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APRESENTAÇÃO

Os anos de 2020 e 2021 se constituíram para todas as sociedades um marco da
primeira metade do século XXI a serem lembrados. Aquilo que os livros de História e as
aulas acaloradas dos professores da educação básica tratavam, sobre as epidemias,
como parte da formação das sociedades antigas, bate à nossa porta levando ao futuro
uma disputa acirrada entre a dor da memória e o desejo de prevalecer o esquecimento.
Nesse ambiente, a Ciência foi chamada a se pronunciar.
Trata-se de um conceito refinado, pouco abordado ou apresentado, por vezes se
sabe sobre suas imperfeições, e a ela se atribui o desejo incontestável de uma verdade,
transfigurada como cura. Apesar de prevalecer essa visão, Ciência é, ou deveria ser, a
junção de três aspectos. A observação de uma realidade, a partir de uma relação
desafiadora conosco, com os outros e o espaço que habitamos, a teoria disponível para
esse turbilhão de curiosidades e perguntas, e a metodologia, que traz os desafios na
condução desse olhar e posterior entendimento.
A obra Patrimônio, Educação e Cultura apresenta à comunidade acadêmica
muito mais que um livro, ele alimenta almas. Não me parece menos poético, quando
essas almas estão aflitas para encontrar na Ciência o conforto do saber e do
conhecimento.
Três temas desafiadores nessa obra serão apresentados a partir das relações
de proximidade. A cultura será mostrada dentro de suas materializações, afinal não são
meras obras arquitetônicas a serem descritas, construções sim, mas constituídas a partir
de um conceito mais amplo, o patrimônio, algo vivo e atual. Já a afrodescendência
transita com certo conforto na educação, na cultura, aqui abordada de forma clara e
envolvente. O passado, o além-mar e as conexões entre a formação do povo brasileiro
e a sala de aula de uma escola pública são reconfigurados e compreendidos no agora,
nas práticas de ensino de professores pedagogos que lidam diretamente com crianças.
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A pretensão dessa obra é exatamente esta: ao tratar de temas sensíveis, dentre
eles patrimônio histórico e educação, romper com a perspectiva tradicional. Temas
esses que aparentemente não possuem alguma relação, mas passado, presente e futuro
se misturam em busca de respostas, de passos mais firmes para as práticas docentes,
afinal estamos lidando com crianças e adolescentes na sua fase de formação da
cidadania, os quais se preparam para entender um pouco mais si próprios, para conviver
com os outros e com seus registros, enfim com o lugar onde vivem.
O porte desta publicação fortalece a teoria relacionada não somente à História
como parte integrante dos currículos escolares no Brasil. Ela atende aos professores de
licenciatura na sua trajetória, no exercício diário que envolve, dentre outros elementos,
os conhecimentos tão necessários ao fortalecimento da prática docente. Além disso, o
conceito de Ciência é desvelado como lugar privilegiado do saber onde as verdades são
transitórias, umas com maior durabilidade, outras, entretanto, são efêmeras. Tratar de
temas, como os aqui apresentados, é refletir sobre a vivência acadêmica, com isso a
observação da vivência escolar, o patrimônio histórico como uma construção ou
elaboração coletiva de um momento, a teoria pertinente às temáticas e as metodologias
de pesquisa apresentadas nos diversos artigos tornam a atividade de pesquisa um ato
apenas na trajetória de futuros e dos já experimentados professores, lembrando sempre
que educar é o maior desafio.

Prof. Jeimes Mazza Correia Lima
Historiador. Doutor em Educação Brasileira
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Janote Pires Marques1
Larissa Alves da Silva2
1 INTRODUÇÃO
O patrimônio cultural e a história do lugar onde se vive constituem um campo
fértil e interdisciplinar de estudos e de trabalho de acadêmicos, professores, estudantes
e membros de movimentos sociais. Historiadores, antropólogos, sociólogos, escritores
e educadores de um modo geral vêm se dedicando a essas temáticas, potencializadas
pelas interfaces com temas transversais, como as políticas da diversidade cultural e
direitos culturais.
Direitos à memória e ao patrimônio cultural fazem parte da cidadania (CHAUÍ,
2006). Por esta perspectiva, movimentos étnico-culturais, associações de bairros,
amigos dos museus e do patrimônio, organizações não-governamentais têm
reivindicado igualmente o mesmo espaço. Todos amparados pela Constituição Federal,
a Lei de Diretrizes e Bases e os Parâmetros Curriculares Nacionais as quais propõem
interligações entre a cultura e a cidadania.
A homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), por sua vez,
contemplou a educação patrimonial no currículo dos anos iniciais do ensino
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fundamental, ressaltando a necessidade de se trabalhar este objeto de conhecimento
no componente curricular História, assim como a identificação e o reconhecimento dos
patrimônios históricos e culturais. Mais especificamente, a BNCC estabelece que, no
terceiro ano do fundamental, sejam estudados o patrimônio histórico e cultural, os
marcos de memória e os espaços públicos e privados da cidade (BRASIL, 2017).
Além dessas proposições, cabe ressaltar que esta pesquisa foi parcialmente
publicada (MARQUES, 2021). Na versão atualizada aqui apresentada, acrescentaram-se
novas discussões teóricas e foram realizadas coletas de dados em campo, bem como a
discussão destes dados. Além disso, considerando que os autores desta pesquisa têm
experiência de atuação na escola básica e, justamente como fruto destas vivências,
observam que há dificuldades em se implementar temáticas relacionadas ao
patrimônio, duas questões se colocam: 1) Como a BNCC, no que refere aos objetos de
estudo ligados ao patrimônio e à história local, está sendo implementada nas escolas?
2) Quais metodologias e materiais didáticos os professores utilizam em sala de aula para
o estudo da memória e história locais?
Considerando estes elementos iniciais, este trabalho tem como objetivos estudar
a implantação da BNCC no que se refere à componente curricular História no 3º ano do
ensino fundamental; e discutir possibilidades metodológicas no estudo patrimônio
cultural nas aulas de História.

2 METODOLOGIA

Considerando a tipologia, quanto à sua finalidade, essa pesquisa se constituiu
como básica, ou seja, reúne estudos visando discutir um objeto de estudo e contribuir
para o desenvolvimento do conhecimento. Quanto nível, classifica-se como
exploratória, mas aproxima-se de uma pesquisa descritiva, na medida em que elenca
opiniões sobre a temática investigada (GIL, 2010).
Esta pesquisa também apresenta uma abordagem bibliográfica, considerando
que foi desenvolvida a partir de material já elaborado (GIL, 2010), como, por exemplo,
livros e artigos científicos. Assim, o conceito de patrimônio histórico e cultural é
8

discutido a partir de Nogueira (2008), Gonçalves (2003), Varine-Bohan (2012) e Frago
(2011). Já a noção de educação patrimonial vem à baila de acordo com Horta (1999),
Ramos (2004) e Fernandes (1993). Por sua vez, os trabalhos de Bittencourt (2011) e de
Guimarães (2012) embasam a discussão sobre a interligação da educação patrimonial
com o estudo do meio e da História local.
Além disso, houve coleta de dados em campo, buscando-se maior aproximação
entre o objeto estudado e a articulação do real com o teórico (MINAYO, 2013). Por
conseguinte, foram escolhidas duas escolas da rede municipal de ensino de Fortaleza
para se proceder uma investigação empírica de como o patrimônio cultural e o ensino
da histórica local são abordados.
Quanto aos participantes da pesquisa, foram convidados os professores de
História no 3º ano em cada uma destas escola, tendo como critério básico já estar na
respectiva rede de ensino desde pelo menos 2018, quando começou a implementação
da BNCC. Todas as duas escolas possuem apenas um professor do ano investigado, e os
dois docentes aceitaram participar voluntariamente da pesquisa, bem como assinaram
o TCLE (Termo de Compromisso Livre e Esclarecido). Devido ao contexto da pandemia
do Covid-19, as entrevistas foram feitas por meio do Google Meet.

3 O PATRIMÔNIO CULTURAL E SUA HISTORICIDADE

Portadora de uma historicidade, a noção de patrimônio cultural, enquanto signo
de cultura, depende das concepções que cada época atribui à função do patrimônio. De
acordo com Nogueira (2008), a questão do patrimônio e das políticas de preservação a
ele relacionadas evidenciam um campo de conflito material e simbólico entre classes,
grupos ou etnias na constituição de uma memória coletiva ou de grupo.
Cabe ressaltar que a expressão “patrimônio cultural” é mais ampla do que a
noção de patrimônio histórico, pois abarca não apenas a herança histórica, mas também
ecológica de uma região. Umas das referências para a noção de patrimônio cultural é o
documento elaborado pela Convenção sobre a Preservação do Patrimônio Mundial
Cultural e Natural, realizada em Paris, em 1972, e promovida pela Unesco. Tal
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documento detalhou o patrimônio cultural como: 1) monumentos, ou seja, obras
arquitetônicas, esculturas, pinturas, peças arqueológicas que tivessem valor universal
excepcional do ponto de vista da história, da arte e das ciências; por exemplo, a
Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, no Ceará; 2) conjuntos, ou seja, grupos de
construções isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou
integração na paisagem têm valor universal excepcional do ponto de vista da história,
da arte ou da ciência; no Brasil, por exemplo, os centros históricos de Salvador, Olinda
e Ouro Preto; 3) locais de interesse, ou seja, obras do homem, ou obras conjugadas do
homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um
valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou
antropológico. No Brasil, por exemplo, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí;
e as Missões Jesuíticas de São Miguel, no Rio Grande do Sul (CONVENÇÃO, 1972).
Com o tempo, a noção de patrimônio cultural foi sendo ampliada para além dos
aspectos físicos. Passou a abranger, também, os saberes populares, as línguas, as festas,
as religiões, culinária, danças, transmitidos oral ou gestualmente. Gradativamente, a
noção de patrimônio cultural foi sendo ampliada, tornando-se mais abrangente e
interdisciplinar.
Atualmente, o patrimônio cultural pode ser dividido em três grandes categorias
de bens culturais: 1) os pertencentes ao meio ambiente, como os recursos naturais (rios,
florestas, animais), aspectos de especial importância para sociedades tradicionais; 2) o
conhecimento, a técnica, o saber-fazer, compreendendo toda a capacidade de
sobrevivência do homem em seu meio ambiente; essa categoria inclui elementos
“intangíveis” do patrimônio cultural; 3) os bens culturais propriamente ditos, que
englobam toda a sorte de coisas, objetos, artefatos e construções obtidas a partir do
próprio meio ambiente e do saber-fazer humano.
Esta ampliação da noção de patrimônio dialoga com pesquisas desenvolvidas nas
últimas décadas, como o trabalho do professor José Reginaldo dos Santos Gonçalves
(2003), que destaca o surgimento da qualificação de patrimônio “imaterial” ou
“intangível”, opondo-se ao chamado “patrimônio de pedra e cal”. Nessa nova categoria,
a ênfase é menos nos aspectos materiais e mais nos aspectos ideais e valorativos.
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Gonçalves não propõe um tombamento dos bens listados nesse patrimônio, mas, sim,
um acompanhamento dessas categorias para verificar permanências e transformações.
Ao se flexibilizar os usos da categoria patrimônio, ampliam-se as possibilidades de
significados que essa categoria pode assumir.
Gonçalves exemplifica com seus estudos sobre as Festas do Divino Espírito Santo,
entre imigrantes açorianos no Brasil. O citado pesquisador toma emprestado a
expressão “fato social total”, de Marcel Mauss, para se referir à Festa do Divino, na
medida em que esse evento envolve religião, música, culinária, rituais, técnicas, estética,
entre outros aspectos. Isso suscita algumas questões voltadas às múltiplas apropriações
desse “patrimônio”. Do ponto de vista dos devotos, a coroa, a bandeira, as comidas, os
objetos são, de certo modo, manifestações do próprio Espírito Santo. Do ponto de vista
dos padres, são apenas “símbolos”, ou seja, são matéria e não se confundem com o
espírito. Do ponto de vista dos pesquisadores, podem ser representações materiais de
uma “identidade” ou “memória” étnica. Esses diversos significados não se excluem. As
pessoas podem operar ora com um, ora com outro significado. A “coroa do divino”
exposta num museu pode estabelecer a mediação entre visitantes e a “cultura
açoriana”, tornando “visível” essa dimensão do “invisível”. Já em uma irmandade
religiosa, não se trata de uma simples coroa de prata. Circulando entre os irmãos, em
cerimônias, almoços rituais, a “coroa do divino” manifesta a presença do Espírito Santo,
propiciando uma mediação sensível entre a divindade e seus devotos. Gonçalves
defende, portanto, que não é possível preservar uma “graça” recebida ou tombar os
“sete dons do Espírito Santo”, mas é possível preservar, por meio de registros e
acompanhamentos, lugares, objetos, conhecimentos culinários, entre outros elementos
da Festa do Divino. É nessa direção que deve caminhar a noção de “patrimônio
intangível” (GONÇALVES, 2003).
Entretanto, não há necessariamente uma dicotomia entre patrimônio material /
imaterial, tangível / intangível, até porque essas categorias podem se complementar na
formação da cultura de um povo. Mas entrar na discussão puramente teórica quanto à
“materialidade” ou ‘imaterialidade” das experiências históricas e culturais é correr o
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risco de cair num “torneio vão de ideias”, utilizando-se aqui uma célebre expressão de
Lucien Febvre.
Outro exemplo de pesquisa ligada à ampliação da noção de patrimônio cultural
é a desenvolvida por Varine-Bohan, formulador do conceito de “Ecomuseu”, que
defende novos modelos de museus, destacando os paradigmas científico-filosóficos
contemporâneos em oposição ao modelo tradicionalista cartesiano. Para Varine-Bohan,
o “novo museu” é diferente do “museu” tradicional em três vértices principais: 1) realce
ao território, seja meio ambiente ou local, em vez de se realçar o prédio institucional; 2)
ênfase colocada no patrimônio, em vez de ser dada à coleção; e 3) importância
dada comunidade local em oposição ao enfoque dado aos visitantes nos museus
tradicionais. A preocupação de Varine-Bohan, portanto, é com o caráter social da
experiência museológica, bem como com a interligação entre o patrimônio cultural, a
ação comunitária e o desenvolvimento local sustentável (VARINE-BOHAN, 2012).
O patrimônio, pois, não vem dado. Não pode ser visto de forma naturalizada. É
um processo inacabado de construção e reconstrução e interliga-se à memória e ao
protagonismo dos sujeitos que interagem com esse patrimônio. Disso decorre, segundo
Frago (2011), que as lutas para se apoderar da memória social de determinado grupo
afetam o que em cada momento se considera patrimônio digno de ser conservado e
convertido em lugar de memória. Decorre, também, que a noção de patrimônio tem
sido ampliada, desde o campo histórico, para outros âmbitos, como o paisagístico e o
meio ambiente, até chegar a cunhar-se a noção de patrimônio cultural imaterial para
referir-se aos usos, instrumentos, artefatos e espaços culturais que lhes são inerentes,
e que os respectivos grupos e comunidades reconheçam como parte integrante de seu
patrimônio cultural.
Importa destacar, porém, que a noção de patrimônio implica a atribuição de
significados e a constituição de uma memória. Segundo Frago (2011), a memória é uma
construção individual ou coletiva do passado. Pretende-se algo é, quando muito, dar seu
testemunho. A História é – ou pretende ser – um saber científico que, partindo de alguns
pressupostos teóricos, busca interpretar fatos, processos, continuidades e mudanças.
Essa interpretação tem, pelo menos teoricamente, pretensão de verdade e, quando não
12

é possível, de verossimilhança, probabilidade ou plausibilidade. A História implica,
portanto, uma tripla operação que não exige o testemunho da memória: 1) selecionar
documentos e submetê-los à crítica; 2) construir uma explicação inteligível e; 3) dar uma
forma escrita, oral, visual ou audiovisual à dita construção.

4 O ESTUDO DA HISTÓRIA LOCAL EM SALA DE AULA

A partir do que já foi discutido, podem-se perceber os nexos entre memória,
patrimônio cultural e História local. Paradoxalmente, o crescente interesse pela
memória e pelo patrimônio se produz num momento caracterizado pela desmemória, a
destruição do comum ou do comunitário, e das profundas mudanças nos meios e
suportes de transmissão entre as gerações, do saber e do conhecimento que em cada
momento se considera valioso.
No centro de tudo isso está a educação institucional, incluindo o ensino de
História, essa atividade que as sociedades têm, ao longo de vários séculos, levado a cabo
de modo sistemático e formalizado. A construção do conhecimento histórico pode-se
dar dentro da escola ou fora dela. Em ambos dos casos existem múltiplas possibilidades
de diálogo com o patrimônio cultural e com a educação patrimonial.
Segundo Horta (1999), “educação patrimonial” é 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 do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em seus
múltiplos significados, o trabalho de educação patrimonial busca levar crianças e adultos
a um processo ativo de apropriação e de valorização da 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. O
conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades de sua própria
cultura são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens,
assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade (pertencimento) e de
cidadania.
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Ainda segundo Horta, a educação patrimonial é um instrumento de
“alfabetização cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o
rodeia, levando-o à compreensão do universo cultural e da trajetória histórico-temporal
em que está inserido. Esse processo leva ao reforço da autoestima dos indivíduos e
comunidades e à valorização da cultura brasileira, entendida como múltipla e plural.
Esse processo educacional implica diálogo permanente e interação entre as
comunidades e os agentes responsáveis pela preservação e pelo estudo dos bens
culturais, possibilitando a troca de conhecimentos e a formação de parcerias para a
proteção e a valorização desses bens.
Quanto à interligação das noções de cultura e educação patrimonial, Horta
(1999) destaca que todas as ações por meio das quais os povos expressam suas formas
específicas de ser, constituem a sua cultura, a qual vai, ao longo do tempo, adquirindo
formas e feições diferentes. Ainda nessa mesma obra, Horta defende que a cultura é um
processo eminentemente dinâmico, transmitido de geração em geração, que se recria
no cotidiano do presente, na solução dos grandes e pequenos problemas que cada
sociedade ou indivíduo enfrentam. Neste processo dinâmico de socialização em que se
aprende a fazer parte de um grupo social, o indivíduo constrói a própria identidade.
Reconhecer que todos os povos produzem cultura e que cada um tem formas diferentes
de se expressar é aceitar a diversidade cultural. Não existem, pois, culturas mais
importantes de que outras.
Vale destacar que, por longo tempo, valorizaram-se mais as culturas escritas e
menos as culturas orais, porém é preciso reconhecer que a tradição oral é base cultural
de muitos povos e grupos sociais. Então, na discussão sobre patrimônio, é necessário
compreender que a dimensão imaterial muitas vezes passa pela oralidade. Por exemplo,
é por meio da tradição oral que a história e a cultura de diversos povos africanos têm
em boa parte sido transmitida de forma intergeracional (MARQUES, 2017).
No Brasil, país pluricultural, o patrimônio cultural não se resume a objetos
históricos e a monumentos. Existem outras formas de expressão cultural que
constituem o “patrimônio vivo” da sociedade brasileira. Artesanato, uso de plantas
medicinais, a culinária, danças e músicas, modos de falar e de vestir, os rituais, festas
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religiosas revelam os múltiplos aspectos que pode assumir a cultura viva e presente de
uma comunidade. Assim, os saberes dos povos indígenas da floresta amazônica, os
maracatus cearenses, as vaquejadas do Pantanal, a festa do divino são exemplos da
“cultura viva” que pode ser trabalhada e conhecida por meio da educação patrimonial.
Faz parte do processo de educação patrimonial desenvolver habilidades em
interpretar os objetos e fenômenos culturais, sendo que o desenvolvimento dessas
habilidades amplia a capacidade de compreensão do mundo.
Nesse sentido, Horta (1999) propõe uma metodologia para a educação
patrimonial, que pode ajudar os professores a utilizar objetos culturais na sala de aula
ou nos próprios sítios onde estão localizados. A proposta é utilizar a educação
patrimonial como “peça-chave” no currículo, e não como mera “ilustração” das aulas.
Assim, ainda segundo Horta (1999), uma vez definido o objeto / fenômeno /
tema de estudo, a ação educativa se desenvolverá ao longo das seguintes etapas: 1ª)
Observação: identificação do objeto, função, significados; desenvolvimento da
percepção visual e simbólica. Isso pode ser feito por meio de perguntas, manipulação
de objetos, medição, anotações; 2ª) Registro: fixação do conhecimento percebido,
aprofundamento da observação e análise crítica. Isso pode ser feito por meio de
desenhos, descrição verbal ou escrita, gráficos, fotografias, maquetes, mapas e plantas
baixas; 3ª) Exploração: desenvolvimento das capacidades de análise e julgamento
crítico, interpretação das evidências e significados. Isso pode ser feito por meio da
análise do problema, levantamento de hipóteses, discussão, pesquisas em outras
fontes, como bibliotecas, arquivos, cartórios, instituições, jornais, revistas; 4ª)
Apropriação: envolvimento afetivo, internalização, desenvolvimento da capacidade de
autoexpressão, participação criativa, valorização do bem cultural. Isso pode ser feito da
recriação, releitura, dramatização, em diferentes meios de expressão como a pintura,
escultura, música, poesia, filme e vídeo.
Ressalte-se, entretanto, que qualquer exposição tem um alinhamento teórico e
político, ou seja, “não há museu inocente”. É o que defende Ramos (2004). Para o autor
em tela, uma das problemáticas dos museus históricos é a construção do saber histórico.
No entendimento de Ramos, o museu muitas vezes peca pela omissão em se articular
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com o lugar de produção do conhecimento. O museu não deve ser um apêndice da
escola; nem se deve escolarizar o museu, mas torná-lo mais didático, lúdico,
provocativo, criar relações mais profundas e variadas com os seus visitantes. O museu
deve ser um local de produção de conhecimento. Nessa perspectiva, Ramos busca um
diálogo com o conceito de “palavras geradoras”, de Paulo Freire, propondo os “objetos
geradores”. Assim, se as “palavras geradoras” são um meio de buscar uma alfabetização
de um determino grupo com um conjunto de palavras que tivessem um profundo
significado, para quem iria ser alfabetizado, o mesmo pode ocorrer com os objetos.
Os “objetos geradores” seriam aqueles responsáveis por motivar reflexões sobre
as tramas entre sujeitos e objetos do cotidiano, entender que os objetos expressam
traços culturais, são criadores e criaturas do ser humano. São os “objetos geradores”
que devem estabelecer um diálogo entre o que sabe, o que se vai saber, buscando na
leitura dos objetos novas leituras. (RAMOS, 2004).
Segundo Fernandes (1993), a educação patrimonial utiliza-se, também, de
museus, monumentos, arquivos, bibliotecas – os “lugares de memória”, utilizando-se a
expressão do historiador francês Pierre Nora, no processo educativo, a fim de
desenvolver a sensibilidade e a consciência dos educandos, futuros cidadãos, da
importância da preservação desses bens culturais.
A educação patrimonial é a educação voltada para as questões atinentes ao
patrimônio cultural, que compreende desde a inclusão nos currículos escolares de todos
os níveis de ensino, de disciplinas e conteúdos programáticos que versem sobre o
conhecimento e conservação do patrimônio histórico, até a realização de cursos de
aperfeiçoamento e extensão para os educadores da comunidade em geral, a fim de
habilitá-los a despertar nos educandos e na sociedade o senso de preservação da
memória histórica e o consequente interesse pelo tema.
Bittencourt (2011) destaca a interligação da educação patrimonial com o estudo
do meio. Muitas vezes, o estudo do meio ocorre em lugares com monumentos históricos
e por meio da educação patrimonial. O estudo desses “lugares de memória”, nos termos
colocados por Pierre Nora, amplia o conhecimento sobre o passado e sobre as relações
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que a sociedade estabelece com ele. Nesse processo, cabem questões, tais como: o que
é preservado, por quem é preservado, como é preservado, por que é preservado?
Guimarães (2012), por sua vez, defende que o estudo do meio é um dos
caminhos para o estudo da História local, destacando as possibilidades de os alunos –
mediados pelo professor – iniciarem-se no método de investigação histórica,
valorizando, por exemplo, a crítica às fontes e a elaboração de interpretações sobre o
passado de determinada sociedade.
Todas essas questões ajudam a refletir sobre o que tem sido constituído como
memória social, como patrimônio da sociedade, e indagar se existe uma valorização da
memória de todos os setores da sociedade. É importante que o professor de História
procure despertar nos alunos o olhar de que todo o meio, urbano ou rural, está situado
no tempo, e possui uma historicidade, que deixou vestígios de existências anteriores.
Podem ser objetos, prédios, documentos, imagens, memórias. Essas marcas do passado
são as fontes históricas – escritas e não escritas – que se tornam material de estudo.
Bittencourt (2011) considera que o estudo do meio é um método de investigação
cujos procedimentos se devem ater a dois aspectos iniciais. O primeiro deles é que esse
método é um ponto de partida, não um fim em si mesmo. O segundo é que sua aplicação
resulta sempre de um projeto de estudo que integra o plano curricular da escola e pode
ser integral (abrange todos os aspectos da área delimitada, por exemplo, a cidade) ou
parcial (abrange somente um aspecto, por exemplo, os transportes da cidade). Além
disso, o estudo de meio engloba três aspectos: aprofundamento de conteúdos
(conceitos e informações de cada uma das disciplinas envolvidas), a socialização dos
alunos e a sua formação intelectual (observação, comparação, analogias).
Ainda segundo Bittencourt (2011), o método representa, para cada um desses
aspectos, o fator de integração. Três etapas fundamentais integram o estudo do meio:
preparação prévia (estudo prévio do local, definição da problemática a ser estudada,
organização do roteiro), atividades de campo propriamente ditas e retorno do trabalho
na sala de aula (o professor pode mostrar fontes aos alunos, que podem compará-las
criticamente com as que viram no campo).
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É necessário, pois, o docente considerar os aspectos históricos do lugar onde a
escola está inserida, buscando motivar os alunos no desenvolvimento de ações dentro
e fora da escola, de modos que possam, junto com a comunidade, contribuir no
conhecimento do patrimônio histórico e da cultura local. A conscientização da
valorização do patrimônio dentro da escola é de suma importância para a formação
cultural dos alunos (PIRES; MARQUES, 2021).
Cabe destacar que a valorização da História local nas propostas de ensino de
História não é uma questão nova no Brasil. Essa forma de estudo da história já aparecia
como componente curricular desde 1930, no documento “Referências Curriculares e
Instruções Metodológicas”, que integravam a legislação educacional à época. No final
da década de 1990, entretanto, o interesse pela História local no ensino cresceu sob
influência dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), elaborados pelo Ministério da
Educação. A diretriz nacional curricular toma a História Local como um dos eixos
temáticos dos conteúdos nos anos iniciais do ensino fundamental e como metodologia
de ensino nos outros anos da escola básica. A opção pela História local tem como
proposta desenvolver a noção de pertencimento do aluno a um determinado grupo
social e cultural, por meio, do estudo da diversidade dos modos de viver no presente e
no passado da localidade.
A BNCC, homologada em fins do ano de 2017, contemplou a educação
patrimonial no ensino fundamental, particularmente na componente curricular História,
sendo que, no terceiro ano, devem ser estudados os patrimônios e marcos de memória
locais. (BRASIL, 2017).
É importante ressaltar que “local” não é necessariamente algo que está perto ou
é mais conhecido. Por outro lado, é imprescindível que os professores saibam articular
os objetos de conhecimento trabalhados em sala de aula com o ambiente local e mais
próximo dos alunos (CHAVES; SATAMATTO, 2015).
A Histórica local permite ao educando perceber-se como sujeito da História, e
não um mero espectador. Assim, a valorização de narrativas locais, que foram excluídas
e marginalizadas nas interpretações dominantes da História, há um ganho pedagógico
no que ser refere ao ensino de História. Entretanto, a História local não deve ser tratada
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como apenas um conteúdo a ser ensinado. Ela pode constituir uma espécie de estratégia
pedagógica que trate metodologicamente dos conteúdos a partir da realidade local. Ela
deve ser escrita a partir das fontes referentes à comunidade estudada, numa
abordagem que incentive a reflexão crítica sobre a própria realidade social vivida,
podendo constituir-se em referência para o processo de construção de uma
identificação e de pertença.
A História local ganha, portanto, contornos espaciais e temporais específicos.
Deve-se, portanto, tentar compreender os conteúdos escolares propostos da História
local a partir dessas especificidades. Além disso, deve-se esse processo às relações
externas, ou seja, a outros “lugares”.
Schmidt (2007) avança na questão, enfatizando a importância de problematizar
a inserção da História local no processo de ensino-aprendizagem, com vista à formação
da consciência histórica de alunos. A autora propõe, por exemplo, problematizar a
questão da inserção da História local no processo de ensino-aprendizagem de História,
com vista à formação da consciência histórica de alunos.
Inspirando-se na proposta de Schmidt (2007), pode-se buscar uma interligação
entre a História local e o ensino de História, a partir de um percurso metodológico que
valorize a noção de temporalidade (os lugares podem ter significados diferentes para as
pessoas, dependendo da época) e do trabalho com fontes históricas. Neste caso, a
compreensão do passado é feita a partir de vestígios diversos, ou seja, das fontes
(fotografias, objetos, documentos, depoimentos, entre outros), que são selecionadas no
presente. É preciso fazer uma crítica externa (quem, quando e por que foram
produzidas; onde se encontram guardadas) e interna (elas nos dizem algo sobre o
passado, mas é preciso questionar essas fontes). A escrita da História local ocorre a
partir do conjunto desses elementos.
Nesses termos, pode-se interligar patrimônio cultural, História local e ensino de
História na educação básica, numa perspectiva que valorize a o papel do aluno na
interpretação da História e da própria realidade onde vive, além de contribuir para a
formação de um sujeito crítico e mais habilitado a exercer o papel de cidadão.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS

Considerando aspectos teóricos já apresentados anteriormente neste texto, por
ocasião do diálogo com alguns autores que abordam patrimônio cultural e o ensino da
História local em sala de aula, apresenta-se a seguir uma discussão dos dados coletados
em campo. Esta discussão teve como fio condutor cinco perguntas feitas nas entrevistas
e as respectivas respostas. O leitor poderá observar que foram suprimidos pequenos
trechos das falas. Isso ocorreu para evitar transcrição de dados redundantes e, também,
para evitar que a escola a identidade dos participantes fosse revelada. Não obstante, os
trechos suprimidos não comprometem os resultados e discussão dos dados.
A primeira questão colocada aos dois professores participantes da pesquisa foi:
“O(a) senhor(a) poderia comentar sobre a implementação da BNCC aqui na escola, com
enfoque na componente curricular História?”. A seguir, são transcritas as respostas:

[...] A implementação da BNCC foi atropeladíssima, então existe um
problema desde o início da BNCC. A prefeitura de Fortaleza não se
preparou como deveria, o primeiro passo foi uma nova escolha de um
novo PNLD, um livro didático. Na minha percepção, eles diminuíram o
número de conteúdos e a qualidade desses conteúdos e os
profissionais que deveriam ser diretamente envolvidos. Em 2019, de
fato foi que a BNCC começou aqui em Fortaleza e na escola que eu
trabalho. Eu sinto que foi tudo muito aligeirado, os professores não
tiveram uma formação com qualidade para que pudessem de fato se
aprofundar. Já no componente do ensino de História, eu senti que
houve uma resumida dos conteúdos, fazendo com que os conteúdos
fossem transmitidos de uma forma superficial. (PROFESSOR “A”).
Passamos a passar a implementar a BNCC de 2018 a 2019. Não tivemos
muito preparo, pois foi tudo muito rápido, mudanças de livros,
mudança no plano pedagógico. Posso afirmar que foi uma loucura,
acredito que algo que era para melhorar de certa forma, acabou que
resumiu muita coisa, inclusive nas matérias de humanas. Em relação
à mudança do ensino de História, acredito que essa mudança quis
fazer com que o aluno passasse a pensar sobre História e como ele
deve identificar o momento em que uma circunstância histórica é
analisada e as condições específicas daquela realidade. Por mais que
seja muito bonito isso na Base, os livros didáticos ficaram, de certa
forma, mais resumidos. (PROFESSOR “B”).
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Pelas falas dos professores entrevistados, podemos perceber os desafios da
articulação entre teoria e prática, no caso a implementação da BNCC. Este
documento se propõe a nortear currículos, ressaltando a importância de se valorizar
as experiências individuais e coletivas dos alunos (BRASIL, 2017), entretanto, a
adequação às múltiplas realidades escolares fica a cargo das redes de ensino e das
próprias escolas, sejam elas pública ou particulares. Eis que aí mora o desafio, como
nos aponta o depoimento do Professor “A”, ao afirmar que na escola onde trabalha
a Base começou a ser implementada apenas um ano após sua homologação. Já o
Professor “B” comenta que na implementação da Base não houve muito preparo em
relação aos professores, justamente os agentes centrais neste planejamento dos
planos de ensino. Por outro lado, o Professor “A” manifesta opinião que os
conteúdos foram resumidos e a fala do Professor “B” parece também concordar com
essa opinião, não obstante, este mesmo professor ter o entendimento de que na
componente curricular História, as mudanças favoreceram abordagens que levem o
aluno a pensar a História e a contextualizar a realidade histórica.
A segunda questão foi: “Como o patrimônio histórico e cultural do município
é estudado no terceiro ano do ensino fundamental?” Obtiveram-se as seguintes
respostas:
Os patrimônios históricos do nosso município são estudados na minha
turma e não na rede como um todo, de forma sistemática. Todos os
anos eu levo os meus alunos para o museu do Ceará onde a gente
estuda, de antemão, sobre as salas do Museu, onde têm os registros
sobre a colonização, sobre os primeiros habitantes, sobre os povos
indígenas. A gente estuda, ainda, sobre a democratização, sobre a
vaquejada, sobre as primeiras formas de economia no Ceará, como
Fortaleza foi importante, estudamos, também, sobre a arquitetura da
cidade e como Fortaleza é apresentada. Estudamos, ainda, sobre a
preservação do patrimônio histórico e o porquê da sua importância,
eu também levo os meninos para o cine teatro, acho muito importante
eles terem um conhecimento de que existe um cinema gratuito, com
um horário acessível para todos, e que muitos, inclusive, nunca foram
ao cinema. [...]. (PROFESSOR “A”).
Eu sempre trago aos alunos fotografias e vídeos, sempre que abordo
coisas sobre o nosso município, as fotografias fazem a gente refletir
sobre o que foi um dia e como esta agora, eu sempre os coloco para
pensar e puxar um fio sobre o tempo e o desenvolvimento do nosso
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município. Eu também sempre tento colocar em minhas aulas visitas a
museu e, também, ao teatro, para se tratar da nossa cultura. Eu,
sempre antes de abordar o assunto, [...] faço uma reflexão antes,
através do questionamento, por exemplo: ‘o que é cultura?’ e com isso
dou início à aula. (PROFESSOR “B”).

O Professor “A” demonstra iniciativa de estudar o patrimônio histórico local é
estudado por seus alunos do terceiro ano do fundamental, o que está de acordo com a
BNCC (BRASIL, 2017). Não deixa de ser curioso, porém, seu depoimento sobre a rede
municipal na qual não haveria um estudo sistemático.
Todos os dois professores informam que desenvolvem a temática do patrimônio
não apenas considerando os conteúdos, mas, também, os questionamentos e as
reflexões que devem ser feitas quando se estuda tal temática, o que está de acordo com
o que muitos pesquisadores do ensino de História propõe, por exemplo, Bittencourt
(2011) e Guimarães (2012), ou ainda na linha proposta de Schmidt (2007), ao enfatizar
a importância de problematizar a História local no processo de ensino-aprendizagem
visando a formação da consciência histórica de alunos.
A terceira pergunta foi: “Quais metodologias a senhora utiliza para o estudo dos
marcos de memória do município/lugar que se vive (nomes de ruas, monumentos e
edifícios) em sala de aula?”
Geralmente a gente sai daquela história da maquete e vai para a
história do lugar, o que eu particularmente acho muito mais
interessante; o porquê do nome do bairro, o porquê da formação do
bairro, e então eu começo a explicar pros meus alunos a perspectiva
histórica, o porquê que Aldeota é um bairro rico e o porquê dos outros
bairros de periferia, porque que o centro tem prédios históricos e os
outros não têm, a gente traz esse estudo linear, e utilizando sempre
fotos para que eles também visualizem o antes e o depois.
(PROFESSOR “A”).
[...] eu uso o questionamento para tudo, inclusive para falar sobre o
lugar onde eles vivem, sempre procuro explicar o porquê de uma rua
se chamar dessa forma, ou porque determinada rua tem um prédio
antigo; com isso também explico sobre termos bairros visualmente
maiores que outros, também abordo sobre as diferenças de classes,
acredito que seja importante para eles saberem que temos sim uma
diferença de classe gritante, e que saber disso é importante, pois não
estamos todos no mesmo barco. (PROFESSOR “B”).
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Nas narrativas dos professores acima transcritas, percebe-se a valorização do
estudo dos marcos de memória do lugar onde se vive, bem como a importância para os
alunos em desenvolverem referência não apenas do próprio bairro, mas do município
como um todo.
A linha metodológica adotada pelos professores aproxima-se do que defende
Bittencourt (2011) quando ressalta que a socialização dos alunos e a sua formação
intelectual passa pela observação, comparação, analogias ligadas ao meio em que
vivem. Além disso, as respostas dos professores destacam que as disputas da memória
social de determinados grupos interligam-se com o momento vivido, além de destacar
a importância de se refletir sobre o que se considera patrimônio digno de ser conservado
e convertido em lugar de memória (FRAGO, 2011).
A quarta pergunta feita foi “Quais materiais didáticos a senhora utiliza em sala
de aula para o estudo dos conteúdos (objetos de conhecimento) relacionados ao
patrimônio, e como eles são utilizados em sala?”, sendo obtidas as seguintes respostas:
Utilizo revista de anos anteriores, sempre procuro por vídeos no
Youtube ou em sites de educação e sempre faço uma ligação entre o
que é transmitido e o que é ensinado. Gosto de colocar as idas ao
museu ou cine teatro, mostrando para eles as coisas que fazem parte
da nossa história. (PROFESSOR “A”).
Gosto de usar em minhas aulas fotografias antigas, texto, vídeos. a
fotografias são usadas para que eles venham ver como as pessoas se
vestiam antigamente, como era Fortaleza antes e como está hoje, os
textos eu mostro sempre a forma como eles escreviam antes, como
era mais difícil a compreensão do texto. E como hoje nossa forma de
falar mudou, e os vídeos eu sempre coloco filmes que façam uma
reflexão sobre a história. (PROFESSOR “B”).

Neste ponto da entrevista, pode-se perceber a proatividade dos professores, que
vão além do livro didático, buscando recursos como textos, fotografias e vídeos. O
Professor “B” destaca uma metodologia comparativa de vestígios do passado com
referências do presente o que permite ao aluno perceber a própria historicidade da
História.
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Ressalte-se a preocupação metodológica dos professores no sentido de valorizar
a noção de temporalidade, destacando que os lugares os vestígios do passado podem
ter significados diferentes para as pessoas, dependendo da época, o que aproxima baste
a História do ensino de História, conforme defende Schmidt (2007).
Por fim, a quinta e última pergunta foi: “Considerando sua experiência aqui na
escola, qual a importância de se estudar o patrimônio material e imaterial para o
conhecimento da História local / lugar em que se vive, pelos alunos?” As respostas para
tal questionamento foram:
É importante para que eles venham a entender de uma forma
individual o que significa cada coisa, eu mostro que tudo está ligado e
faz parte de todo um contexto. Um dos exemplos que geralmente uso,
quando se trata de patrimônio imaterial é o carnaval, que antes era
comemorado de uma forma e que atualmente comemoramos de uma
outra forma. E com isso também busco abordar as mudanças das
coisas, como casas, prédios e claro, sobre a nossa cultura também.
(PROFESSOR “A”).
[...] são importantes pois se trata de cultura e o processo de
construção preservação da identidade de um povo. É importante que
os meus alunos venham compreender como surgiu tal coisa, e como
cada local tem sua história e sua cultura. Eu sempre abordo isso de
uma forma bem explicativa, para que eles compreendam que cada
povo tem seu estilo de vida. E como também o local onde eles vivem
tem sua particularidade. (PROFESSOR “B”).

Observa-se que todos os dois professores reconhecem a importância do estudo
do patrimônio material e imaterial para a valorização do lugar em que se vive. Neste
ponto, é plausível o diálogo com Horta (1999), para a qual a educação patrimonial é um
promove o enriquecimento individual e coletivo, sendo que, a partir da experiência do
contato direto com as manifestações da cultura, o trabalho de educação patrimonial
leva os discentes a um processo ativo de apropriação de sua herança cultural.
Nesta linha de raciocínio e buscando dialogar com o depoimento dos
professores, pode-se citar Fernandes (1993), que defende a utilização da educação
patrimonial para desenvolver a sensibilidade e a consciência dos educandos, futuros
cidadãos, de valores voltados para a preservação de bens culturais.
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6 CONCLUSÃO
O destaque da História local nas propostas curriculares, como exemplifica a
BNCC, tem suscitado reflexões a partir de diferentes enfoques teórico-metodológicos.
Uma das possibilidades é o ensino de História local como iniciação do aluno ao método
histórico, que possibilite a construção de conceitos históricos e a explicação da História
geral.
Apreender a historicidade do lugar onde se vive permite ao educando perceberse como sujeito da História, e não um mero espectador, devendo esta ser escrita a partir
das fontes referentes à comunidade estudada, numa abordagem que incentive a
reflexão crítica sobre a própria realidade social vivida, podendo constituir-se em
referência para o processo de construção de uma identificação e de pertença. Nesse
caminho, afirma-se a cidadania.
Entende-se que os objetivos desta pesquisa foram atingidos a medida em que foi
possível o estudo da implantação da BNCC no que se refere à componente curricular
História no terceiro ano do ensino fundamental, bem como a discussão de possibilidades
metodológicas no estudo patrimônio cultural nas aulas de História.
Enfim, é necessário constantemente refletir que o patrimônio, seja ele material
ou imaterial, não vem dado e não pode ser visto de forma naturalizada, pois o estudo
do patrimônio é um constante processo inacabado de reconstrução, justamente porque
se liga à noção de cultura e, portanto, passa pelo protagonismo dos sujeitos que
interagem com esse patrimônio.
Por sua vez, o ensino do patrimônio cultural e da História do lugar em que se vive
são necessários para a formação da cidadania, e a escola e a componente curricular de
História, são espaços férteis para o desenvolvimento de habilidades e competências
nesse sentido.
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1 INTRODUÇÃO
A educação patrimonial busca conter o conhecimento, apropriação e valorização
da herança cultural de determinado local, entendendo que ela faz parte do nosso
cotidiano e estabelece as identidades que determinam os valores que defendemos.
Levando em consideração sua definição, é necessário trabalhar o patrimônio histórico
nas escolas, para fortalecer o vínculo entre os cidadãos e seus bens materiais/
imateriais, e assim concretizar as práticas da cidadania.
A princípio, esta pesquisa surgiu como trabalho de conclusão do curso de
Pedagogia, no Centro Universitário Ateneu (UniAteneu). Discutimos sobre temas
relevantes para educação, entre os quais o que mais nos chamou atenção foi o que diz
respeito à educação patrimonial, pelo fato de abordar a cultura histórica do nosso lugar
e por ser um assunto pouco abordado em trabalhos acadêmicos. No âmbito do nosso
curso, apenas um trabalho com a temática foi apresentado e, recentemente, publicado
em formato de artigo (PIRES; MARQUES, 2021).
3

Pedagoga pelo Centro Universitário Ateneu (UniAteneu). E-mail: adna.estherlopes@gmail.com
Pedagoga pelo Centro Universitário Ateneu (UniAteneu). E-mail: careemeletro0012014@gmail.com
5
Pedagoga pelo Centro Universitário Ateneu (UniAteneu). E-mail: mariajamile074@gmail.com
6
Pedagoga pelo Centro Universitário Ateneu (UniAteneu). E-mail: realmeida03@gmail.com
4

29

A principal razão para o aprofundamento neste tema foi a intenção de discutir a
importância da educação patrimonial no currículo, pois a BNCC (Base Nacional Comum
Curricular) deixa clara a necessidade de trabalhar este objeto de conhecimento nos anos
iniciais, assim como a identificação e o reconhecimento dos Patrimônios Históricos e
Culturais (BRASIL, 2017). Logo, este projeto traz consigo discussões sobre o que é
educação patrimonial e como ela se implanta nos anos iniciais do ensino fundamental.
A educação, em dada perspectiva, visa à transmissão de conhecimento entre
indivíduos, sendo responsável pela formação e desenvolvimento do sujeito, com isso a
educação patrimonial surge como objeto de estudo para o estímulo de práticas de
preservação e valorização do Patrimônio Cultural e Histórico, já que o discente está em
construção social dentro do espaço onde se insere.
Além disso, o patrimônio histórico é parte da identidade de determinada
comunidade e região, de seus costumes e de sua cultura. Dadas as circunstâncias, a
educação patrimonial faz-se importante por trazer consigo a proteção e a
conscientização desta identidade, fazendo com que haja o engajamento maior dos
indivíduos no meio em que estão inseridos e assim desenvolvam sua cultura.
Tendo em vista as informações citadas, apresentamos o seguinte
questionamento: como a educação patrimonial é inserida na escola para os alunos dos
anos iniciais do ensino fundamental?
Partindo dessa problemática, buscamos a compreensão de como o Patrimônio
Histórico local contribui para o desenvolvimento da cultura e da cidadania, com base em
autores que discutem o assunto, explorando as definições de conceitos afetos à
educação patrimonial para o melhor aprendizado do aluno.
Assim, este capítulo tem como objetivo investigar a inserção da educação
patrimonial nos anos iniciais do ensino fundamental, destacando como o professor se
utiliza da cultura na formação para a cidadania.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico subdivide-se em três subtópicos, nos quais trabalhamos
alguns conceitos e definições. São eles: educação patrimonial; cultura como parte da
cidadania; cultura e patrimônio no ensino fundamental.

2.1 Educação patrimonial: algumas reflexões iniciais

O órgão público responsável pelo reconhecimento de patrimônio histórico e
identidade cultural no Brasil chama-se IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional), contudo já foi denominado como SPHAN (Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional). Uma metodologia de Educação Patrimonial para estudar
estes patrimônios dentro dos ambientes formais e informais de ensino foi proposta por
Maria de Lourdes Pereira Horta na década de 1980. Após este acontecimento, foram
criados diversos tipos de pesquisa relacionados ao tema, no intuito de adquirir mais
conhecimento sobre o assunto (REZENDE et. al., 2015).
Com o apoio do IPHAN, foi se desenvolvendo a tese de que patrimônio histórico
é tudo aquilo que faz parte da cultura de determinado lugar e se manifesta por algo
material ou imaterial. Contudo, patrimônios culturais históricos já foram conceituados
como apenas obras físicas, como as encontradas em museus.
A educação patrimonial é um processo continuado de entendimentos sobre
aqueles patrimônios, historicamente vinculados a um lugar ou povo. E como qualquer
área da educação, está sempre sendo atualizada. Muitos autores procuram conceituar
a educação patrimonial de uma maneira mais específica, porém não se faz possível.
Horta é uma autora muito conhecida por ser uma das primeiras a tratar o tema com
muita propriedade. Vejamos, pois, sua definição de patrimônio:

O patrimônio, em todas as suas formas, é o resultado das ações
humanas legadas para as próximas gerações, sejam elas objetivadas
em edifícios ou um conjunto urbano de caráter histórico, seja na forma
imaterial, objetivada nas tradições, formas de fazer, de construir
artefatos ou instrumentos musicais, de produzir alimentos, de
pinturas corporais e outras manifestações. (HORTA, 1999, p. 5).
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Levando em conta que patrimônio são bens materiais ou imateriais que temos,
coisas de valor simbólico, a educação patrimonial é o estudo sobre isso. Para que sejam
patrimônio histórico, precisam ser sempre lembradas e estudadas. Assim, a educação é
necessária para ajudar o aluno a conhecer, investigar, manipular e apropriar-se do
patrimônio de suas devidas regiões.
Outro autor que aborda muito bem esse assunto é Soares (2018), que traz um
conceito de educação patrimonial e sugere como trabalhá-lo em sala de aula. Baseandose no IPHAN, este autor discorre o quão é importante este ramo da educação para a
conscientização das pessoas para a preservação de seus bens culturais.
Através de uma metodologia específica, o objeto cultural se torna o
ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem, funcionando
como um facilitador para conhecer, usar, desfrutar e transformar os
patrimônios culturais, ou seja, para a apropriação do patrimônio pelas
comunidades (SOARES, 2018, p. 45).

Apropriando-se disso, Soares deixa bem definida a importância do patrimônio
para melhor desenvolvimento da cultura de um lugar e para a conservação das tradições
da sociedade. O mesmo autor relata que, uma vez patrimônio histórico, faz-se
necessário aprender a observar, manipular e usufruir desses bens, sendo assim
valorizados por um povo. Como a melhor forma de apropriação é pela relação sujeitoobjeto, é fundamental que esta ramificação da educação seja trabalhada de forma
progressista, ou seja,
[...] é necessário que exista uma relação dialógica entre o educador e o
educando, onde o papel de protagonismo seja possibilitado para estes,
visando contribuir no processo de ensino-aprendizagem, de preferência
no próprio ambiente do bem cultural. (SOARES, 2018, p. 46).

Sendo assim, na visão de Soares, a educação patrimonial não se limita a um
simples conteúdo trabalhado em sala de aula, e sim a um conceito bem mais amplo.
Suas metodologias visam concretizar a apropriação da cultura e costumes.
Por seu lado, Horta, uma das autoras de referência deste assunto, posiciona-se
expressando a grandiosidade da educação patrimonial quanto ao desenvolvimento do
indivíduo, em especial a criança, já que tal educação cria no sujeito um pensamento
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crítico sobre o mundo em que vive e também histórico da sociedade onde se insere. A
autora concorda com Soares ao dizer que o indivíduo tem a autonomia de interagir com
os patrimônios históricos de seu lugar e que isso é necessário para a apropriação do
mesmo.
A educação patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural”
que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia,
levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória
histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao reforço
da autoestima dos indivíduos e comunidades e à valorização da cultura
brasileira, compreendida como múltipla e plural. (HORTA, 1999, p. 4).

Após isso, Horta (1999) argumenta que a educação patrimonial pode ser
trabalhada e estudada em inúmeros ambientes: museu, parque arqueológico, roda de
dança cultural, paisagem natural, entre outros. Discute também a importância dos
questionamentos, para melhor entendimento dos processos culturais que aconteceram
no passado ou mesmo para as possíveis manifestações futuras.
Neste mesmo texto, cita as etapas metodológicas do ensino para que ocorra
apropriação: observação, para analisar o patrimônio (seja ele material ou imaterial);
registro, para se manterem fixas as características do mesmo patrimônio; exploração,
para haver um processo de questionamento, para se entender o que realmente é aquilo;
por último a apropriação, para o indivíduo conhecer seu patrimônio e passar a fazer
parte dele. Com isso, a autora expõe que, após a última etapa, o sujeito está apto a
valorizar sua cultura e continuar construindo-a.

2.2 Cultura como parte da cidadania

A cultura é vista como uma herança social, por meio da qual uma comunidade
manifesta suas ideias segundo seus valores, crenças, o modo como se expressa, os
ensinamentos e costumes de determinado grupo social e, também, onde o ser
participante da comunidade será representado por meios oficiais. A cultura constituirá
em integrar características ao indivíduo e a obtenção de uma personalidade individual,
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na qual as suas expressões artísticas serão apresentadas de acordo com a cultura
determinante do meio. (RIBEIRO, 1985).
De acordo com Laraia (2001), a identidade cultural de uma sociedade faz com o
ser humano inserido em tal cultura adquira conhecimentos e experiências deixados por
gerações passadas, mas que possibilitam ao ser humano não ser um simples receptor, e
sim um criador de cultura, pois a cultura está sempre em modificação. E, quando um
indivíduo se insere em determinada cultura, ali ele conhecerá as ideias, crenças, valores
e costumes humanos, uma vez que
O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é
um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o
conhecimento e a experiência adquirida pelas numerosas gerações
que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse
patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas são,
pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do
esforço de toda uma comunidade. (LARAIA, 2001, p. 4).

Nesse viés, ao nascer, a criança está encaixada em um grupo no qual uma cultura
prevalece, então ela terá que aprender seus costumes, seus comportamentos diante da
sociedade assim inserida. Mas o fato é o nascimento dela em determinada cultura
determina como ela vai crescer, conviver e aprender, pois não nascemos sabendo como
iremos nos comportar, é como passar do tempo que saberemos como podemos nos
comportar conforme nossas vivências no grupo. O ser humano, enfim, tem poder de
moldar o meio, assim como o meio pode moldar o ser humano.
Conforme Vannucchi (2002) exemplifica, o ser humano age como agente de
cultura, na qual o indivíduo irá exercer suas atividades simples do dia a dia que serão
repassadas para os demais, resgatando assim o conhecimento e saberes para a
valorização da comunidade, como forma de reafirmação da cultura local.
Não podemos definir o conceito de cultura baseados apenas em costumes,
valores e crenças. Segundo Laraia (2001), o conceito de cultura está ligado ao modo
como o ser humano vê o mundo que o rodeia, a partir de práticas que para uns estão
dentro dos padrões aceitos na sua comunidade, mas para outros estão fora do que sua
cultura estabelece.
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O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa,
os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais
são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da
operação de uma determinada cultura. (LARAIA, 2001, p. 68).

Assim, podemos notar que a visão do ser humano em apreender o mundo que o
rodeia pode sim mudar, aumentando o acesso aos bens culturais existentes, pois isso
possibilita que as pessoas desenvolvam seu próprio modo de ser e participem da
comunidade como um todo. O indivíduo inserido em determinada cultura pode ser
identificado através de como ele se comporta no meio em que frequenta, tanto no seu
modo de falar como de vestir.
A busca da preservação de nossa identidade cultural é o objetivo
primeiro de toda política de proteção dos bens culturais. Essa política
nasce de um comprometimento com a vida social. O acervo a ser
preservado, recebido de gerações anteriores ou produto do nosso
tempo, será referido como ‘histórico’ por sua significância, por sua
maior representatividade social. (TOLEDO, 1994, p. 81).

A cultura de um povo tem como parte a preservação dos seus bens culturais, os
quais servem de referência até para outros povos, como parte do resguardo de sua
identidade. Esse é o caso, por exemplo, da dança, das comidas, do artesanato, da
religião e outros bens que determinado grupo possui. Entretanto, muitos desses bens
culturais, que são chamados de bens intangíveis (bens que não se podem ‘tocar’, mas
sabemos que fazem parte da cultura criada por um povo), são a expressão como forma
de identidade, para a valorização da existência da herança cultural.
A esse respeito, a definição de patrimônio intangível é vista pela UNESCO como
as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas –
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes
são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos,
os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio
cultural. (UNESCO, 2003, p. 17).
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Nesta linha de pensamento, vale destacar que não existe uma hierarquia entre
as culturas escritas e as orais; e a tradição oral é base cultural de muitas sociedades. Por
conseguinte, na discussão sobre patrimônio, é importante destacar que a dimensão
imaterial muitas vezes passa pela oralidade, como é o caso da história e da cultura de
diversos povos africanos e que são transmitidas oralmente de geração a geração
(MARQUES, 2017).
A preservação desses bens culturais é, portanto, de grande importância para o
desenvolvimento e enriquecimento de um povo e de sua cultura. A cultura, enfim, é
essencial na vida do indivíduo, pois aquela contribui para que esse construa a sua
individualidade e exerça seu papel na sociedade.
2.3 Cultura e Patrimônio no Ensino fundamental

Educação patrimonial, como já citado, é uma construção histórico-social de
transmissão de conhecimento e valores produzidos ao longo da história, envolvendo
aspectos temporais válidos na construção de uma sociedade, promovendo a valorização
desses patrimônios e cultura.
No campo escolar, o objetivo é levar aos alunos um processo de conhecimento
e valorização de sua herança cultural e assim fazer com que eles cresçam com uma
compreensão maior sobre a cultura em que estão inseridos, por isso é importante que
a escola inclua projetos com esse tema em seu currículo, desde que os mesmos
consigam fazer com que os sujeitos sejam levados a interpretar o valor da cultura e do
patrimônio.
Neste sentido, Candau (2008, p. 13) afirma:

[...] não há educação que não esteja imersa nos processos culturais do
contexto em que se situa. Neste sentido, não é possível conceber uma
experiência pedagógica ‘desculturizada’, isto é, desvinculada
totalmente das questões culturais da sociedade. Existe uma relação
intrínseca entre educação e cultura.
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A educação patrimonial pode despertar no âmbito escolar a importância de
inserir os assuntos sobre cultura em sala de aula, logo seria importante que os
educadores adicionassem em seus planos de aula propostas de aprendizagem, como
assuntos e atividades que englobassem cultura e patrimônio dentro da realidade de
cada aluno.
A escola, portanto, tem como dever incentivar os alunos a preservar a cultura,
proporcionando-lhes atividades lúdicas e prazerosas que envolvam o tema, tais como
conhecer a comunidade em que vivem, visitar museus, sítios arqueólogos, centros
culturais, bibliotecas e outras escolas.
Os principais elementos que desenham essa cultura seriam os atores
(famílias, professores, gestores e alunos), os discursos e as linguagens
(modo de conversação e comunicação), as instituições (organização
escolar e o sistema educativo e as práticas (pautadas de
comportamento que chegam a se consolidar durante um tempo.
(SILVA, 2006, p. 202).

Com isso, a escola e os atores que a complementam buscam organizar projetos
educativos que enriquecem o aprendizado ligados à educação patrimonial e assim
transmite valores, fazendo com que os sujeitos criem interesse e adquiram novos
conhecimentos e cresçam como cidadãos, sabendo preservar e valorizar o patrimônio e
a cultura que está presente em todos os lugares.
Partindo de tal pensamento, é necessário saber como a escola e os documentos
que regem a educação no país se comportam e o que dizem a respeito da educação
patrimonial, tendo como base a educação patrimonial no ensino fundamental em
documentos oficiais, como a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e a BNCC (Base
Nacional Comum Curricular).
A educação no Brasil é regida pela LDB e por documentos complementares que
guiam os currículos de todas as escolas públicas ou privadas, como a BNCC. Aprovada
em dezembro de 1996 – Lei nº 9394/96 – a LDB é a mais importante lei brasileira que se
refere à educação. Na Sessão III, que fala do Ensino Fundamental, a Lei coloca como
importante no artigo 32 a valorização das diversas culturas e manifestações artistas.
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Art. 32 O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove)
anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de
idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
[...]
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político,
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a
sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de
atitudes e valores. (BRASIL, 1996, p. 14).

Compreendemos, através da LDB, que o legislador considera importante a
formação de valores inseridos significativamente no processo de formação do
conhecimento, ressaltando as artes e as tecnologias introduzidas em contextos
educacionais dos quais o indivíduo faz parte.
Já a BNCC é o documento responsável por definir as aprendizagens essenciais
que todo aluno deve ser capaz de desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica. Cabe à Base estabelecer as competências, conhecimentos e
habilidades que se espera que qualquer estudante desenvolva.
As competências gerais propostas pela BNCC buscam assegurar os direitos de
aprendizagem. Em umas de suas dez competências, atentamos para a de número três,
ou seja: “Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural”. (BRASIL,
2017, p. 9).
Podemos perceber que a BNCC visa não só à valorização da educação
patrimonial, mas também à participação direta nela, mostrando que é possível a
educação por meio de ferramentas culturais que proporcionem uma construção dos
conhecimentos através das artes.
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3 METODOLOGIA

O trabalho ora desenvolvido encaixa-se em alguns tipos de pesquisa. Ao ir a
campo, por exemplo, usamos de métodos de coleta de dados por meio de entrevistas e
observações, com os professores da escola escolhida, para maior desenvolvimento de
todo projeto de pesquisa que nos deu suporte.

3.1 Tipo de pesquisa
O estudo de campo visa investigar um grupo de pessoas com a intenção de
ressaltar a interação entre elas. Em muitos casos, confunde-se com pesquisa do tipo
levantamento, porém o estudo de campo não foca em dados estatísticos. No caso desta
pesquisa, foi-se até o lócus investigar, identificar e coletar informações sobre o tema
abordado para o contexto original de vivência, onde, por meio de observações,
coletamos dados para alcançarmos os objetivos propostos. Esta pesquisa, portanto,
utiliza elementos da pesquisa de campo, assim definida:
A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a
informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do
pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador
precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um
conjunto de informações a serem documentadas [...]. (GONSALVES
2001, p. 67).

O objetivo é compreender os fenômenos através da coleta de dados narrativos,
estudando as particularidades e as experiências individuais.
Pesquisa qualitativa, por seu turno, reúne dados que são coletados de forma de
narrativa, como diários, questionários abertos, entrevistas que não são codificadas
usando um sistema numérico. Neste caso específico, os professores participaram da
entrevista com base nas experiências colhidas dentro da instituição em que trabalham
e onde abordam a educação patrimonial, explicando suas vivências através dos seus
estudos formais.
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Utilizando-se do enfoque qualitativo, na pesquisa, é possível que o
pesquisador participe e interfira na realidade pesquisada, podendo
propor mudanças baseadas no resultado do que foi observado, no
entendimento das particularidades do comportamento dos
indivíduos. (RICHARDSON, 1999, p. 80).

Sendo esta uma pesquisa científica inicial, também se diz exploratória, por
intermédio da qual buscamos informações sobre o assunto e relacionamos a teoria e a
prática, pois foi feita a análise em campo também.
Estas pesquisas [exploratórias] têm como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou
a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como
objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de
intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo
que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao
fato estudado. (GIL, 2002, p. 41).

Podemos entender que a pesquisa também se constitui exploratória, pois
tivemos a oportunidade de obter mais informações sobre o objeto de estudo que
possivelmente poderá ser alvo de futuras pesquisas. Realizamos ainda consultas ao
Plano Curricular, para podermos entender como é executado o projeto dentro da sala
de aula.
3.2 Local e participante da pesquisa
A instituição de ensino escolhida foi uma escola municipal de ensino
fundamental, localizada em Aquiraz, Ceará. Escola esta que, por conta da pandemia,
está trabalhando de maneira remota. Em geral, a instituição comporta entre 300 e 400
alunos, do primeiro ao nono ano.
A instituição conta com cinco salas de aula, que funcionam nos turnos da manhã
e tarde, sendo os 1°, 2° e 4° anos pela manhã e os 3° e 5° à tarde. Há, também, uma sala
de leitura, secretaria, direção, sala dos professores, uma quadra poliesportiva, uma sala
de multimídias. Possui, aproximadamente, trinta funcionários dentre serviços gerais,
professores, secretários e gestores.
40

Nos anos iniciais do ensino fundamental, há cinco professores atuando, e um
deles é substituto e atua em duas salas duas vezes por semana; os outros dois revezam
uma turma no contraturno. A instituição é pública e trabalha o reconhecimento dos
patrimônios locais, assim como os regionais e nacionais.
Participou da entrevista apenas uma professora polivalente, pois na instituição
havia duas professoras aptas para responder a entrevista, porém somente uma estava
disponível. Para preservarmos a sua identidade, iremos chamá-la por um nome fictício
“Lúcia Barroso”. Ela é pedagoga e atua nos anos iniciais do ensino fundamental do local
pesquisado. Além de alfabetizadora, a professora Lúcia participou de formações
continuadas que trabalharam o assunto aqui abordado, sendo então, qualificada para a
entrevista.

3.3 Coleta da Análise de Dados
O método de coleta de dados escolhido foi a entrevista, que é um meio de
interação social que visa coletar informações através de perguntas formuladas pelo
investigador para a construção de uma definição para um objeto de estudo (MINAYO,
2013). O tipo de entrevista foi a semiestruturada que, segundo Minayo (2013, p. 64),
“combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de
discorrer sobre o tema em questão sem se pender a indagação formulada”.
A entrevista foi realizada pelo aplicativo Google Meet, pois, devido à pandemia
do Covid-19 e ao distanciamento social que este contexto impõe, evitamos contato físico
com outras pessoas.
Aplicamos perguntas relacionadas às práticas educativas da educação
patrimonial, sua importância, sua relação com a educação formal e não-formal, sua
influência na prática da cidadania do indivíduo.
Quanto aos aspectos éticos, esta pesquisa buscou respeitar os princípios éticos
envolvendo seres humanos. Assim, a participante do estudo assinou o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por meio do qual ela concordou em responder
às perguntas, consciente de que poderia desistir da entrevista a qualquer momento ou
se recusar a responder alguma das perguntas, sem prejuízo para si.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesse tópico, apresentaremos os resultados obtidos através da entrevista e
discutiremos cada resposta separadamente. Com isso, seguem abaixo as perguntas feita
na entrevista e a transcrição da respectiva resposta, inclusive com as marcas de
oralidade.
A primeira questão colocada foi: “Como o(a) senhor(a) define educação
patrimonial?”. E obtivemos a seguinte resposta:
Riquíssima, mas onde moramos, em Aquiraz, infelizmente nós,
professores, e principalmente na série que eu ensino, você fica muito
restrito, talvez pelo fato de ser escola pública, eu não sei como é a
particular, mas eles têm um campo mais abrangente. E a educação
patrimonial é de fundamental importância em qualquer instituição
pública ou privada.

De acordo com a resposta da professora Lúcia, ficou claro que ela considera de
suma importância a educação patrimonial e questiona o fato de ser restrita em muitas
situações talvez pelo fato de serem da rede pública. Com isso, temos a noção de que a
professora trabalha o assunto em sua sala de aula apesar das restrições. E ela busca
inserir o conteúdo de educação patrimonial em suas aulas.
Horta (1999) sempre deixa explícita a importância da educação patrimonial,
assim como a professora Lúcia. Aquela, primeiramente, define o tema como essencial
para a formação cultural do indivíduo, sempre expondo as características que devem ser
abordadas pelo mediador.
A segunda questão colocada foi: “O(a) senhor(a) acha importante inserir a
educação patrimonial na escola? Por quê?”, e obtivemos a seguinte resposta:
Com certeza! Agora vou me basear na escola onde eu trabalho. Muitas
vezes, a criança só tem o conhecimento, até em termos de educação,
um obrigado, por favor, com licença, desculpa, na escola, então
devemos começar essa valorização na escola é interessante! “Não
chuta a cadeira”, “Não rasga o livro”, são coisas que vamos iniciando
na sala e, quando a gente sai para alguma aula externa, a gente sempre
fala: mantenham aqui como mantemos nossa escola! A criança é boa
de trabalhar, e eu discordo quando algum pai não reconhece seu filho
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na escola como é em casa, mas por que será? Nós, professores temos
uma responsabilidade muito grande. A criança precisa de rotina,
então, se você começa a sair dessa rotina ela passa a te cobrar.

Com base da resposta da docente, esclarecemos os termos de educação, as
famosas “palavrinhas mágicas” na instituição onde ela leciona e leva para fora da sala
de aula, deixando claro que, assim como cuidam da escola, eles devem cuidar de
qualquer outro ambiente aonde eles forem. E ressalta que a criança precisa se apropriar
da sua cultura, como Horta (1999) relata em suas obras, pois assim a criança estará
inserida na cultura encontrada no ambiente em que vive.
A terceira questão colocada foi: “Qual tipo de metodologia é usado para
trabalhar com os alunos a educação patrimonial nos anos iniciais da escola em que você
atua?”. Segue a resposta:
Nós temos um livro de artes, mas o livro é muito aquém da realidade,
então eu tenho que adaptar. Sempre que possível levo fotos, vídeos e
mostro para eles, a idade deles de 6 anos não é permitido (sic) ir para
determinados lugares como a Engenhoca, nós sabemos que a
engenhoca é riquíssima, lá é a cultura viva e os jesuítas viviam onde
hoje é a Engenhoca. Procuro trabalhar com o que temos de mais
concreto. Eu falo do Beach Park, Engenhoca, Dragão do Mar. Então,
procuro ir para lugares em que é patrimônio e que eles possam ter
acesso. Em 2019, levamos eles ao Catu Leve, que é um lugar onde tem
helicópteros de pessoas da alta sociedade de Fortaleza.

Constatamos que a escola não disponibiliza materiais necessários para ser
trabalhado o assunto. Com isso, a professora precisa estar sempre se ajustando à sua
realidade e tentando trazer para alunos o máximo de cultura encontrada na região para
que eles consigam compreender a educação patrimonial e então se sentirem parte
daquilo. Nesse contexto, vale lembrar Laraia (2001), que argumenta que o indivíduo
carrega durante toda sua vida o resultado do meio cultural em que ele foi socializado,
quando lhe apresentaram conhecimentos e experiências que o permitiram estar mais
inserido no meio onde vive e tornar-se conhecedor dele.
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A quarta questão colocada foi: “Que projetos são aplicados na escola em que
você trabalha e que exploram os objetos de estudo da BNCC voltados para o patrimônio
cultural?”. A seguir a transcrição da resposta:
Não temos um projeto fixo para a escola toda (como deveria ser).
Então, nós não tivemos nenhum projeto voltado para a escola. O único
projeto mais próximo ao assunto de vocês é apenas no início do ano o
aniversário de Aquiraz. Na minha opinião, as habilidades, pelo menos
na instituição que eu trabalho, só foram postas em prática em 2019.
Em 2020 e 2021, com as aulas remotas devido à pandemia, acabamos
não nos aprofundando.

Percebemos a importância de trabalhar com projetos sobre educação
patrimonial, porém, na fala da professora, observamos a escassez de projetos escolares
na instituição, fazendo com que algumas habilidades previstas pela BNCC não sejam
trabalhadas adequadamente, como a habilidade de se desenvolver o senso estético para
reconhecer e respeitar manifestações artísticas e culturais locais. (BRASIL, 2017).
A quinta questão colocada foi: “Em sua opinião, a educação patrimonial voltada
para o lugar em que se vive contribui para a formação cidadã dos discentes? Poderia dar
um exemplo?”. A resposta foi:
Sim, certo dia fomos a praia, lá juntamos todo o lixo que conseguimos
alcançar, muitas crianças questionaram, pois havia muito lixo ali. A
praia é sim um patrimônio, e muito rico por sinal, porém tem que
haver uma constância, e esse tipo de projeto deve ser aplicado com
frequência, pois creio que naquele único dia não foi o suficiente.

De acordo com a resposta da professora, destaca-se a importância de
determinados projetos para preservação do nosso patrimônio e sua aplicação aos
discentes. O encontro foi muito importante, mas ela esclarece que aquele dia não foi
suficiente e que o projeto deve ser rotineiro.
A sexta questão colocada foi: “Qual patrimônio imaterial as crianças conseguem
se apropriar com mais facilidade? E qual patrimônio material eles têm mais interesse de
conhecer?”. Obtivemos a seguinte resposta:
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Passeios externos como praia, museus; nunca fomos a museus, mas é
muito interessante e enriquecedor. A prefeitura e patrimônios
particulares poderiam fazer parcerias para proporcionar mais
momentos para os alunos, sem falar que eles gostam bastante e
aprendem mais. A dança do coco é a cultura mais antiga no local. É
uma dança onde os pescadores sapateiam ao som do ganzá, do
triângulo e do cajon, que são instrumentos fabricados pelos próprios
dançarinos. O fardamento é uma calça e um casaco feitos da vela da
jangada, já que no mar fazia frio e os pescadores precisavam se
agasalhar, vestimentas estas tingidas com tinta natural retirada da
mata. Como dança, o coco é ensinada e passada de uma geração a
outra, para nunca morrer.

A professora deixa explícita a importância de aulas externas e o quão os alunos
se interessam e aprendem mais fora da sala de aula e sugere a ideia de a prefeitura e de
outros patrimônios particulares fazerem parcerias para proporcionar mais momentos
educacionais com os discentes.
Observa-se que é de grande valia a visitação nos ambientes que compõe a
cultura local, fazendo com que haja enriquecimento cultural. A pesquisadora Maria de
Lourdes Pereira Horta, muito abordada neste trabalho, argumenta a riqueza que são os
patrimônios materiais e imateriais. Com isso, ela explica que o indivíduo precisa de uma
interação direta com estes para poder, então, apropriar-se dos mesmos e assim se
"alfabetizar" em educação patrimonial. Ela relata também, assim como a professora
Lúcia, o quanto isso cativa os alunos e os faz aprender de forma mais natural e
proveitosa.

5 CONCLUSÃO
Diante dos fatos mencionados, percebemos a necessidade de ser inserido de fato
o tema de educação patrimonial no currículo escolar (e não ficar só na teoria), pois os
alunos já se sentem incentivados a fazerem parte e conhecerem os patrimônios locais.
Contudo, vimos que existe dificuldade de inserção do estudo do patrimônio e da
cultura na sala de aula, bem como de o professor trabalhar esse tema, visto que o
professor do ensino público não possui recursos necessários para a implementação
desta área da educação.
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Verificamos que as habilidades apresentadas na BNCC a respeito da educação
patrimonial seriam melhor desenvolvidas se os alunos visitassem locais onde pudessem
conhecer um pouco dos patrimônios da sua comunidade e, também, tivessem acesso às
culturas imateriais, como aldeias indígenas, dança do coco, artesanato, entre outros.
Percebemos, também, que, no período da formação da criança, ela desenvolve
uma interação social melhor, o que mais adiante favorece seu crescimento acadêmico e
pessoal. Além disso, é notório o desenvolvimento profissional do professor que está
atuando em sala, pois ele passa por um processo de pesquisa para se apropriar do
conteúdo e assim ensinar o aluno.
Na discussão teórica desta pesquisa, vimos que o aluno precisa da experiência
com o patrimônio cultural para poder analisá-lo e apropria-se dele, e assim desenvolver
melhor sua cidadania. Na coleta de dados em campo, constamos que, na perspectiva da
professora entrevistada, os estudantes compreendiam melhor quando ouviam e faziam
parte do patrimônio estudado.
Nesse sentido, concluímos a importância da utilização dos recursos e projetos
trabalhados na escola para a melhor aprendizagem do aluno e para sua formação cidadã
no meio em que ele estará inserido. Assim, são necessários recursos para um
aprendizado eficiente, a fim de trazerem motivação maior para os alunos e para todos
os envolvidos neste processo.
Desta forma, verificamos que a conscientização sobre a responsabilidade da
preservação dos patrimônios culturais pode resultar na conservação dos bens materiais
e imateriais, e no incentivo para transmitir a cultura às gerações futuras.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 21 dez. 1996.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução 2, de 22 dez. 2017. Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 22
dez. 2017.

46

CANDAU, V.M. Multiculturalismo e educação: desafios para prática pedagógica. In:
MOREIRA, A.F (Orgs.). Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas.
2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p.13-37.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
GONSALVES, E. P. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. Campinas, SP: Alínea,
2001.
HORTA, M.L.P. Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília, IPHAN, 1999. Disponível
em: https://www.revistas.usp.br/revmae/article/download/109359/107847/. Acesso
em: 23 set. 2020.
LARAIA, R. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
MARQUES, J.P. Além da história, a tradição oral: considerações sobre o ensino de
história da África na educação. Educação & Formação. Revista do Programa de Pósgraduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, v. 2, n. 5,
maio/ago.
2017,
p.164-182.
Disponível
em:
<https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/142/125> Acesso em 14 dez.
2020
MINAYO, M. C. de S. Trabalho de campo: contexto de observação, interação e
descoberta. In: DESLANDES, S.F.; GOMES, R.; MINAYO, M. C. de S. (Orgs.). Pesquisa
social teoria, método e criatividade. 33. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
PIRES, M.; MARQUES, J.P. O ensino do patrimônio histórico e cultural em uma escola
Municipal de Fortaleza. Educação & Ensino. Fortaleza, v. 5, n. 1, jan./jun. 2021. p. 2541. Disponível em: http://periodicos.uniateneu.edu.br/index.php/revista-educacao-eensino/index Acesso em: 23 jul. 2021.
REZENDE, M.B. et.al. Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural. Rio de Janeiro, Brasília:
IPHAN/DAF/Copedoc, 2015.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999.
RIBEIRO, D. Teoria do Brasil, Petrópolis, RJ: Vozes, 1985.
SILVA, F.C.T. Cultura escolar: quadro conceitual e possibilidades de pesquisa. Educar,
Curitiba, n. 28, p.201-216, 2006.
SILVA, J.P.R; SILVA, J.R. A importância da cultura no processo de aprendizagem. Brasil
Escola, [s.d.], Disponível em: https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/aimportancia-cultura-no-processo-aprendizagem.htm . Acesso em: 09 jun. 2021.
SOARES, A. L. R. Educação patrimonial: um exemplo de teoria e prática na gestão do
patrimônio cultural brasileiro. In: CAMPOS, J. B.; RODRIGUES, M. H.; SANTOS,
47

M.C.(Orgs.). Patrimônio cultural, direito e meio ambiente: Educação Contextualizada
Arqueologia e Diversidade. Piauí: UNESC, 2018.
TOLEDO, B. L. de. Preservação de bens culturais. In: Revista da Biblioteca Mário de
Andrade. São Paulo. v.52, 216p. jan./dez. 1994.
UNESCO. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Paris, 17
October 2003. Brasília, DF: Iphan, 2006. Disponível:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguarda.pdf.
Acesso em: 21 out.2020
VANNUCCHI, A. Cultura brasileira. O que é, como se faz. 3.ed. São Paulo: Loyola, 2002.

48

Angela Maria Marques de Araújo7
Gleilson Santos da Silva8
Roberto de Sousa Gomes9
1 INTRODUÇÃO
O patrimônio de uma cidade ainda é um tema pouco explorado em sala de aula.
A nossa própria experiência como estudantes da educação básica nos mostrou isso, pois,
em sala, trabalhava-se o patrimônio de forma bem geral. O que a nossa cidade tinha de
patrimônio cultural acabava se tornando esquecido e percebemos isso como uma perda,
pois o patrimônio histórico local possibilita a construção da identidade do aluno e
contribui para a sua formação cidadã.
O professor de História, ao utilizar os recursos e fontes locais, arquivos, museus,
bibliotecas, monumentos, e da história local, oportuniza ao aluno se familiarizar com
sua própria história e possibilita o exercício da produção do conhecimento, além de
sensibilizar os discentes acerca da necessidade da preservação do patrimônio histórico
e cultural de sua cidade.
A educação através do ensino-aprendizagem do patrimônio histórico contribui
no ensino de História e torna-se um ponto fundamental; o professor pode utilizar
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diferentes linguagens, documentos, visitas, trabalhos concretos, fazendo com que o
aluno construa conhecimento a partir da sua própria história.
Assim, o tema foi escolhido para análise por conta da necessidade de
compreender-se a importância de se refletir sobre a História a partir dos bens históricos
e culturais da cidade, mediante a identidade social, individual e cultural, e também
visando contribuir para que, nas escolas, haja cada dia mais conscientização e
preservação do patrimônio da cidade.
Vale ressaltar que esta pesquisa surgiu como trabalho de conclusão do curso de
Pedagogia, no Centro Universitário Ateneu. No âmbito do curso em tela, apenas um
trabalho com a temática foi apresentado até o ano de 2020 e, recentemente, publicado
em formato de artigo (PIRES; MARQUES, 2021).
Esta pesquisa também pode contribuir para o desenvolvimento da percepção da
importância do ensino de História a partir do patrimônio histórico da cidade, trazendo
para os alunos do terceiro ano do ensino fundamental a consciência e a valorização dos
bens culturais locais, visando à construção da afirmação da identidade cultural.
Pode, ainda, contribuir para a valorização da própria cidade, pois é a partir das
discussões sobre o patrimônio histórico e cultural do local onde se vive, que melhor nos
percebemos como seres historicamente inseridos em dado contexto. Nesse sentido, os
estudantes em contato com patrimônio da sua cidade têm maiores possibilidades de
criar base para sua identidade cultural e cidadã, valorizando as memórias e tradições
locais.
Após os levantamentos iniciais realizados e já com um maior aprofundamento
do tema, chegamos às seguintes questões: como o patrimônio histórico e cultural da
cidade é trabalhado no terceiro ano do ensino fundamental e quais as abordagens e
estratégias do professor em sala de aula?
Partindo desta problemática, o objetivo consiste em investigar como o professor
de História trabalha o patrimônio histórico e cultural no 3º ano do ensino fundamental,
destacando suas abordagens e estratégias, e identificando a importância do patrimônio
histórico para a formação cidadã do aluno.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A seguir, apresentaremos a noção de patrimônio cultural, de cultura e os
objetivos do ensino de História no terceiro ano do ensino fundamental.

2.1 Pensando a noção de patrimônio histórico e cultural
Ao longo do tempo, fixou-se a ideia de que patrimônio resumia-se a prédios
antigos, que serviram a determinada família de poder econômico elevado: casarões,
igrejas, cinemas e outros. Esse, em síntese, era o retrato do pensamento do que se
definia como patrimônio.
Ora, a ideia de patrimônio restringia-se apenas aos monumentos, mas, com o
passar do tempo, esse conceito foi se alargando, ou seja, diversificou-se o que seria
patrimônio. De acordo com Abreu, faz-se necessário preservar o passado com a
finalidade de ser lembrado no futuro.
Se outrora o campo do patrimônio firmou-se com base no Estado nacional,
comprometido com a ideia de que a nação tinha um passado e era preciso
salvá-lo do esquecimento, hoje, a área do patrimônio estrutura-se de
maneira prospectiva em direção ao futuro. (ABREU, 2009, p. 42).

Portanto, hoje, preservamos o passado para que as novas gerações possam
conhecê-lo. Pode-se dizer que, com a promulgação da Constituição de 1988, a noção de
patrimônio ganhou novos contornos, em consequência o termo passou a referir-se
também às práticas da sociedade como um todo.
Art. 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL,
1988).
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De acordo com a Constituição de 1988, como se vê, foram incluídas categorias
no que se diz respeito ao patrimônio, de modo que se construiu um novo olhar no
sentido da sua compreensão, recorrendo-se, inclusive, ao conceito de patrimônio
cultural.
Nesse sentido, tentamos mostrar ao leitor a definição aproximada do que é
cultura. Ainda estamos longe de uma definição exata do que seja cultura, que, por sua
vez, é investigada em muitas outras áreas do saber. Sua dificuldade de definição é
relatada por Vannuchi (2002, p. 22): “Quando, porém, se procura extrair dessa realidade
viva um conceito único e universal de Cultura, a dificuldade surge e se agiganta. Tratase efetivamente de um dos termos mais difíceis de definir de maneira completa e
unívoca”.
Apesar da complexidade na busca da definição exata de cultura, o autor
apresenta uma discussão acerca das diferentes abordagens sobre o que podemos
considerar cultura. Vemos que, apesar de Vannuchi reportar a dificuldade de conclusão
da noção de cultura, ele faz um recorte do que seria a definição aproximada, chegando
à possível ideia de cultura.
Podemos dizer que a cultura é tudo aquilo que não é natureza. Por sua
vez, toda ação humana na natureza e com a natureza é cultura. A terra
é natureza, mas o plantio é cultura. O mar é natureza, mas a navegação
é cultura. As árvores são natureza, mas o papel que delas provém é
cultura. (VANNUCHI, 2002, p. 23).

Ainda de acordo com Vannuchi (2002), cultura é um conjunto de bens materiais,
imateriais e práticas herdadas, que, com o passar do tempo, é transmitida de geração
em geração, tornando-se uma característica de determinada tribo, de determinado
grupo social ou da sociedade em geral. Enfim, torna-se uma característica de sua forma
de se relacionar, expressar e de viver.
Por sua vez, Sodré faz uma análise de como a cultura pode se manifestar.
Cultura - Conjunto dos valores materiais e espirituais desenvolvidos
pela humanidade, no curso de sua história. A cultura é um fenômeno
social que representa o nível alcançado pela sociedade em
determinada etapa histórica: progresso, técnica, experiência de
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produção e de trabalho, instrução, educação, ciência, Literatura, arte
e instituições que lhe correspondem. (SODRÉ, 1996, p. 3).

Como podemos observar nas palavras de Sodré, a cultura engloba tanto o
conjunto de valores materiais – como construções, monumentos ou criações –, quanto
os valores imateriais – como crenças ou religiões. Enfim, são acontecimentos agregados
ou ocorridos no percurso histórico de uma determinada sociedade. Cultura essa que é
repassada de maneira formal ou informal para os mais novos. Daí a importância da
cultura para a formação da cidadania.
É um processo de formação de identidade que, a partir da obtenção de
conhecimento sobre si mesmo e sua construção, e a partir de objetos culturais, ajuda o
agente ali inserido a obter conhecimento histórico-cultural daquilo que está próximo de
sua realidade, assim se pode perceber que a cultura também está ligada ao
conhecimento e este faz parte da sua realidade.
Já a educação escolar, como meio de transmissão de saberes, ajuda e age como
um ambiente facilitador, catalisando aquilo que possa passar despercebido, mas está
diretamente ligado, dando a devida importância à cultura na formação cidadã
manifestada na educação patrimonial, assim descrita por Horta:
Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural”
que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia,
levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória
histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao reforço
da autoestima dos indivíduos e comunidades e à valorização da cultura
brasileira, compreendida como múltipla e plural. (HORTA, 1999, p. 4).

Seguindo essa linha de pensamento da autora, podemos dizer que a educação
patrimonial é uma espécie de letramento cultural, sendo assim, o professor, na função
de educador patrimonial, tende a transmitir aos educandos ideias e valores históricos
que os rodeiam. A educação patrimonial constitui ferramenta importante para auxiliar
este processo educativo. Podemos entender como é realizada essa transmissão das
ideias e dos valores históricos a partir do seguinte prisma:
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A Educação Patrimonial consiste em provocar situações de
aprendizado sobre o processo cultural e seus produtos e
manifestações, que despertem nos alunos o interesse em resolver
questões significativas para sua própria vida, pessoal e coletiva.
(HORTA, 1999, p. 6).

De acordo com a autora, a educação patrimonial tem a intenção de provocar
aprendizados úteis à vida, não voltada apenas para um modelo conteudista, por vezes
focado no professor. A educação patrimonial é centrada na interação, e estar perto do
objeto de conhecimento faz parte do modelo de aprendizado, fazendo-se uso de
metodologias específicas.
A metodologia específica da Educação Patrimonial pode ser aplicada a
qualquer evidência material ou manifestação da cultura, seja um
objeto ou conjunto de bens, um monumento ou um sítio histórico ou
arqueológico, uma paisagem natural, um parque ou uma área de
proteção ambiental, um centro histórico urbano ou uma comunidade
da área rural, uma manifestação popular de caráter folclórico ou ritual,
um processo de produção industrial ou artesanal, tecnologias e
saberes populares, e qualquer outra expressão resultante da relação
entre os indivíduos e seu meio ambiente. (HORTA, 1999, p. 4).

Segundo Horta, a educação patrimonial consiste em uma área do ensino de
História que é repassada através de modelos educacionais, devendo ser levado em
conta que sua fonte de conhecimento é construída a partir de objetos materiais, os quais
possuem forte ligação com determinado povo.
Vejamos a seguir qual a compreensão de educação patrimonial, segundo o olhar
oficial:
Atualmente a Coordenação de Educação Patrimonial (CEDUC) defende
que educação patrimonial constitui-se de todos os processos
educativos formais e não formais que têm como foco o patrimônio
cultural apropriado socialmente como recurso para a compreensão
sócio-histórica das referências culturais em todas as suas
manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua
valorização e preservação. Considera ainda que os processos educativos
devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento
por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e
pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das
referências culturais onde convivem diversas nações de patrimônio
cultural. (BRASIL, 2014, p. 19).
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A educação patrimonial passa a ser um modelo de ensino que, apoiando-se na
educação formal e não formal, foca no patrimônio cultural buscando compreender os
fatos que cercam uma determinada sociedade. É ainda um processo permanente,
sistemático, individual e coletivo segundo o Guia Básico da Educação Patrimonial:

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho
educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de
conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. 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 os
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
1999, p. 4).

A educação patrimonial se dá de uma forma permanente, voltada para o
patrimônio da cidade ou do local onde vive, de modo que leve o estudante a ter prazer
de conhecer e de estudar, associando a consciência de preservar esse patrimônio ao
desenvolvimento de identidades culturais.
Saballa (2007, p. 23 apud HORTA, 2000, p. 29) defende que
A Educação Patrimonial trabalha no sentido de que os sujeitos tomem
contato com os patrimônios de sua localidade, a fim de assentar, em
bases sólidas, a identidade cultural, com apropriação e valorização de
herança, sendo assim o “patrimônio cultural se manifesta [...] como
um conjunto de bens e valores tangíveis, expressos em sítios, ritos, e
celebrações, hábitos e atitudes.

A educação patrimonial tem como princípio formativo instigar os sujeitos a
tomarem consciência da sua história, da sua identidade cultural e a conhecer a sua
localidade, devendo o aluno ser protagonista dessa história no tempo e no espaço.
Embasando-se em tantas discussões sobre o ensino de História e suas noções,
podemos perceber que, durante as mudanças no percurso histórico, seu conceito
passou a sofrer alterações. Da mesma maneira que o patrimônio cultural passou por
mudanças em sua definição ou conceito, a disciplina de História ou o ensino de História
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e de outras disciplinas passou por mudanças em seu contexto, seus métodos e seus
objetivos.
2.2 Ensino de História nos anos iniciais
Vejamos, agora, o conceito de História segundo Silva e Silva:
Na verdade, os significados da História estão em constante mutação e
é preciso que o professor leve a reflexão em torno dessa constante
mudança para a sala de aula, fornecendo instrumentos para que seus
estudantes possam compreender a complexidade da História e a
dificuldade de se responder à pergunta “O que é História?”. Essa
pergunta não é nova, e cada corrente de pensamento procura dar sua
própria resposta. Por isso, não é possível oferecer uma definição
fechada para esse conceito. O mais importante é estabelecer as linhas
gerais do debate em torno da natureza da História. (SILVA; SILVA,
2009, p. 182).

Como podemos ver nas palavras de Silva e Silva, o significado da história se dá
baseado nas correntes de pensamento, sendo assim não existe uma definição formada
para um possível conceito de História.
Nas primeiras décadas do século XX, houve mudanças pouco significativas no
ensino de História, só muito depois se pensou em uma possível formação pensada na
figura do cidadão. Vejamos agora o que seriam essas mudanças segundo Zucchi:
Nas primeiras décadas do século XX, a disciplina de História ministrada
no Ensino Primário tinha, entre outras funções, o objetivo de formar o
cidadão. O ensino de História, com ênfase no estudo da vida e dos
feitos dos heróis nacionais, pretendia legitimar a República brasileira
e moldar a identidade nacional. (ZUCCHI, 2012, p.10).

De acordo com Zucchi (2012), o ensino de História se restringia a uma formação
do cidadão que se baseava nos heróis nacionais, ou seja, em uma visão de identidade
nacionalista. A partir dos anos 1980, seguindo as novas abordagens teóricas, o ensino
de História deixou de ser algo que privilegiava os grandes eventos e personagens
ilustres. Passou-se a defender a ampliação do conceito de sujeito histórico e a enxergar,
na simplicidade da vida cotidiana, práticas e representações repletas de historicidade.
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A ideia não é mais que alunos decorem datas e eventos, nomes de países e
lugares distantes, mas que compreendam que o passado é reconstruído a cada
momento no tempo presente. Nas palavras do historiador francês Fernand Braudel
(1988, p. 4 apud TRIDAPALLI; CUBAS; SCHWEITZER, 2013, p. 22): “é a partir do que
vemos hoje que julgamos e compreendemos o passado”. Assim, o ensino de História
deixa de ser uma disciplina que antes se detinha apenas a datas comemorativas ou a
figuras heroicas, fazendo com que o aluno passe a pensar e a criar possíveis hipóteses
sobre acontecimentos do seu dia a dia.
O ensino de História é resultado da reflexão e do diálogo entre os olhares,
análises e hipóteses de alunos e professores. É a projeção formalizada após a
compreensão mediante a investigação do passado ao ser questionado no presente. E
isso se afirma nas palavras de Barca.
O Ensino de História é um diálogo envolvendo o ensinar e o aprender
História, compreendendo o conhecimento e análise das ideias
históricas de alunos e de professores. Trata-se de um olhar sobre a
prática que centra seu foco na necessidade de se conhecer e analisar
essa relação bilateral no que se refere ao conhecimento histórico, bem
como a forma pela qual o trabalho com fontes históricas colabora para
a formação das ideias históricas e da consciência histórica de crianças,
jovens, alunos e professores. (BARCA, 2005, apud URBAN; LUPORINI,
2015, p. 14-16).

Por meio de suas reflexões, a pesquisadora portuguesa Isabel Barca corrobora as
discussões acerca do trabalho com fontes quando afirma que é necessário que “[...] os
alunos experimentem procedimentos metodológicos que permitam selecionar e
interpretar fontes, tirar conclusões e avaliá-las por comparação (BARCA, 2005, idem).
É consoante as reflexões que as crianças passam a compreender melhor a
História e o processo de modificação, é momento propício de o professor instigar as
crianças a criar hipóteses e fazer comparações. O ensino de História sempre deve fazer
parte do processo de ensino-aprendizagem de maneira incentivadora, fazendo com que
o estudante busque entender o seu passado e compreender seu lugar dentro do
contexto social.
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É importante o professor levar os alunos a fazer uma ligação entre o passado e o
presente através do ensino da História, de maneira a incentivar o aluno a se tornar um
ser reflexivo e pensante, fazendo-o atuar de forma concreta na construção do meio de
onde está inserido. O professor, como mediador do processo ensino-aprendizagem, tem
papel fundamental, e é por meio da sua atuação e de suas intervenções que ele
permitirá ao aluno construir e reconstruir a própria história.
É com o objetivo de destacar a importância da função do professor de História,
que Leandro Karnal descreve um pouco sobre o exercício e o papel do profissional da
história em sua obra.
Podemos entender o exercício profissional da história de muitas
formas. Vamos optar pela seguinte possibilidade: fazer um texto de
História é estabelecer o diálogo entre o passado e o presente. Isso
significa que não há um passado “puro” total que possa ser
reconstruído exatamente “como era” também significa que não
podemos fazer um texto ou dá uma aula de História baseados apenas
na concepção atual, por isso leva as projeções do passado: os famosos
anacronismos. (KARNAL, 2015, p.7).

Compreender o passado, portanto, não é descrever com tanta fidelidade os
acontecimentos dos fatos, mas é tentar compreendê-lo com um olhar diferente, através
de hipóteses e de comparações diante dos fatos.
Após as definições sobre o ensino de História nas palavras de alguns autores,
destacamos como se espera ocorrer o processo do ensino de História nos anos iniciais
do ensino fundamental, em específico no 3º ano, segundo a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).
A BNCC de História no Ensino Fundamental – Anos Iniciais contempla,
antes de mais nada, a construção do sujeito. O processo tem início
quando a criança toma consciência da existência de um “Eu” e de um
“Outro”. O exercício de separação dos sujeitos é um método de
conhecimento, uma maneira pela qual o indivíduo toma consciência
de si, desenvolvendo a capacidade de administrar a sua vontade de
maneira autônoma, como parte de uma família, uma comunidade e
um corpo social. (BRASIL, 2017, p. 403).
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De acordo com a BNCC, as crianças passam a compreender seu lugar dentro da
sociedade, a conhecer a sua importância, o seu papel como cidadão e protagonista
dentro da História. Além de desenvolver a percepção de si e do outro.
Esse processo de constituição do sujeito é longo e complexo. Os
indivíduos desenvolvem sua percepção de si e do outro em meio a
vivências cotidianas, identificando o seu lugar na família, na escola e
no espaço em que vivem. O aprendizado, ao longo do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais, torna-se mais complexo à medida que o
sujeito reconhece que existe um “Outro” e que cada um apreende o
mundo de forma particular. A percepção da distância entre objeto e
pensamento é um passo necessário para a autonomia do sujeito,
tomado como produtor de diferentes linguagens. É ela que funda a
relação do sujeito com a sociedade. Nesse sentido, a História depende
das linguagens com as quais os seres humanos se comunicam, entram
em conflito e negociam. (BRASIL, 2017, p. 403).

A compreensão do sujeito histórico ocorre mediante as experiências e o convívio
com o outro, ou seja, viver em sociedade é entender que o indivíduo pertence a um
pequeno grupo (família), que está inserido dentro de outro grupo maior (comunidade
ou bairro, cidade e Estado etc.) tomando conhecimento de que é apenas uma parte de
um todo. É o que percebemos na BNCC:
No 3º ano contemplam-se a noção de lugar em que se vive e as
dinâmicas em torno da cidade, com ênfase nas diferenciações entre a
vida privada e a vida pública, a urbana e a rural. Nesse momento,
também são analisados processos mais longínquos na escala temporal,
como a circulação dos primeiros grupos humanos. (BRASIL, 2017, p.
404).

E por se pensar no professor como mediador e facilitador da aquisição do
conhecimento, podemos destacar algumas metodologias a serem desenvolvidas no
ensino de História do 3º ano do ensino fundamental:
A atividade pode ser iniciada solicitando que os alunos façam
desenhos ou pequenas descrições sobre os aspectos do bairro que
mais se destacam na opinião deles. Depois, algumas perguntas podem
ser feitas pelo professor para estimular os alunos a formular suas
próprias perguntas históricas (ZUCCHI, 2012, p. 59-60).
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Em meio aos conceitos aqui expostos, é de fundamental importância registrar o
conceito de ensino fundamental, suas garantias perante as leis e seus complementos. O
ensino fundamental foi criado a partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 1996, em
substituição ao antigo primeiro grau. O ensino fundamental é a segunda etapa da
educação básica da qual também fazem parte a educação infantil e o ensino médio.
Existem leis específicas que estabelecem princípios fundamentais e procedimentos para
orientar as práticas educacionais nessa etapa do ensino em todo o país, entre eles os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o Plano Nacional de Educação (PNE) e as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).
De acordo com a Constituição de 1988, o ensino fundamental é obrigatório e
gratuito nas escolas públicas, atende crianças de 6 aos 14 anos, e desde 2006, a duração
que era de 8 anos passou a ser de 9 anos, com 800 horas divididas em 200 dias letivos
por ano.
O currículo para o ensino fundamental tem uma base fixa que deve ser
completada por cada sistema de ensino de acordo com as características regionais e
sociais, desde que obedeçam às diretrizes. Com a homologação da BNCC (BRASIL,
2017), os patrimônios históricos foram incluídos nas unidades temáticas e nos objetos
de conhecimento, portanto, poderão ajudar nos objetivos de formação da identidade
cultural dos alunos e, também, relacionar o que aconteceu no passado com o presente,
para que possam desenvolver uma visão mais crítica dos fatos, transformando a História
em uma ferramenta a serviço de um discernimento maior sobre as experiências
humanas e sobre a sociedade na qual vivem.
Munido de conhecimento e embasamento sobre os conceitos de educação
patrimonial no ensino fundamental e seus complementos, o professor deve ter
conhecimento de que, na idade em que estão, os alunos de terceiro ano ainda possuem
um pensamento muito concreto. Assim, o professor deve utilizar metodologias que irão
instigar, despertar a curiosidade, com o uso da ludicidade da dinâmica em grupo, deve
sugerir atividades concretas, como por exemplo: leitura de fotos, observação de arte,
desenho, pintura, maquete, construção de mosaicos e outros.
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Ora, a educação é um direito reconhecido pela Constituição, que, além de
promover o desenvolvimento social, econômico, cultural e intelectual do indivíduo, o
torna mais capaz de exercer sua cidadania, sendo crítico, fazendo reflexões e tendo
participação autônoma e consciente de seus direitos e deveres com a sociedade como
um todo. A educação, direito fundamental e inalienável, está descrita no artigo 205 da
Constituição de 1988, que diz:
Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL,
1988).

De acordo com a Constituição, a educação tem objetivo bem claro: a plenitude
do desenvolvimento humano, que perpassa pela ética, cidadania e pelo sentimento
humanístico, pela solidariedade, pela cultura entre tantos outros.
Sendo a educação direito de todos e dever do Estado, foi se tornando cada vez
mais valorizada, com o passar dos anos, e em 1996 foi aprovada a nova LDB, Lei de
Diretrizes e Bases da educação, e com ela foi criado o ensino fundamental, em
substituição ao antigo primeiro grau.
Em 1997, foram editados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que
mostravam um norte para ser seguido. Mesmo não sendo obrigatórios, já traziam em
seu texto que deveria existir uma base comum a todos os estudantes do Brasil, e uma
parte diversificada, que complementa a base comum com especificidades regionais e
locais. Dentre os objetivos gerais, elencava que os alunos deveriam ser capazes de
valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar as diversidades, reconhecendo o
patrimônio histórico e cultural como direito dos povos, com o consequente
fortalecimento da cidadania. Pelos PCN, deve-se: “Valorizar o patrimônio sociocultural
e respeitar a diversidade, reconhecendo-o como um direito dos povos e indivíduos e
como um elemento de fortalecimento da cidadania”. (BRASIL, 1997, v. 5, p. 41).
Em seu artigo 26, a LDB também estabelece uma base comum e uma parte
diversificada, tornando, assim, possível garantir o acesso aos bens culturais de grande
relevância tendo como base o patrimônio cultural material e imaterial, e sua
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fundamental contribuição para a formação da cidadania plena, valorização e
preservação do mesmo. O artigo 26 da LDB fala ainda dos currículos:
Artigo 26 - Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter
uma base nacional comum a ser complementada, em cada sistema de
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela do Brasil. (BRASIL, 1996).

No retrocitado artigo da LDB, a cultura foi reconhecida como específica de cada
região e população, e cada cultura deve ser olhada com mais atenção para que as
crianças possam ter contato com as diversidades culturais e, desde cedo, reconheçam
que existem culturas diferentes e compreendam que respeitar diferenças e diversidades
é, também, exercer a cidadania.
Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 58, destaca que a
cultura será respeitada e serão garantidos os direitos às liberdades, à criação e ao acesso
a fontes culturais, tornando-se, assim, necessário que, no processo educativo de
formação da criança e do adolescente, possibilite-se o contato com a cultura como fonte
de ações educativas formais (BRASIL, 1990). De acordo com o ECA, a escola deve incluir
em seu Plano Político Pedagógico (PPP) formas de contemplar a cultura e proporcionar
o acesso a fontes culturais, artísticas e históricas do contexto social da criança, pois,
quando o aluno se apropria do patrimônio de sua cidade como fonte próxima, cria
vínculos com sua cidade e com sua história, formando base para futura identidade
cultural. O desafio dos professores dos anos iniciais é se aproximar dos interesses dos
alunos, tornando sua prática mais significativa na realidade do aluno.
Concordamos com Campos (2012, p. 21), quando diz que
Cabe ao professor dos primeiros anos do ensino fundamental oferecer
estratégias que auxiliem o educando a construir conhecimento,
valores, atitudes e competências necessárias à sua formação cidadã.
Tais estratégias devem valorizar os princípios éticos e da dignidade
humana necessários a convivência social, entre os quais destacamos a
busca por soluções pacíficas e consensuais para conflitos, a isenção de
preconceitos e de discriminação de qualquer espécie, o
reconhecimento da equidade como princípio de justiça, a adoção de
atitude de solidariedade e cooperação.
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A autora supracitada considera que o professor contribuirá para a formação
cidadã e significativa da criança, formando desde cedo a cultura da paz e da ética,
construindo alicerces para um futuro da coletividade com sentimentos mais generosos.
Usando como estratégias o próprio patrimônio histórico e cultural como base
desse conhecimento e promovendo o contato com as diversas culturas, promove-se
também o respeito e a aceitação das mesmas. A aproximação da criança com a cultura
faz dela, no futuro, um participante dessa cultura, um construtor deste conhecimento,
renovador da História, como também comenta as autoras abaixo citadas:
As estratégias de aprendizagem necessitam promover a dúvida e a
busca de explicações para situações da vida da criança, sem se limitar
ao tempo e espaço específico. A renovação historiográfica considera a
importância de fontes diversas na elaboração de conhecimento
histórico pelos historiadores, bem como na construção do
conhecimento histórico dos alunos, para possibilitar que ele aprenda
a pensar historicamente. (ALMEIDA; GIL, 2012, p. 26).

De acordo com Almeida e Gil, o professor deve instigar as crianças a buscar
respostas, podendo promover a reflexão sobre outras épocas, e propiciar a relação do
passado com o presente, criando situações de questionamentos e hipóteses,
desenvolvendo o pensar de como era e como é, vivenciando a história e aprendendo
com ela. Para tanto, pode utilizar o património histórico e cultural como fonte de
pesquisa e questionamentos, motivando a reflexão sobre os bens culturais de sua cidade
e promovendo para os alunos o contato com a cultura.
A disciplina de História objetiva, então, ajudar os alunos a pensar historicamente.
Refletindo sobre o passado e sobre o presente, será capaz de também refletir
criticamente sobre sua própria vida, conforme argumentam Ferreira e Franco (2009, p.
103-104):
A disciplina de História tem um papel de ensinar a refletir e a ler o
mundo a partir de uma orientação histórica. Contribui na medida em
que ajuda os alunos a entenderem noções como tempo, as
permanências, as mudanças, o contexto, e a partir disso, serem
capazes de relacionar e criticar as informações do seu dia a dia. A
História, isoladamente, ou qualquer outra disciplina, sozinha não
forma cidadãos, por outro lado, é impossível construir cidadania sem
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noções de historicidade, de construção de saber sobre o vivido e sobre
o tempo que só o conhecimento histórico pode dar.

Concordamos com os autores quando eles afirmam que a disciplina de História
tem papel questionador, na tentativa de compreender o mundo a partir de
acontecimentos históricos e de informações do cotidiano, formando cidadãos críticos,
éticos e autônomos em todas as formas de ser e pensar, como sujeitos ativos em sua
comunidade e na sociedade como um todo.

3 METODOLOGIA

Este estudo é uma pesquisa de abordagem qualitativa de natureza básica.
Quanto ao nível, é uma pesquisa exploratória. Como procedimentos da pesquisa,
utilizamos os estudos bibliográficos e de campo.
A pesquisa qualitativa investiga a relação entre o mundo real e o sujeito,
podendo-se assim dizer que se cria uma ligação na qual não há divisão entre o mundo e
o objeto (PRODANOV; FREITAS, 2013).
A pesquisa exploratória possui um viés mais esclarecedor quando se buscam
conceitos, apresenta menor rigidez e é a primeira etapa da investigação.
As pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma
investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante
genérico, torna-se necessário seu esclarecimento e delimitação, o que
exige revisão da literatura, discussão com especialistas e outros
procedimentos. (GIL, 2008, p. 27).

A pesquisa bibliográfica, por seu turno, é realizada tendo como base materiais já
publicados os quais tratam do assunto referente à pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013).
Aliada à pesquisa bibliográfica, vem a pesquisa de campo, uma complementa a outra,
pois a teoria é indissociável da prática. Assim, neste trabalho, utilizamos elementos da
pesquisa de campo.
Prodanov e Freitas (2013, p. 59) defendem que “a pesquisa de campo consiste
na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de
dados a eles referentes e no registro de variáveis que presumimos relevantes, para
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analisá-los”. É na pesquisa de campo que temos uma maior aproximação com o objeto
estudado. É ali no campo onde podemos encontrar as respostas de nossas hipóteses. E
é nesse processo que acontece de maneira interativa a aproximação do real com o
teórico (MINAYO, 2013).
Quanto ao local, a pesquisa foi realizada em uma escola pública de ensino
fundamental de Fortaleza, localizada no bairro Parque Itamarati. A escola foi
inicialmente pensada para ser um Centro Integrado de Educação e Saúde (CIES), sendo
construída juntamente com o posto de saúde. Atualmente, está separada do posto de
saúde e oferece as modalidades de ensino fundamental anos iniciais e educação infantil.
Ela conta com cinquenta e um colaboradores, sendo um diretor, dois coordenadores e
trinta e um professores, entre outros. Sua estrutura física é composta por dezenove
salas de aula, entre elas quatro de terceiro ano, diretoria, secretaria, sala de professores,
biblioteca, cozinha, refeitório, sala de leitura, entre outros espaços. A escola foi
escolhida por oferecer o 3º ano do ensino fundamental e por ter um projeto
extracurricular com foco no patrimônio.
Quanto aos participantes da pesquisa, foram escolhidos dois professores
pedagogos. Um por estar em sala no 3º ano, e o outro por ser professor do projeto
extracurricular “Fortaleza Cidade Beleza”, além de também estar em sala no 3º ano.
Considerando aspectos éticos da pesquisa, preservamos a identidade dos
participantes. Seus nomes não serão divulgados e iremos chamá-los de professor “A” e
professor “B”. O professor “A” tem 25 anos de profissão, é coordenador do projeto de
patrimônio histórico e cultural denominado “Fortaleza Cidade Beleza”, é graduado em
Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Especialização em
Administração Escolar também pela UECE, e Especialização em Psicopedagogia pela
Faculdade Darcy Ribeiro. O professor “B” também está em sala no terceiro ano do
fundamental, é pedagogo, tem treze anos de profissão. Ambos os professores
responderam os mesmos questionamentos. Além disso, os participantes assinaram
voluntariamente um Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE).
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A coleta de dados foi realizada através de entrevista semiestruturada, ou seja,
aquela “que combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a
possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação
formulada” (MINAYO, 2013, p.64).
Devido ao contexto da pandemia do Covid-19, as entrevistas com os
participantes de nossa pesquisa foram por meio do WhatsApp. As perguntas das
entrevistas estão elencadas no tópico a seguir, que trata justamente dos resultados e
discussão de dados coletados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Chegamos ao momento da discussão dos dados. Neste ponto, vamos analisar as
entrevistas e demais informações obtidas na coleta de dados. De acordo com Ludke e
André (2013, p. 53), a análise implica:
Num primeiro momento, a organização de todo material, dividindo-o
em partes e procurando identificar nele tendências e padrões
relevantes. Num segundo momento, essas tendências e padrões
deram reavaliados, buscando relações e inferências num nível de
abstração mais elevado.

Portanto, como sugere as autoras, vamos verificar possíveis tendências e
padrões, tentando relacionar as respostas obtidas pela entrevista e suscitar relação
entre o que foi dito e o que foi mencionado em nossa pesquisa de aprofundamento.
Inicialmente, foi feita a seguinte pergunta: “O que o senhor entende por
patrimônio histórico e cultural?”. Obtivemos as seguintes respostas:
Para mim, o patrimônio histórico e cultural é um bem material ou
natural cuja importância artística ou cultural deve ser preservada para
a sociedade. Como esses patrimônios foram construídos ou
idealizados pelos nossos ancestrais, devem ser preservados como
importante fonte de pesquisa. (Professor “A”).
O Patrimônio Histórico e Cultural diz respeito a tudo aquilo que é
produzido, material ou imaterialmente pela cultura de determinada
sociedade, que, devido sua importância cultural e científica em geral,
deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a
comunidade e para a humanidade. Quando um elemento cultural é
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considerado patrimônio histórico e cultural por algum órgão ou
entidade especializado no assunto, dizemos que ele foi “tombado”
como patrimônio. Podem ser considerados patrimônio histórico e
cultural obras de artes plásticas (pinturas, esculturas, ilustrações,
tapeçarias e artefatos artísticos históricos em geral), construções e
conjuntos arquitetônicos em geral (cidades, casas, palácios, casarões,
jardins, monumentos), festas e festividades, músicas e elementos
culinários, entre outros representantes das diversas culturas ainda
existentes, ou que já existiram no mundo. (Professor “B”).

Considerando não haver uma definição de patrimônio unânime entre os
pesquisadores, podemos atentar ao que diz respeito à diversidade do nosso patrimônio.
Sendo bastante ampla, nossos entrevistados reconhecem, nessa variedade cultural, um
ponto positivo para abordarem o tema. Segundo Horta (1999, p. 5):
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 agências governamentais, existem outras formas de
expressão cultural que constituem o património vivo da sociedade
brasileira, artesanato, maneiras de pescar caçar, 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 municípios aspectos que podem assumir a cultura viva e presente
de uma comunidade.

Portanto, nesse aspecto citado pela autora acima, percebemos, nas respostas de
ambos, que são conhecedores do assunto, têm visão ampla sobre o tema e reconhecem
no patrimônio uma grande contribuição na aquisição de conhecimento cultural, sua
importância da preservação para a posteridade.
Seguimos perguntando: “Professor, como o senhor aborda o patrimônio
histórico e cultural da cidade no ensino de história no terceiro ano do fundamental”. Os
professores responderam:
Acredito que cada pessoa é parte de uma sociedade e de um
ambiente, onde vive e constrói com os demais uma história, deixando
para as futuras gerações, por meio de criações e intervenções, no
ambiente, registros que propiciarão a compreensão dessa história.
Para mim a destruição de patrimônio herdado dos nossos ancestrais
acarreta o rompimento da corrente do conhecimento. A preservação
enriquece o conhecimento de quem o visita e enche de orgulho a
comunidade que se mostra fiel às suas origens. (Professor" A").
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Os livros didáticos exploram um pouco estes conteúdos relacionados
a esta temática. (Professor "B").

Nessas respostas, percebemos uma divergência no modo de apresentar o tema
“patrimônio da cidade”, pois o professor “A” considera mais adequado apresentar as
fontes mais próximas da vivência da criança, e concordamos com ele, pois no guia Básico
da Educação Patrimonial (HORTA, 1999, p.7) ressalta-se a importância de aproximação
do aluno com as fontes de suas comunidades, para criar vínculos e vontade de
preservação.
Segundo a autora citada, é fundamental proporcionar ao aluno a experiência de
vivenciar e conhecer o patrimônio de sua cidade de perto, para que o contato com um
bem cultural comum à sua comunidade permita construir apreço por ele e colaborar
para sua preservação. Percebemos, nas considerações do professor “A”, que ele mostra
levar para a sala as vivências que cada sociedade produz, e que esse legado pode
acrescentar conhecimento às novas gerações, instigando-os a conhecê-los e valorizálos, perpetuando para a posteridade e gerando um sentimento de pertencimento. O
professor “B”, em sua resposta, já é mais sistemático, apenas utilizando-se do livro
didático, sendo que isso não deixa de ser uma forma de também abordar o tema
patrimônio histórico e cultural em sala de aula.
Seguimos com a entrevista com a seguinte questão: “A Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) estabelece ‘O lugar em que vive’ como uma das unidades temáticas
do componente curricular de história no terceiro ano do fundamental. Como esta
unidade temática é estudada em sala de aula, ou na escola?” Os professores disseram:
Reconhecendo sua comunidade como lugar de vivência, estimulando
sempre para a valorização do âmbito em que vive. Identificar e
comparar aspectos culturais de seus lugares, explicar como os
processos naturais e históricos atuam na produção e na manutenção
das paisagens naturais e antrópicas de suas vivências. (Professor "A").
Temos que nos reinventar e trazer trabalhos, e estratégias com
trabalhos como conhecendo o bairro, seminários e apresentações.
(Professor "B").
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Percebemos nas respostas dos professores uma certa dificuldade de explanar
suas estratégias, e realmente não é tão simples despertar engajamento sem estratégias
ativas que estimulem o interesse dos alunos nessa fase com raciocínio mais lógico.
Construir conceitos abstratos, como Cultura, pede estratégias bem atrativas.
Segundo Hipolide (2009, p. 38):
O grande desafio é que o ensino de história nessa fase está
necessariamente vinculado à construção e a ampliação de conceitos
abstratos como sociedade, política, economia e cultura. Para uma
criança dessa idade cujo raciocínio tende a ser mais lógico e imediato,
as atividades precisam conduzir a conclusões concretas.

Certamente, como cita a autora, temos que nos empenhar para atingir esse
objetivo com fontes históricas da vida dessas crianças. Cada professor tem sua maneira
de estudar a temática, sendo que o professor “A” apresenta o tema aos seus alunos de
forma mais ativa, ajudando na construção do conhecimento com maior protagonismo
dos alunos. O professor “B” já aborda uma estratégia mais próxima à tradicional,
conservadora, sendo respeitado o direito da cátedra.
Perguntamos também: “Quais estratégias são utilizadas para inserir o
patrimônio histórico e cultural nesta escola?” As respostas foram:
Eu particularmente trabalho os projetos, pois acredito nesse sistema
de ensino. (Professor “A”).
Projetos relacionados ao Patrimônio Histórico e Cultural. (Professor
“B”).

Aqui observamos a unanimidade nas estratégias, sendo que podemos
diversificar

em

muitas

maneiras

os

estudos

do

patrimônio

através

da

interdisciplinaridade, buscando no dia a dia inovar com atividades que explorem a
escola, o bairro, entre outros atividades, conforme defende Hipolide (2009, p. 39):

São bem-vindas atividades em grupo como construção de mosaicos de
fotos e de desenhos, de maquetes que explorem, por exemplo, as
estruturas existentes na escola, no bairro, na casa, e que possibilitam
desenvolver um trabalho que integre a produção de textos e produção
artística.
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Nesse sentido, os professores poderiam ampliar esse leque de estratégias,
porém observamos, nas respostas de ambos, a importância de utilização de projetos
para a vivência desse tema tão relevante, sendo muito utilizada e enriquecedora para
os alunos, entretanto outras estratégias poderiam ser utilizadas.
Por último, perguntamos: “Qual importância do Patrimônio histórico e cultural
para a formação cidadã dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental?” Os
professores falaram:
Acredito que a preservação do patrimônio histórico e cultural é
garantia de que a história de determinada sociedade se preserve,
valorize e seja divulgada para as gerações futuras. (Professor “A”).
A valorização do patrimônio histórico e cultural é a valorização da
identidade que molda as pessoas. Por isso preservar as paisagens e
obras de arte, culinária e qualquer outro elemento cultural de um povo
é manter a identidade desse povo. (Professor “B”).

Segundo Ferreira e Franco (2009, p.103), cabe aos professores e alunos a
compreensão de que reler os vestígios do passado e reinterpretá-los constitui a base do
conhecimento histórico. Entendemos, portanto, a importância do patrimônio histórico
e cultural para os alunos, pois desde cedo irão compreender que esses vestígios
deixados não trazem histórias imutáveis e aprenderão a refletir sobre o tempo histórico.
Vemos notadamente que o patrimônio histórico e cultural é fundamental para a
formação cidadã dos alunos, pois traz uma base que sustentará sua formação cultural
posterior. Nesse sentido, podemos considerar a formação identitária.
No caso do Brasil, devemos lembrar da pluralidade de nossa formação cultural,
o que inclui diversas contribuições, por exemplo, a influência cultural dos povos
africanos. É o que defendem Silva e Batista (2020), quando argumentam que o Brasil
recebeu diversas influências culturais africanas e se faz necessário trabalhar no espaço
escolar o reconhecimento destes valores culturais, suas diversidades suas etnias, pois
tudo isso possibilita o conhecimento cultural herdado dos povos africanos.
Portanto, os alunos precisam conhecer para reconhecer esse patrimônio como
parte da cultura brasileira, e valorizá-lo como tal. Analisando com mais cuidado as
respostas, percebemos que o património histórico e cultural é muitas vezes estudado
apenas em projetos durante um determinado período do ano e que, na maioria das
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escolas, em boa parte do ano, ele fica de lado, às vezes só é abordado de maneira
superficial, não levando em conta que aquilo que o aluno não conhece não tem como
preservar nem reconhecer como próprio, principalmente se esse pertencimento não é
despertado na mais tenra idade.

5 CONCLUSÃO
Depois de analisarmos todos resultados obtidos, verificamos que o patrimônio
histórico e cultural ainda é um tema pouco visto na escola pesquisada e, provavelmente,
nas escolas em geral, talvez por desconhecimento ou por falta de interesse dos docentes
ou por acreditarem que o tema se refere unicamente à disciplina de História, ou ainda
por falta de uma atitude dos gestores em incluí-lo no currículo do ano todo e fazer-se
cumprir a lei.
Ao que parece, o patrimônio histórico e cultural é abordado apenas por poucos
docentes e em um determinado período do ano, ficando sempre a quem dê seu valor e
contribuição na formação integral dos alunos. No entanto, deveria fazer parte de todo
o currículo durante o ano, em todas as disciplinas através da interdisciplinaridade, no
dia a dia da sala de aula, e com mais ênfase em projetos que engajem toda a escola e
até a comunidade, para que a mesma conheça o patrimônio que lhe pertence, e nesse
esforço conjunto fortaleça o movimento pelo patrimônio local e nacional, tornando o
tema um assunto de interesse de todos os brasileiros.
A pesquisa atingiu seu objetivo, na medida em que nos permitiu entender que,
por vezes, o professor de História trabalha o patrimônio histórico e cultural no 3º ano
do ensino fundamental apenas em projetos periódicos e de maneira superficial. Ainda
assim, foi possível perceber que os docentes reconhecem a importância do estudo do
patrimônio para a formação da identidade cultural e cidadã dos alunos, para o seu
desenvolvimento e análise dos fatos da vida como ser social e participativo da
democracia e dos desafios em sociedade.
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo aborda a importância de se trabalhar nas escolas o conhecimento
da cultura afro-brasileira. Neste sentido, a pesquisa foi realizada em uma escola da rede
municipal de Fortaleza, com seu eixo voltado para o olhar dos professores sobre as
práticas escolares e as questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem.
Mesmo após tantos anos de fim do sistema escravocrata e de políticas que
desmistificam o pensamento colonizador que, mediado pela cor da pele, foi capaz de
levar homens livres às piores condições por não possuírem os mesmos costumes,
crenças e valores sociais, ainda hoje nos deparamos com situações parecidas.
Por questões como estas é que entendemos a necessidade de desenvolver
pesquisas que nos ajudem a observar e tratar com presteza esses problemas, e até
mesmo para nos orientarmos sobre quais medidas devem ser tomadas pela escola a fim
de evitar casos envolvendo a discriminação no ambiente de ensino.
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A pesquisa volta-se para particularidades sobre como o aluno é visto com
preconceito pelos colegas, e também para os projetos que a escola disponibiliza para
apresentação da cultura afrodescendente, como forma de conscientização sobre a
relevância dessa cultura para a formação da identidade brasileira. Tem-se como base
seus costumes, sua religiosidade, entre outros aspectos. Além disso, considera o
Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010), que objetiva a correção das desigualdades
históricas e a garantia dos direitos dos descendentes de escravos no Brasil.
Muitas dúvidas surgem quando abordamos esse tema, tais como: O que é cultura
afro-brasileira? Como ocorreu a construção social do que é ser negro? Já no ambiente
escolar, consideramos importante saber como a cultura afro-brasileira é estudada e
como o estudo deste tema pode contribuir para a formação cidadã dos alunos.
Assim, tem-se dois objetivos que se complementam: discutir a construção
histórica e social do que é ser negro e investigar o papel do professor e da escola no
ensino da cultura afro-brasileira nos 4º e 5º anos do Fundamental, destacando sua
contribuição para o combate ao racismo e para a formação cidadã dos alunos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para discutirmos a importância da cultura afro-brasileira na aprendizagem do
aluno e no combate ao preconceito e ao racismo dentro da escola, buscamos alguns
autores especialistas no assunto. Assim, explicaremos conceitos básicos de suma
importância na discussão do assunto em questão. Inicialmente, falaremos sobre as
construções históricas do negro e seus conceitos a partir de Sant’ana (2005), Rufino
(2016), Munanga (2012), em seguida apresentamos o papel do professor e da escola
para combater o racismo na escola, a partir de Silva (2005), Moura (2005), Lopes (2012).

2.1 Construções históricas do negro e noção de cultura
Para entendermos a origem do racismo, é necessário levar em consideração que
todas as diferenças raciais impostas pela sociedade vêm de uma construção histórica
que tem como base princípios religiosos e políticos e que, nos dias atuais, ainda trazem
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seus impactos. Para melhor identificar e combater o racismo e todas as formas de
preconceitos, faz-se necessário discutir algumas definições.
Comecemos pelo termo preconceito, entendido como “uma opinião
preestabelecida, que é imposta pelo meio, época e educação” (SANT’ANA, 2005, p. 62).
Noutros termos, essa opinião preestabelecida pode ser definida como um préjulgamento negativo que tem como base estereótipos que significa a prática do
preconceito. “A discriminação algo assim como a tradução prática, a exteriorização, a
manifestação, a materialização do racismo, do preconceito e do estereótipo”.
(SANT’ANA, 2005, p. 63), ou seja, é quando pomos em ação o preconceito materializado
internamente; na prática, é quando ferimos os direitos garantidos por lei.
Sant’Ana (2005) comenta que era o fiel contra o pagão, o cristão contra o
mulçumano, ou mesmo contra o judeu. Percebe-se que existiam vários motivos para tal
discriminação, menos o fator racial. Com isso entende-se que a prática da discriminação
racial foi sendo disseminada através de gerações, consolidando-se em preconceitos e
estereótipos que alcançam os lugares sociais diversos e estão presentes inclusive em
comunidades e escolas.
Há uma série de definições para o termo “raça”. É preciso reconhecer que o
conceito de raça é um componente bem maior que o componente biológico, pois
abrange questões culturais e sociais. Existe uma definição objetiva que raças são
populações da mesma espécie que diferem, em seus conjuntos gênicos, na incidência
de alguns genes ou outras variantes genéticas. Porém, fazendo uma análise, pode-se
observar que tal definição não se aplica a nossa espécie. Vejamos porque:
A espécie humana reparte-se em grandes grupos. Ninguém confunde
uma menina negra com outra branca ou amarela (negroide,
caucasoide e mongoloide, respectivamente, para os antropólogos
físicos). O conjunto de características que as tornam diferentes é
bastante amplo, mas nossa tendência é fixar a atenção nos traços
sensíveis, como cor da pele, formato crânio e textura do cabelo.
(RUFINO, 2016, p. 16).

“Primeiramente, é preciso pontuar que os seres humanos fazem parte de uma
espécie, como todos os seres humanos que habitam nosso planeta hoje descendem de
ancestrais comuns, sendo, portanto, parentes biológicos, todos fazem parte da mesma
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espécie: espécie humana” (RUFINO, 2016, p.16). Todos fazemos parte de uma mesma
espécie, por isso não existe nenhuma diferenciação, mesmo com nossas diferenças
físicas ou laços até mesmo nossos laços consanguíneos, ainda assim somos pertencentes
a um mesmo grupo ou, conforme citação anterior, à mesma espécie.
Para Buffon (apud MUNANGA, 2012, p. 30), “as raças são resultado de mutações
no interior da espécie humana. O determinismo do clima é importante”. Para esse
filósofo, raça depende do clima em que vivem os homens e é nele que deve referir as
mudanças de cabelo e cor e beleza.
Se conseguíssemos estabelecer um tipo médio, um “tipo médio perfeito” de
cada um desses grandes conjuntos, que o senso comum chama de raças, veríamos que
as diferenças são bem pequenas. Por outro lado, também, as variações dentro do
mesmo conjunto são bem maiores que as diferenças entre cada tipo. Ou seja, as
diferenças físicas entre um germânico e um africano, por exemplo, podem ser menores
que de as dos germânicos entre si, e a dos africanos entre si (RUFINO, 2016).
No século XV, os primeiros europeus desembarcaram na costa africana. A
organização política dos estados da África tinha um bom nível de aperfeiçoamento, com
monarquias constituídas de modo que todas as camadas sociais eram representadas. A
política equivalia à ordem moral e social, era responsável por estas questões. Quando a
América foi descoberta, no final do XV, desenvolveu-se o tráfico moderno de
escravizados negros, tendo em vista que a exploração de terras descobertas demandava
mão de obra barata, tornando uma necessidade econômica antes mesmo da aparição
das máquinas (MUNANGA, 2012).
Apesar de toda riqueza que era tirada dos negros, os europeus tinham desprezo
pelo mundo negro. Aqueles eram convencidos por esses, que se consideravam
superiores, ignorando toda história e cultura antiga dos primeiros. Preconceitos étnicos
e necessidades econômicas da exploração fizeram com que os europeus configurassem
o negro em suas aptidões intelectual e sua personalidade moral, tornando-o sinônimo
de ser primitivo, inferior, dotado de uma mentalidade pré-lógica (MUNANGA, 2012).
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Durante muitos anos, o espírito das gerações europeias veio sendo
disseminado, de modo que a opinião ocidental admitia que os negros tinham uma
humanidade inferior, no máximo eram reconhecidos como “selvagens”.
A seguir, veremos um trecho que nos remete ao século XV e ao momento em
que houve a expansão da Europa Ocidental. As descrições argumentaram que todos que
habitavam na África eram parecidos com animais selvagens. No Renascimento, essa
visão continuou, ou seja, a visão de que a África negra era um mundo em que viviam
monstros, seres semi-homens, semianimais.
Em meados do século XV, os portugueses desembarcaram na costa
africana e atingiram, do fim do século, o Cabo da Boa Esperança e a
costa oriental. Os aventureiros de outros países europeus – franceses,
ingleses, alemães, belgas, etc. – todos seguiram os portugueses nessa
corrida e viram povos negativamente descritos nos relatos dos antigos.
Podia-se esperar novos relatos, com testemunhos oculares.
Infelizmente, foi transmitida integralmente a mesma versão. A ideia
de gente sem cabeça ou com ela no peito, com chifres na testa, ou com
um só olho, gente com rosto de cão faminto e coisas do gênero
dominavam os escritos ocidentais sobre a África nos séculos XV, XVI e
XVII. (MUNANGA, 2012, p. 28).

Apesar das diferenças culturais e físicas, os Europeus ficaram impressionados
com as características em comum dos negros, tais como: cor do cabelo, forma do nariz
e lábios, forma da cabeça etc. (MUNANGA, 2012).
No século XVIII, com a contribuição dos pensadores iluministas, esperava-se
desconstruir a imagem negativa que se tinha do negro, porém reafirmaram essa noção
depreciativa herdada de épocas anteriores, no qual o negro selvagem continuara a viver.
“[...] Sexualidade, nudez, feiura, preguiça e indolência constituem os temas-chaves da
descrição do negro na literatura cientifica da época”. (MUNANGA, 2012, p. 29).
O caráter distintivo da raça negra na sua totalidade é a cor, mas há
outros detalhes, como os traços do rosto, os cabelos, odor do corpo,
os costumes, etc. que complementam essa distinção. Assim, qualquer
negro vive a mesma existência miserável: sua casa não tem móvel nem
conforto, sua alimentação é grosseira, os homens são preguiçosos, e
as mulheres, debochadas. (MUNANGA, 2012, p. 30).
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Para Helvétius (apud MUNANGA, 2012), o homem nasce sem ideias ou vícios,
tudo nele vem da aquisição, até a humanidade, ou seja, através das práticas sociais e de
uma educação de sensibilidade se constrói um sentimento de humanidade. A natureza
deu ao homem apenas sensibilidades físicas, o resto é produto de sua vida social; sem
vícios, suas virtudes e suas paixões factícias, seus talentos e seus preconceitos, até o
sentimento do amor-próprio, tudo nele é aquisição. Para Helvétius, a inferioridade real
dos “selvagens” não é resultado de uma falha de constituição. Ela é de ordem
puramente histórica (MUNANGA, 2012, p. 30).
O menosprezo aos negros é uma ideia ligada à civilização dominante no processo
de colonização. Uma construção europeia que até atualmente carregamos na nossa
cultura. Com isso, podemos entender que o conceito de raça e as classificações raciais
não passam de uma forma de percepção advinda de diferenças morfológicas, sociais e
culturais entre os grupos humanos. Esse conceito possui uma história, pois a crença de
que existem raças humanas foi historicamente introduzida, assim como os perfis que
cada raça assumiu nessas construções históricas (RUFINO, 2016).
Em 1859, institucionalizou-se o racismo científico, com a fundação da Sociedade
de Antropologia em Paris, a qual sofreu com reflexos de pensamentos racistas vindos de
1839 da associação científica. Foram analisados todos os aspectos físicos e culturais,
relacionado às funções do corpo, e o modo de agir. Estudos de médicos fisiologistas da
época apontavam alguns fatores.
Segundo os trabalhos de Georges Cabanis, médico fisiologista da
época, as diferenças físicas intelectuais e morais correspondem às
diferenças físicas entre as raças. O médico Alemão Franz Gall afirmou
também que o tamanho da cabeça e o volume do cérebro acusavam,
entre os negros africanos, dimensões menores comparativamente aos
brancos [...]. (MUNANGA, 2012, p. 32).

Para Rufino (2016, p.17), “[...] entre as diferenças físicas entre as raças, a mais
notável é a cor da pele. Por esse motivo, ela se presta há tantos equívocos. Estas
características são externas e transmissíveis por hereditariedade. O conjunto de genes
responsável pela cor da pele é parte da reserva genética, comum a toda espécie
humana”.
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A desvalorização do negro colonizado foi incorporada naturalmente aos gestos e
ações, transformando numa forte base e estrutura do pensamento que nos cerca até os
dias atuais. Com isso, os colonizadores mantinham esforços constantes em demonstrar
para os colonizados onde era o seu lugar, trazendo assim, para os colonizados, uma
carga negativa, uma interiorização de inferioridade. Com sua autoestima destruída, o
negro era moldado a uma série de negações e defeitos, por isso a ele não se podia
confiar nem delegar funções de responsabilidade ou qualquer atividade que tivesse um
posto maior. Tido como um animal movido pelos maus instintos e ladrão, o negro
precisava ser protegido de si mesmo (MUNANGA, 2012).
O negro teve todas as suas qualidades humanas retiradas, e isso o colocou às
margens da história e sem participação ativa, ou seja, sem voz, sem direitos da
cidadania. Ele internaliza toda ação do colonizador, que acaba com toda sua esperança
de futuro, de ver um filho de um negro tornar-se cidadão.
Os ancestrais africanos são substituídos por gauleses francos de
cabelos loiros e olhos azuis; os livros estudados lhes falam de um
mundo totalmente estranho, da neve, inverno que nunca viu, da
história e da geografia das metrópoles; o mestre e a escola
representam um universo muito diferente daquele que sempre os
circundou. (MUNANGA, 2012, p. 35).

Com suas línguas maternas rejeitadas e caracterizadas como línguas inferiores
que não poderiam ser incluídas na sociedade, os negros que conseguiam fugir do
analfabetismo eram alfabetizados de acordo com a ideia colonialista, tendo como
necessário o bilinguismo, que os tornam estranhos em sua própria terra. Todo desprezo
linguístico que os negros sentiam fazia como que começassem a evitar sua própria
língua, e as ocultavam das vistas dos estrangeiros, porque sabiam que, para serem
aceitos, era necessário dominar a língua dos seus senhores.
A evangelização do negro no Cristianismo, após a fixação europeia, contribuiu
ainda mais para a degradação do negro, comprometendo a cultura de seus ancestrais.
Diante de tanta acusação do colonizador, o negro se reconhece sendo uma cópia
detestável, porém convertido. Em um sinal familiar e por admirar o seu senhor,
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começou a admitir e a se perguntar se as acusações deferidas por eles não seriam
verdadeiras (MUNANGA, 2012).
A partir dos elementos discutidos até aqui, percebe-se que o racismo não surgiu
de uma hora para outra. De acordo com Sant’Ana (2005), o racismo é fruto de um
processo longo de amadurecimento. Ainda de acordo com a autora retrocitada, para
desconstruir este ideário etnocentrista disseminado através das épocas, é necessário
trabalhar no espaço escolar o reconhecimento do valor cultural, a aceitação das
diversidades culturais existentes, bem como a aceitação de pertencer às outras raças, o
que facilitará a troca de culturas dentro das salas de aula, pois isso tudo possibilita o
enriquecimento da visão de mundo e pessoal, e quebra os conceitos racistas
existenciais.
Entendemos por cultura tudo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei,
a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano não
somente em família, como também em uma sociedade da qual é membro.
Vejamos o que diz o dicionário sobre o conceito de cultura:
Conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações
intelectuais e artísticas, que caracteriza uma sociedade: cultura
inca; a cultura helenística. Normas de comportamento, saberes,
hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro: provêm
de culturas distintas. Conjunto dos conhecimentos adquiridos;
instrução: sujeito sem cultura. (...) Expressão ou estágio
evolutivo das tradições e valores de uma região, num período
determinado: cultura católica. Aplicação do espírito a uma
coisa: a cultura das ciências. (DICIONÁRIO, 2009, p. 140).

Conforme mencionado na citação acima, cultura é aquilo que trazemos dentro
de nós. Dessa forma, entendemos mais uma vez a importância de trabalharmos nas
nossas escolas essa cultura que herdamos de nosso ancestral afrodescendente.
Mais do que nunca temos que fortalecer nossa identidade, não podemos negar
aquilo que faz parte de nossa herança cultural. A dança, a música, as comidas, por toda
parte estamos certados por essas identidades negras, por essas identidades de raízes
africanas.
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2. 2 O professor e a escola na afirmação da cultura afro-brasileira

Levando em conta o modelo de educação que nos é proposto em âmbito
nacional, podemos perceber que essa nova ordem coloca a problematização como a
maneira mais adequada para a construção dos conhecimentos escolares, a partir de um
pensamento crítico e de um olhar voltado para as realidades do cotidiano, que se
apresentam como problemas sociais. Vejamos alguns desses: o racismo, preconceito, a
discriminação racial.
De acordo com Silva (2005, p.186):
Procedimentos de pesquisa, em nível escolar, são relevantes
para o melhor conhecimento da realidade, embasando medidas
e ações que não perpetuem o “status quo”. Tais procedimentos
devem ser utilizados desde os primeiros anos escolares,
associados a outros que vão permitindo a professor e alunos o
alargamento de seus horizontes culturais e, por consequência,
uma nova visão de mundo em que todos perdem com a prática
do racismo, sentimentos de preconceito e ações de
discriminação racial.

Compreender a realidade social por meio da pesquisa é buscar conhecer
culturas. Pesquisando, o aluno e o professor podem entender melhor os fenômenos que
se apresentam no ambiente escolar e na vida social, assim como citado no trecho acima;
é com a pesquisa que entendemos o quanto perdemos com essas práticas
discriminatórias.
Observando atentamente a realidade do povo brasileiro, vemos uma sociedade
multirracial e pluriétnica, que faz de conta que o preconceito, a discriminação e o
racismo não existem. Mas não é bem assim, a todo o momento estamos nos deparando
com esses casos em nossos espaços de circulação, sejam estes escancarados ou
escondidos. É uma pena pensar em uma sociedade capaz de camuflar tamanha
abominação (SILVA, 2005). E hoje mais do que nunca vemos a necessidade de
entendermos o que é cultura afro-brasileira.
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Para Cunha Júnior (apud NUNES, 2017, p.12):
O termo “Afro-brasileiro” surgiu da necessidade de relacionar o
passado africano com a história do Brasil. A grande falta de informação
e de conhecimento a respeito da realidade brasileira contribuiu para
que se utilizasse a expressão “Afro-brasileiro” e para que se
interpretasse a cultura de base africana com influência de teorias
racistas.

Todas essas reflexões e discussões se ligam ao modo como a educação escolar
se estrutura no país. Segundo a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), a educação é
direito que deve ser assegurado a “todos”, independentemente de origem social, classe,
gênero, orientação sexual ou etnia.
Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) não obstante
utilize o termo “Afro-brasileiro” e, não “afrodescendente”, regulamenta que um dos
princípios da educação nacional é a consideração da diversidade étnico-racial. A LDB,
em seu artigo 26-A, explicita o que deve compor o currículo escolar, assim como
procedimentos que a escola deve incluir no seu planejamento para levar os indivíduos a
conhecer a história e a cultura “Afro-brasileira”, a fim de garantir o pleno
desenvolvimento e a liberdade de sua manifestação. Tais conteúdos devem estar em
todo o currículo escolar, mas principalmente nas áreas de educação artística, literatura
e história (BRASIL, 1996).
Na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), poucos são os assuntos ligados à
cultura afrodescendente. Pode-se perceber isso na análise das diversas áreas de
conhecimento dos anos iniciais do ensino fundamental. As componentes curriculares
“Artes”, “Educação Física” e “História” são as que trazem maiores possibilidades para
abordar essa questão, porém de forma muito pontual (SOMBRA; LAGO; MARQUES,
2018, p.1813).
Em Artes (1º ao 5º ano), na unidade temática “Artes Integradas”, um dos objetos
de conhecimento é “Patrimônio cultural”, sendo a seguinte habilidade que a Base
propõe desenvolver na criança: “Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes
indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de
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vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas” (BRASIL, 2017, p.
201).
Na Educação Física (3º ao 5º ano), três unidades temáticas – “Brincadeiras e
jogos”; “Danças”; e “Lutas” – favorecem a abordagem da cultura afrodescendente ao
ressaltar a matriz africana. No que se refere à disciplina de História, apenas no 4º ano,
há uma abertura para tratar da questão afrodescendente. É na unidade temática “As
questões históricas relativas às migrações”, na qual um dos objetos de conhecimento
inclui o estudo da “diáspora forçada dos africanos” (BRASIL, 2017, p. 411).
Ao que parece, o professor terá sempre um papel decisivo para potencializar
essas poucas previsões curriculares a fim de valorizar a cultura afrodescendente e
contribuir no combate ao preconceito e ao racismo na escola. Ir além de uma visão
folclórica e ressaltar o caráter de resistência dessa cultura dependerão muito do
professor e das situações didáticas que deverão ser criadas para isso (SOMBRA; LAGO;
MARQUES, 2018).
Sabemos que, ao longo da história do Brasil, os negros são os mais discriminados,
assim como também os povos indígenas. Essa questão deve ser abordada na escola,
incluída no currículo escolar, de forma que os alunos sejam capazes de identificar os
casos e combatê-los. É importante entender que todos somos cidadãos com deveres e
direitos iguais. No ambiente escolar, temos algumas falhas, alguns professores se
encontram despreparados para abordar estes temas. Por vezes, nem sabem como
proceder diante desses casos. A escola tem como tarefa ajudá-los, oferecer
capacitações, pistas pedagógicas, colando-os frente aos novos desafios (SILVA, 2005).
Somos cientes de que muito se aprende com as culturas, pois o currículo deve
expressar claramente os passos pedagógicos que a escola, e seu corpo docente devem
seguir.
Segundo Moura (2005, p. 79),
A escola não leva em conta o saber diferenciado que o aluno pode
trazer da vivência no seio de sua família, aprendido com seus pais e
avós ou no seu meio social de origem. Assim, ela desconhece a origem
étnica dos alunos e a formação cultural de sua clientela. Mais ainda, a
hegemonia desse modelo exclusivo tem consequências que se
estendem por todo o sistema educacional. A escola não prepara para
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a vida, na medida em que não proporciona uma formação profissional
diversificada, mas faz com que todos queiram ser doutores, herança
portuguesa do Brasil colônia, quando o bacharel tinha regalias na
Corte.

É necessário que a escola faça uma adaptação do currículo para um melhor
desenvolvimento dos seus educados, ter um olhar reflexivo e amplo, para que não vise
só o lado profissional dos alunos, mas busque trazer para cada um desses indivíduos
uma formação ampla e diversificada.
Quando olhamos essa questão curricular a partir da cultura afro-brasileira,
vemos que a existe uma discussão em questão, pois trata-se de uma cultura rica em
diversidade e simbolismo, que nos fala e ensina por si só. Através destes símbolos, a
escola e o professor devem levar seus educandos a conhecer a riqueza de valor trazida
pelo povo negro, suas histórias de conquistas, suas vitórias que hoje refletem em política
de afirmação e superação do racismo e do preconceito racial.
Moura (2005, p. 80) aponta que “a escola deve usar com seus professores os
muitos subsídios que são disponibilizados pelos órgãos responsáveis”, um exemplo
deles é os da FUNARTE (Fundação Nacional de Arte do Ministério da Cultura), assim
poderá trabalhar mais precisamente a questão da diversificação do currículo, desta
maneira, os professores poderiam ter uma visão mais abrangente da sociedade e da
cultura brasileira, dessa forma, fazer com que os alunos desenvolvam atitudes
afirmativas com relação a sua própria identidade.
Lopes (2012, p. 186) pontua que o combate ao racismo, ao preconceito e à
própria discriminação racial, em nível escolar, “deve estar sempre interligada à
valorização da pessoa humana sempre tendo como base um discurso capaz de elevar
todos aqueles que são vítimas das mais diversas formas de preconceito racial”. Há uma
resistência, por isso deve-se despertar o desejo de luta por igualdade.
A escola tem uma parcela de contribuições nestas lutas, pois é na escola e com
os professores que construímos opiniões, que vivenciamos a socialização e aprendemos
que somos capazes de mudar a realidade. Jamais nos acostumar ou ficar calados diante
de uma situação de racismo. Dentro da escola, professores e direção escolar devem ter
esse olhar atencioso para seus educandos. Devem promover atividades que façam
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alusão às diferenças, trazer presente culturas diferenciadas e trabalhar estas atividades
no cotidiano. Não devem esperar somente para as datas comemorativas, pois todo dia
é Dia da Consciência Negra.

3 METODOLOGIA

Quanto ao nível, pode ser classificada como exploratória, ou seja, visa
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito
ou a construir hipóteses. (GIL, 2010). Esta pesquisa é de caráter bibliográfico, pois foi
elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros e
artigos de periódicos. Além disso, também é uma pesquisa de campo com base nos seus
procedimentos técnicos e no levantamento, pois envolve a interrogação direta de
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer (GIL, 2010).
Trata-se, ainda, de uma pesquisa que se desenvolveu considerando atividades
curriculares e o cotidiano da sala de aula, contando com a colaboração de professores
das séries iniciais do ensino fundamental. Assim como prevê a Lei 10.639/2003, esta
temática deve ser trabalhada de forma transversal e por todas as disciplinas. Por este
motivo, escolhemos um professor de cada ano, objetivando resultados mais precisos.
Registre-se que tivemos dificuldades em encontrar uma escola que permitisse a
coleta de dados, o que pode ser um indício de que ainda há certa resistência em discutir
os assuntos abordados por esta pesquisa. Assim, a coleta de dados foi realizada em uma
Escola Municipal de Fortaleza, no bairro Mucuripe, escola que nos abriu as portas.
Entretanto, a responsável pela escola solicitou que a coleta de dados fosse feita por
meio de questionários. Assim, os dados foram captados por meio de questionários
destinados aos professores dos 4º e 5º anos do ensino fundamental, sobre a temática
em questão. As questões foram organizadas de forma que valorizassem a vivência do
professor dentro e fora da sala de aula. Os dados foram discutidos conforme os
resultados apresentados nos questionários passados aos professores, buscando-se um
diálogo com o referencial teórico.
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Quanto aos aspectos éticos, foi preservada a identidade dos participantes da
pesquisa e os mesmos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Os professores serão chamados de P1, P2, P3, P4 e P5. Além disso, os dados
foram coletados somente após a autorização do responsável pela instituição via
assinatura de um Termo de Anuência Institucional (TAI). De cinco professores
solicitados, quatro professores se dispuseram participar da pesquisa e um se recusou,
no que foi prontamente atendido.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em consonância com tema aqui abordado e com um olhar voltado para a Lei
10.639/03, fomos em busca de entender como a mesma está sendo efetivada no
ambiente escolar. A partir dos dados coletados por meio de questionário em uma escola
pública de Fortaleza, apresentaremos algumas discussões entrelaçadas por respostas de
alguns professores que se disponibilizaram em contribuir com a pesquisa.
A primeira e a segunda perguntas direcionadas aos professores fizeram
referência à maneira de trabalhar em sala de aula, quanto à apresentação e associação
do currículo escolar. Foi questionado como acontece a relação entre currículo escolar e
a história da África e cultura afrodescendente. A resposta foi unânime: “pouco
trabalhada”. Já na segunda pergunta, abordamos a questão da transversalidade do
conteúdo; cultura afrodescendente entre as disciplinas, também obtivemos uma
resposta igual entre todos os professores: “só é trabalhada quando solicitada”.
Estas duas questões iniciais apontaram uma defasagem em relação ao que é
esperado tanto pela legislação quanto pelos pesquisadores que discutem a educação.
Vimos no referencial teórico que é de suma importância trabalhar o ensino da cultura
afrodescendente dentro da escola e mais diretamente sala de aula. Os autores nos quais
nos baseamos como referência neste trabalho apontam isso.
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Rufino (2016) discute acerca de uma abordagem efetiva dentro da sala de aula e
no dia a dia no cotidiano da vida escolar e corrobora a Lei 10.639/03, posteriormente
atualizada pela Lei 11.645/08, que fala da obrigatoriedade de se trabalhar a História da
África e a cultura afro-brasileira dentro das disciplinas.
Na sequência do nosso instrumental de coleta de dados, lançamos mais duas
questões, uma sobre a BNCC e a outra sobre o material didático que é trabalhado em
sala. À primeira, os professores responderam que os conteúdos que são apresentados
pela BNCC “contemplam em partes” a história da África e a cultura afro-brasileira, isso
no 4º e 5º ano do ensino fundamental. “Em relação aos materiais didáticos” usados em
sala de aula (livro didático) e as representações, como, por exemplo, o “negro” e a
cultura afro-brasileira, a resposta mais uma vez foi igual entre todos os participantes:
“são representados de forma parcial”.
Mais uma vez podemos perceber o distanciamento entre aquilo que é
apresentado pela lei e a vivência da mesma dentro da escola. Como fala Lopes (2012), o
combate ao racismo sempre deve estar ligado a valorização da pessoa humana. As
respostas que nos foram dadas por esses professores nos levam a perceber que ainda
continua a desvalorização e a discriminação do negro e da cultura afro-brasileira dentro
do material didático, e o livro que é apresentado na escola, mesmo com um cenário de
políticas desmistificadoras e de lutas, ainda não se constitui elemento suficiente para
solidificar a ideia de igualdade, de valorização da cultura, da história afrodescendente.
As perguntas respondidas foram realizadas de forma objetiva. Já as questões
seguintes, visando melhor interpretação e entendimentos, foram discursivas, assim os
participantes poderiam apresentar seu ponto de vista.
A primeira pergunta discursiva foi: “Como o (a) senhor(a) trabalha o ensino da
cultura afrodescendente (afro-brasileira) de forma a contribuir para a formação cidadã
dos alunos?” Obtivemos as seguintes respostas:
P1. Buscando esclarecer a origem do povo brasileiro, as contribuições
históricas, a luta permanente do povo afro-brasileiro por direitos.
Orientados a se reconhecer e ter orgulho de suas origens, através de
personalidades, textos, imagens e vídeos.
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P2. Através de debates, chamando a atenção para o preconceito ainda
existente, assim como a discriminação em nossa sociedade, para que
venha diminuir ou até distinguir para que tenhamos uma sociedade
mais justa. Pesquisas, vídeos e textos que venham esclarecer toda a
história e cultura afro-brasileira.
P3. Falando um pouco sobre a história do nosso estado em ser a
primeira pronuncia a liberta seus escravos, quatro anos antes da
promulgação da lei áurea, se tornando conhecido como a Terra da Luz,
por meio da literatura inserido no contexto histórico.
P4. É trabalhado mais intensamente no mês de novembro (projetos,
debates, vídeos). No decorrer do ano trabalhado nos contextos
didáticos (no que se refere a cultura afro-brasileira e história da
África). Também trabalhamos temas específicos em sala de aula ao
detectarmos discriminação, bullying ou alguma outra forma de
desrespeito a uma criança, grupo ao até mesmo funcionários da
escola.
P5. Não respondeu.

Os resultados obtidos por meio destas questões nos mostram alguns pontos que
nos fazem refletir sobre a efetivação da cultura afro-brasileira dentro da escola. Quando
observamos a visão dos professores, vemos que eles acreditam que é possível trabalhar
de forma mais efetiva o conhecimento da História da África e a cultura afro-brasileira,
mas, por outro lado, percebemos que tudo está preso ao currículo escolar, aos materiais
didáticos, e os mesmos não favorecem esta ligação.
Silva (2005) defende a necessidade de trabalhar dentro da sala da escola, da sala
de aula, o reconhecimento da cultura afro-brasileira, e os professores precisam
conhecer cada vez mais as vivências africanas e suas realizações. Tomando como base
as respostas dos professores, percebemos que ainda é limitado o conhecimento sobre
a ancestralidade africana. A escola tenta desempenhar seu papel, mas é necessário
continuamente ampliar a discussão sobre a cultura afro-brasileira, que é rica em
simbologias, crenças e outros atrativos culturais. Os alunos devem conhecer tudo isso,
e construir uma sociedade mais justa, livre da discriminação racial, e isso implica
apresentar a importância da história e da cultura africana para a formação do Brasil.
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A segunda pergunta discursiva foi: “Como a cultura Afro-brasileira pode ser
trabalhada em sala de aula de forma a combater a discriminação racial contra o negro?”
Para esta pergunta, obtivemos as seguintes respostas:
P1. Costumo dizer aos meus alunos que nós brasileiros somos
independentes da cor de pele, temos descendência afro. Acredito que,
quanto mais trabalharmos o conhecimento de nossas origens, menor
será o preconceito.
P2. De forma transversal, com pesquisa, debates e exemplificando os
momentos em que os negros mais sofreram discriminação e
conscientizando que se deve lutar pela igualdade social.
P3. Mostrando que a base da nossa cultura e costumes estão
interligados diretamente com a desse povo que sofreu as
consequências de uma época que tratou seus semelhantes de maneira
equivocada.
P4. Pode contribuir: conhecer a nossa história, direitos e deveres
nossas raízes, nossa cultura, nossas conquistas e assim evitar a
discriminação e o preconceito. Quando se conhece, há respeito, há
empoderamento mais visível. Também pode trabalhar de forma
transversal, como por exemplo: debates, vídeos, textos, projetos,
pesquisas e palestras.
P5. Não respondeu.

Destacamos, a partir das respostas, a consciência dos professores frente à
temática e a importante tarefa que o docente tem na divulgação da História da África e
da cultura afro-brasileira. Dentro de sua sala de aula, podem-se criar diversas maneiras
de apresentar estes conteúdos, trazer materiais que abordam assunto e observar o
envolvimento dos alunos, como eles interpretam tudo isso.
É possível mostrar aos discentes que a história africana não é composta apenas
por relatos de escravidão, mas que também teve suas vitórias, seus heróis que lutaram
por uma vida melhor, que o continente africano não se resume à pobreza e à miséria. A
respeito disso Moura (2005) destaca a importância de trabalhar com os vários subsídios
que são disponibilizados pela FUNARTE (Fundação Nacional de Arte do Ministério da
Cultura), assim o professor terá um conhecimento amplo para desenvolver melhor suas
discussões mediante o assunto em questão. A partir da coleta de dados, vimos também
que o material didático ainda traz muito pouco, então é preciso pensar em outras
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estratégias e situações didáticas que despertem o interesse dos alunos para a questão
das semelhanças e diferenças entre os componentes da classe, desenvolver
conversações de modo que todos tenham a oportunidade de falar, explorar as
diferenças culinárias e outras manifestações culturais existentes na comunidade.

5 CONCLUSÃO
O ambiente escolar é um espaço privilegiado para se discutir a formação cidadã
da sociedade que queremos. O papel da escola é criar propostas curriculares capazes de
traçar caminhos eficazes para conhecer melhor a História da África e cultura afrobrasileira, para que assim, a partir desses conhecimentos, sejamos capazes de combater
comportamentos discriminatórios em sala de aula.
Observamos que a escola faz pouco, é preciso muito mais, até porque tudo isso
está interligado a um conjunto de ações de fim ao sistema racista, discriminatório e
preconceituoso criado pela sociedade. O papel da escola é desmistificar tudo isso, nossa
sociedade não pode continuar cometendo o mesmo erro, o negro não pode continuar
sendo discriminado por sua cor de pele.
Para isso, a escola pode agir de várias formas, dentre elas: destacar a questão do
negro e levar o aluno a observar se há, na sala de aula, algum penteado afro, levar o
aluno a observar como é difícil e demorado fazer o penteado; conversar sobre o fato de
todos serem brasileiros e analisar com eles fatores como descendência. Além dessas, há
outras atitudes que foram mencionadas anteriormente nas respostas dos professores,
o que não podemos é ser coniventes com o racismo, o preconceito, a discriminação.
Estes não podem atrapalhar aprendizagem dos alunos.
Acreditamos que os objetivos da pesquisa foram alcançados, pois conseguimos
discutir a construção histórica e social do que é ser negro, entender a relevância de
conhecer a História da África e a cultura afro-brasileira, bem como compreender o papel
do professor e da escola na abordagem desta temática e sua contribuição para o
combate ao racismo e para a formação cidadã dos alunos.
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Concluímos, através dos resultados obtidos, que há um reconhecimento de se
trabalhar a cultura afro-brasileira dentro da escola. E o currículo escolar tem o papel
importante neste processo, mas ele continua sendo limitado, não apresenta maneiras
diversas de criar e apresentar conteúdos da história da cultura africana no cotidiano da
sala de aula. Com isso, faz-se necessário ampliar conteúdos que tratem da cultura afrobrasileira de forma a promover atividades cotidianas e não esperar somente as datas
comemorativas.
Enfim, o professor precisa ir além do currículo escolar, de modo a adaptar-se à
realidade do aluno, criando situações didáticas no cotidiano escolar para que haja a
formação do cidadão consciente de seus direitos e deveres, capaz de conviver com as
diferenças e aprender como agir de forma a combater com situações de racismo.
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