem que desejar (Biocca,
2015).
Assim, conforme as possibilidades de uso deste recurso, por meio do
escaneamento e virtualização das ruínas, e utilizando software gratuitos para
criação de objetos, Cordeiro e Ferlini (2017), inseriram conteúdos virtuais ao
espaço concreto e construíram um cenário imersivo de aprendizagem, onde o
próprio bem patrimonial se tornou um meio de comunicação, narrando
ludicamente sua história cultural. Desse modo, ao visitar o bem o observador
recebe do espaço informações e estímulos sensoriais que colaboram com a
construção do entendimento sobre o lugar, como ilustram as Figuras 17 e 18.
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Figura 17. Projeção sobre as ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos.

Fonte: Preceu.usp, Santos, 2017. Disponível em: < http://www.imagens.usp.br/?p=31186 >
Acesso em: 11 jan. 2019.

Figura 18. Projeção sobre as ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos.

Fonte: Preceu.usp, Santos, 2017. Disponível em: <www.engenho.prceu.usp.br> Acesso em: 11
jan. 2019.
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As imagens expostas pelas Figuras 17 e 18 mostram a projeção do vídeo
mapping73 sobre as ruínas. Esta exibição é acompanhada de uma trilha musical
e de mensagens gráficas. Acredita-se que os pesquisadores procuraram
despertar diferentes sentidos e sentimentos entre os observadores com a adição
desses elementos. Verificou-se, como diferencial nesse recurso, a possibilidade
de colocar o público diante de conteúdos virtuais e ao mesmo tempo permitir a
observação da paisagem natural.
Acredita-se que a hibridade provocada nesse espaço ressignifica a forma
de aprender os conteúdos teóricos e, por meio da ludicidade, estimula a
imaginação do espectador. Assim, entende-se que cada pessoa passa a
adicionar outros elementos sobre a sua percepção. No entanto, embora o espaço
se torne uma linguagem de comunicação, o observador por mais que receba
estímulos não tem a oportunidade de colocar e transmitir sua opinião sobre o
contexto. Averigua-se assim, que não há conversação.
Desse modo, no projeto de vídeo mapping a formação cultural e a
percepção novamente se aproximam do entendimento de Lynch (1960). Porém,
considerando, com referência na teoria de Pask (1976), que além do espaço o
outro é de suma importância para a formação da percepção, acredita-se que, se
houvesse uma abertura efetiva para partilha e troca de conhecimentos o projeto
permitiria uma atuação ampliada do trabalho educativo.

3.2.4 Leitura comparativa dos projetos apresentados
Diante os três projetos observados, encontraram-se diferentes formas de
formação cultural a partir das vivências dos indivíduos em espaços híbridos. Por
exemplo, percebeu-se que o vídeo guia de Realidade Aumentada, utilizado pela
Casa Blatlló (2012), e os recursos implementados no Museu Cais do Sertão

73

Este espetáculo é oferecido, ainda hoje, de forma gratuita ao público em sessões programadas e
distribuídas ao longo do ano.
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(2014), prezam pela interatividade, a fim de que os visitantes possam gerenciar
o recebimento dos conteúdos e informações.
Com outra abordagem educativa, o projeto de vídeo mapping do Engenho
São Jorge dos Erasmos (2017) produz um espaço imersivo de sensibilização e
visualização coletiva, a fim de disseminar o valor histórico e cultural do lugar.
Com o propósito de criar análise comparativa entre as leituras realizadas em
cada projeto, construiu-se aqui um quadro de averiguação, ilustrado pela Tabela
3, que mostra sucintamente as semelhanças e diferenças entre os projetos,
abarcando seus objetivos, os principais recursos utilizados e as principais
experiências educativas resultantes do processo.
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Tabela 3. Leitura dos projetos observados.

PROJETO

VÍDEO GUIA DE
REALIDADE
AUMENTADA.
LOCAL: CASA
BATLLÓ,
BARCELONA,
CATALUNHA.

MUSEU CAIS DO
SERTÃO.
LOCAL: RECIFE,
PE, BRASIL.

HISTÓRIA, LUZ E
SOM: MEMÓRIAS
DE UM VELHO
ENGENHO.
LOCAL: SANTOS,
SP. BRASIL.

OBJETIVO DE FORMAÇÃO
CULTURAL

RECURSO UTILIZADO/
RELAÇÃO ESPAÇO/PÚBLICO

O objetivo do vídeo guia, é
ampliar
o
acesso
à
informação,
visualizando
conteúdos
animados
e
virtuais no espaço concreto,
através das ferramentas
digitais de observação. A
respeito da formação, esse
recurso permite que o
indivíduo compreenda mais a
fundo as questões que
envolvem
o
patrimônio
observado.

Utiliza-se nesse projeto um
dispositivo móvel, conectado a
um aplicativo de Realidade
Aumentada e um áudio guia,
previamente instalado.

EXPERIÊNCIA

Experiência
educativa
interativa.

Por meio do uso do guia o
público tem autonomia para
acessar as informações e para
conhecer as curiosidades
sobre
o
patrimônio
arquitetônico,
especificamente, detalhes da
construção e dos objetos
dispostos pela casa.

Através
das
vivências
oferecidas por esse museu,
os indivíduos são emersos na
cultura e no modo de vida do
sertão nordestino, de forma
lúdica e imaginária, nesse
sentido o que se apreende e
a interpretação crítica que se
faz da história em exposição,
contribui para a construção
da formação cultural do
visitante.

Este projeto, composto por um
espaço cênico interativo faz
uso
de
dispositivos
de
Realidade Virtual, projeções
audiovisuais, jogos virtuais e
documentários, acessados por
meio de telas sensíveis ao
toque.

Neste projeto, em forma de
espetáculo, os conteúdos
virtuais
formam
sobreposições
com
o
patrimônio cultural e a
paisagem natural, desse
modo, com referência ao
contexto apresentado, e
imerso em um espaço
híbrido, os observadores vão
construindo
seu
entendimento,
sobre
o
patrimônio, a cidade e a
formação do país.

Faz-se uso aqui de projeções
audiovisuais
mapeadas,
projetas sobre as ruínas do
Engenho São Jorge dos
Erasmos, criando um espaço
híbrido imersivo.

Experiência
educativa
interativa e
sensitiva.

Neste espaço os visitantes
passam a conhecer a história
do
sertão
nordestino,
interagindo com o espaço
virtual, por meio das telas
interativas,
e,
vivenciam
experiências sensitivas através
das
instalações
artísticas
espalhadas pelo lugar
Experiência
educativa
sensitiva.

O espaço criado, onde o
concreto e o virtual se
mesclam, possibilita ao público
refletir sobre a história e
construir sua interpretação
sobre o lugar a partir da
observação.

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019.
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Por meio do conteúdo da Tabela 3, identifica-se que os projetos estudados
se apoiam no uso de mídias que permitem a visualização de imagens e
conteúdos digitalizados e inseridos no espaço concreto. No caso da Casa Batlló,
o visitante é capaz de gerenciar o acesso à informação aumentada da maneira
que desejar, a partir do uso de um dispositivo móvel. No Museu Cais do Sertão,
assim como na Casa Batlló, os observadores acessam as informações conforme
sua escolha, no entanto essas informações estão dispostas em dispositivos
fixos, que estão locados pelo espaço expositivo.
Diferente dos primeiros, o projeto de vídeo mapping do Engenho São Jorge
dos Erasmos não permite a interatividade ou controle dos visitantes sobre as
informações exposta. Pelo contrário, essa proposta busca envolver e emergir as
pessoas em uma experiência afetiva de estar em um espaço híbrido. Assim,
além de auxiliar na formação da percepção, constrói outra memória em torno do
espaço. Ademais, nota-se, dentre os objetivos dos três projetos apresentados
que:
✓ A formação cultural é o norteador para a implementação de cada
proposta;
✓ Cada instituição procurou fazer o melhor uso das novas tecnologias;
✓ Além de guardar e contar histórias as instituições auxiliam na formação
da percepção;
✓ Apresentam no trabalho educativo questões fundamentais para o resgate
da herança cultural e o entendimento social de cada lugar.
A título de exemplo, na Casa Batlló os costumes dos indivíduos no início
da década de 1900 são representados por meio de imagens e vídeo animações,
e podem ser comparados com a rotina atual da região. No Museu Cais do Sertão
as políticas sociais são colocadas à mostra e nelas se revelam o modo de vida
do sertão nordestino a fundo, por meio deste é possível encontrar tanto as
manifestações artísticas culturais como questões adversas presentes no lugar.
Já o vídeo mapping apresentado no Engenho São Jorge dos Erasmos busca
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ilustrar a história da formação econômica do Brasil, resgatando as
transformações ocorridas pela implantação do cultivo da cana de açúcar, e como
ele se dá até os dias atuais, desse modo são ilustradas as mudanças no convívio
social.
Por meio dessas observações, entende-se que a vivência em espaços
híbridos, cuja interação com os meios e recursos digitais pode ser imersiva ou
não, oportuniza a formação cultural, crítica e cognitiva dos indivíduos.
Conquanto, nota-se claramente nos três projetos aqui apresentados, que o
compartilhamento do conhecimento entre os observadores acontece de forma
pontual, em especial quando esta ação é estimulada pelos mediadores humanos
presentes nos espaços.
Com essa perspectiva, acredita-se que, se a troca entre os visitantes, ou
seja, a comunicação entre os observadores, estivesse presente com enfoque na
pauta do trabalho educativo de cada projeto, seria possível a construção de
entendimentos diferenciados, desse modo a percepção seria ampliada. No
entanto, conforme colocado por Gimeno (et al., 2017), entende-se que nem
sempre é possível construir mediações em espaços híbridos de grande fluxo, por
isso a aplicação de meios digitais tem sido um agente ativo para a comunicação
mediando o acesso à informação.
Ademais, verifica-se que nenhum dos casos apresentados permite ao
observador incluir conteúdos sobre bens em exposição ou mesmo ao próprio
espaço, porém cabe ressalvar que na contemporaneidade, com o aporte da
inteligência artificial, vários projetos74 estão em fase de implantação, e visa a
comunicação direta entre o público, a obra e o espaço. Essa dinâmica poderá
representar uma reestruturação no entendimento da cidade no futuro, pois se

74

Como exemplo, cita-se aqui: o sistema desenvolvido pela Minsait, consultorias de transformação digital,
para o acervo de pinturas da capela Cistina no Vaticano, que permite a interação com o uso dispositivos
móveis; o sistema criado pelo Museu Salvador Dali, na Florida que permite aos visitantes interagem com o
artista através de sensores de voz; e o projeto ‘A Voz da Arte’, criado pela IBM Brasil, em conjunto com a
Ogilvy e a equipes da Pinacoteca de São Paulo, para dar voz a parte do acervo em exposição, com auxílio
de dispositivos móveis.
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acredita aqui que tão logo o próprio espaço poderá ter capacidade de apresentar
respostas referentes às interrogativas de cada observador.

Considerações do Capítulo 3
A partir dos apontamentos colocados neste capítulo foi possível
compreender que os avanços das tecnologias têm possibilitado a elaboração de
ações para formação cultural, nas quais os observadores são capazes de
interagir com conteúdo e informações dispostas tanto no espaço concreto como
no virtual, que por vezes estão sobrepostos.
Na primeira parte, por meio do diálogo criado entre os estudos de Lévy
(1999) e Castells (2011), apreendeu-se que após a década de 1990 as
instituições culturais passaram a investir no uso de mídias, especificamente na
comunicação através das redes de internet, para divulgação de seus conteúdos
e a construção de catálogos e exposições digitalizados, locados em plataformas
online.

Esse

investimento

tem

reflexos

nas

atividades

e

propostas

contemporâneas de espaços culturais, que passam a fazer uso de sistemas
informatizados e dispositivos móveis para agregarem informações e objetos
virtuais ao espaço concreto e aos bens em exposição, ou prover vivências
imersivas.
Posto isto, e com vista em ilustrar o estudo dos autores, a segunda parte
deste capítulo usou como três exemplos educativos, retomando aqui, o ‘vídeo
guia de Realidade Aumentada da Casa Batlló’, o ‘Museu Cais do Sertão’ e o
projeto ‘História, Luz e Som: Memórias de um Velho Engenho’. A partir da leitura
dos três projetos foi possível averiguar possibilidades para formação cultural de
forma híbrida, as quais pontuadas ao longo da análise se referem
respectivamente ao:
✓

Uso de dispositivos móveis para visualização de informação e

imagens digitais sobre a exposição amostra e o próprio espaço;
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✓

Uso de telas sensíveis ao toque, instalações audiovisuais e

equipamentos de sonorização espalhados pelo espaço;
✓

A projeção de imagens virtuais sobre o espaço concreto para a

composição de uma narrativa audiovisual.
Observou-se ainda, que as propostas de formação nesses espaços são
compostas principalmente pela relação do observador com o espaço, ou seja,
não há inserção efetiva do processo de conversão. Desse modo, com referência
em Pask (1976), acredita-se que a conversação tornaria a experiência de
aprendizagem mais completa.
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Imagem da página anterior: Mostra de Fotocolagens durante a ação educativa. Fonte: Arquivo
da pesquisa. Foto. Maurício José Filho, Brotas, 2018.
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Apresentação da parte 2

Com base no estudo bibliográfico apresentado na Parte 1, e tentando se
aproximar principalmente da teoria de Pask (1976), que visa agregar a
comunicação na construção de conhecimento, a Parte 2 desta Tese de
doutorado apresenta o ‘registro’ da estrutura e implementação de uma prática
educativa para observação da cidade e mapeamento gráfico da percepção. O
trabalho proposto foi mediado pelo uso de recursos digitais, especialmente a
câmera de dispositivos móveis e software de edição de imagem, que facilitaram
a leitura da paisagem cultural e a construção gráfica de um mapa cognitivo do
lugar. A partir dessa proposta, tornou-se possível resgatar sentimentos de
pertencimento e abrir diálogos sobre a preservação. Para melhor compreensão,
dividiu-se esta parte em dois capítulos. O primeiro, “Capítulo 4. Desenvolvimento
da estratégia”, apresenta a metodologia utilizada e a aplicação da proposta. O
segundo, “Capítulo 5. Apresentação e análise dos dados coletados”, avalia os
resultados e os dados levantados durante a atividade.
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A cidade se define pelos seus contrastes; quer sempre explodir,
não suporta estéreis regras [...] uma cidade inesquecível é um
acervo imenso de imagens (Wenders,1991, p. 50).

Apoiando-se na colocação de Wenders (1991), esse capítulo visa a
apresentar uma estratégia de leitura da cidade que permite conhecer o lugar a
partir da observação, do registro e da manipulação de imagens, construindo por
meio destas um mapa cognitivo visual.
Embasando-se no entendimento exposto pelas leituras realizadas nos
capítulos anteriores, onde se verificou que através de diferentes linguagens, que
associam atividades educativas às novas tecnologias, é possível construir
reflexões sobre a cidade, sua memória e história cultural. A partir dessa
concepção, dividiu-se este capítulo em duas partes: a primeira parte apresenta e
explica o método de observação elaborado por esta pesquisa. A segunda, por sua
vez, ilustra sua aplicação na prática em campo.

4.1 Apresentação da metodologia
Para colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a pesquisa de
doutorado, fez-se uso da metodologia de pesquisa intervenção, com caráter
qualitativo de investigação de experiências. Tendo como plano de fundo a Teoria
da Conversação (PASK, 1961) e os conceitos da Educação Patrimonial (HORTA;
GRUNBERG; MONTEIRO, 1999), foi aplicado um experimento de observação da
cidade que buscou dar autonomia ao grupo de indivíduos participantes, que foram
autores de uma composição gráfica criada a partir do registro e da manipulação
de imagens (COIMBRA, 1995).
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A pesquisa intervenção foi empregada fazendo referência ao entendimento
colocado no trabalho da psicóloga e historiadora brasileira Cecília Maria Bouças
Coimbra (1995, p. 80), a qual aborda que esse tipo de pesquisa se constitui de
práticas aplicadas em campo em conjunto com a população, “[...] visando
mudanças na percepção dos participantes, que são agentes ativos no processo
da investigação”.
No que se refere ao caráter qualitativo, com referência na pesquisa da
antropóloga brasileira Mirian Goldenberg, optou-se por essa abordagem uma vez
que:
[...] na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é
com a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas
com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de
uma organização, de uma instituição, de uma trajetória etc.
(GOLDENBERG,1997, p. 34).

Para a autora, as pesquisas qualitativas também permitem a “[...] utilização
científica de documentos pessoais, a exploração de diversas fontes documentais
e

desenvolvimento

o

do

trabalho

de

campo

sistemático

na

cidade”

(GOLDENBERG, 1997, p. 42).
Assim, com o entendimento colocado por Goldenberg (1997), que valoriza o
emprego de pesquisas qualitativas para a compreensão cognitiva de um estudo,
e com o conhecimento sobre a intenção da pesquisa intervenção, que conforme
abarcado por Coimbra (1995), visa à participação ativa da comunidade ou de um
grupo de participantes durante todo processo da pesquisa, estruturou-se uma
ação educativa, dividida nas seguintes etapas de trabalho:
✓

Escolha do campo de experimentação;

✓

Reunião com moradores e gestores para levantamento de dados

sobre o lugar, a estruturação da ação educativa e a escolha do público alvo;
✓

Aplicação da ação educativa;

✓

Análise de dados.

A ordem de aplicação das etapas está estruturada pelo fluxograma
apresentado na Figura 19.
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Figura 19. Fluxograma das etapas de trabalho.
ESCOLHA DO CAMPO DE EXPERIMENTAÇÃO

Roda de conversa com moradores e gestores da cidade de Brotas

Levantamento histórico do
campo de experimentação

Estruturação da ação

Escolha do público alvo

Ação educativa (workshop de
fotocolagem digital)

Análise dos dados coletados

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2015.

4.2 Escolha do campo de experimentação
Como já colocado, o anseio desta Tese é contribuir na formação da
percepção sobre os valores culturais na cidade contemporânea a partir de
atividades educativas que permitam a leitura da cidade. Para abranger tal objetivo,
buscou-se, por meio de visitas em campo no interior de São Paulo, região onde
está localizado o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo, uma cidade onde fosse possível montar um campo de experimentação.
Os requisitos que nortearam a escolha da cidade foram: (1) O estado de
conservação do patrimônio cultural, sobretudo o urbano e arquitetônico do local;
(2) a ausência de serviços educativos para o patrimônio; (3) as manifestações
populares e religiosas ativas; (4) o investimento em atrativos turísticos; e,
principalmente, (5) a receptividade de seus moradores e do poder público em
colaborar com a pesquisa. Investigou-se e analisou-se os requisitos mencionados
em oito lugares durante o planejamento da pesquisa, sendo estes: Araraquara,
Brotas, Descalvado, Jaú, Limeira, Mococa, São Luiz do Paraitinga e São Carlos,
conforme representada na Tabela 4.
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Tabela 4. Escolha do Campo de Experimentação. Visitas realizadas no ano de 2015.

CIDADES
VISITADAS

ARARAQUARA
VISITA EM
09/03/2015
BROTAS
VISITA EM
21/01/2015

DESCALVADO
VISITA EM
11/03/2015

JAÚ
VISITA EM
16/03/2015
LIMEIRA
VISITA
EM06/04/2015
MOCOCA
VISITA EM
05/04//2015
SÃO LUIZ DO
PARAITINGA
VISITA EM
18/03/2015

SÃO CARLOS
VISITA EM
21/01/2015

ESTADO DE
CONSERVAÇÃO DA
CIDADE E DO PATRIMÔNIO
URBANO E
ARQUITETÔNICO

AUSÊNCIA
DE SERVIÇO
EDUCATIVO
PARA O
PATRIMÔNIO

INVESTIMENTO
EM
MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS

INVESTIMENTO
EM
ATRATIVOS
TURÍSTICOS

Algumas edificações no
centro da cidade.

Grande Parte das fachadas
e edificações do centro,
assim como paisagem
natural.
Algumas edificações
possuem a configuração
original preservada, porém
muitas construções estão
abandonadas e em fase de
demolição.
Algumas edificações no
centro da cidade, ainda
apresentam características
de sua configuração inicial.
Algumas edificações no
centro da cidade, porém a
cidade perdeu sua
configuração original.
Algumas edificações no
centro da cidade, em torno
da igreja matriz, ainda
apresentam características
de sua configuração inicial.
Centro histórico preservado,
ainda apresenta
características de sua
configuração inicial.

Algumas edificações
espalhadas em pontos
específicos do centro, no
entorno da Catedral, da
Estação Ferroviária e do
Colégio Álvaro Guião.

Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2015.

Observa-se, na Tabela 4, que entre as cidades visitadas, apenas as cidades
de Brotas, Descalvado e Limeira não possuem serviços educativos efetivos de
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educação para o patrimônio. Dentre essas, optou-se pela cidade de Brotas, que
além de apresentar todos os requisitos, os representantes do Governo Municipal
e os agentes culturais mostraram interesse imediato e aceitaram colaborar
ativamente nas etapas da pesquisa.
Embora a cidade de Brotas não se encontre na lista de cidades tombadas
como Patrimônio Nacional (IPHAN) e Mundial (UNESCO), durante a visita foi
possível verificar que o município mantém preservado e cuidado seu layout
urbano, característico das cidades originárias a partir das riquezas do cultivo do
café, especificamente no eixo central do lugar e no entorno do Rio Jacaré Pepira,
principal recurso natural.
Em uma análise inicial, durante o levantamento de dados junto ao
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Prefeitura Municipal no ano de 2015,
concluiu-se que esse trabalho de preservação não conta com incentivo
governamental ou da iniciativa privada, uma vez que não foi encontrado nenhum
registro ou documentação a esse respeito; antes, faz parte de uma preservação
afetiva, uma vez que cada proprietário preserva e cuida de sua edificação como
um verdadeiro lugar de memórias.
Após a escolha da cidade, adequando-se ao propósito da metodologia, a
qual entende “que os participantes devem ser ativos em todas as etapas da
pesquisa” (COIMBRA, 1995, p. 80), realizou-se uma primeira ação no lugar no dia
22 setembro do ano de 2016, por meio de uma Roda de Conversa com duração
de três horas no auditório do edifício da Diretoria de Cultura e Centro de Memória
da cidade.
A Roda de Conversa visou a apresentar aos moradores a temática da
pesquisa, colher depoimentos de memória oral para o entendimento e a
contextualização histórica do município, além de debater coletivamente propostas
e ações que pudessem contribuir para a valorização da cidade e da cultura local.
Para a realização da atividade, foram convidados75 representantes do Governo
Municipal, moradores que participam ativamente da gestão e do desenvolvimento
75

Os convites foram entregues pessoalmente pelas pesquisadoras, durante uma visita realizada na cidade de Brotas
no dia 08 de setembro de 2016.
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cultural do lugar, e comerciantes que trabalham com atividades ligadas ao turismo
cultural.
A saber, estiveram presentes o arquiteto Alcino Izzo Junior, o artista plástico
Carlos Alberto Rebeca, o engenheiro agrônomo Douglas de Freitas, a publicitária
Eva Antônio Firmino de Santana, o comerciante José Rodrigues Junior, o arquiteto
Marcelo Macedo, a pedagoga Susana da Costa Barreto e a administradora Vania
Helena Pesso, conforme os dados da Tabela 5.
Tabela 5. Quadro detalhado sobre os moradores participantes da Roda de Conversa.
NOME

IDADE

PROFISSÃO QUE EXERCE NA CIDADE

ALCINO IZZO JUNIOR

68

Arquiteto responsável pelo departamento
de obras da Prefeitura Municipal

CARLOS ALBERTO REBECA

44

Artista plástico, responsável pela produção
dos eventos culturais da cidade de Brotas

DOUGLAS DE FREITAS

35

Secretário do meio ambiente da Prefeitura
Municipal

EVA FIRMINO DE SANTANA

48

Publicitária e Membro da ONG Rio Vivo

JOSÉ RODRIGUES JUNIOR

48

Comerciante local e empresário na área
gastronômica

MARCELO MACEDO

32

Arquiteto independente

SUSANA DA COSTA BARRETO

34

Pedagoga responsável pelo audiovisual
“Memória Viva” e Membro da ONG Casa
Juá

VANIA HELENA PESSO

70

Funcionária Administrativa do
Departamento de Cultura de Brotas

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2018.

A Tabela 5 apresenta, detalhadamente, a idade e as atividades exercidas
pelos participantes da Roda, permitindo identificá-los durante a construção do
texto e facilitar o entendimento da narrativa. Todos acima citados assinaram o
termo de autorização do uso de imagem que se encontra no Apêndice I. Ressalta-
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se que essa atividade teve suporte dos pesquisadores do grupo Nomads.usp 76,
que registraram e auxiliaram na mediação da ação. A etapa da Roda de Conversa
está ilustrada pela Figura 20.
Figura 20. Roda de conversa Olhares de Brotas, auditório da Diretoria de Cultura.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2016.

A Figura 20 ilustra o andamento da Roda de Conversa, durante a
interlocução mediada pela professora Anja Pratschke. Cabe ressalvar que essa
ação foi dividida em dois momentos de reflexão. No primeiro momento, abordouse o seguinte questionamento: Como preservar a herança cultural da cidade hoje?
Para responder a essa questão, o grupo foi dividido em duas equipes, onde
colaborativamente registraram, no papel, ideias e propostas de ações para a
valorização da cidade, sua cultura e seu patrimônio. Após a elaboração da
resposta, cada equipe apresentou sua visão, resumida a seguir:
✓
A Equipe 1 (P2, P4, P7 e P8) enfatizou que: a
implementação de pontos de cultura, ao longo do eixo
76

Colaboraram com a ação, as arquitetas Fernanda Ferrari, Mariah Di Stasi, Sandra Soster, o arquiteto Maurício Silva,
o produtor audiovisual Victor Morim, os quais também assinaram o termo de autorização do uso de imagem.
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central, da cidade, onde se concentra o maior número de
edificações com características do século XIX e início do
século XX, bem como as quedas d’água do rio Jacaré Pepira
que formam uma cachoeira sobre o centro urbano,
facilitariam o acesso à informação sobre a história e
cultura do lugar, tanto para os moradores quanto para os
visitantes.
✓
Para a Equipe 2 (P1, P3, P5 e P6): o Governo Municipal
deveria centrar-se em ações educativas para as futuras
gerações, uma vez que as tradições e os bens materiais que
estão presentes na cidade são preservados pelos antigos
moradores.
Seguindo a exposição das respostas, todos tiveram espaço para se
posicionar sobre as ações apresentadas e assim chegarem a uma conclusão
coletiva. Como resultado, o grupo apontou, que a preservação da cidade só será
possível quando a população, e especificamente as futuras gerações, se
conscientizarem a respeito da importância dos bens culturais para a construção
de uma identidade coletiva, histórica e social. Em particular, Alcino Izzo (2016,
s/p.) relatou:
É preciso educar o olhar da comunidade para as riquezas do
patrimônio ainda existente na cidade. Se não for assim, muitos
casarões continuarão sendo desconfigurados, demolidos ou
esquecidos. E o modo de vida, a hospitalidade dos moradores,
assim como manifestos religiosos, festivos e folclóricos que
retratam a tradição do lugar serão perdidos.

Em acordo, Eva Santana (2016, s/p.) afirmou que é necessário:
Encontrar caminhos pelos quais se torne possível associar os
espaços públicos e o patrimônio cultural a ações educativas que
remetam à memória, especialmente para novas gerações, que
muitas vezes não conhecem a história da cidade e não valorizam
os recursos naturais.

Como desfecho dessa questão, o grupo percebeu que a cidade precisa,
realmente, de diferentes trabalhos educativos e culturais que possibilitem a
sensibilização e a aproximação dos moradores com a história e o patrimônio,
sobretudo as novas gerações. Em relação ao segundo momento, este foi pautado
em relatos de memória oral sobre as narrativas do lugar gravados em áudio, e
abordou, desde o patrimônio arquitetônico até os manifestos religiosos,
festividades, economia e os diferentes modos de vida.
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Em torno dessas narrativas, que foram posteriormente conferidas a partir de
documentos históricos, foi possível construir um contexto histórico/afetivo sobre a
cidade e o seu patrimônio. Desse modo, antes de prosseguir com o
desenvolvimento da pesquisa, coloca-se no item que segue o contexto desenhado
em torno da história e da paisagem atual da cidade de Brotas, a fim de apresentar
uma leitura ampliada sobre o campo de experimentação escolhido.

4.2.1 Brotas como campo de experimentação
O território atual da cidade de Brotas, localizado próximo a áreas de
preservação permanente, nascentes e corredeiras naturais, fez parte da imensa
sesmaria de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, que foi sendo
ocupada aos poucos entre os séculos XIX e XX, impulsionada pelo cultivo da cana
de açúcar e do café.
Com referência na pesquisa do geógrafo brasileiro Cesar Cunha (2008),
verificou-se que, entre os beneficiários das terras da sesmaria, o fazendeiro
português José Ribeiro da Silva Reis, que possuía uma das propriedades mais
produtivas da região, favorecida por sua localização e pela numerosa quantidade
de escravos, doou no início da década de 1830 parte de suas terras, que ficavam
próximas às margens do rio Jacaré-Pepira, para seus filhos Francisca Ribeiro dos
Reis e Antônio Ribeiro da Silva.
Os novos administradores investiram sobre o trecho doado, no período de
1835 a 1840, e construíram uma pousada para os viajantes e comerciantes
agrícolas, pequenas edificações voltadas para o comércio, especificamente para
o funcionamento de armazéns, e uma capela em homenagem a Nossa Senhora
das Dores de Brotas, atual Igreja da Santa Cruz. Essa passagem deu início ao
povoamento do lugar, que foi nomeado como Fazenda Velha (CUNHA, 2008).
Entre as edificações construídas, a Igreja da Santa Cruz, ilustrada pela Figura 21,
tornou-se um marco de encontro entre os habitantes que chegavam à região. De
acordo com Carlos Rebeca (2016, s/p.), em sua contribuição para investigação:
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O prédio da igreja retrata a identidade da cidade, pois os
moradores têm um laço de afetividade com o local que é, ainda
hoje, ponto de encontro de famílias e amigos aos finais de
semana, em especial nas festividades religiosas. A festa de Santa
Cruz, por exemplo, é uma semana onde mesmo as pessoas que
já se mudaram da cidade retornam para encontrar os amigos.

Figura 21. Igreja de Santa Cruz.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2017.

A Figura 21 retrata a imagem atual da igreja, que passou por algumas
reformas ao longo dos anos, inclusive a inserção do coreto, que ainda hoje é
utilizado como palco para os eventos do lugar. Pelo estudo de Cunha (2008) o
laço de afetividade da população com a edificação descrito por Rebeca (2016)
pode ser confirmado conforme o decorrer da história de formação do lugar,
impresso especialmente na data de comemoração de sua fundação, a qual é
festejada no dia 3 de maio, data de construção da igreja Santa Cruz, e não no dia
real do reconhecimento do lugar como município. Segundo o relato de Santana
(2016, s/p.):
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Essa data surgiu devido às festividades católicas que ocorriam na
igreja de Santa Cruz; o apego religioso e afetivo da comunidade
com o local foi tanto que mesmo após registrada como município,
os administradores transferiram a data de aniversário da cidade
para a data de construção da igreja, considerando-a como
principal marco edificado do lugar.

Isso também ocorreu porque a cidade passou por um longo processo de
desmembramento entre as décadas de 1830 a 1859. Nesse período, a população
já realizava encontros festivos religiosos anualmente, comemorando a data de
fundação do vilarejo e da igreja. De acordo com a pesquisa de Cunha (2008, p. 3):
O desmembramento territorial, nos séculos anteriores, era o
procedimento de parcelamento de solo utilizado hoje, e servia para
criar novas áreas de povoamentos e permitir o melhor controle da
terra e ações de desenvolvimento.

Nesse processo, inicialmente o território de Brotas pertenceu ao município
de Araraquara, entre os anos de 1832 e 1853, e em meados do ano 1853 foi
instituído como freguesia do município de Rio Claro. Seu desmembramento total
e reconhecimento como município só ocorreu no ano de 1859, no dia 14 de
fevereiro, quando foi criada a Vila Nossa Senhora de Brotas. Posteriormente, no
ano de 1894, foi renomeada como município de Brotas. No entanto, mesmo diante
deste contexto, a população e o Governo Municipal mantêm a antiga data como
representante do aniversário da cidade (CUNHA, 2008).
Cabe observar que, após seu desmembramento, a cidade foi se
desenvolvendo aos poucos, e assim como as demais cidades no entorno,
beneficiou-se do apogeu da produção cafeeira, que propiciou a instauração da
estrada de ferro e da transmissão de energia elétrica e possibilitou o aumento
populacional com a chegada de imigrantes espanhóis e italianos para o trabalho
no campo.
Segundo a investigação da historiadora e especialista em urbanismo
Amanda Pimenta (2008, p. 31), “[...] o município de Brotas se sustentou apenas
com a economia cafeeira até a década de 1930 [...]”, tendo um declínio econômico
e populacional a partir desse período por conta da decadência no cultivo do café
em toda região, perdendo, assim, parte de seus habitantes que procuravam novas
oportunidades de trabalho nos grandes centros urbanos.
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Os postos de trabalho voltaram a crescer na década de 1940, quando a usina
de cana de açúcar, “Usina Varjão”, instalou-se na cidade; no entanto, a empresa
encerrou suas atividades na década de 1960, provendo nesse período um novo
declínio na população.
Conforme os dados levantados na pesquisa de Pimenta (2008, p. 31),
averigua-se que a população e a malha urbana de Brotas voltaram a crescer “[...]
a partir de 1980 com a produção da laranja e a retomada da cana de açúcar, em
função da implantação do Proálcool, (Programa Nacional do Álcool do Governo
Federal), e do “[...] eucalipto cultivado até hoje [...]”. Esses dados se confirmam
por meio do mapa de evolução da malha urbana de Brotas, apresentado Figura
22.
Figura 22. Evolução da Malha Urbana de Brotas.

Fonte: Arquivo editado pela pesquisa. Base digital cedida pela Prefeitura Municipal de Brotas.

Percebe-se na Figura 22 que a área urbana da cidade pouco evoluiu até a
década de 1970, tendo um crescimento expressivo apenas no período de 1980 a
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2000. Pressupõe-se que os períodos de declínio econômico e populacional
contribuíram para a estagnação do crescimento da cidade, corroborando com a
preservação da sua malha urbana inicial e de muitas edificações construídas no
período de 1905 a 1960. Em sua fala, Izzo (2016, s/p.), comenta esta passagem:
Nos períodos de declínio no cultivo do café e da cana de açúcar,
muitas famílias iam embora devido à crise econômica, em
decorrência suas propriedades acabavam sendo vendidas ou
abandonadas. Outras famílias mantinham suas edificações,
conforme a construção original porque não tinham recursos
financeiros para reformas.

Na cidade hoje, há uma estrutura arquitetônica das edificações que se
mantiveram preservadas pelos seus proprietários, especificamente em sua malha
urbana inicial, em conjunto com a área de preservação ambiental no entorno do
rio Jacaré-Pepira, que percorre parte da zona de interesse histórico do município,
desenhando a paisagem do lugar.
Entende-se que essa integração entre arquitetura e natureza é o que faz da
cidade de Brotas um conjunto urbano diferenciado. Tal percepção foi retratada, de
maneira afetiva na obra “Cotidiano e História”, produzida pelas historiadoras
brasileiras Adriana Ramos, Leila Bussab, Monica de Souza e Silvia Sansoni (1996,
p. 27), como no trecho que segue:
No seu sonho de integrar-se à natureza o homem construiu casas
e edifícios sobre as montanhas: sobre os rios construiu pontes,
substituiu
a
vegetação
espontânea
pela
plantação
geometricamente organizada, alterou a composição e o
movimento da atmosfera. Às vezes, fez isso de forma
irresponsável e estragou um pedaço do mundo, outras vezes fez
isso com tanto respeito que a natureza agradeceu mantendo sua
beleza. Assim aconteceu em Brotas [...].

Contudo, mesmo que a composição harmônica entre paisagem e
construções descrita pelas autoras se preservem até os dias atuais na cidade,
apenas uma de suas edificações foi reconhecida como Patrimônio Estadual: o
edifício do Grupo Escolar Dona Francisca Ribeiro dos Reis , exposto pela Figura
23.
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Figura 23. Grupo Escolar de Brotas. Rua Quintino Bocaiúva, n.145

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2017.

O projeto do edifício ilustrado na Figura 23 foi elaborado pelo arquiteto
alemão José Van Humbeeck e implantado no ano de 1912, durante a construção
de onze (11) edificações escolares de diferentes cidades do interior do estado de
São Paulo. Entre elas: Brotas, Cachoeira Paulista, Descalvado, Igarapava,
Lençóis, Matão, Piraju, São Bento de Sapucaí, São João da Bocaina, São Pedro
e Tambaú.
As edificações projetadas por Humbeeck foram tombadas com outras cento
e vinte duas (122) escolas públicas da capital e do interior, pelo Conselho do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo
(CONDEPHAAT), como exemplos de arquitetura escolar do Brasil (CUNHA,
2008).
Por essa explicação, conclui-se que a edificação do Grupo Escolar não foi
tombada por mérito da arquitetura da cidade, mas por fazer parte desse grande
conjunto de obras. Izzo (2016, s/p.), considera “ser uma pena a falta de olhar de
instituições de preservação para as demais edificações do conjunto urbano de
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Brotas”, uma vez que essas edificações apresentam um estilo eclético muito
particular, pois não se tratam de obras projetadas por arquitetos renomados, assim
como o edifício do Grupo Escolar, conquanto são construções “feitas
cuidadosamente por mestres de obras e pedreiros que as ornamentavam com
simplicidade, tendo por referência o que notavam nas cidades ricas da região”.
Considera-se essa afirmativa próxima aos acontecimentos reais, uma vez que não
se encontrou durante a pesquisa nenhum registro sobre a origem do desenho das
edificações existentes. Ainda na visão de Izzo (2016, s/p.):
Os ornamentos das edificações eram feitos e instalados de modo
que se voltavam para a cidade, ou seja, colocados à mostra nas
fachadas, e mesmo os muros mais altos eram cuidadosamente
ornamentados. Desse modo, cada construção passava a fazer
parte da natureza envolta, e colaborava para manter a paisagem
do lugar em harmonia; por isso o conjunto arquitetônico ainda
existente, como um todo, é feito de uma beleza diferenciada e
afetiva.

Nota-se que, para Izzo (2016), diferente do pensamento de Rebeca (2016),
“É esse conjunto de edificações e ornamentos, em meio a paisagem natural, que
caracteriza a identidade da cidade de Brotas”.

4.2.2 Exemplos de edificações existentes em Brotas
Para ilustrar o conjunto de edificações citado por Izzo (2016) e pontuar a
presença de diferentes estilos arquitetônicos na composição das edificações que
acompanharam a cidade ao longo do seu desenvolvimento, realizou-se um estudo
sucinto pela malha urbana inicial da cidade.
Reforça-se que a data de construção de muitas edificações é imprecisa, pois
não apresentam documentos e registros oficiais. No entanto, essa investigação
sinaliza que os primeiros esboços, projetos e implantações foram construídos
entre os anos de 1840 e 1905, período que remete ao início do povoamento do
lugar até a alta na produção cafeeira.
Assim, tomando por referência essa passagem de tempo, observou-se a
arquitetura da cidade, limitando-se ao desenho da primeira malha urbana do lugar,
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que se inicia no entorno da igreja Santa Cruz e contorna o espaço central da
cidade, conforme apresenta a Figura 24.
Figura 24. Marcação da localização das edificações analisadas.

Fonte: Arquivo da pesquisa, base digital cedida pela Prefeitura Municipal de Brotas.

A Figura 24 mostra a malha urbana observada, com marcações sobre as
edificações que serão colocadas como exemplo no decorrer desta análise.
Durante visita em loco, abordando o entorno da igreja da Santa Cruz, foi possível
verificar que grande parte das edificações com características históricas não foram
demolidas e, embora a grande maioria apresente diversas alterações em sua
composição estética, ainda mantêm sua volumetria e estrutura original. Como
exemplo, tem-se a Edificação 1, ilustrada pela Figura 25.
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Figura 25. Edificação 1, Rua Sebastião Soares, n. 5.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2017.

A Edificação 1, exposta pela Figura 25, expõe seu beiral e pilastras
aparentes, e a presença de algumas janelas em madeira conservadas ou
restauradas, com proximidade ao desenho original. Fundamentando-se no estudo
da

arquiteta

brasileira

Telma

Correia

(2008),

compreende-se

que

as

características construtivas presente nessa edificação fazem referência aos
primeiros modelos de arquitetura rural do estado de São Paulo, os quais utilizavam
estruturas de madeira em conjunto com pilares de tijolos mais espessos que as
paredes, com o objetivo de facilitar a sustentação da cobertura.
Na outra extremidade da malha urbana da cidade, encontrou-se outro
exemplar do mesmo estilo, a Edificação 2, que preserva tanto a volumetria quanto
a estrutura das portas e janelas próximas ao original. Coube apresentar esse
exemplo uma vez que o mesmo apresenta, em suas composições, modernizações
características da inovação industrial do século XIX, conforme segue ilustrado pela
Figura 26.
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Figura 26. Edificação 2, Avenida Mário Pinotti, n. 929.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2017.

Verifica-se, por meio da Figura 26, que a Edificação 2 apresenta adaptações
que foram instaladas ao longo do tempo, modernizando o prédio com o emprego
de materiais industriais. A exemplo, pode-se notar os gradis de ferro nas janelas,
os vidros que ficam à frente das folhas de madeira, também sobre as janelas, que
começam a fazer parte da ornamentação das portas e, por fim, o uso de luminárias
de ferro.
Observa-se, com referência no estudo de Cunha (2008), que ambas as
edificações fizeram parte da primeira área comercial da cidade e eram utilizadas,
especialmente, como hospedagem e armazém. Continuando a observação em
loco, ao afastar-se do entorno da Igreja de Santa Cruz e cruzar a ponte sob o rio
Jacaré-Pepira, é possível verificar as primeiras edificações cuja tipologia remete
às características da Art Déco, que ganhou força no Brasil na década de 1930,
conforme Correia (2008, p. 54):
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O Art Déco revelou-se uma linguagem acessível às elites, às
classes médias e às classes populares. Na arquitetura, a partir de
construções de maior porte, o vocabulário conquistou o gosto
popular e disseminou-se em grandes e pequenas residências e
em prédios comerciais. Suas linhas geometrizadas –
especialmente os volumes, os vãos e as superfícies escalonadas
– popularizaram-se em cidades grandes e pequenas,
convertendo-se em um marco do cenário urbano brasileiro das
décadas de 1930 e 1940.

No caso de Brotas, presume-se que, provavelmente, essas edificações são
frutos de reformas e remodelações da fachada, que teriam o intuito de tornar
modernos os imóveis, adicionando a eles platibandas e adornos decorativos da
época. E, conforme Correia (2008, p. 54), entende-se que, no estado de São
Paulo, essa modernização estava ligada, principalmente, “aos edifícios de uso
comercial e industrial”, como no exemplo da Edificação 3, na Figura 27.
Figura 27. Edificação 3, Avenida Mário Pinotti, n.198 B.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2017.

Nota-se na Edificação 3, retratada pela Figura 27, que os proprietários nesse
trecho da cidade começaram a recortar os beirais da fachada principal,
escondendo o telhado com platibandas, que eram molduradas com gesso e
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ornamentadas com desenhos geométricos, que faziam referência aos modelos
dos prédios industriais das grandes cidades.
Conquanto, lembra-se que na cidade de Brotas as reformas eram realizadas
sem participação registrada de arquitetos; nesse sentido, os ornamentos que
decoram as fachadas são reinvenções das especificidades promovidas pelo estilo
Art Déco. Essa reivenção dos estilos ocorreu em diversas cidades da região,
principalmente nas pequenas vilas (CORREIA, 2008). Hoje, conforme a Figura 27
retrata, as fachadas estão atualizadas com portões para uso comercial, mas
mantêm seus ornamentos, que estão colocados em evidência pelo reforço da
pintura atual.
Continuando o trajeto pela cidade, agora adentrando a parte central da malha
urbana observada, verifica-se que as edificações começam a ganhar mais
sofisticação. Notavelmente construídas para uso residencial, as construções
existentes nesse trecho têm semelhanças com a arquitetura eclética, estilo
característico das mansões que surgiam nas grandes metrópoles, a exemplo da
Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, (CORREIA, 2008). Sobre esse aspecto,
o engenheiro Douglas Freitas (2016, s/p.) coloca que:
Os casarões que foram erguidos no centro da cidade, sobretudo,
na rua 1, atual avenida Mário Pinotti, eram propriedades de donos
de terra da região, que serviam como residência ou casa de
visitas, para receber viajantes e negociantes das famílias.
Embora, essas edificações, não tenham o mesmo luxo que de
algumas cidades grandes, para a construção seus proprietários se
inspiravam no que viam nas viagens pela Capital e no exterior. Os
proprietários mais antigos contam histórias de azulejos e objetos
de decoração colocados sobre as fachadas e muros que foram
comprados em diferentes países, durante as viagens realizadas
por seus familiares, no passado.

Assim como colocado por Freitas (2016), provavelmente essas edificações
tenham sido construídas por grandes produtores de café da região. Ressalta-se,
ainda, que a partir da observação dos casarões foi possível verificar, conforme
exposto na citação, que os mesmos são ornamentados com um ecletismo
particular, ou seja, uma mistura de estilos que faz uso de vidros, ferragens,
rosáceas, cobogós, arcos e pináculos. Presume-se que parte desses detalhes
foram desenhados, moldados e construídos no próprio lugar. Como exemplo,
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observa-se a Edificação 4 e a Edificação 5, ilustradas pela Figura 28 e Figura
29.
Figura 28. Edificação 4, Avenida Mário Pinotti, n. 635.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2017.
Figura 29. Edificação 5, Avenida Mário Pinotti, n. 523.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2017.
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As Figuras 28 e 29, retratam as edificações observadas. Acentua-se que não
será realizada uma análise profunda sobre os componentes construtivos
presentes em cada uma das edificações, uma vez que este não é o objetivo desta
Tese. De fato, o que vale evidenciar é que a composição dos diferentes elementos
atribui características particulares para cada edificação, configurando o conjunto
arquitetônico como um espaço singular.
Na cidade de Brotas, hoje, as características originais dessas edificações,
em especial os casarões residenciais, são mantidas e restauradas quando
necessário por seus proprietários. A pedagoga Susana da Costa Barreto (2016,
s/p.) acredita que uma das motivações para essas edificações estarem
preservadas ainda hoje é:
Porque a maioria dos edifícios com interesse histórico estão em
uso para o comércio e para habitação, e seus proprietários sentem
prazer em mostrar suas casas com grandes quintais e jardins, que
guardam narrativas de seus antepassados, para os turistas.

Freitas (2016, s/p.), confere que esse cuidado:
Também resulta dos investimentos no turismo e cuidado com o
ecossistema, pois mesmo com a diminuição de recursos pelos
quais a prefeitura passou no ano de 2016, assim como toda
dificuldade econômica e política do país, foi possível dar
resultados positivos, em relação ao cuidado do meio ambiente,
que é o principal atrativo do turismo local.

Isto posto, entende-se que, certamente, o cuidado do poder público com o
meio ambiente e com os recursos naturais da cidade corrobora para sua
preservação, enquanto a afetividade dos moradores e o cuidado com os bens
materiais, especificamente com a estrutura das edificações, possibilita que a
história e a memória da cidade permaneçam vivas entre a comunidade.
Em outra ótica, a agente cultural e administradora Vania Helena Pesso
(2016, s/p.) aponta que “[...] assim como as edificações, as manifestações
culturais e religiosas, também caracterizam a identidade do lugar, e evidência o
modo de vida na cidade”. Pesso (2016, s/p.) ainda relata que:
O investimento em cultura na cidade diminuiu nos últimos oito
anos; porém, as raízes da cidade permanecem vivas no modo de
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vida da população, que prática atividades esportivas no rio Jacaré
Pepira, seguem a procissão na festa da Santa Cruz e se fantasiam
e desfilam todos os anos nos blocos carnavalescos.

Com visão semelhante à de Pesso (2016), o comerciante José Rodrigues
Junior (2016, s/p.) acredita que as festividades de carnaval, especificamente, “[...]
têm representado na atualidade as ações culturais da cidade, perante a sociedade
devido ao grande investimento em publicidade, fato que tem atraído turistas para
o festejo do lugar”. Salienta-se que o diferencial do evento carnavalesco em Brotas
são os blocos temáticos, organizados desde o início da década de 1980 por:
Grupos de amigos e familiares, que se preparam durante o ano,
compondo canções, costurando fantasias e ensaiando
coreografias, para manter viva a tradição do local” (Junior, 2016,
s/p.).

Essa afirmação se confirma na fala do morador Nelson Couto Junior,
participante do bloco temático Força na peruca, que durante o carnaval de 2017,
a fim de contribuir com essa pesquisa, relatou, no trecho que segue, sobre a
importância dos blocos de carnaval para a cidade e para a população.
A importância dos Blocos no carnaval de Brotas já vem desde a
minha infância, final dos anos 80. Tínhamos na Avenida Mário
Pinotti dez blocos no carnaval brotense. A população saía para
rua para aplaudir o carnaval da cidade. De alguns anos para cá o
carnaval de Brotas mudou, no ano de 2010, foi transferido para a
Avenida. Lourival Gilberto da Silva Braga, depois para a Avenida
Rodolfo Guimarães, onde é hoje. Ficamos dois anos sem
carnaval, 2011 e 2012, o evento voltou em 2013 com apenas três
blocos, Força da peruca, Piratas e Abelhudos. Os blocos
convidam vários moradores da cidade a desfilar, é um evento
entre amigos e famílias, e mesmo quando não temos investimento
do município, tentamos manter a tradição e sempre sair em cortejo
na rua durante o carnaval (Couto Junior, 2017, s/p.).77

Para Rebeca (2016, s/p.), mesmo mantendo as atividades tradicionais, “[...]
a cidade está carente de ações e atividades para os moradores, bem como um
aproveitamento melhor do rio Jacaré Pepira”. Como dito anteriormente, Brotas se
desenvolveu sobre as margens do rio, porém o desenho natural do rio apresenta
um grande desnível topográfico, o que, no ano de 1911, levou a então Usina de

77

O depoimento de Couto Junior, foi coletado em áudio durante no dia 27 de fevereiro de 2017, na
concentração do desfile de rua do bloco força da Peruca.
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Brotas a represar parte do percurso do rio, especificamente no trecho que passa
pelo centro da cidade, com a finalidade de facilitar a produção de energia elétrica.
Diferente das represas tradicionais, o projeto topográfico da represa de
Brotas forma uma queda d’água artificial que se liga a uma corredeira até chegar
à casa de máquinas, edificação construída no mesmo ano. Nesse caminho, a
estrutura represada se funde a paisagem natural, especialmente ao encontrar
outras duas quedas d’água pré-existentes no lugar. O caminho das águas
encontra-se ilustrado pela Figura 30.
Figura 30. Queda d’água parque dos Saltos.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2017.

Averígua-se, por meio da Figura 30, que o trecho artificial se funde em
harmonia com a paisagem natural. Esse caminho citado, que corresponde ao
início da represa até a edificação da casa de máquinas, forma o Parque dos
Saltos, uma área de preservação permanente em meio ao centro urbano, hoje
revitalizada com acessibilidade e segurança para a visitação
No entanto, de acordo com Rebeca (2016, s/p.) “não há por parte do Governo
Municipal um programa de atividades gratuitas específicas para o lugar, que é
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explorado pelas agências de turismo”. Compreende-se, por meio dessa
consideração, assim como na contextualização exposta neste breve estudo, que
Brotas apresenta um conjunto de bens culturais materiais e imateriais que vem
sendo cuidado pelos moradores, conquanto, a mesma é desprovida de ações que
propiciem vivências diferenciadas nos diferentes espaços da cidade e aproximem
a população da cultura local.

4.2.3 Definição do público alvo
Norteando-se, na percepção registrada dos moradores participantes da
Roda de Conversa, optou-se por desenvolver para a cidade de Brotas uma
atividade educativa, visando ampliar diálogos sobre a cidade e o seu patrimônio
com a participação de adolescentes com faixa etária de 12 a 16 anos.
De acordo com o estudo de Goldenberg (1997), verificou-se que em
investigações e abordagens metodológicas com caráter qualitativo é preferível
utilizar uma amostra pequena e criteriosa, a fim de obter uma compreensão
aprofundada, coletando o máximo de dados e informações sobre o objeto de
estudo. Seguindo esta lógica e para facilitar a seleção do público, decidiu-se por
trabalhar na segunda parte da ação com o número máximo de 20 participantes,
alunos do ensino fundamental II das escolas públicas da cidade, cuja faixa etária
corresponde à idade pré-definida.
O primeiro contato com os alunos se deu por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação de Brotas, que abriu uma chamada nas escolas do
município, no período de 5 a 9 de fevereiro do ano de 2018, para manifestação de
interesse dos estudantes e preenchimento das vagas por ordem de inscrição.
Após o preenchimento das vagas, cada participante foi contatado
individualmente por meio de uma carta convite encaminhada aos responsáveis
legais. No documento constavam os objetivos deste estudo, seguido do termo de
autorização do uso da imagem e do material produzido na atividade, conforme o
modelo do Apêndice II. Realizada a definição dos participantes, coube a esta Tese,
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com base no referencial teórico apresentado, estruturar a ação de leitura,
observação e registro da cidade e do seu patrimônio, pontuando as etapas do
processo, cronograma e objetivos, que foram planejados e implementados
conforme a narrativa que segue.

4.3 Estratégia de observação da cidade
Baseado na Teoria da Conversação formulada por Pask (1976), acreditando,
especificamente, que a troca de informações entre os observadores, proposta pela
teoria permite a ressignificação da percepção e a construção do conhecimento a
respeito da paisagem cultural de um lugar, elaborou-se um diagrama para a
observação da cidade, estruturada em três partes fundamentais: (1)a cidade,
(2)os observadores e (3) as reflexões coletivas. conforme ilustra o Diagrama 1
a seguir.
Diagrama 1. Estratégia de observação da cidade.

Fonte: Sistema inspirado na Teoria da Conversação (PASK, 1976). Arquivo da pesquisa, 2017.
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Verifica-se, no Diagrama 1, que a cidade é o objeto central de estudo e
vinculada a ela, estão os conteúdos a serem observados, bem como o percurso
de observação. Os observadores, em lados opostos e deslocados do eixo central
nesse esquema, estão incumbidos de registrar suas percepções.
Esse registro é definido, nesta investigação, como um mapeamento
subjetivo, o qual deve ser realizado com o uso de uma plataforma de linguagem
em comum. Ligados aos observadores, na parte final do Diagrama, localizam-se
as reflexões coletivas sobre o contexto observado que surgem por meio da troca
de informações, essa podem ser realizadas no final ou concomitante ao processo.
Reforça-se que, durante a troca de informações, acontece a formação
cultural, pois nesse momento, além das narrativas orais, os observadores podem
trazer documentos e referências históricas para o conversa, e assim as
percepções vão sendo reconfiguradas.
Por consequência, com um pensamento construtivista, acredita-se que
quanto mais trocas ocorrerem durante o processo, maior será o número de
impressões e saberes atribuídos ao lugar. Por fim, o intuito dessa construção é
permitir que se desenvolvam colaborativamente olhares críticos sobre a paisagem
observada, admitindo que:
[...] um observador real é capaz de reconhecer um pouco, mas não
completamente, possíveis formas de comportamento. Estas
formas reconhecíveis são suas percepções e há um conjunto finito
delas (PASK, 1961, p. 21, tradução nossa)78.

Ou seja, assim como a citação, presume-se que a interpretação que se faz
sozinho a respeito de um contexto é de grande valor, porém é limitada pela
formação e pela experiência. Por isso, entende-se que quando diferentes
percepções são compartilhadas ocorrerá uma ampliação no entendimento
individual, o qual será resultante da observação do coletivo.
Feita essa leitura sobre o Diagrama 1, a investigação escolhe trabalhar com
a manipulação e a edição fotográfica no processo de registro da percepção,
78

Do original: "A real observer is able to recognizer some, but not all, possible forms of behaviour. These recognizable
forms are his percepts and there is a finite set of them"
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adotando como referência a pesquisa de Boris Kossoy (2014), que compreende a
imagem fotográfica e especificamente o autor da imagem como um “filtro cultural”,
e os trabalhos gráficos das artistas Hilary Williams (2010 - 2017) e Virgínia
Dolabela (2016 - 2017), apresentados no capítulo 1.
Ressalva-se que diferentes meios e recursos como o vídeo-documentário, o
grafite digital, a captação de áudio, entre outros, podem ser utilizados como
linguagens em práticas educativas que apliquem esse processo. No entanto,
quando se trata de uma atividade realizada junto à comunidade, é preciso escolher
recursos e ferramentas que viabilizem a aplicação dessa prática.
Para o desenvolvimento do exercício em campo nesta Tese, por exemplo,
utilizou-se a câmera de dispositivos móveis (celulares e tablets) para obtenção das
fotografias na fase de observação, e programas computacionais gratuitos, para
edição e manipulação de imagens na fase de registro.
Posto isto, organizou-se um cronograma de atividades dividido em quatro
etapas de aplicação, conforme propõe a Educação Patrimonial79 (Horta; Grunberg;
Monteiro,1999), retomando: (1) Observação, (2) Registro, (3) Exploração e (4)
Apropriação. Para cada etapa designou-se as seguintes atribuições:
✓

Etapa 1: percurso de observação fotográfico;

✓

Etapa 2: primeiro momento de comunicação coletiva;

✓

Etapa 3: anotações iniciais sobre o conhecimento adquirido;

✓

Etapa 4: registro da percepção por meio da manipulação fotográfica.

A descrição detalhada de cada etapa, seguida dos recursos utilizados e seus
respectivos objetivos, está disposta na Tabela 6.

79

Ver a definição das etapas no capítulo 2, páginas de 68 a 88.
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Tabela 6. Adaptação das etapas de Educação Patrimonial.
ETAPAS

RECURSOS/ATIVIDADES

OBJETIVOS

1. OBSERVAÇÃO
(1ºdia)

Percurso de observação com
auxílio da câmera de
dispositivos móveis para
captura de imagens fotográficas

Identificação do objeto e
percepção visual

2. REGISTRO
(2ºdia)

Construção de um mapa mental
coletivo com auxílio de uma
planta impressa do desenho
urbano da cidade e marcadores
de papel

Aprofundamento da
observação e análise
crítica

3. EXPLORAÇÃO
(2ºdia)

Análise dos objetivos
observados e anotações
textuais individuais sobre a
observação

Desenvolvimento das
capacidades de análise
crítica e interpretação das
evidências e significados

4. APROPRIAÇÃO
(3ºdia)

Releitura da cidade por meio de
uma montagem fotográfica
digital, com auxílio de softwares
de edição de imagem.
Compartilhamento do material
gráfico produzido, e Reflexão
coletiva.

Participação criativa para o
envolvimento afetivo e
valorização do bem cultural

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2017.

A Tabela 6 demonstra que as quatro etapas de aplicação foram distribuídas
em três dias de trabalho em campo. O primeiro dia, referente à Observação,
destina-se à realização do percurso pela cidade, abarcando como objetivo a
identificação do lugar e o retrato fotográfico da observação visual.
O segundo dia visa ao emprego de duas etapas: o Registro e a Exploração,
cujo objetivo é compartilhar o primeiro entendimento sobre o lugar, construindo
coletivamente uma leitura mnemônica, através de produções textuais e anotações
sobre um mapa do percurso para que em seguida, na etapa de exploração, cada
participante possa pontuar individualmente suas impressões.
O terceiro dia dedica-se à etapa de Apropriação e apresenta como objetivo
a construção de uma montagem fotográfica. Com esta montagem, por meio da
mescla e da sobreposição de imagens, os participantes poderão representar de
forma poética e estética o entendimento que fizeram do lugar. Por fim, almeja-se
com a aplicação dessa prática:
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✓ Identificar e Mapear os elementos que compõem a paisagem cultural de um
lugar;
✓ Promover a troca de saberes entre os observadores;
✓ Ampliar o conhecimento sobre a história do lugar;
✓ Reconhecer e representar diferentes identidades visuais;
✓ Construir pensamentos críticos/sociais, referentes aos cuidados e
preservação do patrimônio e do espaço urbano;
✓ Estimular o sentimento de pertencimento e o papel de cidadão responsável
pela preservação da cidade e dos bens culturais,
✓ Contribuir para reconfiguração da percepção dos observadores.

4.4 Aplicação da estratégia de observação
Para analisar a viabilidade da prática proposta e realizar a coleta dos dados,
aplicou-se a estratégia de observação na cidade de Brotas, junto aos vinte (20)
participantes previamente inscritos nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2018.
Realizada no formato de Workshop e certificada pelo grupo de pesquisa
Nomads.usp, a atividade foi um experimento de campo nomeado de “Fotocolagem
Digital: possibilidade de leitura e mapeamento da cidade”.
Para o desenvolvimento das atividades práticas, o Workshop fez uso da sala
de informática da Escola Municipal de Ensino Fundamental Álvaro Callado e
contou com a participação e auxílio de quatro mediadores80, estudantes do curso
de graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo, onde os mesmos desenvolveram pesquisas de iniciação científica na área
de patrimônio e de tecnologia.
Tendo esse suporte, as etapas do trabalho educativo foram divididas entre
os três dias de Workshop. Nesse formato, realizou-se no dia 22/02 a etapa 1

80

A saber, participaram deste trabalho os estudantes do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo: Giulia
Ravanini, Lucas Edson de Chico, Maria Clara Cardoso, e Maurício José da Silva Filho.
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(observação); no dia 23/02, as etapas 2 (registro) e 3(exploração); e no dia 24/02,
a etapa 4 (apropriação).
A etapa 1 (observação), se voltou para a observação da paisagem cultural.
Entretanto, como esse tema abarca diversos conteúdos que dificilmente serão
discutidos em uma única atividade, como objeto de estudo deste experimento
optou-se por fazer um recorte e analisar “componentes arquitetônicos das
edificações que desenham o espaço urbano em conjunto com a paisagem natural
de Brotas”.
Para melhor abrangência desse cenário, em concordância com os
participantes, o objeto de estudo foi dividido em quatro eixos de observação: (1)
Grades e Ferragens; (2) Aberturas e Mobiliário Urbano; (3) Ornamentações e (4)
Paisagem natural e Elementos Visuais, como exibe o Diagrama 2.
Diagrama 2. Eixos de observação.
Brotas

Lugar

Paisagem Urbana

Objeto de Observação

Grades e
Ferragens

Eixo 1

Aberturas e
Mobiliário Urbano

Ornamentações

Eixo 2

Eixo 3

Paisagem natural e
Elementos Visuais

Eixo 4

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2017.

Dados os eixos de observação, conforme ilustrou o Diagrama 2, os
participantes foram igualmente divididos em quatro equipes, sendo que cada
equipe foi composta por cinco alunos e um mediador. À cada equipe coube a
leitura e observação de um eixo. Porém, é necessário ressalvar que, mesmo se
tratando de leituras específicas, os quatro eixos dialogam entre si. Desse modo,
se faz necessário explicar que muitos componentes da paisagem urbana cabem
dentro de dois ou mais aspectos de leitura.
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Como exemplo da ressalva acima, é possível citar as portas e janelas, que
podem fazer parte dos seguintes eixos: (1) grades e ferragens, uma vez que este
material pode estar presente na estrutura dos objetos, (2) aberturas, pois este
eixo se refere a objetos vazados e de passagem e (3) ornamentações, sendo que
neste eixo é possível observar um desenho esculpido e impresso sobre a
estrutura, além do formato do próprio material.
Ou seja, cada eixo tem como proposta direcionar o olhar, sendo este um
facilitador para o percurso de observação e para compreensão do espaço como
um todo. Conquanto, mesmo com o olhar sensibilizado a observar um
determinado eixo, todos os participantes foram colocados diante da leitura de uma
temática comum. Após a divisão dos grupos, o percurso de observação, ilustrado
pela Figura 31, foi apresentado para os participantes.
Figura 31. Mapa do percurso Fotográfico.

Fonte: Arquivo da pesquisa, base digital cedida pela Prefeitura Municipal de Brotas, 2017.

Nota-se, pela Figura 31, que se escolheu como trajeto percorrer a Avenida
Dr. Mário Pinotti, primeira rua oficial do município que fica no centro da malha
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urbana, conhecida popularmente como Rua 1. A Avenida abriga as edificações
mais antigas ainda preservadas na cidade, conforme os exemplos já ilustrados na
descrição sobre o lugar, centraliza os principais pontos de comércio, os centros
culturais públicos e as agências particulares de turismo.
Os participantes saíram da escola, ponto de partida, e transitaram durante
um período de quatro horas por esse trajeto até a igreja da Santa Cruz, ponto de
chegada. No percurso, captaram imagens fotográficas correspondentes ao seu
eixo de observação, conforme ilustra a Figura 32.
Figura 32. Percurso Fotográfico.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2018.

A Figura 32 retrata os alunos fotografando a cidade, com o uso de dispositivos
móveis, durante a caminhada pelo percurso. Nessa etapa, os participantes foram
orientados a fotografar itens que nunca observaram no lugar e objetos que
estivessem ligados à memória pessoal e afetiva de cada um. No trajeto, os
participantes também tiveram a oportunidade de conversar com alguns
proprietários e moradores das edificações, que se dispuseram a lhes contar
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histórias sobre as construções e a forma como cada qual procede para a
manutenção dos ornamentos e da estrutura.
Utilizando o celular, os alunos puderam gravar o áudio do diálogo com os
moradores, e aproveitaram esse momento para perguntar sobre a função de
alguns espaços que encontraram. Entre outros, os antigos porões despertaram a
curiosidade dos participantes, e de forma atenciosa os moradores explicaram o
uso que é feito dos espaços em suas propriedades. Alguns moradores ainda
permitiram que o grupo visitasse a parte interna das edificações. Esse momento
foi extremamente valioso, uma vez que oportunizou que os participantes
visualizassem os lugares que antes eram apenas figurados em sua imaginação.
Para finalizar esta etapa, o grupo se reuniu na sala de informática da escola,
onde pôde transferir as imagens e os áudios captados para um computador e
compartilhá-los através de um arquivo aberto on line. Esse arquivo foi criado
dentro da plataforma do “Google drive” para servir como base de dados e facilitar
a produção do trabalho gráfico, realizado posteriormente na etapa 4.
No segundo dia, para realização da etapa 2 (registro), o grupo de
participantes se reuniu com os mediadores no Parque dos Saltos, especificamente
na área onde está inserida a antiga casa de máquinas da cidade. Essa área está
revitalizada e serve como espaço de convívio ao ar livre, possuindo bancos, trilhas
para caminhadas, calçamento em pedra natural e a própria edificação da casa de
máquinas, que está desocupada.
Nesse encontro, inicialmente, os alunos conversaram em uma roda coletiva
sobre a experiência de observar a cidade por meio de eixos diferenciados e
mostraram ao grupo, através de seus dispositivos móveis, algumas imagens
significativas que fotografaram. Corroborando com o estudo de Kossoy, (2012, p.
44), entende-se que a partir desta primeira conversa, ao expor suas percepções
iniciais, os autores das imagens possibilitaram que os outros participantes
passassem a “(re)conhecer o valor cultural dos objetos registrados no lugar”.
Após esta troca de informações, os participantes foram novamente divididos
em quatro grupos, a fim de que construíssem um mapa mental para cada um dos
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eixos de observação, ou seja, para que pontuassem sobre o trajeto as imagens
observadas que se fizeram relevantes para o entendimento da paisagem da
cidade, momento ilustrado pela Figura 33.
Figura 33. Construção do Mapa Mental Coletivo.

Fonte: Arquivo da pesquisa. Brotas, 2018.

A Figura 33 retrata o processo de composição do mapa mental. Observa-se
que cada participante recebeu um bloco de post-it autocolante com uma cor
diferenciada. Neste bloco, os participantes escreveram em cada folha um detalhe
visualizado no lugar, tanto os que já conheciam quanto os que nunca haviam
notado.
Após o preenchimento dos dados, os participantes colaram os post-its sob
uma planta impressa da área total do percurso, de modo que cada objeto foi sendo
locado o mais próximo possível do lugar encontrado. Dessa maneira, quando a
lembrança de um item se repetia entre os dados de diferentes participantes, o
post-it correspondente a tal item era sobreposto ao do outro participante. Dessa
forma o mapa passava a evidenciar os lugares mais representativos do trajeto,
dando origem a um primeiro registro mnemônico e coletivo de Brotas, conforme
ilustrado na Figura 34.

174
Parte 2 Registros

Capítulo 4
Desenvolvimento da estratégia de observação

Figura 34. Exemplo de Mapa Mental construído.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2018.
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Tem-se, na Figura 34, um exemplo dos mapas construídos. Verifica-se que
alguns trechos do mapa estão com um número maior de observações registradas.
Presume-se que, por terem permanecido na memória e na lembrança de cada
observador, esses pontos se destacam na paisagem urbana e são marcos gráficos
e afetivos que constituem o desenho da cidade conforme a concepção de cada
participante.
Após a composição do mapa, aplicou-se a etapa 3 (exploração). Nesta fase,
a imagem da cidade foi sendo reconstruída no imaginário de cada aluno a partir
das experiências individuais e coletivas do grupo, isto porque os participantes,
instigados pelos mediadores, conversaram sobre o estado de preservação e
cuidado dos conteúdos observados, atribuindo-lhes, de forma crítica valores
patrimoniais. O Momento está registrado nas Figuras 35 e 36.
Figura 35. Reflexão em grupo, com a participação do mediador Maurício José da Silva Filho.

Fonte: Arquivo da Pesquisa. Brotas, 2018.
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Figura 36. Reflexão em grupo, com a participação do mediador Lucas Edson de Chico.

Fonte: Arquivo da Pesquisa, Brotas, 2018.

As Figuras 35 e 36 registram o momento de conversa dos observadores,
ainda divididos em grupos. Seguido desse entendimento coletivo do lugar, cada
participante elaborou um texto reflexivo narrando a imagem da cidade. Cabe
afirmar que não houve nenhum direcionamento oferecido pela equipe de
investigação para a formatação textual, esperando como consequência da
liberdade de escrita que cada qual pontuasse de forma sensível e subjetiva a
redescoberta do lugar.
Ao final do exercício, os textos foram compartilhados durante uma leitura
coletiva. Nesse momento, todos os integrantes se reuniram e puderam pontuar as
diferenças e semelhanças observadas em cada eixo. Através das trocas
evidenciadas nas etapas 2 e 3, a percepção inicial de cada aluno colaborou para
a constituição de uma rede de referências que estimulou as lembranças e o
entendimento dos demais.
Realizado esse primeiro processo de construção de saberes sobre Brotas, o
terceiro dia de aplicação destinou-se à etapa 4 (exploração). O propósito maior
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dessa etapa foi capacitar os participantes para o uso de recursos computacionais,
que permitem a manipulação de imagens a fim de que cada um representasse por
meio de uma composição fotográfica, ou seja, de forma gráfica, a leitura que
fizeram nas etapas anteriores.
Com essa expectativa, a atividade foi dividida em dois períodos: manhã e
tarde, com duração de três horas cada. No primeiro período, os alunos
participaram de uma oficina de formação intensiva para edição de imagens, como
ilustra a Figura 37. Por se tratar de uma atividade curta de formação, escolheu-se
trabalhar com os softwares Gimp e Power Point, pela facilidade no uso de suas
ferramentas, que são intuitivas e dinamizam as atividades didáticas.
Figura 37. Oficina de Fotocolagem Digital.

Fonte: Arquivo da Pesquisa, Brotas, 2018.

A oficina, ilustrada pela Figura 37, foi ministrada pela autora desta Tese e
contou com a colaboração dos mediadores e apoio técnico da prefeitura Municipal
de Brotas, que instalaram os softwares necessários nos computadores da escola
Álvaro Callado, abriram a rede de internet via wifi para os participantes e
realizaram a manutenção de todos os equipamentos que foram utilizados.
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Conforme consta no título do Workshop, o processo de manipulação das
imagens foi denominado de Fotocolagem Digital, pelo motivo de construir-se uma
paisagem da cidade por meio da sobreposição digital das fotografias. A criação
individual das Fotocolagens foi realizada no segundo período do dia. Nessa etapa,
fez-se uso do Gimp para a criação de recortes sobre os detalhes escolhidos em
cada imagem, para a correção de imperfeições de luz e sombra e para a
modificações de planos de fundo.
Nesse software utilizou-se quatro ferramentas básicas: (1) Varinha Mágica;
(2) Tesoura de Corte, que permitem remover da imagem pequenos pedaços
selecionados ou todo plano de fundo; (3) Borracha, que auxilia na correção das
imperfeições deixadas pelo corte; (4) Camada Alfa, que permite transformar o
fundo da imagem em transparência, facilitando a sua sobreposição. A Figura 38
demonstra um exemplo de corte e edição realizado neste software.
Figura 38. Imagem da área de trabalho do aluno no Gimp durante a oficina, com a marcação das
ferramentas utilizadas.

Fonte: Arquivo da Pesquisa, Brotas, 2018.

Além do Gimp, utilizou-se o Power Point, programa que facilitou a
sobreposição das imagens e a configuração do cenário. Neste software também
foram utilizadas quatro ferramentas fundamentais: (1) Definir Cor Transparente,
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que remove totalmente as camadas selecionadas como no Gimp, mas abre
espaços vazios na imagem que facilitam a visualização da imagem que ficou na
parte de trás da sobreposição; (2) Remover Plano de Fundo, que facilita o recorte
de parte da imagem; (3) Inversão de Imagens, que permite espelhar a figura;(4)
Caixa de Texto, que possibilita inserir trechos escritos na composição da
Fotocolagem.
Tendo esse aporte de ferramentas, as imagens tratadas no Gimp eram
levadas para a área de trabalho do Power Point. Com os recursos supracitados,
os alunos manipulavam a ordem e a formatação das imagens, criando uma
composição visual que poderia ser acrescida de mensagens textuais, como ilustra
o exemplo da Figura 39.
Figura 39. Imagem da área de trabalho do aluno no Power Point durante a oficina, com a marcação
das ferramentas utilizadas.

Fonte: Arquivo da Pesquisa, Brotas, 2018.

O registro da Figura 39 demonstra a área de trabalho de um participante,
sobre a qual foram realçadas caixas que demarcam as ferramentas descritas. É
necessário citar que as composições criadas neste processo fazem referência ao
mapa mental construído na terceira etapa, que ficou exposto na sala de informática
durante a oficina. Isto permitiu que cada indivíduo selecionasse, entre os lugares
marcados com os post-its, as fotografias que melhor representaram suas
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descobertas durante o processo de observação. Observa-se o andamento desta
etapa por meio da Figura 40.
Figura 40. Produção da Fotocolagem Digital.

Fonte: Arquivo da Pesquisa, Brotas, 2018.

A Figura 40 ilustra o progresso do trabalho de manipulação das imagens.
Buscando dar direcionamento à composição, os participantes foram orientados a
escolher entre as imagens especialmente aquelas que estivessem em primeiro
plano em suas lembranças. Com as fotografias definidas, por meio da colagem os
participantes passaram a testar a melhor maneira de representar graficamente a
percepção que tiveram do lugar. A respeito do trabalho com colagens, Williams
(2018, s/p.), coloca que:
É um processo de criação artística, que torna possível perceber
melhor os lugares que já conhecemos. Por ele se pode construir
um lugar imaginário que ao mesmo tempo é real, porque
representa a essência da nossa percepção, representa o lugar
como nós o enxergamos.

Corroborando com a afirmação de Williams (2018), percebeu-se durante o
processo de composição que o trabalho com a colagem possibilitou que cada
participante demonstrasse sua visão do lugar, explorando as imagens fotográficas
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de forma criativa. Por fazer uso de meios digitais, esse fato também se aproxima
do entendimento exposto nos estudos de Lévy (1993), o qual aborda que a
“configuração do saber” por meio das linguagens digitais é um processo que se
“retroalimenta” e, portanto, facilita conhecer, criar e compartilhar.
Ao final da atividade, as Fotocolagens foram impressas e expostas na
entrada do prédio da escola, viabilizando a troca de conhecimentos entre os
participantes e o compartilhamento das impressões criadas sobre a cidade. Todos
os trabalhos produzidos estão disponíveis para averiguação no Anexo I.
Percebeu-se que observar o olhar do outro oportunizou que cada participante
reconhecesse novas paisagens culturais de Brotas. Esse momento está registrado
pela Figura 41.
Figura 41. Participantes da ação observando as Fotocolagem impressas.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2018.

A Figura 41 mostra duas alunas participantes dialogando sobre o trabalho
final impresso. Cabe observar que os participantes foram estimulados a
apresentar para seus familiares as reflexões desenvolvidas ao longo da ação.
Para tal, cada aluno pôde levar uma cópia da sua colagem para casa e,
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posteriormente, receberam o arquivo digital. Ademais, para a confirmação e
validação da hipótese desta Tese, ao final do exercício os alunos responderam
um questionário de participação e colaboração, o qual se encontra no Apêndice
IV.
Por fim, visando a aproximar também os moradores e os turistas do lugar
das percepções mapeadas, as Fotocolagens foram impressas em papel
fotográfico fosco em tamanho A2 (42cm x 59cm) e expostas na Praça Amador
Simões, espaço público da cidade, no dia 21 de abril de 2018.
O evento foi organizado pelo grupo Nomads.usp, em parceria com a Diretoria
de Cultura de Brotas e o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo. Durante a exposição, os visitantes receberam um folheto explicativo
com os objetivos desta investigação, exposto no Apêndice III, e ao final da visita
tiveram a oportunidade de conversar com os pesquisadores responsáveis, como
ilustra a Figura 42.
Figura 42. Visitantes observando as imagens e refletindo sobre a temática do trabalho.

Fonte: Arquivo da pesquisa, Brotas, 2018.
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O ato de levar as Fotocolagens para perto dos moradores da cidade
complementou o exercício. Isto porque, a partir das visões críticas graficamente
apresentadas, os visitantes puderam trocar informações sobre múltiplos assuntos
entre si e com os alunos, autores das imagens, que estavam presentes.
Desse modo, a ação se tornou um processo educativo contínuo que
colaborou para a abertura de outros diálogos como, por exemplo, o que é
preservado na cidade e o porquê preservar, a importância da paisagem urbana
para a manutenção da memória histórica e cultural do lugar e quais perspectivas
futuras em relação ao cuidado com a cidade .
Para melhor compreensão da percepção dos visitantes, coletou-se quatro
depoimentos durante o dia de exposição, em forma de áudio. A autorização de
uso da imagem encontram-se no mesmo áudio. Contribuíram com relatos e
depoimentos orais os moradores Divo José Lozano, Lilian Barbosa, Patrícia
Aparecida Barbosa e Rosangela Alves Brito. As funções que exercem na cidade
bem como a duração das entrevistas estão descritas na Tabela 7.
Tabela 7. Moradores entrevistados durante a exposição.
NOME

IDADE

PROFISSÃO QUE EXERCE

ÁUDIO

DIVO JOSÉ LOZANO

82

Comerciante local

5:15 min.

LILIAN BARBOSA

38

Comerciante e Diretora de
Cultura da Prefeitura
Municipal

10:31 min.

PATRÍCIA AP. BARBOSA

42

Pedagoga e Diretora da
Escola Álvaro Callado

6:25 min.

ROSÂNGELA ALVES BRITO

48

Pedagoga e Coordenadora
Pedagógica da Escola Álvaro
Callado

5:40 min.

Fonte: Arquivo da Pesquisa, Brotas, 2018.

Conforme descrito na Tabela 7, os moradores que colaboraram com a
investigação são profissionais da educação, cultura e comércio. Dentre eles, a
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primeira a expor suas impressões foi a pedagoga Rosângela Brito (2018, s/p.), a
qual relatou:
Durante a exposição, conversei com os alunos, (autores das
imagens) e outros moradores e relembrei histórias da nossa
cidade. Para mim, o trabalho artístico e fotográfico trouxe um novo
modo de olhar para Brotas. Observando as imagens expostas, eu
pude refletir e compor em minha mente outras paisagens.

Por essa afirmação, é possível perceber a importância da conversa entre os
visitantes e os alunos, os quais compartilharam com os visitantes as principais
descobertas que fizeram na cidade. Sobre esse fato, o comerciante Divo Lozano
(2018, s/p.), após observar atentamente todas as colagens, como ilustra a Figura
43, também relatou:
“Conversei com alguns dos jovens que fizeram essas fotos. Eles
me explicaram que quando fotografaram as casas de Brotas
começaram a ver pequenos detalhes, e depois encontraram
notícias antigas da cidade e foram criando algumas observações.
Eu vi em uma foto uma frase polêmica dita por Paulo Maluf que
agitou a cidade no final de 1970: “Brotas será Capital”. Essa frase
saiu em muitos noticiários e nos jornais da região. Foram tantas
as promessas do governo que esperávamos vir para a cidade
grandes indústrias e empresas de tecnologia. Diziam que seriam
construídos prédios altos, algumas pessoas nem queriam saber
dessa história, mas a moçada ficou muito entusiasmada, tem
gente que acredita nessas mudanças ainda hoje. Interessante ver
a cidade assim, nesses pequenos blocos, olhando essas leituras
que eles fizeram vai aparecendo as nossas lembranças. Eu vi tudo
e já voltei para ver outra vez”.
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Figura 43. Divo José Lozano visitando a exposição na Praça Amador Simões.

Fonte: Arquivo da Pesquisa, Brotas, 2018.

A partir da Figura 43, nota-se como o visitante olhava atenciosamente para
a imagem, buscando reconhecer os espaços registrados. Presume-se que a
observação de cada trabalho trazia à tona uma lembrança afetiva para o morador
e resgatava o sentimento de pertencer ao lugar. A apreciação de outros moradores
também faz alusão a esse entendimento. Como exemplo, é pertinente citar a
averiguação da pedagoga Patrícia Barbosa (2018, s/p.), que após analisar todas
as imagens, conforme expõe a Figura 44, relatou:
O trabalho me fez refletir sobre a preciosidade do conjunto
arquitetônico da cidade. É muito bacana ver o resultado ao qual
os alunos chegaram, utilizando seus celulares e os programas
disponibilizados em tão pouco tempo, apenas três dias, um
trabalho estético e ao mesmo tempo técnico [...]. Eu também me
surpreendi com o olhar deles para as construções, que eu não
olhava com atenção antes do exercício. Alguns lugares nas fotos
ainda não consegui identificar, terei que fazer o trajeto, pela
Avenida para observar melhor minha cidade. Passamos todos os
dias nesses lugares e não olhamos para eles. Acredito que os
proprietários e moradores das edificações registradas estejam
muito felizes em ver esse novo olhar para suas propriedades.
Acredito também que quando os espaços de formação, como a
escola, por exemplo, investem em projetos educativos que
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envolvem a comunidade, tornam efetivo o conhecimento da
história do patrimônio local.
Figura 44. Patrícia Barbosa, diretora do Álvaro Callado, visitando a exposição.

Fonte: Arquivo da Pesquisa, Brotas, 2018.

A Figura 44, ilustra o momento no qual a pedagoga observa as informações
expostas na imagem das Fotocolagens. Cabe frisar que, assim como os
moradores, o Governo Municipal também apresentou suas considerações sobre a
importância da realização deste trabalho, por meio do relato da representante da
diretoria de cultura Lilian Barbosa81(2018, s/p.), a qual observou que:
A abertura para o uso de novas tecnologias permitiu que os jovens
resgatassem os valores dos bens patrimoniais e retratassem
Brotas com um olhar extremamente poético e sensível. Podemos
notar a partir da sobreposição das imagens, nos trabalhos em
exposição, não apenas o cuidado com os bens materiais, mas
também a fé Brotense que se expressa por meio das pinturas
murais e dos azulejos decorados nas fachadas das edificações.
Tem-se nas imagens o retrato do dia a dia das praças, é possível
ver as flores nas varandas das casas e as águas do rio que
serpenteia o contorno da cidade. Essa paisagem tão simbólica
conta, ainda que resumidamente sobre a rotina de uma cidade do
interior. Enquanto moradora ao olhar esses retratos posso dizer
81

A diretora de Cultura do município, Lilian Barbosa, colaborou com o planejamento, organização e divulgação
da exposição na praça central.
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que consigo sentir o cheiro do café saindo das casas pela manhã
e ouvir o barulho da queda d’água no Parque do Salto.

Este relato indica a potencialidade do uso de recursos tecnológicos, o que
possibilitou a configuração de diferentes narrativas que, por sua vez, despertaram,
entre os observadores da exposição, antigas memórias e novos olhares para os
bens culturais locais. Sobre o uso das tecnologias, Brito (2018, s/p.) fez a seguinte
colocação:
Ao observar o projeto ficou claro que hoje é muito difícil
desenvolver conteúdos didáticos e rotinas educativas sem fazer
uso dos recursos tecnológicos. Por ser um trabalho dinâmico, o
retorno da aprendizagem foi nítido. Os alunos demonstraram em
suas explicações um interesse muito maior em discutir a temática,
justamente porque houve interação.

A fala de Brito demonstra que o trabalho revelou a importância de inserir
meios digitais nas ações educativas dos dias atuais. Esse entendimento, em
conjunto com os demais depoimentos e a descrição das quatro etapas da atividade
apresentadas, permite compreender que a observação proposta se configurou em
uma prática transdisciplinar para a leitura da paisagem cultural.

Considerações do Capítulo 4
A narrativa deste capítulo buscou mostrar o caminho percorrido para o
desenvolvimento e implementação da estratégia educativa formulada para validar
os objetivos desta Tese. Verifica-se, por meio desta, que fazendo uso de uma
metodologia de pesquisa-intervenção, o trabalho proposto envolveu os moradores
de Brotas em todas as etapas do processo, desde a formatação do entendimento
conceitual e histórico sobre a cidade até a etapa de escolha do público alvo e a
fundamentação da ação.
Evidenciou-se que a teoria da conversação, definida por Pask (1976) em
conjunto com as etapas de Educação Patrimonial, formuladas para uso no Brasil
por Horta; Grunberg; Monteiro (1999), inspiraram e guiaram a elaboração do
exercício de observação formatado para a aplicação do mapeamento da cidade.
Notou-se, por meio da descrição das etapas, que essa estratégia facilitou a leitura
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ampliada da paisagem urbana e permitiu a construção de referências visuais sobre
o patrimônio cultural, abrangendo a integração e o diálogo dos participantes com
os demais moradores.
O uso dos recursos digitais foi outro aspecto que se mostrou relevante
para a implementação deste trabalho. Foi possível verificar que o uso de
dispositivos móveis e dos softwares computacionais despertou o interesse dos
participantes, devido à interatividade e à liberdade de criação que esses recursos
propiciaram. Inicialmente, durante a etapa 1, no trajeto percorrido pelo centro da
cidade, demonstrou-se que a câmera e os gravadores de áudio, dos dispositivos
móveis, deram autonomia para que os participantes registrassem os bens e
informações de maior significância para cada um.
Em seguida, mostrou-se que as ferramentas de manipulação de imagens
apresentadas na etapa 4 possibilitaram a produção livre da composição de outra
paisagem da cidade. Nesse sentido, compreende-se que a atividade mediou o
roteiro de aprendizagem pelo espaço urbano. No entanto, cada participante, com
as informações recebidas e o uso dos recursos digitais foi autor da sua própria
formação.
É imprescindível colocar que esta narrativa buscou, sobretudo, demonstrar
a possibilidade de leitura e registro da cidade a partir da prática proposta,
esperando que esta prática possa ser aplicada na observação de outros campos.
Conquanto, parra confirmar este entendimento os dados coletados durante as
quatro etapas da ação foram analisados e os resultados serão apresentados no
próximo capítulo.
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“Com a fotografia consegui observar a cidade, sem vergonha, e
sem medo[...]” “[...]Percebi que só é possível conhecer alguns
espaços da cidade caminhando[...]” “Encontrei coisas novas em
casas velhas[...]” “Quero que todos entendam que vale a pena
cuidar de Brotas” (Recortes de trechos dos relatos dos alunos
participantes da pesquisa, respectivamente: P20, P15, P17 e P14
2018, s/p.).

A citação acima apresenta recortes dos relatos textuais produzidos pelos
alunos participantes desta investigação. Neste capítulo, a compilação dos relatos
em conjunto com as Fotocolagens produzidas e o depoimento dos estudantes
mediadores auxiliam a conclusão e averiguação da estratégia de observação. A
ação educativa, que possibilitou a coleta dos presentes dados, foi um trabalho de
conscientização que envolveu a comunidade, procurando instigar nesta o
sentimento de responsabilidade social sobre a sua cidade e o seu patrimônio
cultural. Desse modo, a análise procurou entender como a aplicação das etapas
da observação estimulou a formação da percepção dos participantes e, do mesmo
modo, buscou avaliar o uso dos recursos escolhidos.

5.1 Organização dos dados
A redação apresentada até aqui mostrou uma estratégia de leitura da cidade
que, aliada ao e registro da percepção e baseada na Teoria da Conversação,
valorizou a troca de informações. Diferente das práticas educativas analisadas no
capítulo 3, por fazer uso das etapas de Educação Patrimonial, o exercício ofereceu
protagonismo aos participantes, que foram autores de um trabalho gráfico e
reproduziram cognitivamente a interpretação que fizeram da paisagem cultural.
As mídias digitais, nesta investigação, não foram apenas suportes de
visualização, uma vez que serviram como recurso para o registro fotográfico, para
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a produção gráfica das imagens e para o compartilhamento dos conteúdos. Nesse
cenário, a cidade se transformou em um espaço educador, cercado por um acervo
de significações e simbologias, que facilitou a construção do conhecimento. Para
confirmar esse entendimento, durante as etapas do exercício, coletaram-se três
formas de dados:
(1)

Um trabalho de produção textual, realizado individualmente pelos

participantes (alunos e mediadores), com apontamentos sobre o entendimento
adquirido na leitura da cidade;
(2)

Um trabalho de Fotocolagem e depoimentos sobre este, produzidos

pelos alunos, que representaram esteticamente as percepções construídas sobre
o lugar;
(3)

Um questionário com perguntas fechadas, que abrangeu a avaliação

sobre o uso das tecnologias e a prática educativa empregada e foi respondido
individualmente pelos alunos ao final da ação. O questionário está disponível para
conferência no Apêndice IV.

5.2 Categorias de análises
Para apresentar e avaliar os dados, fez-se uso da análise de conteúdo
temática, a qual, segundo aponta o estudo da pesquisadora brasileira Maria
Cecília Minayo (2007, p. 316), “trata-se de uma técnica apropriada para as
investigações qualitativas”, uma vez que:
A análise de conteúdo consiste em descobrir os núcleos de
sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou
frequência signifique alguma coisa para o objetivo analítico visado
(MINAYO, 2007, p. 316).

Isto é, trabalha com a ideia de tema e permite agrupar as respostas
fornecidas pelos indivíduos em diferentes eixos de questionamento, facilitando a
apresentação dos resultados. Nesta investigação, para análise, os dados foram
divididos em cinco categorias: (1) o uso da fotografia como suporte de leitura da
cidade, (2) a identidade visual da cidade, (3) a percepção construída em relação
à paisagem urbana, (4) o sentimento de pertença ao lugar e (5) o entendimento
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da cidade após a aplicação da estratégia de observação. O detalhamento de cada
categoria está exposto na Tabela 8:
Tabela 8. Categorias para análise de dados.
CATEGORIAS

ANÁLISE

CATEGORIA 1
O uso da fotografia como suporte de leitura
da cidade

Com a análise da categoria 1, verificou-se, as
mudanças no processo de leitura da cidade com o
uso da fotografia como suporte de observação e a
imagem fotográfica como expressão poética do
entendimento adquirido.

CATEGORIA 2
Identidade visual da cidade

Por meio da categoria 2, observou-se lugares,
objetos e construções que representam a
identidade do lugar, na concepção de cada
participante, retratando como esses foram
colocados na produção textual e estética
desenvolvida durante a atividade de observação.

CATEGORIA 3
Registro da percepção em relação à
paisagem urbana de Brotas

Na categoria 3, levantou-se as referências sobre o
patrimônio obtidas a partir da percepção
construída pelos participantes.

CATEGORIA 4
Sentimento de pertença ao lugar após a
ação

Com os dados agrupados na categoria 4, pontuouse o sentimento de pertença adquirido pelos
participantes em relação à cidade após a aplicação
da prática educativa.

CATEGORIA 5
O entendimento da cidade após a ação

Com os resultados da categoria 5, averiguou-se o
entendimento da cidade construído entre os
participantes no final da atividade.

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019.

A divisão das categorias, conforme explica a Tabela 8, permitiu a
interlocução entre a ação educativa e o estudo teórico apresentado na Parte 1.
Antes de apresentar a análise, ressalta-se que, a fim de garantir o sigilo das
respostas dos participantes e afirmando o compromisso ético desta investigação,
os nomes dos alunos foram preservados, sendo estes identificados por meio de
uma numeração que vai de 1 a 20, acompanhada da sigla P, que significa
participante, como mostra a Tabela 9 .
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Tabela 9. Perfil dos alunos participantes.

FORMAÇÃO

PARTICIPOU DE
AÇÕES DE
EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL

EQUIPAMENTO
TECNOLÓGICO QUE
MAIS UTILIZA

F

8º ano

Não

computador e celular

12

M

8º ano

Não

computador e celular

P3

14

F

9º ano

Não

computador e celular

P4

13

F

9º ano

Não

computador e celular

P5

13

M

8º ano

Não

computador

P6

13

M

8º ano

Não

computador e celular

P7

13

F

9º ano

Não

computador e celular

P8

14

M

9º ano

Não

computador e celular

P9

14

F

9º ano

Não

computador e celular

P10

13

F

9º ano

Não

computador e celular

P11

13

F

9º ano

Não

computador e projetor

P12

14

M

9º ano

Não

computador e celular

P13

14

F

9º ano

Não

computador e celular

P14

13

M

9º ano

Não

computador e celular

P15

15

F

9º ano

Não

computador e celular

P16

14

F

9º ano

Não

computador e celular

P17

13

F

8º ano

Não

computador e celular

P18

14

F

9º ano

P19

13

M

8º ano

P20

16

M

9º ano

ESTUDANTES
PARTICIPANTES

IDADE

SEXO

P1

12

P2

Não
Não

Não

computador e celular
computador e celular
computador e celular

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019
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Para identificação dos mediadores, foi utilizada a mesma estratégia. Embora
os nomes dos mesmos já tenham sido citados nesta Tese para a exposição dos
dados e relatos, suas identidades serão preservadas e representados pela
numeração de 1 a 4, seguido da sigla M, que significa mediadores, conforme
consta na Tabela 10.
Tabela 10. Perfil dos mediadores participantes.
MEDIADORES

IDADE

SEXO

SEMESTRE DA
GRADUAÇÃO

ÁREA DE PESQUISA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA

M1

20

F

5º Semestre

O Uso de recursos tecnológicos
para Educação Patrimonial e
Gestão do Patrimônio Cultural.

M2

27

M

10º Semestre

Design paramétrico e estudo da
paisagem urbana.

M3

20

M

5º Semestre

Urbanismo paramétrico: um diálogo
entre parâmetros, cibernética e
atores urbanos; O uso da Realidade
Aumentada no processo de
percepção da cidade.

M4

21

F

7º Semestre

Estudo de tecnologias digitais na
preservação
do
patrimônio:
fotogrametria e scannerização 3D.

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019.

Observa-se que as Tabelas 9 e 10, descrevem o perfil dos participantes
desta investigação apresentando o sexo, a idade e o nível de formação.
Especificamente, a descrição dos alunos aponta os equipamentos tecnológicos
que esses utilizam com maior frequência em sua rotina diária. A resposta inicial
serviu como aporte para a escolha das ferramentas que foram utilizadas durante
a atividade e para a definição do tempo de trabalho em cada etapa de aplicação.
Cabe evidenciar que a análise não teve como objetivo comparar a formação
e interpretação feita pelos participantes, mas relatar as possibilidades de leitura
e ressignificação da percepção sobre a cidade e seu patrimônio cultural,
propiciadas pela prática educativa proposta.
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5.2.1 O uso da fotografia como suporte de leitura da cidade
Verificou-se, por meio do relato textual dos observadores, que durante a
caminhada pelo percurso urbano, o uso da fotografia colocou em evidência
elementos invisíveis e significativos para a compreensão da identidade do lugar,
conforme demonstra o Gráfico 1.
Gráfico 1. O uso da fotografia como recurso de observação.

50%
(10 P)

50%

Facilitou identificar pontos
específicos da arquitetura

( 10 P)

Possibilitou o registro do modo
de vida, costumes e rotina das
pessoas

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019.

O Gráfico 1 ilustra que, na mesma proporção, os participantes apontaram
que a fotografia como suporte facilitou, principalmente, a observação da
arquitetura e o registro da rotina e o modo de vida dos moradores. Esse quadro é
perceptível também no relato dos mediadores, por exemplo, na visão do M1:
Ao ser estabelecido um objetivo, fotografar imagens
correspondentes ao eixo do seu grupo, os participantes
desenvolveram novos focos de observação que lhes permitiram
notar partes do local que até então nunca tinham recebido devida
atenção. Por isso, o percurso que fez uso da fotografia foi
importante para a visualização da cidade (M1, 2018, s/p.).

Nesse relato, o M1 observa que tanto o uso da fotografia quanto a separação
da observação em eixos levaram os participantes a buscarem imagens e objetos
diferenciados no lugar e nesse processo construíram outros conhecimentos. Essa
compreensão corrobora com o estudo82 de Pesavento (2007, p. 14), a qual
82

Ver estudo no decorrer do capítulo 1, especialmente nas páginas 42 a 48.

197
Parte 2 Registros

Capítulo 5
Apresentação e análise dos dados

compreende que a percepção em torno da cidade e do patrimônio se configura a
partir do “viver urbano”. Tal entendimento também pode ser confirmado por meio
de trechos dos registros textuais realizados pelos participantes. Como exemplo,
tem-se as colocações do P8 e P12, os quais descrevem que:
Com a fotografia eu consegui olhar com calma a cidade. A partir
do momento que realmente olhei para as casas mais antigas e
para os estabelecimentos por dentro percebi seus detalhes, como
portões, janelas, paredes bem desenhadas e coisas que
realmente marcam a cidade. Antes do projeto não havia notado
tanta beleza e coisas históricas, tudo isso passava despercebido
(P8, 2018, s/p.).
Me chamou atenção ver que alguns prédios da cidade tinham na
parede a data de sua construção desenhada com gesso, como no
estúdio do cantor Daniel. Observei que outros desenhos sempre
se repetem na cidade: esculturas de gesso no formato de milhos
que ficam sobre os muros (o participante se refere aos pináculos),
e, figuras de flores e corações nos portões e nas janelinhas dos
porões. Entramos no porão de uma casa e era todo cuidado,
envelheciam cachaça nesse lugar. Eu não tinha ideia de como era
um porão por dentro, e muitas casas na avenida central têm essas
pequenas janelas de porão (P12, 2018, s/p.).

Nota-se, por meio das colocações do P8 e P12, que o percurso de
visualização fotográfica direcionou o olhar dos observadores para os dados
históricos e estéticos impressos sobre o lugar. Assim, as partes da cidade,
sobretudo as significações subjetivas, passaram a se revelar para cada
participante durante o processo. Conforme a visão Wenders83 (1994, p. 187), são
essas partes invisíveis que “tornam a cidade real”.
Nesse momento de descoberta, se fez de máxima importância a participação
dos mediadores, os quais puderam explicar aos participantes as técnicas e
conceitos artísticos e arquitetônicos presentes nas edificações e no desenho
urbano de Brotas, ressaltando a importância de preservar o lugar, como relata o
M3:
No decorrer do percurso os participantes tiveram curiosidade de
saber a representatividade dos elementos construtivos, e assim, a
partir dos exemplos urbanos, foi possível relatar sobre o uso e
emprego de materiais e representações de diferentes épocas. Eu
acredito que foi importante criar uma conversa sobre o uso de
materiais como gesso, vidro, ferro, e contextualizá-lo frente às
83

Ver capítulo 1, página 43 desta Tese.
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questões locais. Os alunos também me mostraram edificações
que foram reformadas ou construídas a pouco tempo. Esse
discurso abriu uma compreensão maior sobre a história do lugar e
das pessoas que o habitam. Ainda permitiu compreender melhor
a história do Brasil, já que o conjunto urbano de Brotas está
inserido dentro de um contexto de produção econômica e
arquitetônica relevante para a formação do país (M3, 2018, s/p.).

O apontamento do M3, demonstra um momento de comunicação e troca de
conhecimento realizado na atividade, onde os mediadores puderam apresentar
informações teóricas e os participantes, enquanto moradores, conseguiram
pontuar objetos atuais inseridos no espaço urbano e descrever a característica de
edificações e objetos que foram transformadas com o tempo. Esse momento se
trata de uma retroalimentação, onde o mediador aprendeu com o participante.
A partir dessa troca e do registro das imagens, corroborando com a
afirmação de Dolabela (2017, p. 1), os mediadores e os participantes passaram a
compreender que “a cidade está sempre em transformação”. Pode-se confirmar
essa consideração nos relatos textuais dos P10 e P16:
Eu tive a oportunidade de entrar em algumas construções que não
sabia como eram por dentro. Por fora elas sempre estão sendo
reformadas ou pintadas. Olhei com calma as portas, janelas e
pinturas na parede e descobri tantas coisas, que gostaria de voltar
a ver novamente e perguntar se existe algum significado maior
para cada decoração. Achei interessante ver que em muitas casas
as pessoas guardam potes com pimentas coloridas. Alguns
estavam empoeirados, acredito que devem ser muito antigos. Em
uma das casas a moradora me disse que aquele lugar pertencia à
família há mais de 100 anos. Me pareceu muito tempo, mas estava
tudo bem organizado. Nessa casa vi uma janela muito parecida
com a janela da igreja matriz; ao sair comecei notar que essa
janela com desenho de flor existe em muitas outras casas (P16,
2018, s/p.).
Para fotografar entrei em algumas casas; me impressionei com o
chão de vidro no prédio do hotel casarão; nele era possível ver o
porão que ainda era usado pelas famílias (P16, 2018, s/p.).

É possível afirmar, a partir dos relatos e corroborando com o entendimento
de Argan (2005, p. 23), que a cidade se configurou em um “aparato de
comunicação”, isto porque permitiu o reconhecimento de diferentes informações
impressas nos elementos que a constituem. O registro visual também despertou
a memória afetiva dos observadores e contribuiu para o reconhecimento da
dinâmica cultural da cidade, instigando o interesse em conhecer mais a respeito
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de outros moradores. Nota-se que, mesmo se tratando de uma cidade pequena,
os participantes desconheciam alguns bens locais. Pressupõe-se, que esse fato
ocorria porque parte das edificações são propriedades privadas e os alunos não
se sentiam à vontade em pedir para conhecer.
Com essa apreensão, pode-se afirmar que o ato de realizar um trabalho
fotográfico em grupo deu segurança para que os participantes pedissem
permissão aos proprietários para entrar nas residências e conhecer o patrimônio
local. Essa averiguação se reflete na fala do P 20, o qual coloca:
Eu sou muito tímido. Geralmente converso mais com meus
colegas da escola, mas usando a fotografia, para fazer a pesquisa
desta atividade, consegui observar a cidade sem vergonha e sem
medo de perguntar para os moradores o porquê de algumas
coisas estarem ali. Os monitores também nos deixaram muito à
vontade, não houve pressão, ou cobrança. O trabalho me fez
entender um novo modo de usar meu celular; com ele fotografei
os lugares que eu gostaria que fossem preservados (P 20, 2018,
s/p.).

Acerca dessa exposição é possível perceber que, além do uso da fotografia,
o desafio proposto pela atividade e a presença dos pesquisadores estimulou a
investigação dos bens públicos e privados de Brotas. Esse entendimento se faz
perceptível no relato do M2, conforme segue:
Acredito que o exercício de observação colocou o aluno
participante em outra posição, uma vez que não realizaram
apenas a ação de andar pela cidade e cumprir as funções de ir
para casa ou ir para a escola. A ação educativa objetivou o olhar
de cada participante, que deixou de ser apenas um indivíduo que
faz suas atividades cotidianas e passou a se enxergar como
habitante da cidade. Ou seja, o participante está olhando de fato
para sua cidade. Nesse sentido, compreendo que o fato de ter um
objetivo a cumprir e fazer uso de um recurso visual como registro,
no caso a fotografia, deu autonomia ao participante (M2, 2018,
s/p.).

O relato do M2 vai ao encontro da colocação de Dolabela (2017, p. 1),
quando a artista afirma que a fotografia como suporte de leitura da cidade
reconfigura a “relação dos observadores com o meio”. Nesta atividade, verificouse que cada participante se afirmou como um pesquisador responsável pela leitura
de um conjunto de informações específica. Com esse aporte, tiveram autonomia
para percorrer e redescobrir o lugar.
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5.2.2 Reflexão sobre a identidade visual da cidade
Seguido o percurso de observação, na etapa 2 perguntou-se aos
participantes qual a imagem, dentre os lugares percorridos, que melhor
representaria a identidade visual da cidade. Analisando todas as respostas foi
possível identificar três lugares como referência: a cachoeira formada pela
corredeira do rio Jacaré Pepira no Parque dos Saltos, a igreja da Santa Cruz, em
conjunto com as edificações e construções do seu entorno, e a Praça central
Amador Simões. Esses espaços foram apontados conforme a proporção exibida
pelo Gráfico 2.
Gráfico 2. Imagem que melhor representa a identidade visual da cidade.

50%
(10 P)

35%

Cachoeira do parque dos
saltos

(7 P)

15%
(3 P)

Igreja da Santa Cruz e as
construções no entorno
Praça Central

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019.

O Gráfico 2 ilustra que 50% (10) dos participantes acreditam que a cachoeira
do Parque dos Saltos é a principal identidade visual de Brotas, frente a 35% (7)
que, percebem a igreja da Santa Cruz e as construções no entorno como a
imagem de destaque e 15% (3) consideram a praça central como principal atrativo
visual do lugar. A representatividade desses lugares aparece em trechos da
produção textual de alguns participantes. Como exemplo têm-se as colocações
dos P7, P9 e P18, que seguem:
Quando penso na cidade, me lembro imediatamente da igreja
Santa Cruz. Gosto muito das festas que acontecem lá e da pipoca.
Sempre após as celebrações eu e meus amigos pegamos um
saco de pipoca, é a mais gostosa da cidade. A igreja fica perto da
minha casa e por isso passei parte da minha infância brincando
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na praça e no coreto que ficam em frente. Antigamente era
perigoso andar ali no período da noite porque era muito escuro e
aquela rua é a saída para a estrada que liga Brotas às cidades
vizinhas, então ali passavam carros e pessoas desconhecidas.
Hoje o lugar está todo iluminado e as pessoas do bairro voltaram
a frequentar, colocam suas cadeiras na calçada nos dias de calor
e as crianças voltaram a brincar na praça[...] (P7, 2018, s/p.).
[...] Sempre que tenho que desenhar ou enviar fotos da minha
cidade para amigos, logo vou ao Parque dos Saltos. Não conheço
outo lugar aqui próximo onde seja possível entrar em uma
cachoeira no meio do centro da cidade (P9, 2018, s/p.).
Todas as pessoas quando eu falo que moro na cidade de Brotas
me perguntam muito sobre as cachoeiras. Mas nós moradores aos
finais de semana nos encontramos sempre na praça central,
porque os restaurantes e comércios ficam próximos. Por isso, a
praça é um ponto de encontro comum de todos os amigos e das
famílias. Para mim a praça é o retrato visual da minha cidade[...]
(P18, 2018, s/p.).

Observa-se, por meio dos trechos apresentados, que a identidade do lugar
para cada participante na verdade é um símbolo visual que representa a sua
memória afetiva. Esse fato reafirma a posição de Calvino (1990, p. 34) quando o
escritor sugere que cada observador cria no imaginário uma “cidade particular”.
Na ótica do M3:
As imagens citadas inicialmente no trabalho textual dos
participantes como símbolos da identidade visual da cidade são
no meu entendimento, símbolos que representam o coletivo no
imaginário de cada pessoa. Isto porque, com base no convívio que
tivemos durante a ação, percebi que os alunos se identificam com
esses espaços por uma questão de tradição, porque aprenderam
com seus pais, avós e demais familiares a importância de estarem
nesses lugares. Entendo que são motivados por esse aprendizado
prévio, que cada aluno projetou sobre esses bens culturais (a
igreja, a cachoeira e a praça central) a imagem do lugar (M3, 2018,
s/p.).

A perspectiva apresentada pelo M3, demonstra que essa resposta inicial
sobre a identidade visual da cidade parte de uma premissa da consciência cultural
pré-estabelecida na formação de cada participante. Esta afirmação se conjecturou
durante a observação dos trabalhos de Fotocolagem. Neles, verificou-se que,
dentre as vinte (20) paisagens produzidas apenas três (3) colocaram em evidência
imagens que se referem aos lugares citados.
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Como exemplo, tem-se a Fotocolagem ilustrada pela Figura 45. As demais
Fotocolagens são, respectivamente as Fotocolagens 9 e 15, que estão disponíveis
para averiguação no Anexo I desta Tese.
Figura 45. Fotocolagem produzida durante a ação educativa.

Fonte: Trabalho do participante P5, Arquivo da pesquisa, 2018.

A Figura 45 ilustra a Fotocolagem realizada pelo P5. Nela o participante
evidenciou a imagem do rio Jacaré Pepira, cuja parte registrada, especificamente,
se refere ao início da primeira queda d’água do Parque dos Saltos. É possível
notar, analisando a proporção e a sobreposição das imagens, que o Parque do
Saltos é de grande relevância para a paisagem urbana na percepção desse
participante. Na ótica do M2:
Durante a produção textual os participantes buscaram na memória
lugares que já visitaram anteriormente, em outras situações.
Quanto às produções gráficas, acredito que trabalhar com
temáticas onde cada um precisou observar um elemento
específico e fotografá-lo, possibilitou que os participantes
encontrassem objetos e bens culturais em outros lugares, que
talvez na cachoeira, na praça e na igreja fossem menos marcantes
do que ao longo de todo trajeto. Quando tratamos da escala da
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cidade, ou seja, no percurso todo, a atenção parece estar no que
diferencia os espaços da cidade de uma maneira mais ampla. O
que me parece marcante nessa ação educativa, além do olhar
para o patrimônio, que contextualizou o exercício, foi a
possibilidade de perceber um trânsito de escalas na leitura da
cidade, porque, afinal de contas, tanto uma visão de todo o
conjunto urbano quanto o olhar para o objeto arquitetônico
apareceram ao longo do processo (M2, 2018, s/p.).

A citação do M2, enfatiza que a etapa de observação da ação modificou o
olhar de cada participante sobre a paisagem urbana de Brotas e desse modo a
identidade visual do lugar passou a ser formada na memória dos observadores
por imagens que representaram os novos conhecimentos adquiridos.

5.2.3 O olhar para a paisagem urbana de Brotas
As camadas de conhecimento alcançadas durante a etapa de observação
ganharam corpo e se tornaram evidentes no processo de manipulação e edição
de imagens. Durante esse processo, ao escolher as fotografias que formariam a
paisagem cognitiva, foi possível verificar que a maioria dos participantes, de fato,
reconheceu novas particularidades no espaço da cidade, conforme demonstra o
Gráfico 3.
Gráfico 3. Percepção do espaço urbano.

80%
(16 P)

Percebeu novos detalhes na
cidade

20%
( 4 P)

Não encontrou nenhuma
novidade

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019.

O Gráfico 3 ilustra que 80% (16) dos participantes relataram que conheceram
novos detalhes pela cidade durante a ação, enquanto 20% (4) dos participantes
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afirmaram que não encontraram nenhuma novidade no lugar. Conquanto,
observou-se, por meio da leitura das produções textuais, que todos os
participantes passaram a reconhecer o valor histórico e simbólico da paisagem
urbana, mesmo aqueles que afirmaram não perceber diferenças no espaço. Como
exemplo, cabe citar o relato do P18:
Moro próximo ao centro da cidade e por esse motivo conheço os
lugares que visitamos. Durante o registro fotográfico meu grupo
observou os ornamentos e assim passamos a conhecer a história
de algumas casas, praças, até mesmo a história das placas e
letreiros que representam o ano de construção de alguns lugares.
Muitos moradores que estavam em casa saíram na rua para ver o
que estava acontecendo, e quando souberam que se tratava de
um projeto sobre o patrimônio começaram a contar histórias
antigas. Com as histórias contadas, comecei a entender que
alguns espaços são muito valiosos para os antigos moradores [...]
para escolher as fotos da minha produção, pensei nessas histórias
(P18, 2018, s/p.).

Nesse trecho, o P18 afirma que a partir da experiência passou a perceber o
significado de lugares e objetos que já conhecia. Parte dessa compreensão foi
adquirida pela memória oral e afetiva transmitida pelos moradores, a mesma que
inspirou o participante na escolha das imagens de sua composição. Por esse
relato, percebe-se que a produção da Fotocolagem, mais do que representar uma
paisagem visual cognitiva, trouxe à tona a construção mnemônica adquirida
durante o processo. Esse entendimento corrobora com o relato do M1, o qual
sugere que:
A compilação das imagens registradas em uma Fotocolagem foi
de grande importância para a realização de um resumo do que foi
percebido e absorvido por cada aluno nas etapas anteriores. Por
meio dela, eles estavam livres para expressar sua visão da cidade.
Percebi que ao escolher as imagens cada aluno deu preferência
aos lugares que ficaram marcados na memória. E com o uso dos
recursos disponíveis nos programas de edição de imagens ficou
evidente que eles conseguiram notar com mais atenção os objetos
e espaços fotografados (M1, 2018, s/p.).

O depoimento do M1, coloca que de fato a composição das Fotocolagens foi
resultante do conjunto de informações recebidas ao longo da aplicação das
etapas, abordando que, durante o processo de produção, ao manipular as
imagens, os alunos puderam observar novamente os detalhes registrados. Essa
afirmação, se confirma no relato do P4, que segue:
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Eu já havia visto o prédio do centro cultural, mas durante a visita
percebi dois leões esculpidos de gesso que ficam em cima do
portão de entrada. Fotografei diversos lugares, mas sempre que me
perguntavam sobre o que identifiquei de novo pela cidade eu me
lembrava do centro cultural. Eu também vi um canteiro de flores
atrás do prédio do Fórum Municipal. Pensei nele. Mas, na hora de
montar meu trabalho a primeira foto que escolhi foi a frente do
centro cultural. Depois, observando as outras imagens que
fotografei, percebi que na maioria dos lugares havia uma imagem
religiosa, principalmente a imagem de Nossa Senhora de Brotas.
Entendi que as pessoas da minha cidade têm muita fé, por isso
escolhi também uma foto que fiz da imagem da Santa em pintura
mural (P4, 2018, s/p.).

Na descrição, confirma-se que o trabalho de produção das Fotocolagens
despertou outros olhares sobre as imagens e definiu a leitura final dos
participantes sobre o lugar. Especificamente, o P4 relatou que a fé dos moradores
se funde ao desenho urbano da cidade, isto porque entre as construções estão
presentes símbolos religiosos que fazem referência à devoção dos moradores, em
especial à Nossa Senhora de Brotas, padroeira da cidade. Para ampliar a
apreensão do relato feito pelo P4, observa-se a produção final da Fotocolagem
realizada pelo mesmo, ilustrada na Figura 46.
Figura 46. Fotocolagem produzida durante a ação educativa.

Fonte: Trabalho do participante P4. Arquivo da pesquisa, 2018.
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Constata-se, a partir da Figura 46, que embora aborde como plano de fundo
a imagem do centro cultural, conforme explicado pelo P4, a Fotocolagem sobrepõe
elementos que ficaram latentes na memória do autor e demarca sobre eles uma
frase que instiga o ato de preservar. Retomando o pensamento de Kossoy (2012,
p. 44), averigua-se por esta observação que a fotografia como suporte de criação,
sujeita a uma deformação intencional, “permitiu a criação de uma nova paisagem”.
Não obstante, é necessário expor que, no caso dessa experiência educativa,
além da fotografia, o fato de trabalhar com meios e recursos digitais através de
ferramentas computacionais estimulou os participantes a criarem a paisagem do
lugar. Este fato evidencia a colocação de Arantes (2005, p. 57)84, a qual abordava
que por meio do uso das mídias “transformam e intensificam maneiras de sentir e
ver o mundo”. O relato do M4 complementa essa colocação:
Na minha percepção, os alunos aprenderam com facilidade as
funcionalidades dos programas de edição de imagens, e por terem
familiaridade com o uso das câmeras digitais, sentiram estímulo e
interesse na leitura do patrimônio cultural. No entanto, percebi que
a maior dificuldade para os participantes foi ordenar as imagens
na etapa de construção da Fotocolagem, para que pudessem
produzir uma composição visual o mais fidedigno com a imagem
que cada um construirá mentalmente. Enquanto mediadora,
consegui transmitir algumas orientações sobre a montagem,
sempre respeitando a ideia de cada um. Acredito que, por ser um
exercício extensivo e imersivo, os resultados foram positivos, não
apenas os resultados gráficos, mas também o autoconhecimento
e a consciência crítica em torno da preservação da paisagem
urbana e seu valor social, desenvolvidas pela ação (M4, 2018,
s/p.).

Verifica-se, com a citação do M4, que, ao reconhecer os bens culturais locais,
os participantes deixaram de perceber a cidade apenas como espaço de moradia
e passaram a compreendê-la como um conjunto urbano que abriga referências
culturais e sociais relevantes. Na ótica do M2:
O trabalho de colagem também possibilitou que os alunos
realizassem críticas sociais, sobre os diferentes estados de
conservação do patrimônio, sobretudo das edificações. A exemplo,
me recordo de dois momentos do trajeto que despertam a atenção
dos observadores. O primeiro, foi quando nos deparamos com um
antigo galpão de armazenamento de café, que está fechado e
abandonado no centro da cidade. No segundo momento o foco se
84

Ver capítulo 1 desta Tese, página 55.
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voltou para uma residência preservada, onde foi possível entrar e
conhecer a parte externa da casa. Dessa forma, acredito que os
alunos se tornaram capazes de identificar componentes
arquitetônicos em ambas as situações e relacioná-los, ao mesmo
tempo que criaram uma postura pessoal frente à ideia de
preservação, que apareceu no trabalho gráfico (M2, 2018, s/p.).

A observação do M2 demonstra que a comparação entre as edificações
preservadas e os lugares em abandono propiciou que os alunos se posicionassem
quanto ao cuidado com a cidade. Analisando todos os trabalhos gráficos
disponíveis no Anexo I, foi possível perceber esse posicionamento em algumas
composições. A exemplo, tem-se a Fotocolagem do P6, ilustrada pela Figura 47:
Figura 47. Fotocolagem produzida durante a ação educativa.

Fonte: Trabalho do participante P6. Arquivo da pesquisa, 2018.

Apura-se que a Fotocolagem do P6, exposta pela Figura 47, harmoniza um
conjunto de imagens que mostra o descuido com algumas edificações da cidade.
Nela também é possível notar que o participante teve o cuidado de colocar
recortes de estacas de madeira sobre uma foto que apresentava partes de uma
parede trincada, fazendo alusão a um curativo. Sobreposta às imagens, o
participante colou a frase “Um patrimônio que precisa ser respeitado”,
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demonstrando sua indignação com o estado do lugar. Para explicar a composição
desta paisagem, o participante descreveu:
Eu já conhecia vários pontos que visitamos, mas o que me chamou
muita atenção foi ver o prédio que era usado como galpão de moer
café, conhecido como antiga fábrica abandonada. Eu nunca havia
entrado nesse lugar; está fechado. Conseguimos observar por uma
janela quebrada. Eu fiquei impressionado pelo tamanho da
construção, mas quase tudo está velho e quebrado; e alguns
moradores se aproveitando dessa situação, jogam lixo e objetos
velhos nesse espaço. Minha avó me disse que esse galpão
funcionava e que havia muitos trabalhadores. Eu era pequeno, só
me lembro do cheiro perfumado do café. Esse é um patrimônio que
precisa ser respeitado (P6, 2018, s/p.).

O depoimento demonstra que a vivência imersiva no espaço urbano, em
conjunto com o resgate da memória afetiva do morador, trouxe à tona
preocupações com os bens que estão desprovidos de cuidado e, de acordo com
a escrita, lugares que precisam ser respeitados. Vale reforçar que não coube a
essa investigação se aprofundar no estudo das possibilidades de preservação
futura da cidade. No entanto, é possível averiguar no relato do P6 que a
experiência educativa impulsionou que o participante buscasse novas informações
sobre os lugares visitados.
Nessa conjuntura, e por meio dos relatos apresentados até aqui, é possível
constatar que a cidade como um todo passou a ser vista como educadora, posto
que a paisagem urbana e os moradores do lugar favoreceram a construção do
conhecimento e, conforme a explicação de Moura (2016, s/p.), a cidade educadora
“é como um currículo vivo e dinâmico, onde a rua ensina”. Além disso, Brotas,
enquanto educadora, tornou-se “espaço de inovação cultural e centro de
experimentação” (CASTELLS ,2011, p. 20).

5.2.4

A

ação

educativa

como

facilitadora

para

o

desenvolvimento do sentimento de pertença
Apoiando-se no estudo de Horta; Grunberg; Monteiro (1999, p. 6), que
considera o trabalho de Educação Patrimonial um processo ativo para a
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construção “do conhecimento, da apropriação e da valorização da herança
cultural”, visando, especificamente, a capacitar os alunos para “um melhor
usufruto destes bens”, o emprego desta estratégia de observação também incluiu
como prerrogativa a possibilidade de estimular entre os participantes a
consciência de ser cidadão, responsável pelo lugar.
Para realizar essa averiguação, após a produção da Fotocolagens, os
participantes foram questionados sobre o sentimento adquirido em relação à
cidade. As respostas apresentadas evidenciaram dois resultados, conforme
demonstra o Gráfico 4.
Gráfico 4. Sentimento adquirido após a aplicação da atividade.

55%
(11 P)

45%

Conheceu novas hitórias
sobre as construções ou sobre
as pessoas

( 9 P)

Sentiu vontade de cuidar da
cidade e ser ativo em sua
preservação

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019.

O Gráfico 4, revela que 55% (11) dos participantes sentiram que o trabalho
educativo possibilitou que eles conhecessem novidades a respeito da história das
construções e dos moradores, enquanto para 45% (9) participantes, a ação
permitiu aflorar o desejo pela participação ativa no cuidado e preservação do lugar.
Esses sentimentos, resultantes da ação, são explicados e ficam evidentes com
maior clareza nos relatos textuais dos participantes, sobretudo nos textos do P9 e
do P17, expostos nos trechos que seguem:
A partir de agora eu gostaria que todas as pessoas percebessem
que a história de Brotas deve ser cuidada, principalmente as
pequenas decorações, pois o conjunto de decorações é o que faz
nossa cidade bonita. Aprendi que a cidade é de todos nós, e que
todos temos deveres com ela. Podemos começar por coisas
pequenas, não deixando lixo na rua, não estragando os gramados
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e frequentando os lugares que vão ficando vazios. Também
podemos dizer aos donos das casas do centro que eles moram
em casas muito bonitas. Assim, talvez eles nunca vendam suas
casas e não deixem ninguém destruir. Agora o que eu também
posso fazer é mostrar para minha família todas as coisas que
descobri e cuidar da minha casa (P9, 2008, s/p.).
Com tudo que conhecemos, percebi que nossa cidade, apesar de
ser velha, parece nova, é bem conservada, é bonita e não pode
ser abandonada. Tenho vontade agora de bater nas portas e pedir
que os moradores não deixem de cuidar do jardim, que abram
seus porões para receber visitantes e curiosos, como eu, que
mantenham as paredes pintadas e não tirem nunca os potes de
pimenta das janelas (P17, 2018, s/p.).

Nota-se, pelos relatos do P9 e P17, que o trabalho educativo ampliou o
sentimento de pertença ao lugar porque oportunizou que os participantes
atribuíssem significados a partes invisíveis da cidade, do mesmo modo que
instigou em 45 % dos participantes o desejo de preservação. Ainda que esse
número não represente a maioria por se tratar de uma ação pontual, esse
resultado demonstra um primeiro impacto no reconhecimento sobre os valores
patrimoniais. Na visão do M2:
O resultado foi positivo, em relação ao sentimento de
pertencimento e de ser responsável pelo lugar. Acho, que o mais
importante no trabalho educativo foi ter motivado parte dos
participantes a pensarem e sentirem vontade de cuidar de algo
que tem um outro proprietário, mas está inserido em um espaço
urbano que a partir de agora eles entenderam que também é
deles. Isto, para mim, é exatamente a sensação de pertencimento.
Ainda vejo que, mesmo que bem-intencionado, nenhum cidadão
conseguiria construir sozinho uma ação eficaz de preservação, e
por isso é importante que a gestão pública faça a parte dela. Por
outro lado, é fundamental que esse pertencimento amadureça e
se mantenha ao longo da formação da criança. Assim, acredito
que se houvessem ações educativas constantes, o número de
pessoas com entendimento sobre o seu papel enquanto cidadãs
seria cada vez maior. Creio também que se a maioria da
população brasileira, hoje, pensasse na importância e no valor do
patrimônio e se sentissem identificadas com ele, não estaríamos
vivendo o desmonte de órgãos culturais e de preservação no
Brasil. No entanto, vendo os resultados deste trabalho realizado
com a população de Brotas, acredito que por meio da realização
de ações efetivas de formação e conscientização seja possível
reverter esse quadro no futuro (M2, 2018, s/p.).

Em suas colocações, o M2 considera que um trabalho educativo efetivo e
contínuo tem papel fundamental para a formação cultural dos indivíduos, que
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podem a partir de uma compreensão ampliada sobre as questões históricas,
mnemônicas e sociais, construir coletivamente uma cidade integrada e cuidada.
Essa consideração, junto aos resultados obtidos, corroboram com o estudo
de Horta; Grunberg; Monteiro (1999, p. 9), especificamente na ressalva sobre a
possibilidade de o trabalho educativo instaurar “habilidades de interpretar os
objetos e fenômenos culturais” com vista em ampliar a capacidade dos
participantes “de compreender o mundo”.
Por meio dessa averiguação, Horta; Grunberg; Monteiro ( 1999) esclarecem
que a Educação Patrimonial fornece recursos e ferramentas que permitem tornar
os indivíduos capazes de ler e interpretar a diversidade cultural existente no
mundo. A esse respeito, tratando especificamente sobre o uso das etapas de
Educação Patrimonial, o M1 apontou uma visão singular, exposta no trecho que
segue:
Percebi que a leitura e o registro da cidade divididos em etapas,
que seguiram as aplicações específicas da Educação Patrimonial,
ajudaram na configuração do conhecimento final de cada aluno,
pois dividindo em etapas foi possível construir diálogos
diferenciados sobre a temática, usando também diferentes
linguagens. Lembro que no primeiro encontro com os participantes
a palavra patrimônio parecia um tabu, já no segundo dia era
possível ouvir essa palavra na fala de vários alunos. A etapa de
observação, que fez uso da fotografia para mim foi extremamente
importante para imersão de todos nas descobertas pela cidade. Já
a segunda e terceira etapas (registro e exploração), onde junto ao
grupo os participantes construíram um mapa mental e
individualmente produziram textos reflexivos, foi um momento de
calmaria. Nele foi possível visualizar as primeiras impressões
sobre a percepção. Nessa etapa, muitos participantes tímidos
para falar se expressaram através dos textos, que quando lidos
em coletivo me pareceram sonetos poéticos. E, por fim, a última
etapa (apropriação) propiciou a total liberdade de criação, com os
registros, dados e informações recebidas nas etapas anteriores
(M1, 2018, s/p.).

Por intermédio do relato do M1, é possível assegurar que o fato de adotar as
etapas de Educação Patrimonial e ter realizado um planejamento adequado,
aplicando diferentes linguagens no processo de observação, sobretudo recursos
digitais, cujo uso é frequente na rotina do público alvo escolhido, facilitou a
formação da percepção em torno da cidade e do seu patrimônio cultural.
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Nessa expectativa, acredita-se que a estratégia de observação se mostrou
um método eficiente para a formação cultural, pois promoveu a interpretação de
símbolos e significados presentes na paisagem urbana da cidade de Brotas, os
quais informaram e auxiliaram no processo de aprendizagem sobre a história e o
modo de vida de seus moradores.

5.2.5 Reconfiguração da percepção acerca da cidade
Após o compartilhamento das Fotocolagens produzidas, os participantes
foram questionados sobre a percepção que tiveram ao conhecer o trabalho dos
demais. A respeito deste questionamento, foi possível verificar três respostas
específicas, conforme demonstra o Gráfico 5.
.
Gráfico 5. Percepção da cidade após a observação das Fotocolagens impressas

42%
32%

(8P)

Percebo que a cultura e a arquiteura
do lugar ajuda a contar a história da
minha família

(6P)

26%

Percebo que a cidade é cuidade e
preservada

(5P)

Percebo que os moradores se
preocupam em cuidar da cidade

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019.

O Gráfico 5 representa que 42% (8) dos participantes sentiram uma ligação
afetiva com as imagens mapeadas nos trabalhos de Fotocolagem e, desse modo,
conseguiram identificar a história de suas famílias sendo contada entre as
paisagens criadas. Em relação aos demais, 32% (6) visualizaram entre as
imagens uma cidade cuidada e preservada e 26% (5) aferiram que os moradores
se preocupam em cuidar do espaço urbano.
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Observa-se, com este resultado, que em geral todos os participantes
visualizaram entre as imagens símbolos visuais que retratam Brotas como uma
cidade preservada onde, de acordo com o relato do P6 (2018, s/p.), “[...] mesmo
os lugares que precisam de restauro guardam histórias de imenso valor [...]”. Para
complementar esse entendimento, cabe citar o relato do M3, o qual coloca que:
[...] Ao final da ação, foi possível perceber que o exercício de
observação e registro ampliou o horizonte estético dos
participantes, e, desse modo, emergiu uma nova afetividade por
parte dos alunos com relação à cidade e ao patrimônio histórico
(M3, 2018, s/p.).

Diante da percepção do M3, nota-se que a atividade permitiu uma formação
estética. Essa formação, por sua vez, capacitou os participantes a lerem o lugar
com cuidado e criticidade, ora militando sobre questões sociais em torno da
preservação e em outros momentos apenas apreciando o valor visual da
paisagem urbana. Essa afirmação pode ser confirmada por meio do depoimento
dos P11 e P14, conforme disposto nos trechos abaixo:
Ao olhar os trabalhos dos meus colegas, vi a imagem de tantos
lugares que nem parece ser a mesma cidade. São tantos portões,
portas, janelas..., bem decorados e desenhados. Fico me
perguntando se apenas eu, ou mais alguém, nunca havia notado
essas coisas. Eu me surpreendi muito com o capricho dos
construtores que montaram essas casas e vi o capricho dos donos
para cuidar delas até hoje. Eu acho que os dias na cidade são
quentes, às vezes muito quentes, e é bonito ver tanto verde, tanta
natureza, tantos lugares de sombra para passarmos o dia (P11,
2018, s/p.).
Nos trabalhos (impressos) vi uma cidade muito bonita, mas senti
falta de ver alguns lugares que estão abandonados. Acho que a
maioria das pessoas escolheu mostrar as áreas mais alegres. Eu
entendo que a cidade é bonita, por isso gostaria que todos
moradores entendessem que vale a pena cuidar e deixar a cidade
limpa, não só nos lugares onde vão os turistas (P 14, 2018, s/p.).

Visualiza-se, por meio dos relatos, que os participantes também identificaram
especificidades da cidade através dos trabalhos produzidos pelos demais e se
posicionaram de forma subjetiva sobre os conteúdos expostos. Apurou-se, assim,
que analisar o trabalho do outro abriu um leque de possibilidades sobre a
representação do lugar. Na ótica do M4:
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Após a observação dos trabalhos impressos, percebi que os
alunos começaram a identificar e pontuar especificidades da
cidade que foram coladas à mostra e eles não haviam percebido
no trajeto. Acredito que esse desfecho visual permitiu que a visão
do lugar se ampliasse (M4, 2018, s/p).

É possível confirmar a averiguação, nos trechos dos relatos dos P8 e P12,
conforme segue:
Vendo todos os trabalhos, comecei a entender que os costumes
dos moradores fazem parte da imagem da cidade, por isso todas
as mudanças na maneira de agir e pensar das pessoas também
vão mudar a imagem do lugar. Quer dizer, acho que se as famílias
sentirem insegurança vão começar a construir muros altos, e
assim não veríamos mais os quintais e jardins das casas no
centro. E se os jovens começarem a pichar todos os muros, Brotas
seria um outro lugar. Em alguns lugares os jovens começaram a
ocupar e sentiram que podem desenhar, escrever e grafitar nas
paredes. Eu vi isso na casa de máquinas e em alguns postes. Mas
os jovens respeitam os outros espaços da cidade. O que quero
dizer, na verdade, é que a cidade é aquilo o que seus moradores
são. Acho que se os brotenses olhassem mais por onde passam,
vão encontrar coisas magníficas, como eu achei, e vão querer
cuidar para que a cidade fique ainda melhor (P8, 2018, s/p.).
O sentimento que tenho em relação a Brotas hoje é de descoberta.
Descobri como a cidade é interessante e quanta coisa já
perdemos dela. O que ficou de casas tem dono, e por isso não sei
quanto tempo vai existir. Mas a natureza é de todos nós, temos
um rio que às vezes está barrento, mas não está sujo e poluído, e
se não tomarmos cuidado, podemos não ter mais essa beleza.
Recebemos muitos turistas; eles são importantes, eles também
fazem parte da nossa cidade. Aqui é uma cidade que tem gente
de fora todo dia e se nós, moradores, não tratarmos bem a
natureza, essas pessoas que passam aqui para passear também
não vão tratar. Me acostumei com o barulho da escola e o barulho
de casa, mas comparando aqui com as outras cidades, vejo como
essa cidade é silenciosa. Acho que é tão silenciosa quanto as
fotos, vemos a paisagem e só ouvimos o som da natureza e muito
baixo o som dos carros e das vizinhas. Quando tem algum evento
ou passa alguém com o som muito alto, é certo que todas as
pessoas vão sair no portão para ver o que está acontecendo. Ou
às vezes já sabem o que é, e continuam na sala. Fotografamos
durante o dia, mas a noite, eu adoro. Gosto dos finais de semana,
de ir à praça... sempre tem alguma coisa acontecendo lá. O que
mais gosto é o vento no meio das árvores da praça. Acredito que,
a partir de agora, vou em outros lugares, quero descobrir mais
daqui. Talvez eu vá embora da cidade, para estudar, trabalhar,
não sei. Talvez eu fique para sempre. Mas eu vi que aqui pode ser
um lugar legal (P12, 2018, s/p.).
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Nos trechos expostos, visualiza-se que os dois participantes passaram a
compreender a cidade como patrimônio do povo, admitindo que a “cidade é o
reflexo daqueles que ali habitam”, e por consequência desse pensamento,
atribuíram a responsabilidade do cuidado com o lugar ao próprio povo.
Na visão do M1, esses dados também demonstraram “uma variedade de
significados que um mesmo espaço pode apresentar para diferentes pessoas”.
Em concordância, o M2 assegura que” foi possível descobrir, ao final do trabalho,
por meio das colagens, vinte outras Brotas”. A visão dos mediadores se aproxima
das cidades invisíveis, na obra poética de Ítalo Calvino (1990), o qual demonstrava
a possibilidade de conhecer múltiplas facetas de um mesmo lugar sobre o olhar
do outro. Por essas perspectivas, a experiência de interagir com a cidade e
dialogar com seus pares ocasionou a construção de diferentes leituras. Esta
afirmação se sintetiza na descrição do P3, conforme o relato que segue:
Para montar meu trabalho, primeiro pensei nos lugares mais
importantes que fotografei no caminho, nos prédios que conhecia
e acreditava que representavam o patrimônio histórico. Depois,
me lembrei das conversas com os colegas e de como cada um viu
a cidade. Logo me veio em mente o casarão abandonado que
parte do grupo ficou curioso para entrar, depois as casas
decoradas com gesso, depois a praça e depois a natureza. Foi
tanta coisa... Eu escolhi um grupo de fotos e comecei a fazer um
primeiro trabalho, só com as minhas escolhas (trabalho ilustrado
pela Fotocolagem 3 do anexo I), e quando terminei, pensei: Esta
não é a cidade que imagino. Então passei a selecionar imagens
que representassem o que vi e o que ouvi. Um pouco de todo
mundo. Acho que fiz isso porque passei a ver a cidade com um
pouco dos olhos de cada colega. E assim fui montando, coloquei
à frente a casa com o maior número de detalhes que lembrei,
depois uma parte do casarão abandonado, depois uma casinha
simples com um quintal imenso, onde nos deixaram entrar, e
depois uma parte da natureza. Fui sobrepondo, encaixando,
coloquei de um lado, não gostei, inverti e pronto: consegui fazer a
minha cidade. Quando terminei, mostrei à mediadora e falei que
gostaria de representar que a cidade é o povo e é do povo. Já
havíamos conversado que poderiam ser colocadas frases e textos
na imagem, então ela me mostrou um recorte de um jornal antigo
da cidade onde estava escrito como título “O POVO”. Achei que
colocando a frase junto com as imagens conseguiria representar
a minha ideia, então coloquei. Depois de três dias de trabalho,
acho que não são apenas as casas antigas o patrimônio histórico
da cidade. Acho que o patrimônio é primeiro as pessoas e o jeito
das pessoas, o cheiro das coisas e o formato das praças (P3,
2018, s/p.).

216
Parte 2 Registros

Capítulo 5
Apresentação e análise dos dados

A descrição do P3 narra minuciosamente como as etapas da ação educativa
favoreceram a formação da percepção sobre o lugar, em especial os momentos
de compartilhamento de conhecimento, que poderiam se explicar pela Teoria da
Conversação. Para melhor abrangência e compreensão do relato citado, observase o trabalho de Fotocolagem do P3, que está ilustrado pela Figura 48.
Figura 48. Fotocolagem produzida durante a ação educativa.

Fonte: Trabalho do participante P3. Arquivo da pesquisa, 2018.

Constata-se, por intermédio da Figura 48, que os elementos descritos pelo
P3 se fazem presentes na composição criada. Nota-se que o participante colocou
em primeiro plano a imagem de maior relevância em seu entendimento e, na
sequência, complementou o trabalho com as informações que absorveu na fala
dos demais.
Nessa apreensão, tendo em vista o corpo da análise apresentada, o
desfecho dado pela narrativa do P3, e fazendo referência ao pensamento de
Sauter ( 2008, p. 73), quando o mídia artista aborda que “os trabalhos interativos
facilitam a percepção por conta da qualidade das experiências que provocam e
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das informações “ que disseminam, confirma-se que a aplicação da estratégia de
observação de fato ampliou, configurou e ressignificou a percepção de cada
participante.
Afirma-se, ainda, que a estratégia educativa permitiu um novo entendimento
acerca da cidade entre os moradores que abriram suas casas para recebê-los e
os mediadores que conheceram diferentes formas de representação e o valor
afetivo e histórico do lugar. Os relatos dos participantes ainda apresentam como
plano de fundo a importância do cuidado com o lugar. Nesse entendimento,
acredita-se ter tornado evidente que é necessária a inserção de políticas públicas
para a preservação da identidade coletiva e da paisagem cultural.

Considerações do Capítulo 5
Os resultados apresentados neste capítulo demonstram que a estratégia de
observação promoveu a construção de outros olhares para a cidade, auxiliando a
ressignificação da percepção. Em especial, constatou-se que ler a cidade a partir
da observação de detalhes, visualizados através da tela de dispositivos móveis,
instigou a curiosidade de procurar diferentes representações impressas nas
diversas camadas materiais da paisagem urbana.
Não obstante, por meio da conferência dos resultados foi possível notar que,
inicialmente, os participantes relacionavam as imagens dos lugares que visitavam
com maior frequência ao retrato de identificação da cidade. No entanto, a partir da
troca de conhecimentos e da descoberta de outros pontos de referência, os
participantes passaram a perceber que a identidade da cidade é construída a cada
dia, conforme as mudanças de comportamento e as relações culturais de seus
habitantes.
Com esse entendimento maior, cada participante colocou em sua
composição gráfica imagens que demonstraram suas descobertas e a paisagem
da cidade que cada qual construiu cognitivamente em sua memória. Os trabalhos
demonstraram diferentes identidades visuais da cidade e também relatos de
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abandono e descaso. Essa visão se fortaleceu por meio dos depoimentos textuais,
onde a maioria dos participantes demonstrou desejo pela preservação de Brotas.
Verifica-se, a partir dessa análise, o esforço desse trabalho de doutorado em
construir reflexões críticas entre os adolescentes. Nessa conjuntura, é possível
afirmar que todos os participantes atribuíram valor histórico e cultural aos bens
observados, uma vez que, mesmo os participantes que relataram não terem
percebido

coisas

novas

no

percurso

de

observação,

consideraram

a

responsabilidade que cada morador tem em relação aos cuidados com o lugar.
Desse modo, embora a análise aqui exposta tenha sido determinada por uma
ação pontual, é possível concluir que o trabalho educativo desenvolvido foi um
aporte para a leitura e a valorização dos bens culturais de uma cidade. Conquanto
para obter uma análise mais aprofundada, seria necessário verificar os frutos
desses resultados no futuro, ou seja, analisar de que forma o conhecimento
construído por cada jovem reverberará no cuidado da cidade no futuro.
Conscientes de que esses resultados não serão mostrados nesta Tese, a
discussão deste trabalho se debruçará nas respostas aqui encontradas.
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[...] sendo todas as coisas causadas e causadoras,
ajudadas ou ajudantes, mediatas e imediatas, e
sustentando-se todas por um elo natural e insensível que
une as mais distantes e as mais diferentes, considero ser
impossível conhecer as partes sem conhecer o todo,
tampouco conhecer o todo sem conhecer particularmente
as partes (PASCAL, 1976 apud MORIN, 2000, p. 37).

Assim como a ideia citada pelo filósofo francês Blaise Pascal, a redação
apresentada ao longo desta Tese demonstrou, por meio do estudo bibliográfico,
que ao tornar visível partes de uma cidade, é possível trazer à tona
conhecimentos sobre as principais características que dão forma à paisagem
cultural de um lugar. Esse entendimento foi confirmado a partir do experimento
realizado em Brotas, no interior do estado de São Paulo. Por ele, com o uso de
recursos digitais e exercícios produção gráfico/textual que facilitaram o registro
da percepção e a troca de informações, a cidade passou a ser percebida como
um espaço de expressão social, educadora e dotada de conteúdos simbólicos.
Para chegar a essa conclusão, tendo como referência metodológica a
pesquisa intervenção, buscou-se a colaboração dos moradores e do Governo
Municipal de Brotas em todas as etapas da investigação, uma vez que estes
mostraram anseio pela promoção de um trabalho que resgatasse valores do seu
patrimônio.
Conquanto, no ano de 2016, quando iniciadas as ações em campo, as
pesquisadoras85 encontraram algumas dificuldades, como exemplo a falta de
financiamento da Universidade para uso do transporte coletivo em projetos de
extensão, a redução de recursos do Governo Municipal de Brotas para a
produção de atividades culturais e para a manutenção de equipamentos
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audiovisuais e de suas estruturas físicas. Essas, entre outras, foram barreiras
que tiveram de ser superadas conforme o andamento da pesquisa.
Isso ocorreu porque o Brasil passou por uma intensa crise política e
econômica, sobretudo no Governo Federal que foi administrado, entre os anos
de 2015 a 2019, por três diferentes presidentes. Essa transição no Governo, e
especificamente nas ideologias partidárias, resultou na diminuição de
investimentos para a cultura.
Embora, mantida parte dos projetos e políticas públicas para a formação
cultural, instaurados nos Governos anteriores, os quais são apresentados86 no
capítulo 2, os financiamentos para o andamento de atividades em prol do
patrimônio foram reduzidos, especificamente, porque entre os anos de 2016 a
2018 o Ministério da Cultura (MinC), responsável junto ao Ministério da
Educação pela manutenção das ações de Educação Patrimonial, esteve em
várias pautas do Congresso, correndo o risco de ser extinto, o que de fato se
concretizou no ano de 2019.
Esse desajuste no Governo Federal reverberou sobre a administração dos
municípios e instituições de educação pública, dificultando a gestão de
atividades culturais e outros campos, como os supracitados.
No entanto, esses percalços foram sendo contornados durante o percurso
desta Tese devido à colaboração de pesquisadores e estudantes do Instituto de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que atuaram como
mediadores nos momentos de intervenção, e especialmente porque no ano de
2017 uma nova equipe assumiu a gestão do município de Brotas, e a Secretaria
da Cultura em conjunto com a Secretaria da Educação, na contramão do
Governo Federal, uniram seus interesses e esforços para tornar viável a
implementação da prática proposta nesta investigação.
Evidenciou-se, nessa trajetória, que o termo “recursos” não se refere
apenas a um alto investimento financeiro, mas sim à mobilização e à boa vontade
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de profissionais para a organização dos conteúdos, dos materiais e dos espaços
físicos, para implementação de trabalhos educativos. Ainda, verificou-se que é
necessário que os gestores disponibilizem horários, dentro da programação
educativa e cultural dos municípios, para que a universidade possa intervir no
processo de formação.

Estratégia de observação
A respeito da prática de observação desenvolvida para este trabalho, cabe
resgatar que, por meio do estudo bibliográfico levantado, constatou-se que,
antes de criar estratégias para leitura da paisagem cultural, é necessário
entender como se forma a percepção dos indivíduos em relação à cidade e quais
os meios de registrá-la.
A partir desta concepção foram trazidos como referências no capítulo 1 os
livros a ‘Imagem da cidade’ do urbanista americano Kevin Lynch (1960) e ‘Teoria
da conversação’, do psicólogo inglês Gordon Pask (1976), os quais
demonstraram que a percepção sobre um lugar acontece de duas maneiras
fundamentais: a primeira, na visão de Lynch, se configura em consequência da
vivência entre o sujeito e o ambiente; e a segunda, na perspectiva de Pask, por
meio da relação entre o sujeito, o ambiente e o outro.
Alinhando-se à teoria de Pask, a qual revela a ampliação da percepção a
partir da troca de informações entre dois ou mais observadores, que
experimentaram o espaço, elaborou-se uma estratégia para a leitura da
paisagem cultural, cuja aplicação, além de promover a identificação dos bens
culturais de um lugar, construiu uma ponte de conversas entre os moradores.
A estrutura do exercício se baseou no sistema gráfico, da Teoria da
Conversação, organizado por Pask87, acrescentando a ele, etapas para o
registro das percepções. Como recurso para registro, escolheu-se fazer uso da
fotografia por meio de dispositivos móveis e da manipulação de imagens com o
uso de software livre. Essa escolha foi consequência da análise de
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possibilidades, apresentadas nos capítulos 2 e 3, na qual observou-se obras
artísticas, mídias artísticas, técnicas de produção e o emprego de meios digitais
em ações educativas, que tornam possível a visualização do patrimônio cultural.
A aplicação da estratégia de observação em Brotas foi descrita ao longo do
capítulo 4. Com a descrição, percebeu-se que o uso dos meios tecnológicos
escolhidos foi positivo, uma vez que eles tornaram o processo de leitura imersivo
e interativo. Relatou-se, ainda, as três atividades que foram desenvolvidas junto
à comunidade em momentos distintos da pesquisa:
1. O primeiro faz referência a uma roda de conversa, com moradores e
gestores convidados. Nesta etapa foi possível construir um entendimento inicial
sobre o modo de vida local e entender as necessidades da população frente ao
cuidado com o patrimônio e definir o público alvo para o emprego do exercício;
2. O segundo momento corresponde à efetivação da atividade de
observação que foi realizada com alunos do ensino fundamental de escolas
públicas. Para essa prática, dividiu-se a aplicação do diagrama de observação
da cidade em quatro etapas, conforme o propósito da Educação Patrimonial
(Observação, exploração, registro e apropriação) tratado no capítulo 2. A divisão
permitiu que os participantes construíssem representações gráficas de suas
interpretações;
3. O terceiro se trata de uma exposição dos trabalhos gráficos produzidos
durante a atividade de observação. A exposição foi instalada na praça central de
Brotas e tornou acessível conversas sobre o patrimônio cultural e a preservação
da paisagem entre moradores, turistas e pesquisadores.
Na descrição desses momentos ao longo do capítulo 4, averiguou-se que
a Tese estruturou um processo de retroalimentação de saberes entre a
comunidade e a Universidade, dado que os moradores trouxeram elementos da
memória oral e possibilitaram a construção de uma narrativa sobre o modo de
vida, enquanto as pesquisadoras introduziram práticas de leitura da paisagem
cultural, as quais permitiram a (re)descoberta da história social.
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Registro da percepção
Em relação aos registros da percepção, coletados durante a prática
educativa e analisados no capítulo 5, apurou-se que os mesmos promoveram a
formação de pensamentos críticos sobre o cuidado com Brotas. Conforme
previsto por Pask (1976, p. 25), isso ocorreu porque, ao receberem um conjunto
de informações advindas da percepção do outro e dos dados visualizados nos
espaços da cidade, os indivíduos selecionavam aquelas que achavam coerentes
e “depois determinavam seus valores”.
Os valores empregados ao lugar observado, evidenciaram-se nos relatos
dos participantes. Isso porque, de acordo com a interpretação apresentada na
Tese, o conjunto de depoimentos textuais e de produções de colagens gráficas
mostraram que a paisagem urbana, identificada pelo coletivo, não é feita apenas
pela matéria, mas também pelas camadas invisíveis e sensíveis compostas por
eventos e grupos culturais.
Essa averiguação corrobora com o entendimento de Sandra Pesavento
(2007, p. 1), a qual acredita que o reconhecimento de um lugar se dá a partir das
“representações construídas sobre a realidade”. Também se aproxima da
proposta artística da arquiteta brasileira Virgínia Dolabela (2017, p. 1), que
desenvolve “pensamentos críticos” referentes às relações humanas “com o meio
e a cidade construída”, ambas referências apresentadas no capítulo 1.
Não obstante, a conclusão do exercício mostrou que, quando colocados à
mostra, os registros abriram diálogos entre outros observadores. Fato que
ocorreu, especialmente, durante o momento da exposição pública, onde foi
possível notar que as imagens ressoaram em lembranças afetivas dos
moradores e ao mesmo tempo despertaram a curiosidade dos turistas sobre os
elementos e detalhes presentes no cenário urbano.
Considera-se, então, que todos os envolvidos nessa trajetória (fazendo
menção aos mediadores, aos moradores, aos turistas e às pesquisadoras
responsáveis por esta Tese) descobriram diferentes paisagens de uma mesma
cidade. Ademais, comprovou-se que, com o uso de recursos acessíveis e de
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baixo custo, foi possível ressignificar o espaço urbano de Brotas, tornando-o de
fato um ambiente educativo, ou seja, um local de exploração, o que propiciou,
conforme a proposta das Cidades Educadoras apresentada no capítulo 2, meios
para a “formação cultural de sua população” (AICE, 1990, p. 1).

O inédito
Para reforçar as práticas de formação cultural como diferencial acadêmico
no campo de pesquisas em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, esta
Tese propôs uma estratégia experimental de leitura e registro cognitivo da
cidade, que uniu a práxis educativa às reflexões teóricas a partir da aplicação de
dois modelos conceituais: a Teoria cibernética da Conversação (PASK, 1976) e
a abordagem de Educação Patrimonial (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO,
1999), que foram ampliados por experiências estéticas e criativas de registro,
conforme ilustra o Diagrama 3.

227
Parte 2 Registros

Conclusão

Diagrama 3. Elementos conceituais estruturantes do modelo experimental proposto pela
Tese.

TEÓRIA DA CONVERSAÇÃO

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Estrutura cibernética de
aprendizagem

Estrutura pedagógica de
aprendizagem

Divisão da aprendizagem
em etapas, (Observação,
Registro, Exploração e
Apropriação)

Comunicação,
Interação e
Reconhecimento de
diferentes olhares

ATIVIDADE 1
LEVANTAMENTO,
LEITURA E
OBSERVAÇÃO DA
CIDADE

ATIVIDADE 2
PRATÍCAS
CRIATIVAS

REGISTRO DA
OBSERVAÇÃO

ATIVIDADE 3
SISTEMATIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO TEXTUAL
E GRÁFICA DA
PAISAGEM PERCEBIDA

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019.
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Permitiu explorar a cidade e
experimentar
diferentes
possibilidades de troca de
informações, por meio da
fotografia, da memória oral e
do
diálogo
com
pesquisadores

Possibilitou
que
cada
indivíduo se expressasse de
forma sensível e crítica, e ao
mesmo tempo reconhecesse
elementos da cidade no
registro do outro

Permitiu a ampliação da
percepção sobre a cidade e
seu patrimônio cultural,
instigou a busca por novas
informações para o cuidado
e preservação da cidade e
abriu diálogos sobre as
políticas públicas

Conclusão

Conforme demonstra o Diagrama 3, fez-se uso da Teoria da Conversação,
pois esta promove o reconhecimento de diferentes aspectos em torno de uma
temática de estudo, por meio do entendimento e das referências culturais do
outro. Para alinhar essa proposta conceitual a leitura da cidade, apoiou-se na
Educação Patrimonial para divisão do exercício, uma vez que esta direciona e
sistematiza etapas de aprendizagem que permitem vivenciar os espaços
urbanos e estimular o uso de diversas linguagens, possibilitando momentos de
comunicação.
Ou seja, dividiu-se aqui o processo de comunicação, previsto pela Teoria
da Conversação, em etapas educadoras. Neste processo, incluiu-se a
elaboração de registros gráficos e textuais como linguagem para a troca de
informações, uma vez que se percebeu durante o estudo da percepção, no
capítulo 1, que os registros etnográficos facilitam a representação das
referências culturais do seu autor.
Esses registros, que foram posteriormente impressos e expostos na cidade,
demonstraram de forma sensível a relação dos autores e novos observadores
com espaço, evidenciando o existente e o imaginário. Na visão de Pesavento
(2007, p. 15), é a partir da interpretação deste imaginário que cada indivíduo “[...]
identifica, classifica e qualifica o traçado, a forma, o volume, e os atores [...]” do
espaço urbano.
Averiguou-se ainda, que o imaginário registrado transformou todos os
participantes envolvidos na ação, que passaram a pensar criticamente a respeito
do cuidado com a paisagem, com a memória histórica e individual e com o modo
de vida do lugar. De tal modo, esta Tese se configurou em uma prática de ensino,
permitindo olhar para a cidade de forma transdisciplinar. Tramando arquitetura,
educação, comunicação, arte, história, entre outros estudos sociais, oportunizou
a entendimento coletivo sobre os valores culturais e patrimoniais de Brotas.
Ainda como plano de fundo este estudo demonstrou que:
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✓ A percepção da cidade se constitui por meio das relações humanas e da
observação dos bens materiais e imateriais presentes no ambiente (LYNCH,
1960; PASK, 1976; CALVINO, 1990; PESAVENTO, 2007; HATUKA, 2017).
✓ As etapas da abordagem de Educação Patrimonial facilitam a
compreensão histórica/social a respeito da cidade, despertam sentimentos de
pertencimento e orientam a formação cultural (HORTA; GRUNBERG;
MONTEIRO, 1999; IPHAN, 2014).
✓ A cidade guarda um acervo de informações históricas e afetivas, e quando
explorada se torna um espaço educador (AICE, 1990).
✓ O uso de tecnologias e explorações artísticas facilitam o registro da
percepção. Este registro, quando construído por meio de reflexões coletivas,
permite reconhecer a paisagem cultural (WENDERS, 1994; KOSSOY, 2012;
LÉVY, 1999; CASTELLS, 2011).
Observa-se, diante do exposto, que as camadas de conhecimento
adquiridas pela compilação entre o estudo bibliográfico e o experimento
realizado em Brotas confirmaram a hipótese de que o trabalho educativo
associado à comunicação facilita o reconhecimento da paisagem cultural,
fortalecendo ainda o sentimento de pertencimento e abrindo diálogos sobre a
beleza urbana e possibilidades de implementação de políticas públicas para
preservação do patrimônio e da memória de uma cidade.

Desdobramentos
A partir das verificações apresentadas, e intuindo que o modelo de
observação da cidade pode alimentar outras possibilidades de aprendizagem, os
registros gráficos desenvolvidos durante o experimento em Brotas foram locados
em duas plataformas de visualização: (1) um acervo digital e (2) uma exposição
permanente em realidade aumentada.
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(1)

A primeira plataforma, trata-se de uma ‘Galeria digital’ disposta no

site da pesquisa88, que possibilita a navegação em um cenário virtual, onde estão
expostos os trabalhos dos participantes do exercício de observação, conforme
ilustra a Figura 49.
Figura 49. Galeria digital.

Fonte:
Arquivo
da
pesquisa,
2019.
Disponível
em:
<http://www.nomads.usp.br/pesquisas/preservacaocomosistema/> Acesso em: 17 jul. 2019.

Observa-se, na Figura 49, que o cenário criado para divulgação e arquivo
das Fotocolagens é um acervo interativo. Na plataforma, estão dispostas
miniaturas das imagens ligadas em uma rede visual. Utilizou-se o formato de
rede com o intuito de evidenciar que todas as colagens produzidas estão
conectadas. Isso porque, conforme explicado, a percepção registrada é o
resultado de uma construção coletiva de conhecimento.
Durante a navegação, ao clicar na miniatura, ela se sobrepõe à tela com
um efeito de zoom, revelando para o usuário a imagem ampliada. Ao lado da
imagem, abre-se um quadro de informações. Neste quadro está inserido um

88

A galeria é acesa pelo link: http://www.nomads.usp.br/pesquisas/preservacaocomosistema/galeriadigital.html
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trecho do depoimento do autor, no qual exibe-se o entendimento que o mesmo
buscou retratar.
(2)

A segunda plataforma, elaborada em colaboração com o projeto de

iniciação científica do estudante Lucas Edson de Chico, a partir de um
aplicativo89 gratuito para smartphone, refere-se a uma exposição em Realidade
Aumentada, que permitiu inserir virtualmente as Fotocolagens produzidas em
diferentes lugares da cidade, criando outro percurso de observação. Como
demonstrado na Figura 50.
Figura 50. Exposição em Realidade Aumentada.

Fonte: Arquivo da pesquisa. Foto: Lucas Edson de Chico, Brotas, 2019.

A Figura 50 retrata duas visitantes observando a exposição aumentada.
Ressalta-se que o percurso se inicia na antiga casa de máquinas de Brotas, às
margens do rio Jacaré Pepira. Na construção foi fixado um cartaz que abriga o
tutorial para instalação do aplicativo. Assim que o usuário acessa o aplicativo,

89

Utilizou-se o aplicativo Wallame.
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visualiza, na tela do seu dispositivo móvel um mapa localizador (vinculado ao
Google Maps) com os pontos da cidade nos quais foram anexadas as imagens.
Estes pontos fazem referência aos locais onde os detalhes para as
Fotocolagens foram coletados, o que induz o visitante a percorrer pela área
demarcada. Ao posicionar o smartphone sobre a imagem aumentada, o
observador também terá acesso a informações em formato de texto sobre a
memória histórica e afetiva dos bens e detalhes registrado. Alguns exemplos
foram disponibilizados para conferência no Apêndice V.
Nota-se que, diferente da primeira, essa plataforma não se trata apenas de
um recurso de visualização, posto que assim como as Instalação Duality de
Joachim Sauter e o aplicativo Architip, elaborado pela equipe do professor Yaron
Beneventi, apresentados no capítulo 190, ela se trata de uma intervenção que
agrega informações e novos usos para o espaço, de modo que propicia uma
continuação do exercício de observação e um primeiro exemplo de
desdobramento do trabalho.
Acredita-se que esse exemplo de construção híbrida pode despertar o
interesse, de diferentes instâncias, para o desenvolvimento e aprofundamento
de outras didáticas de aprendizagem. Na visão do pesquisador Fernando Birello
de Lima91, que foi colaborador no processo de implementação das plataformas:
Ao trabalhar com plataformas de visualização em Realidades
Aumentadas, acredito que a própria cidade, seus trajetos,
cenários, lugares, se tornam um imenso texto coletivo
hyperlinkado e, portanto, passível de ser um memorial,
patrimonial. No meu ponto de vista, é encantador cogitar as
possibilidades qualitativas de leitura e interação, para com o
espaço cultural edificado, que essas plataformas sugerem e
antevêem (LIMA, 2019, s/p).

Assim como a visão relatada pelo pesquisador, espera-se que essas
plataformas, em conjunto com a estratégia que se estruturou no decorrer desta
pesquisa de doutorado, potencializem futuras propostas e trabalhos educativos

90

Ver esse estudo nas páginas de 57 a 64, desta Tese

91

Pesquisador de Mestrado no grupo de pesquisa Nomads.usp.
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para o reconhecimento de diferentes lugares e facilitem o entendimento sobre o
valor histórico/afetivo/cultural do patrimônio de Brotas.

Projeções Futuras
Acredita-se que a Tese e seus desdobramentos abrirão futuros caminhos
de aprendizagem, que poderão ser aplicados para discussão de diferentes
temáticas. No entanto, para dar continuidade especificamente aos estudos da
paisagem cultural, sugere-se, entre outros, a realização de:
✓ Estudos históricos/críticos de um lugar, por meio do registro;
✓ Estudos culturais sobre o patrimônio imaterial de um grupo social;
✓ Percursos interativos de visitação da cidade, com o uso de QR Codes,
inteligência artificial, entre outros;
✓ Leituras interdisciplinares sobre o patrimônio arquitetônico, com o uso de
georreferenciamento, scannerização 3D e fotogrametria;
✓ Cursos de formação em processos de restauro e conservação;
✓ Oficinas criativas em torno da memória oral;
✓ Oficinas de gestão democrática e colaborativa para manutenção de um
bem;
✓ Videodocumentários;
✓ Exercícios para discussão de legislações que reforcem a valorização e
preservação de um lugar.
Nesse levante de possibilidades, nota-se três caminhos para formação
cultural: (1) Pesquisas acadêmicas, (2) Ações Educativas e (3) Políticas sociais,
conforme apresenta a Figura 51.
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Figura 51. Caminhos para aprendizagem propiciados pela estratégia.

ESTRATÉGIA DE OBSERVAÇÃO (Workshop de Fotocolagem)

ACERVO DE INFORMAÇÕES:

REGISTRO:

sobre o patrimônio cultural da
cidade de Brotas

representação empírica da
percepção acerca da cidade

Novas formas de vizualização da informação:
Intervenção em Realidade Aumentada

PESQUISAS ACADÊMICAS
(resultados possíveis)

AÇÕES EDUCATIVAS
(resultados possíveis)

Observadores participantes da primeira
ação e novos observadores lendo o
lugar

POLÍTICAS SOCIAIS
(resultados possíveis)

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019.

Depreende-se com a Figura 51 que a estratégia de observação é um
exercício inicial que permite o aprofundamento de vários conteúdos à luz de
diferentes disciplinas. Isso ocorre porque os participantes orientados pela
temática proposta podem recortar e remontar a paisagem e, dessa forma, contar
a história do lugar de um modo diversificado. Esse fato torna o processo de
construção de saberes interativo e atrativo.
Desse modo, além de contribuir como referência para pesquisas
acadêmicas e exercícios educativos que busquem desenvolver mapeamentos
junto a um grupo social, abarcando meios e recursos tecnológicos, esta Tese
pode dar suporte para a conjectura de ações políticas de formação social, em
prol da preservação e do registro da memória da cidade, a qual está sempre em
processo de transformação.
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2019 / Territórios Aumentados
Pesquisa de Iniciação Cientifica do aluno Lucas Edson de Chico
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Site da pesquisa: http://www.nomads.usp.br/pesquisas/territoriosaumentados/

Projetos de extensão realizados em colaboração
2016 / 2017 Projeto Cartografias Urbanas, Núcleo de Habitares Interativos,
Nomads.usp
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.Site do
projeto: http://www.nomads.usp.br/cartografiasurbanas/

2017 / 2018 Percursos Virtuais: Colaboração em Narrativas do Patrimônio
Cultural de São Carlos, SP. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo.
Fundação
Pró-memória
de
São
http://www.nomads.usp.br/percursos/
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Carlos.

Site

do

projeto:

APÊNDICE
APÊNDICE I Formulário para entrevista coletiva
FORMULÁRIO DE ENTREVISTA
ETAPA: RODA DE CONVERSA - OLHARES DE BROTAS

FOTO

NOME COMPLETO:_________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ________/________/________
ANO EM QUE CHEGOU À CIDADE DE BROTAS: __________ NASCEU EM BROTAS
PROFISSÃO__________________________________________________________________________________

ATIVIDADES QUE DESENVOLVE NA CIDADE:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
AUTORIZO O USO DE MEUS DADOS E MINHA IMAGEM, ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE PARA O PROJETO DE DOUTORADO PRESERVAÇÃO COMO
SISTEMA, DESENVOLVIDO NO INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
(CAMPUS SÃO CARLOS) DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
________________________________________________________________
ASSINATURA
DATA____/____/2016
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APÊNDICE II Autorização do uso de imagem da ação
educativa
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM DE MENOR DE IDADE NO
WORKSHOP OLHARES DE BROTAS

Eu___________________________________________________________________
__________

portador

do

RG

nº_______________________,

_________________________________,

residente

CPF

à

Av/Rua

_________________________________________________________________,
_________,

município

AUTORIZO

o

de

________________________________/
uso

da

imagem

do

nº

São

nº.

Paulo.
menor

___________________________________________________________________ e
qualquer material entre fotos e documentos produzidos no workshop de Fotocolagem
Digital, para ser utilizado na Tese de doutorado da pesquisadora Msc. Jessica Aline
Tardivo. A presente autorização é concedida de forma gratuita, abrangendo o uso da
imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes
formas: livros, catálogos, revista, jornal, entre propagandas para televisão aberta e/ou
fechada, vídeos, filmes e documentários, desde que sejam para fins educativos. Ficando
vedada o uso da imagem para propaganda e publicidade. Assino a presente
autorização, com vistos da pesquisadora em 02 vias de igual teor e forma.

_________________________________________________________________
Assinatura do Responsável
_________________________________________________________________
Visto da Pesquisadora Jessica Aline Tardivo

Brotas, dia _____ de fevereiro de 2018.

Nomads.usp, localizado no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo, na Av. Trab. São-Carlense, 400 - Parque Arnold Schimdt, São Carlos – S P. Os
responsáveis poderão entrar em contato com o pesquisador pelo número de telefone:
(16) 3373-8297, e pelo e-mail: jessica.tardivo@usp.br
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APÊNDICE III Folheto explicativo da exposição
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APÊNDICE IV Questionário da ação educativa

Nome Completo:

1.

O ato de fotografar:

Facilitou identificar pontos específicos da arquitetura
Possibilitou o registro do modo de vida, costumes e rotina das pessoas na cidade
Permitiu mostrar as imagens que mais lhe interessa
Não mudou em nada seu olhar sobre a cidade
Comente:
____________________________________________________________________________

2.

Qual imagem representa a identidade visual da cidade?

3.

Depois do exercício você, qual o seu sentimento em relação a cidade?

Comente:
____________________________________________________________________________

4.

Sobre o patrimônio cultural da cidade, qual a percepção que tiveram ao conhecer

o trabalho dos demais participantes?
Sinto que a cidade é bem cuidada e preservada
Sinto que os moradores se preocupam em cuidar da cidade
Sinto que faz a cultura, arquitetura e manifestações da cidade fazem parte da história e memória
da minha família
Não é cuidada como deveria
Comente:
____________________________________________________________________________

5.

Após a atividade o que você redescobriu sobre a cidade?

____________________________________________________________________________
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APÊNDICE V Exemplo de informações anexas na cidade
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ANEXO
ANEXO I Fotocolagens produzidas
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