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Resumo 

Este trabalho buscou analisar aspectos da Educação Patrimonial numa 

Escola de 

Referência em Ensino Médio, o EREM do Ibura - bairro localizado no Grande Recife. 

Nossa proposta buscou analisar como essas instituições de ensino médio trabalham os 

temas que tangem às temáticas culturais e patrimoniais num espaço periférico do Recife. 

A finalidade foi observar como o ensino de história tem sido utilizado para a 

compreensão da formação cultural no Ibura, bem como a sua importância estadual e 

regional. Para isso, procuramos analisar livros didáticos, plano de aulas e atividades de 

extensão adotados por essa escola, como principais fontes para refletir nossas questões, 

pois por meio delas foi possível verificar como a questão da educação patrimonial e 

cultural tem sido trabalhada. Além disso, permitiu-nos observar como este conhecimento 

tem sido um incentivo ao conhecimento dos bairros onde essa escolas estão inseridas, 

como promoção do conhecimento a partir da realidade local em que os alunos(as) estão 

inseridos. A Educação Patrimonial, conforme procuraremos destacar, tem ênfase no que 

diz respeito ao estudo e valorização das culturas patrimoniais, interligados à disciplina da 

História. 

 

Palavras-Chave: História, Ensino, Educação Patrimonial 



Abstract 

 

 

This work sought to analyze aspects of Patrimonial Education in a High School Reference 

School, the EREM do Ibura - a neighborhood located in greater Recife. Our proposal 

sought to analyze how these high school institutions work on themes that relate to cultural 

and patrimonial themes in a peripheral area of Recife. The purpose was to observe how 

the teaching of history has been used to understand cultural formation in Ibura, as well as 

its state and regional importance. For this, we tried to analyze textbooks, lesson plans and 

extension activities adopted by this school, as the main sources to reflect our questions, 

because through them it was possible to verify how the issue of heritage and cultural 

education has been worked on. In addition, it allowed us to observe how this knowledge 

has been an incentive to the knowledge of the neighborhoods where these schools are 

located, as a promotion of knowledge based on the local reality in which the students are 

inserted. Heritage Education, as we will try to highlight, emphasizes the study and 

appreciation of patrimonial cultures, linked to the discipline of History. 

Keywords: History, Teaching, Patrimonial Education



 

SUMÁRIO 

 

 
INTRODUÇÃO………………………………………………………………………...…09 

 
CAPÍTULO 1: A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ENSINO DE HISTÓRIA: UMA 

PROPOSTA PARA CONHECIMENTO DE GRUPOS LOCAIS ……………………....13 

1.1 O Ibura: um bairro periférico da cidade do Recife ………………………….………..13 

 
1.2. Educação Patrimonial: alternativas para a inclusão dos grupos culturais na história ...23 

 
1.3 Legislações atuais que regulamentam as políticas educacionais da disciplina de história 

……………………………………………………………………………………………36 

 
CAPÍTULO 2: OS LIVROS DIDÁTICOS E O ENSINO DE HISTÓRIA NO 

BRASIL: A CULTURA PRESENTE NAS AULAS DE HISTÓRIA ………………….. 53 

2.1 Os livros didáticos e sua relação com a cultura e a história local ………………………57 

 
2.2 Os livros didáticos abordados nos EREMs do bairro do Ibura ……………………….64 

 
CAPÍTULO 3: EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO EREM DA COMUNIDADE DO 

IBURA ……………………………………………………………………..……………..78 

 

3.1 A escola como promotora da educação patrimonial………………………………….79 

 

3.2 EREM Lagoa Encantada: projeto político pedagógico e o ensino das culturas atreladas 

a Educação Patrimonial ..…………………………………………………………………...86 

 

3.3 O EREM e o incentivo a educação a educação patrimonial e a 

cultura…………………………………………………………………..…………………91 

CONSIDERAÇÕES FINAIS…………………………………………………………….. 98 

 
ANEXO …………………………………………………………………….……..……. 100 

 

BIBLIOGRAFIA ……………………………………………………………………  … 101



9  

Introdução 

 
O presente trabalho, intitulado “Ensino de História e Educação Patrimonial: o caso 

da Escola de Referência do Ensino Médio (EREM) do bairro do Ibura”, tem por objetivo 

estudar a relação entre a disciplina Educação Patrimonial e o Ensino de História, a partir 

das experiências vividas pela Escola de Referência em Ensino Médio, o EREM do Ibura - 

bairro localizado no Grande Recife. 

Para alcançar tal objetivo, utilizamos o livro didático como fonte principal, por 

se tratar do material escolar mais tradicional, com destaque dentro das salas de aulas 

destes modelos de escolas, mas também procuramos avaliar plano de ensino e algumas 

atividades de extensão propostas, dentro das condições atuais da pandemia, que nos 

limitou o aprofundamento da pesquisa em relação a outros materiais e às entrevistas de 

alunos e professores. 

A motivação para a escolha da temática e da escola, deu-se em decorrência da 

realização de estágios-docência durante a Graduação em Licenciatura em História 

(UPE), que aconteceu em escolas públicas e privadas, entre turmas do Ensino 

Fundamental e Médio. Embora se observe que entre ambos os níveis de ensino, exista 

uma diferença refletida pelas condições econômicas da família dos estudantes, a 

semelhança consiste em os estudantes afirmarem - durante a etapa da observação do 

estágio, que o Ibura não possui elementos culturais e patrimoniais que representem o 

estado de Pernambuco, tampouco percebem os bens históricos que fizeram parte da 

construção patrimonial nacional. Observamos que os alunos tendem a privilegiar mais a 

cultura vinda do exterior, com impactos símbolos e culturais em sua formação na 

juventude. Outro fator motivador da pesquisa, consistiu, principalmente, pela 

percepção do envolvimento dos estudantes com grupos criminosos, fato este que 

corrobora com a “fama” empregada no bairro, pois não é incomum ouvir em rádio, ou 

ler manchetes jornalísticas, notícias sobre grupos de tráfico de drogas, assaltos e 

mortes que acontecem no bairro, envolvendo jovens. Frente à esta realidade, e a 

ausência do apoio familiar, fica a instituição escolar como uma das possibilidades de 

mudança social desta realidade, sendo a disciplina Educação Patrimonial, no âmbito da 

História, um campo que abre possibilidades de interação entre a cultura local e a 

patrimonial, que tende a educar os jovens para a percepção de um mundo para além do 

mundo do crime, através de incentivos esportivos, educativos e culturais. 
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Porque, observando o estranhamento dos jovens estudantes em relação aos bens 

culturais e históricos predominantes no bairro, passamos a considerar a importância de 

chamá-los para a valorização da cultura local que os cerca e a possibilidade do 

despertar para a vida, para a cultura do bairro, para o envolvimento com as atividades 

escolares. Esta questão nos levou a observar como as aulas de História têm 

contribuído para a valorização da cultura no espaço do Ibura no âmbito dos trabalhos 

da EREM. 

Uma das fontes que analisamos foi o Guia Básico de Educação Patrimonial 

(1999), do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), que constitui 

um material a ser explorado pela sala de aula, por ser organizado para que a sociedade 

passe a ter contato com seus bens culturais (locais e nacionais). No documento, há o 

campo orientativo de como trabalhar com a educação patrimonial em relação às 

manifestações culturais locais, reconhecendo e identificando os valores e os bens móveis e 

imóveis culturais: 

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 

parquet 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 de 

relação entre os indivíduos e seu meio ambiente(HORTA; 

GRUMBERG; MONTEIRO, 1999, p.10) 

 

Na perspectiva de nosso trabalho, situamos a Educação Patrimonial como um 

saber integrado ao Ensino de História, pelo seu conteúdo e proposição entre o 

reconhecimento e a identificação dos bens culturais e a cultura que circula na 

comunidade do Ibura, possibilitando trabalhar e refletir o fato dos seus próprios 

moradores não se reconhecerem como portadores e praticantes da cultura local, vindo a 

contribuir para a formação local e regional e, ao mesmo tempo, permitindo que a 

comunidade não se vejam como apenas observadora da história, mas como produtora 

cultural de si mesma. 

http://portal.iphan.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/
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Nossa pesquisa se insere, portanto, entre a Educação Cultural e a História, 

tratando tanto de cultura como dos bens patrimoniais, no bairro do Ibura, pelas práticas 

escolares da EREM local. Nosso enfoque são os bens de natureza imaterial: são os 

cantados e dançados, em alguns momentos como entretenimento, noutros como eventos 

públicos do calendário cultural loca, estadual ou nacional. Muitos destes sob o 

desconhecimento da comunidade do valor cultural, o que leva à necessidade de ênfase 

na educação patrimonial, sob o ensino de História, para ressignificar a cultura local. 

De acordo com Carlos Alberto Siqueira Lemos (1981), utilizando-se da 

definição do professor francês Hugues de Varine- Bohan, o patrimônio é dividido em 

três categorias de elementos: o primeiro, as paisagens naturais e a natureza; o segundo 

são as técnicas empregadas na realização de algo e, o terceiro, o que o historiador 

considera como a mais importante dos três 

elementos, são os chamados bens culturais, que englobam toda sorte de coisas, objetos, 

artefatos e construções obtidas a partir do meio ambiente e do saber fazer (LEMOS, 

1981, p. 10). A partir dessa informação é possível diagnosticar que, todos os lugares, 

sejam eles ricos ou pobres, de classe alta, ou baixa, possuem elementos patrimoniais, 

tendo como diferença apenas, pessoas com recursos financeiros para legitimar um bem 

como patrimônio. 

Com esta compreensão, buscaremos observar como os livros didáticos, e as 

atividades de extensão envolvendo a cultura local, abrem espaço para que, por meio de 

uma metodologia integrada entre a Educação Patrimonial e a História, busque-se 

conhecer e apropriar-se da cultura local e regional. Ressaltando que, as legislações 

atuais asseguram e regulamentam o ensino para o conhecimento do espaço local, do 

cotidiano e das mais diversas matrizes culturais; destacando o legado que estas deixarão 

para as gerações futuras. 

Além da identificação com os bens patrimoniais culturais locais, a metodologia 

aplicada com o ensino de história relacionado à cultura local possibilita que, por meio do 

conhecimento dos bens culturais, ocorram estímulos atrativos e participativos para 

aqueles jovens envolvidos com o mundo do crime. 

A escolha da metodologia aplicada à análise dos conteúdos dos livros didáticos 

não ocorreu de forma solta, pois os livros ainda são os principais componentes das 

salas de aula, indicados nos planos de aula e pelas atividades de extensão. Durante a 

prática de docência no período da Graduação, foi perceptível que os planos de aula 
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seguiam os propósitos dos livros, fato este ainda mais notório em escolas privadas, 

visto que devido ao alto custo dos mesmos, há uma “pressão” por parte das famílias 

dos alunos e da própria coordenação do colégio para que este seja utilizado 

integralmente. E, no caso das escolas públicas, em geral os únicos materiais 

fornecidos. 

Devido a esses fatores, procuramos dividir a pesquisa da seguinte maneira: o 

primeiro capítulo se destina a ambientar o leitor sobre o espaço e a Escola: um dos 

ERAM’s do Ibura. Desta forma, destacamos a forma como o bairro foi habitado e 

como se constitui seu espaço atual entre seus bens culturais e as formas de apropriação 

ou não da comunidade local, pelo espaço escolar, destacando os lugares de memória 

que permeiam o bairro e as possibilidades de ensino da educação patrimonial. Em 

seguida, no segundo capítulo, procuramos discut ir aspectos dos métodos e aplicações da 

Educação Patrimonial, que embora seja compreendida por muitos como uma 

metodologia elitista, adequa-se apropriadamente a bairros periféricos e, por fim, 

também observamos as legislações educacionais voltadas à disciplina de História 

quedesde os finais dos anos 90 vigoram no Brasil, envolvendo temas relacionais e 

transversais. 

E, num terceiro capítulo, enfocamos os livros didáticos, destacando a sua 

produção e utilização no ensino de História, entre os quais analisamos também as 

questões políticas que englobam essa relação entre a Educação Patrimonial e a 

História, e a sua participação na valorização da cultura local.
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Capítulo 1: A Educação Patrimonial no Ensino de História: uma proposta 

para conhecimento de grupos locais 

 

1.1- IBURA: UM BAIRRO PERIFÉRICO DA CIDADE DO RECIFE 

 
Para compreender melhor a Educação Patrimonial e as leis que regulamentam o 

ensino da cultura numa escola de nível médio do Ibura, faz-se necessário conhecer o 

espaço em que o bairro está localizado. A origem do Bairro da cidade do Recife remota 

do século XX, aproximadamente nos anos sessenta, quando começou a ser construída 

casas de habitação populares. Além disso, o local serviu de abrigo às vítimas das 

enchentes que haviam perdido suas casas em locais mais baixos da cidade. (SCOTT, 

QUADROS, 2008, p. 17). O bairro foi fundado na busca por um lugar livre de 

desastres e alagamentos, onde os habitantes, em sua maioria de classes sociais de baixa 

renda, pudessem habitar em lugares ainda não planejados, salientando que 60% de seu 

formato atual não foi planejado sendo útil desta forma, para abrigar grande número de 

pessoas sem condições econômicas. (NASCIMENTO; SILVA, 2014, p. 269- 269) 

O nome Ibura é uma palavra de origem tupi, que significa “água que 

arrebenta”, localizada na Zona Sul do Recife, com algumas áreas fazendo fronteira 

com a cidade de Jaboatão. Estimasse uma população de 50.617 habitantes, estando a 

maior parte da população situada na faixa etária adulta, entre os 25 á 59 anos (49,16%). 

(RECIFE). Abaixo a localização geográfica do bairro (google maps): 

 

O bairro é dividido em duas partes: a COHAB, onde se localiza as UR´S 
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(Unidade Residencial), valendo ressaltar que que as escolas analisadas se 

localizam nessa região, e o Ibura de Baixo: 

O bairro do Ibura é um dos mais populosos da Cidade do 

Recife, dividindo-se em Ibura de Baixo, que vai da 

Avenida Recife até o final da Avenida Dois Rios, e o 

Ibura de Cima, onde estão localizadas as Unidades 

Residenciais (UR´s), os bairros de Lagoa Encantada, 

Zumbi do Pacheco, Monte Verde, Dois, Três e Alto Dois 

Carneiros. (BAIRROS, 2013, p 74) 

As diferenças entre as partes que compõem o bairro são muito pequenas, marcada 

pelas formas de habitação, visto que o Ibura de Baixo apresenta alguns edifícios e 

estabelecimentos comerciais, de que, nessa região há o aparecimento de prédios, e as 

rendas financeirascostumam ser mais elevadas. (SCOTT, QUADROS, 2008, p. 20) 

Conhecido pelos seus morros e ladeiras, principalmente no Ibura de Cima, o que 

muitos não conhecem é que o Ibura foi palco, nas décadas de 1930 e 1940, de campo de 

pouso de aeronaves durante a Segunda Guerra Mundial, o que originou posteriormente, 

o Aeroporto Internacional dos Guararapes. (BAIRROS, 2013, p.74) 

Embora não seja muito citado na mídia, o bairro é marcado por apresentar 

incentivos, no que diz respeito a esportes e lazer, como também apresenta polos de 

caráter cultural, os quais evocam a cultural regional: 

Entre os destaques estão o Boi de Mainha, Grupo 

Artístico e Cultural Boi Ta Ta, Urso Papangu, Urso 

Língua de Ouro, Troça Carnavalesca Mista Manhoso, 

Clube Carnavalesco Misto Maracangalha, Clube 

Carnavalesco Misto Pavão Misterioso, Quadrilha Junina 

Matutinho Dançante, Quadrilha Junina Pelo Avesso na 

Roça e na Raça e o Maracatu Nação Leão da Campina. 

(BAIRROS, 2013, p. 75) 

Mesmo apresentando vários destaques no campo cultural, a “fama” do bairro 

não se dá pelas atividades culturais ou de esporte e lazer, mas sim pelos altos índices de 

criminalidade e descaso público, como a falta de saneamento, de água potável, e o 

baixo grau de instrução, mesmo contando com escolas de referência: 



15  

Mesmo contando com um número razoável de 

instituições educacionais, predomina o baixo grau de instrução 

tomando comoreferência os dados do último censo, que reportam 

sobre os responsáveis pelos domicílios em 2000, vê-se que quase 

dois terços da população estudaram menos de 8 anos (Ibura de 

Baixo, 62,23% da população e UR´s, 66,12%). (SCOTT, 

QUADROS, 2008, p.29) 

Fora das escolas, e com baixo grau de instrução almejam pertencer ao mundo 

da criminalidade. Este tem sido o tema frequente no que diz respeito às manchetes dos 

grandes jornais de circulação no Recife sobre o cotidiano do Ibura, sendo em sua 

maioria, notícias que apontam o alto índice da juventude no mundo do crime e o 

universo da violência que cerca seus moradores: 

 
 

As informações sobre o envolvimento de grupos com 

tráfico de drogas e ações criminosas estão 

constantemente veiculadas na mídia, ora ressaltando a 

juventude dos autores, ora a experiência e organização 

dos seus integrantes com rotulações acusatórias 

provenientes, sobretudo, da linguagem das forças de 

segurança pública. (SCOTT, QUADROS, 2008, p. 39) 

 
 

Em uma pesquisa feita pelos jornais de maior circulação no Recife, observamos 

que a grande quantidade de reportagens sobre a criminalidade no Ibura envolve os 

jovens neste contexto. Um exemplo, foi a manchete do Diário de Pernambuco, do dia 

31 de março de 2018, que noticiava a prisão de jovens que haviam sido detidos por 

porte de drogas ilícitas no Ibura. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2018). Em outra 

matéria do Jornal do Commércio, do dia 21 de junho de 2018, registrava que os 

moradores estavam aterrorizados pela violência que estava gerando diversos homicídios 

no local. (RAINHERI, 2018) 

As reportagens são exemplos das fortes representações da violência social com 

a condição econômica dos moradores, tendo como um dos motivos a manifestação 

preconceituosa que se deu pelo processo histórico que é permeado com o tipo de 
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representação de que a violência tem cor e renda (NASCIMENTO; SILVA, 2014, 

p.269). A violência também é um tema corriqueiro até mesmo dentro das próprias 

instituições de ensino, principalmente nas de ensino público, sendo observados por 

muitos moradores como lugares de aprendizado “escolas” de violência, quando na 

realidade até mesmo os próprios alunos desconhecem as consequências dos seus atos 

para o bairro: 

 
 

Pois o que observamos na escola é um desconhecimento 

dos alunos quantos aos efeitos e as consequências de suas 

atitudes de brigas e agressões, tanto para si, quanto para 

os demais estudantes, como para a localidade onde 

moram. Doravante não reconhecerem o ambiente escolar 

e o bairro como sendo violentos, mas apenas como 

preconceito dos que vêm de fora. Existem muitos relatos 

de brigas entre os alunos, antes de iniciarem as aulas, 

durante as aulas e muitas vezes no final ao final da aula, 

sem justificativas, proporcionando um ambiente escolar 

intimidador e de rejeição entre os alunos. 

(NASCIMENTO; SILVA. 2014, p. 269) 

 
 

Atraídos pela criminalidade de um lado, e em condições precárias de vida do 

outro, muitos jovens vêm pouco propósito no mundo da educação, havendo 

necessidades de um projeto pedagógico mais inclusivos, propositivos para o 

enfrentamento da realidade que permeia a vida dos jovens. Ainda devemos considerar 

que a evasão das escolas também é justificada para o ingresso no mercado de trabalho, 

pois no Recife, não é muito favorável o ingresso de jovens nesse meio, um exemplo 

disso é que os jovens economicamente ativos são bem menos numerosos, visto que, no 

Recife cerca de 40% se encontram economicamente ativos 

, enquanto no Brasil é em média de 51,7%. (SCOTT; FRANCH, 2007, p.104). Estes 

números revelam que ser jovem e ingressar em um emprego não é algo simples, além 

de que, quando conseguem entrar nesse mercado, a juventude do Recife enfrenta, 

jornadas maiores que as do Brasil, já que 45,5% trabalham acima de 44 horas; 

enquanto no Brasil, 36,2%. (SCOTT; FRANCH, 2007, p. 104). A renda familiar, por 
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sua vez, tanto no Ibura de baixo quanto nas regiões das URS´s, são em torno de dois e 

meio salários-mínimos, um dos fatores que também obriga os jovens a recorrer ao 

ingresso no mercado de trabalho. (SCOTT; QUADROS, 2008, p. 30) 

O desemprego atinge grande parte da população e, para tentar sanar esse 

problema, são os trabalhos autônomos que se encontram nas fachadas das próprias 

residências, onde encontra- se:” costura-se”, “manicure e pedicure”, “vende-se picolé”, 

“eletricista”, “encanador”, “consertam-se eletrodomésticos” (SCOTT, QUADROS, 

2008. p.31). A questão da falta de emprego entre os jovens é vista como um momento 

em que estes se encontram ociosos, o que gera um tempo livre para a socialização e 

reforçando a criação de grupos de jovens, com várias nomeações, incluindo os 

denominados de galeras (SCOTT, QUADROS, 2008, p.32) que muitas vezes, são essas 

galeras a causa do desentendimento entre os jovens do próprio bairro quanto aos de 

bairros externos. 

Devido às condições econômicas do Recife, e considerando o bairro do Ibura - 

no qual as taxas socioeconómicas não são relativamente altas - o trabalho deve ser 

observado como uma das causas de reclusão escolar. Contudo, é mais fácil ser atribuída 

tal reclusão ao envolvimento no mundo do crime, do que reconhecer esse problema 

social que atinge vários bairros da cidade do Recife. Todavia, a evasão escolar facilita o 

envolvimento de jovens com grupos criminosos. De acordo com a matéria jornalística, 

realizada pela BBC em 28 de maio de 2017, aponta que segundo uma pesquisa 

realizada pelo sociólogo Rolim, este também foi um deputado federal do PT Gaúcho, 

identifica a evasão escolar como raiz da violência extrema no Brasil. A pesquisa 

constituiu em entrevistar um grupo de jovens infratores entre os 16 e 20 anos, cumpriam 

pena na FASE do Rio Grande do Sul, permitindo que eles indicassem um colega de 

infância sem relações com o mundo do crime e foi atrás dessas histórias para identificar 

entre vários fatores que a evasão escolar é um dos motivos para aproximação com 

grupos armados. Todos os entrevistados tinham abandonado a escola entre os 11 e 12 

anos, para justificar esta ação , indicaram a escola como um espaço “chato” e o 

bullying. Após a pesquisa foi concluído que 54% tiveram disposição para a violência 

extrema (GUIMARÃES, 2017) 

Além disso, é preciso levar em consideração, que esses jovens são submetidos a 

um tipo de violência, a qual muitas vezes é silenciosa: a violência estrutural. A 
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violência estrutural se caracteriza pela falta de direitos comuns, como acesso a 

educação e moradia, por exemplo, ou seja, pela falta de direitos que garantem a sua 

cidadania. Gilberto Dimenstein (2012), pontua que a cidadania é uma palavra usada com 

frequência, mas que poucos intendem seu significado, pois quer dizer a garantia por lei 

de viver dignamente (DIMENSTEIN, 2012, p.13). 

Salientando que nem todo jovem que está fora da escola irá se envolver no 

mundo do crime, visto que, são apenas frutos da violência estrutural, pois muitos deles 

abandonam as escolas para entrar no mercado de trabalho tentando melhorar a vida da 

família, como foi visto acima. Este tipo de violência é o pontapé para o ingresso de 

jovens nas transgressões, porque muitos passam a ter contato com as drogas 

consequentemente ocasionando os vícios, dado que os entorpecentes como a cola de 

sapateiro ajudam aa tirar a forme e oferece uma falsa sensação de alívio 

(DIMENSTEIN, 2012, p.47), mesmo havendo essas condições para a ocorrência do 

que podemos também tratar como uma violência silenciosa, o que tem chamado a 

atenção da mídia, portanto, são os problemas iniciados por este tipo de violação. 

Também é necessário desconstruir a ideia de que o Ibura consiste apenas em um 

lugar permeado por desigualdades e criminalidade, o bairro também conta com uma 

grande efervescência cultural, promovidas pelos próprios moradores em conjunto com 

ONG´s. A ONG ETAPAS é uma das quais que desenvolvem projetos culturais nas 

comunidades do bairro. Um exemplo foi publicado no dia 28 de setembro de 2018 no 

site do ETAPAS, na qual noticiava o: “III Festival de Cultura de Três Carneiros- Ibura”, 

o festival foi realizado na Escola Municipal Severina Bernardete, onde houve oficinas 

de teatro, cinema, dança e etc (ETAPAS, 2018). Contudo, o que chama a atenção na 

notícia é que, além das oficinas, aconteceram apresentações de dança, (expressões 

realizadas pelos adolescentes residentes na própria comunidade) como os grupos 

Quadrilha Brincante, grupo Faceta e o grupo de dança Passistas Pequenas Estrelas 

(ETAPAS, 2018). 

No site da Prefeitura do Recife também encontramos traços da cultura 

pernambucana presente no bairro ao noticiar a “Mostra de Quadrilha Junina...” que se 

realizou no ano de 2018 no bairro da UR-2. Evento este, que é promovido pela 

comunidade e conta com o apoio da Prefeitura do Recife, da Secretária de Cultura da 

Cidade e da Fundação de Cultura Cidade do Recife (RECIFE, 20’8). A mostra foi 

realizada na quadra das escolas Padre Lebret e Jordão Emereciano, tendo como intuito 
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levar a quadrilha para a comunidade com nomes renomeados do 34° Concurso de 

Quadrilhas Juninas adultas e também infantis (RECIFE, 2018). 

 
Esses exemplos mencionados, mostram que o bairro do Ibura está em contínuo 

contato com eventos culturais evidenciando a identidade pernambucana, ressaltando a 

força cultural que o bairro exerce, juntamente com a identificação e o pertencimento 

cultural que alguns moradores desenvolvem ao realizarem esses tipos de eventos. Além 

de que, destacamos o papel que as escolas municipais e estaduais desempenham, 

atuando como o local que proporciona esse contato dos moradores do bairro com a 

cultura regional. 

Ainda sobre o nosso “locus” de realização da pesquisa, acrescenta-se que o 

bairro faz parte de um dos muitos que compõe a cidade do Recife, e por está situado em 

uma cidade urbana é necessário levar em consideração as palavras de Corrêa Lobato 

(1989) ao afirmar que o espaço urbano é articulado e fragmentado (CORRÊA, 1989, p. 

8) , pois, ao mesmo tempo em que a cidade se integra a partir das relações de trabalho e 

prestação de serviços, fragmenta-se pela diferença entre as classes, pois ainda segundo 

o autor, as habitações são uma das principais formas que marcam as diferenças entre 

essas classes. (CORRÊA, 1989, p.29). 

No que diz respeito as moradias do bairro do Ibura, podemos observar que não 

houve um processo de planejamento específico, pois, houve pelo menos três processos 

que marcaram a vinda dos moradores para o local. A primeira, se remete às 

comunidades que são oriundas de programas governamentais destacando a COHAB, na 

qual selecionava moradores de acordo com as condições financeiras para a compra de 

um imóvel; a segunda foram as concessões e vendas de terreno por proprietários, que 

em muitos casos eram envolvidos em política e, por fim, residências formadas pelos 

próprios moradores (SCOTT; QUADROS, 2008, p.18). 

Ressaltando que, as URs, são criadas pela COHAB, e durante os anos de 

Ditadura Militar, esses conjuntos foram incentivados pelo governo. Situados longe do 

centro, eles não possuíam infraestrutura básica, como saneamento, transporte, postos de 

saúde ou escolas, foram criados para moradores que não se integravam com da cidade 

(p.64). ou seja, desde a criação do bloco a intensão era de segregar aqueles que não se 

encaixavam nos perfis do centro. 
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Além da ocupação ocorrida de modos distintos, há também dentro da própria 

comunidade - segundo Scott e Quadros (2018, p. 18) - uma luta pela hierarquia interna 

nos fazendo observar que, para bairros localizados no centro, o Ibura não possui 

atributos estéticos e culturais, porém dentro do Ibura, grupos disputam espaços, e em 

muitos casos até sem conhecer a origem histórica dos locais, apenas pelas 

características de ocupação que consideram ser mais dignas do que outras; sendo o 

próprio bairro alvo de preconceito e exclusão por alguns moradores. 

Essas exclusões dentro do próprio bairro podem ser explicadas pelas afirmações 

feitas por Correa (1999) ao citar que existe um diferencial espacial na localização das 

habitações, no que diz respeito ao conforto e à qualidade; o que varia em torno da 

renda, pois terrenos com preços maiores resultam em residência melhores, enquanto 

terrenos com menores preços são piores localizados e frutos de edificações inferiores, 

sendo habitadas por pessoas de baixa renda (CORRÊA, 1989, p. 63). A diferença que 

observamos é mais evidente entre as residências localizadas no centro, contudo, este é 

um fenômeno que acontece no Ibura, onde as casas do Ibura de Baixo são bem mais 

avaliadas do que as das URs. 

Além de simplesmente servirem de acomodação, esses lugares de habitação 

também são vistos como um espaço de articulação de diversos processos sociais e, ao se 

tratar da vivência de jovens urbanos, o tema se torna de grande relevância uma vez que, 

eles estão adquirindo habilidades e conhecimentos (SCOTT, FRANCH, 2007, 96). Por 

isso que o estudo do bairro se faz necessário, porque os jovens apenas assimilam as 

vivências que encontram a sua disposição, cabendo ao Estado, às famílias e às 

instituições de ensino o papel de disponibilizar para os adolescentes as múltiplas 

facetas que se encontram no bairro, fazendo-os, pois, se apropriarem do valor cultural e 

patrimonial que seu bairro desempenha na construção da cidade como um todo. 

Esses elementos de diferenciação entre as diferentes classes que compõem 

uma cidade, se ampliam até atingir as áreas culturais, resultando no privilégio ou 

desvalorização de alguns lugares e manifestações, o que consequentemente, faz com que 

gere a banalização, além de criar a falta de identificação com o espaço em que se vive 

causando danos a localidade, culminando com a exclusão social de indivíduos de uma 

mesma sociedade. (FARIA; WOORTMANN, 2009, p.52) 

Pesavento (2008, p. 3) salienta que, as cidades mantêm uma relação com as 
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memórias e o patrimônio, pois são dentro das cidades que são localizados os pontos de 

ancoragem da memória, espaços providos de significados, sendo estes, parte da própria 

história. As regiões periféricas também se constituem como lugares de memória e 

patrimônio, embora não sejam reconhecidas como tal, pelo preconceito que muitos 

ainda têm desses lugares da cidade. O fato em questão é o mesmo que acontece no 

bairro do Ibura, visto que os valores culturais desenvolvidos no bairro são 

negligenciados e os habitantes vistos como passivos da construção do espaço referente a 

cidade como um todo, observando-se como modificadores, apenas, do espaço em que 

habitam. 

Entretanto, Pesavento (2008) afirma que os homens ditos “comuns” também 

participam da modificação do espaço, não tendo o poder de intervir dentro da ordem 

legal, mas no consumo do espaço através do tempo, eles transformam as cidades com as 

suas vidas. (PESAVENTO, 2008, P. 9) 

Por meio dessas observações, podemos afirmar que as cidades, cotidianamente, 

são palcos de embates entre os diferentes grupos sociais e étnicos chegando até ao 

âmbito cultural. Para Cancline (1994), o patrimônio cultural expressa a solidariedade 

que une os grupos culturais e os identifica, porém, os estudos de aspectos da vida social, 

têm uma visão menos harmônica, pois os diversos grupos se apropriam de forma 

desigual e diferente das heranças culturais. (CANCLINI, 1994, p.96). 

Essa forma de apropriação desigual é o que acontece na cidade do Recife, visto 

que, nem todos detém os mesmos direitos (sejam culturais ou sociais) onde bairros de 

elite são vistos como dotados de bens consagrados e focos de cultura local exacerbada e 

até nacional, relegando os bairros periféricos e os consolidando como lugares sem valor 

cultural e histórico 

É importante destacar que as políticas públicas de Pernambuco, na década de 

90, teve sua gestão voltada às diretrizes neoliberais do governo federal; ou seja, na 

prática as políticas culturais eram planejadas para trazer retorno econômico, a cultura 

foi vinculada a promoção do turismo e dos grandes eventos (GAMEIRO; CARVALHO, 

2010, p.7). É possível afirmar que ainda vivemos resquícios dessa política, em virtude 

de um dos principais fatores do não investimento em causas culturais é o retorno 

econômico insatisfatório, porque o urbanismo paisagístico de lugares periféricos, a 

exemplo o Ibura, não é agradável aos olhos, posto que os problemas de saneamento e 
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as formas de residências, escancarando, assim, a ausência de planejamento. 

Devido aos problemas acima mencionados, em muitas ocasiões o bairro não se 

encontra nas rotas dos turistas, e quando é frequentado por eles é para visitas a 

familiares e amigos, descartando o valor cultural presente no Ibura, bem como as 

memórias dos grupos que lá habitam. 

 

Mesmo diante desse cenário, é preciso mencionar que em 2001, durante a gestão 

do PT, na prefeitura do Recife ocorreram mudanças na política pública cultural do 

município, como a criação da Secretaria de Cultura e a descentralização dos pólos 

culturais nos bairros de periferia, também estimulando um diálogo com a 

sociedade (GAMEIRO; CARVALHO, 2010, p.9) 

 

No que diz respeito à cultura do bairro, como já observado, o Ibura possui 

“polos” de incentivo cultural, além desses polos que fazem referência à cultura regional 

de Recife e ao próprio estado de Pernambuco, encontramos a cultura que é 

características de lugares de periferia, reconhecidos também como cultura popular; um 

desses elementos culturais característicos do bairro é o brega. O brega é marcado por 

ser um estilo musical que é mais ouvido nas periferias do Recife, onde a maioria das 

letras das músicas retratam o cotidiano desses moradores, sendo visto por muitos como 

um estilo musical pobre e sinônimo de mau gosto: 

 
 

Trata-se de uma estética popularesca, direcionada para as 

sensibilidades típicas da população de baixa renda e 

capaz de expressar de diversas formas valores, anseios e 

desejos desse público. Ao mesmo tempo, frequentemente 

é identificado como pura expressão de mau gosto por 

aqueles que não participam dessas sensibilidades: brega é 

uma palavra pejorativa que durante décadas foi utilizada 

para se referir á falta de sofisticação de artistas 

populares, mas que agora é encarada como um estilo 

(FORTANELLA, 2005, p.31-32). 

 

 
Mesmo diante do preconceito, o estilo musical é visto, para quem o aprecia, 

como uma forma de lazer e entretenimento. Mesmo sendo marcado por opiniões 

divergentes, é desconhecido pela grande maioria como uma expressão cultural de 
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Pernambuco, tendo seu reconhecimento em 2018. O brega é apenas um exemplo de 

como as periferias reproduzem e criam expressões manifestações e até mesmo 

patrimônios, porém que tem seu significado perdido, pois os próprios consumidores da 

cultura não lhe atribuem o devido valor, outros a lidam como uma forma de expressão 

marginal, semelhante o caso do grafite. que também é símbolos das periferias, entre 

outras. Mediante a isto é notório que a distinção social interfere na formação cultural, 

julgando algumas expressões como superiores às outras, simplesmente por pertencerem 

a grupos de classe baixa. 

Neste sentido, nossa proposta de trabalho é verificar como as aulas da disciplina 

de história, junto com a metodologia da Educação Patrimonial, têm contribuído para 

integrar os jovens e adolescentes em duas escolas de Referência em Ensino Médio, os 

EREM´s. Visto que, o bairro traz múltiplas ênfases no que tange a cultura regional; 

nossa meta é acompanhar como ocorre o processo de educação patrimonial nesse 

bairro, onde o descaso e a violência tem feito parte do cotidiano. 

Vejamos no próximo item, os objetivos e conteúdos programáticos da Educação 

Patrimonial e o ensino de história, de modo a perceber sua relação com a realidade 

local. Neste aspecto, também importa perceber que cultura patrimonial é ensinada nas 

escolas, ora da classe erudita, ora da classe marginalizada. 

 

 

1.2 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: ALTERNATIVA PARA A INCLUSÃO DOS 

GRUPOS CULTURAIS NA HISTÓRIA 

 
Antes de entrarmos propriamente na discussão a acerca dos patrimônios 

culturais, faz- se necessário entender alguns conceitos como cultura e patrimônio. 

Roque Laraia em seu livro “cultura: um conceito antropológico” (2001) traz em suas 

páginas um debate profundo do que se entende por cultura, bem como trata de sua 

origem e conceituação por teóricos que desde a antiguidade, buscavam respostas para 

os seus questionamentos diante do conceito. No entanto, segundo Laraia, chegar a uma 

compreensão exata do que é cultura é um ato quase impossível: 

Neste ponto, o leitor já deverá ter compreendido que a discussão não 

terminou – continua ainda -, e provavelmente nunca terminará, pois, sua 



24  

compreensão exata do conceito de cultura significa a compreensão da 

própria natureza humana, tema perene da incansável reflexão humana. 

(LARAIA, 2001, p.65) 

Ou seja, ainda de acordo com o autor, o homem é fruto do meio cultural em que 

ele foi socializado, sendo este o herdeiro de um processo acumulativo de conhecimentos 

e de experiência adquirida pelas gerações que o antecedeu (LARAIA, 2001, p.47). 

Mediante as observações realizadas por Laraia, podemos concluir que não se pode 

chegar a uma definição exata de cultura, visto que esta se constitui como um aprendizado 

ao longo do tempo, em que os seres humanos adquirem e repassam uns aos outros. Por 

isso, a cultura é vista como um conceito amplo, pois até mesmo dentro de uma cidade, há 

diferentes povos que partilham de costumes distintos. 

Assim como a cultura, o conceito de patrimônio não é algo estável, visto que a 

origem desta palavra está ligada às estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma 

sociedade fixada no tempo e no espaço (CHOAY, 2001, p.11). Pedro Paulo Funari 

(2006) afirma que o conceito de patrimônios surgiu no âmbito privado, estando 

intimamente relacionados ao ponto de vista e interesses aristocráticos (FUNARI, 2006, 

p.11). O autor nos mostra o exemplo romano, onde o patrimônio se referia à transmissão 

de bens da elite patriarcal romana (FUNARI, 2006, p.11). Pelas suas mudanças ao longo 

do processo histórico é que Choay denomina o conceito como “nômade” (CHOAY, 

2001, p.11). 

A modificação do conceito atingiu até a própria constituição brasileira, pois o 

Decreto-Lei de 1937 consistia como patrimônio o conjunto de bens móveis e imóveis 

existentes no país (BRASIL, 1937). Desta forma, a preservação apenas era assegurada 

para os bens de natureza material. Hoje, a definição da palavra tem um sentido diferente 

do que se remetia o conceito em sua origem no Brasil, podendo observar que a própria 

Constituição Nacional afirma: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 

de natureza material e imaterial, tombados 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; 
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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) 

Com isso, podemos observar que a atual Constituição ampliou o conceito de 

patrimônio, bem como os bens que devem ser preservados no Brasil, além dos 

patrimônios materiais, contamos com os patrimônios imateriais ou intangíveis, presentes 

no nosso cotidiano, os quais são vistos com a capacidade de ensinar lições de vida 

deixados por nossos antepassados, compreendidos desde uma receita de nhoque até os 

ditados e provérbios que são os patrimônios imateriais inestimáveis (FUNARI, 2006, 

p.8-9) 

Dentro da Categoria de patrimônio imaterial, é necessário destacar o patrimônio 

vivo que se entende como um ser humano (sejam grupos ou individuais) que estejam 

vivos e possuam técnicas culturais que contribuam para a perpetuação de suas 

habilidades, por meio do ensino para outros. 

As necessidades de se estabelecer os conceitos acima mencionados, bem como 

descrever os tipos de patrimônios, consiste em observarmos que não existe apenas uma 

cultura, mas diversas culturas e que os patrimônios são atribuídos pelo valor cultural que 

desempenham para cada uma delas. Por isso, dentro de uma região há vários bens que 

são elevados a patrimônios, pois remetem a indentificação cultural dos grupos que vivem 

em um determinado lugar. Por essas razões que, o estudo do patrimônio ou Educação 

Patrimonial se constitui de relevância, dado que, Evelina Grumberg (2007) afirma que a 

importância daquele bem se manifesta no presente, porque é a expressão de cada 

geração, o que rompe com a ideia de que patrimônio se restringe a uma herança que 

recebemos dos nossos antecessores (GRUMBERG, 2007, p.5). Por isso a preservação 

dos bens é algo que tem sido pauta de seminários e textos acadêmicos, pois a 

preservação significa o que entendemos por patrimônio ou não de um lugar. 
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A preservação dos patrimônios culturais é um assunto que vem sendo tratado 

desde o século XVIII, principalmente na Europa, no século XIX, logo após as grandes 

guerras. No Brasil, o debate acerca da preservação dos bens que remetessem à cultura 

nacional, começou a ser discutida a partir de 1920. Contudo, foi no ano de 1936, que a 

preservação passou a ser tema constante de debates, visto que esse período remete a 

criação do Serviço Histórico e Artístico Nacional, Sphan, que posteriormente viria a ser 

chamado de Iphan, principal órgão responsável pela preservação e monitoramento dos 

bens consagrados a patrimônio nacional. 

Desde a sua criação o Iphan objetiva a valorização dos bens 

culturais, com o intuito de fazer a população possuir mais 

informações e passasse junto com o órgão a preservar tais bens, 

adaptou para o contexto nacional, uma metodologia de origem 

inglesa chamada de “Heritage education” que no Brasil, passou a 

ser chamada de Educação Patrimonial tendo sua expressão 

introduzida em 1893 durante o Seminário sob o Uso Educacional 

de Museus e Monumentos realizado no Rio de 

Janeiro.(FLORÊNCIO, 2014, p. 13) 

 
Em 1996, houve a elaboração de um Guia, para que o patrimônio passasse a ser 

tema - principalmente dentro das instituições formais de ensino - de debate acerca do 

que se entende por patrimônio e sua preservação (FLORÊNCIO, 2014, p. 13). A sua 

área de atuação é ampla, tanto que pode ser trabalhada em âmbitos formais ou informais, 

contudo, tendo como o objetivo central a alfabetização cultural: 

 

Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização 

cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do 

mundo que o rodeia, levando-o á 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 a valorização da cultura 

brasileira, compreendida como múltipla e plural. 

(HORTA, GRUMBERG, MONTEIRO, 1999, p. 4) 

 

A Educação Patrimonial busca trazer para o cotidiano da comunidade e dos 
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alunos o conhecimento sobre os patrimônios nacionais e regionais, e para isto propõe 

que o objeto cultural que se deseja estudar, passe pelo método que consiste em: 

“Observação, Registro, Exploração e Apropriação”. (HORTA, GRUMBERG, 

MONTEIRO, 1999, p.9) 

Na primeira etapa, a da observação, os estudantes são motivados a fazer o uso 

das indagações. Perguntar-se por que e como tal objeto cultural foi produzido, por que 

foi criado, ou por que surgiu tal manifestação, além de fazerem uso das suas 

percepções sensoriais. Nesta etapa também podem ser utilizados jogos de adivinhação 

ou descobertas como de detetives, tudo isso ocorre para que o bem estudado possa ser 

explorado ao máximo. (GRUMBERG, 2007, p.6) 

A segunda etapa consiste no registro no qual os estudantes realizam a descrição 

do objeto estudado; descrição dada através de relatos, escritos, fotografias e desenhos. 

(HORTA, GRUMBERG, MONTEIRO, 1999, p. 9). Além disso, o inventário ainda se 

constitui como uma modalidade bem presente de registro dos bens culturais que podem 

ser trabalhados e ensinados na sala de aula: 

 

Inventariar é um modo de pesquisar, coletar e organizar 

informações sobre algo que se quer conhecer melhor. 

Nessa atividade, é necessário um olhar voltado aos 

espaços da vida, buscando identificar as referências 

culturais que formam o patrimônio do local. 

(FLORÊNCIO, 2016, p.7) 

 
 

O terceiro e último o da exploração, é provocar o estudante a fim de que este 

passe a explorar mais sobre os patrimônios. Para isto, a exploração pode ser realizada 

através de perguntas às pessoas, visitas em instituições que trabalham com o patrimônio, 

além de pesquisar em livros, revistas e jornais. (HORTA, GRUMBERG, MONTEIRO, 

1999, p. 10). Desta forma, através desses passos, as escolas podem trabalhar a questão 

do patrimônio de forma didática e fazer com que os alunos procurem cada vez mais 

estar em contato com o objeto cultural enxergando, sobretudo, a importância da 

preservação. 

Contudo, salientamos que a metodologia não deve se ater ao debate e análise 
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dos patrimônios consagrados como nacional, ou seja, reconhecer que patrimônio não se 

restringe aos bens aclamados nacional e internacionalmente, pois os bens culturais de 

uma comunidade podem e devem ser vistos como símbolo da cultura regional. O 

conceito de patrimônio e cultura, por sua vez, são tidos como uma construção social que 

ao longo da história da humanidade passou por diversas transformações: 

Aquilo que se entende por cultura nacional muda de 

acordo com as épocas. Isso demonstra que, mesmo 

existindo suportes concretos e contínuos do que se 

concebe como nação (o território, a população e seus 

costumes etc.), em boa parte o que se considera como tal é 

uma construção imaginária. (CANCLINI, 1994, p. 98) 

Diante do que foi exposto pelo autor anteriormente, ressaltando o patrimônio 

como uma construção imaginária e que por tanto não é imutável. Como saber o que de 

fato se constitui como patrimônio cultural? Segundo uma das autoras do Guia de 

Educação Patrimonial de 1999. Evelina Grumberg (2007), afirma que podemos 

conhecer como patrimônio cultural: 

São todas as manifestações e expressões que a sociedade 

e os homens criam e que, ao longo dos anos, vão se 

acumulando com as das gerações anteriores. Cada geração 

as recebe, usufrui delas e as modifica de acordo com sua 

própria história e necessidades. Cada geração dá a sua 

contribuição, preservando ou esquecendo essa herança. 

(GRUMBERG, 2007, p.7) 

 
 

Neste sentido, a Educação Patrimonial busca fazer com que a comunidade 

perceba que dentro do seu cotidiano local existem, manifestações que evocam a cultura 

de uma região. No material criado pelo Iphan, chamado de Guia Básico de Educação 

Patrimonial de 1999, são trazidos métodos de como se pode trabalhar os patrimônios 

dentro das salas de aula e enaltecer a importância que os bens simbólicos, ou seja, 

aqueles que não são tombados, mas, que trazem um simbolismo cultural, também fazem 

parte do que se entende por patrimônios. Desta forma, o grande exemplo que nós temos 

são as cidades, pois elas mantêm uma relação entre a memória e o patrimônio. 
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(PESAVENTO, 2008, p.3)  

É necessário construir a concepção de que as cidades não são apenas compostas 

dos bens que são visíveis aos olhos, é preciso destacar os traços e vestígios que não 

podem ser perceptíveis a olho nu, pois uma cidade também é caracterizada pelo seu 

jeito de ser e pelo estilo de vida. (PESAVENTO, 2008, p.7) 

É válido destacar que poucas referências históricas dentro das cidades 

conseguiram resistir a ação do tempo (ORIÁ, 2004, p.139), com essa ressalva, pode ser 

trabalhado a respeito da preservação das cidades e da memória que ela guarda, visto 

que, Pesavento (2008) ainda afirmou que as cidades são o ponto de ancoragem da 

memória (PESAVENTO, 2008, p.3) 

Além da observação da cidade, dentro dela ainda pode ser analisado as feiras, 

vistas como espaço de troca econômica, mas também de troca cultural, na medida 

em que diferentes pessoas passam diariamente pelo local, havendo essa interação 

entre culturas e ocorrendo a perpetuação da mesma por parte das gerações 

posteriores: 

Nesse sentido, ressaltamos que a feira é um locus 

privilegiado para o desenvolvimento de ações educativas 

e culturais, estimulando ainda mais as trocas espontâneas 

que lá acontecem, tendo em vista que há um público 

expressivo e diversificado que frequenta aquele espaço 

com regularidade, possibilitando a continuidade das ações 

por um período prolongado. (DALENOGARE, 

ALBERTI, 2011, p. 75) 

 

Nas cidades, ainda, podem ter aprofundamento sobre os bens patrimoniais 

através do relato de moradores mais antigos, isso graças a historiografia que permitiu 

transformar a memória em fonte histórica. (SANTIAGO JUNIOR, 2015, p. 248) Desta 

forma, a simples atividade de dialogar com pessoas que vivam no bairro por bastante 

tempo, pode revelar e transmitir os costumes culturais que são típicos de cada local. 

Por isso, a metodologia aplicada dentro das salas de aula se faz necessária, para 

que o estudante reflita sobre o conceito de preservação, entendendo que as edificações 

ou as manifestações simbólicas existentes em seu bairro, também merecem receber os 

prestígios que os bens consagrados recebem. A análise e estudo do bairro de origem dos 

estudantes, podem ser vistos como uma forma de criar a autoestima na comunidade; 
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tomemos como exemplo, o bairro em questão o Ibura, notado com olhos de preconceito 

por muitos. 

A respeito dessa questão, Canclini (1994) afirma que, hoje são consagrados 

como superiores, certos bairros, objetos e saberes porque estes foram criados pelos 

grupos dominantes, fazendo com que o patrimônio cultural seja visto como uma forma 

de desigualdade social, pois os produtos criados pelas classes populares costumam ser 

os que mais representam a cultura local, porém não se há recursos para legitimá-los. 

(CANCLINI, 1994, p.97) 

A Educação Patrimonial também contribui dentro do âmbito escolar para que os 

estudantes passem a valorizar não somente os patrimônios materiais, ou seja, as 

edificações e os monumentos., mas sejam estimulados a compreender que o Brasil não 

é composto culturalmente apenas dos grandes monumentos: 

 

Os patrimônios culturais brasileiros não se resumem aos 

objetos históricos e artísticos, aos monumentos 

representativos da memória nacional ou aos centros 

históricos já consagrados e protegidos pelas Instituições e 

Agentes Governamentais. Existem outras formas de 

expressão cultural que constituem o patrimônio vivo da 

sociedade brasileira: artesanatos, maneiras de pescar, 

caçar, plantar, cultivar e colher, de utilizar plantas como 

alimentos e remédios, de construir moradias, a culinária, 

as danças e músicas, os modos de vestir e falar, os rituais 

e festas religiosas e populares, as relações sociais e 

familiares, revelam os múltiplos aspectos que pode 

assumir a cultura viva e presente de uma 

comunidade.(HORTA, GRUMBERG, MONTEIRO, 

1999, p. 5) 

 
Desta forma, o Guia pretende que sejam levados em consideração as formas 

imateriais que são frutos de técnicas e saberes das gerações antigas. Embora os 

patrimônios, também conhecidos como intangíveis, já sejam aceitos como pertencentes 

ao patrimônio nacional, sua legislação de proteção ainda é recente, um ótimo exemplo 
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disto é que somente em agosto de 2000, foi criado o Registro, como forma de 

preservação dos bens imateriais. 

A supervalorização dos bens materiais na atualidade são ainda resquícios das 

primeiras leis protecionistas implantadas no Brasil, salientando que já havia o esforço 

de ampliar o conceito de patrimônio e de incluir os monumentos da arte popular, com o 

Anteprojeto de Mário de Andrade para a Criação do Sphan em 1934. (SANTOS, 2012, 

p. 4). Contudo, o que prevaleceu foi o Decreto-Lei n°25 de 1937, de Rodrigo Melo 

Franco de Andrade, Decreto este que deu origem e organização ao Sphan e 

regulamentou os bens que deveriam ser o alvo da preservação: 

 

Artigo 1° - constitui o patrimônio histórico e artístico 

nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes 

no País e cuja conservação seja de interesse público, quer 

por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 

Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico. (DECRETO-LEI 

N°25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937) 

 

O patrimônio material foi por um longo tempo alvo das políticas de 

preservação; foi na administração de Aloísio de Azevedo, entretanto em 1979, quando o 

até então Dphan, já havia se tornado Iphan, que houve a busca da ampliação do conceito 

de patrimônio, propondo incluir nas políticas públicas, as manifestações das matrizes 

africanas e indígenas. Por suas concepções conceituais acerca do patrimônio cultural, as 

ideias de Aloísio de Azevedo se assemelham às concepções propostas por Mário de 

Andrade. (ANASTASSAKIS, 2017, p.72) 

Por causa do valor e das políticas de preservação ao patrimônio material, ele 

ainda é mais conhecido que o patrimônio intangível, contudo, hoje há políticas sólidas 

de preservação no que diz respeito ao patrimônio imaterial, o que é preciso para seu 

reconhecimento é trazer informações para as comunidades. Observando a importância 

que os bens, sejam eles materiais ou imateriais, desempenham na sociedade o Iphan, 

criou um órgão que estivesse ligado integralmente a todos os ramos da Educação 

Patrimonial: a Ceduc, por meio do Decreto 5.040/2004. (FLORÊNCIO, 2014, p.14). 

Este órgão defende que a educação patrimonial é fundamental em todos os processos 
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educativos, sejam eles, formais ou não formais, mas que objetive o Patrimônio Cultural 

apropriado de recursos, visando a compreensão sócio-históricas das referências culturais 

em toda sua manifestação, para que seja propagado o reconhecimento, sua valorização e 

preservação. (FLORÊNCIO, 2014, p.19) 

Neste pensamento acerca da Educação Patrimonial defendida pela Ceduc,fica 

evidente que todas as culturas merecem serem reconhecidas e valorizadas, não se 

restringindo a àquelas em que muitas vezes são vistas como elitistas e que por isso têm 

grande prestígio social e reconhecimento de cultura em detrimento das outras vistas como 

marginalizadas. A Ceduc também propõe que os processos educativos que remetem à 

Educação Patrimonial, devam primar pela construção coletiva e democrática do 

conhecimento (FLORÊNCIO, 2014, p.19), ou seja, estabelece que todos devem 

acompanhar o conhecimento sobre o patrimônio, da mesma forma que também se entenda 

que todos, independente de qual classe, raça ou etnia, produzem cultura. Além disso, 

aconselha que as comunidades sejam participantes das ações educativas propostas pela 

Educação Patrimonial: 

 

É imprescindível que toda ação educativa assegure a 

participação da comunidade na formulação, 

implementação e execução das atividades propostas. O 

que se almeja é a construção coletiva do conhecimento, 

identificando a comunidade como produtora de saberes 

que reconhece suas referências culturais inseridas em 

contextos de significados associados á memória social do 

local. (FLORÊNCIO, 2014, p. 20) 

 
Observa-se, pois, que para o exercício da Educação Patrimonial e dela se 

obtenha reais aprendizagens é necessário que a sociedade esteja presente nesse 

processo, fazendo-a reconhecer que até as comunidades mais carentes produzem 

cultura, e que essa cultura produzida merece ser identificada e sua memória preservada 

em conjunto com a memória local. 

Além da criação do Ceduc, o Iphan criou outro órgão para ajudar e incentivar a 

comunidade na preservação dos seus bens: as Casas do Patrimônio. Elas são um projeto 

pedagógico que pretende estabelecer ligação com o patrimônio, a sociedade e do próprio 

Iphan; pretende que as comunidades construam e preservem seus bens culturais, ao lado 
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dos órgãos de preservação patrimonial. Essas casas se situam em diferentes lugares do 

Brasil, aparecendo quase sempre nas capitais das cidades. 

Em meio ao mundo globalizado em que vivemos, onde as fronteiras culturais 

muita das vezes não são mais vistas, e a globalização observada como um fenômeno 

prejudicial às culturas, não se é muito percebido, que, a partir deste fenômeno podemos 

disseminar o conhecimento sobre a cultura e os patrimônios nas comunidades, até mesmo 

nas mais precárias. 

Televisão, internet e as redes sociais são os meios de comunicação que estão 

cada vez mais disponíveis entre os jovens, e população em geral; nesses meios 

dispomos dos mais variados conteúdos. Vivemos sob uma espécie de “cultura a 

domicílio”, onde se obtém mais informações dentro de casa do que com os eventos que 

se realizam fora dela. (CANCLINI, 1994, p.107) Contudo, ao fazer uso desse tipo de 

fonte, deve ser ter o cuidado de submetê-los a um pensamento crítico a respeito das suas 

informações. No caso de um estudante, poderia até ensiná-lo a utilizar os conteúdos 

desses meios de comunicação. 

Em meio ao mundo das informações, poderiam ser utilizados espaços no meio 

digital, onde as comunidades poderiam promover a nível global, às tradições e partilhar 

delas com outros grupos e assim partilharem memórias. (NOIRET, 2015, p.42) Da 

mesma forma poderiam ser utilizados em sala de aula com a Educação Patrimonial, onde 

esses alunos poderiam formar blogs ou sites na internet e assim divulgar os patrimônios 

simbólicos do seu bairro, além de conhecer o passado: 

O mundo multiforme do livre acesso ao conhecimento 

por meios digitais (open acess), apoiado nas mídias sociais 

e nas aplicações para celulares, permitiu compartilhar 

globalmente – e reviver- a história em público. Alcançar 

universalmente diversos indivíduos e grupos, e 

compartilhar as experiências históricas do passado, nunca 

foi tão fácil e à disposição de quem quer que seja. 

(NOIRET, 2015, p.45) 

 

Este tipo de atividade é uma forma também de elevar a autoestima dos grupos 

que muitas das vezes são esquecidos. Além disso, na internet, vários museus, até 

mesmo internacionais, dispõem de sua galeria em sites interativos (NOIRET, 2015, 
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p.37), onde o estudante pode acessar a esses conteúdos até mesmo no seu smartphone 

em sua residência. Isso poderia também ser uma estratégia para se trabalhar o patrimônio 

dentro de escolas com poucos recursos e estimular o aluno a divulgar sobre o que a sua 

comunidade produz. 

Embora este recurso com o auxílio da internet não esteja explicitamente no 

Guia, é evidente que a Educação Patrimonial não é uma exclusividade das áreas de 

humanas, visto que sua aplicação pode se dar em qualquer área do conhecimento, por 

ter a interdisciplinaridade como uma de suas características norteadoras: 

Os objetos patrimoniais, os monumentos, os sítios e 

centros históricos, ou o patrimônio natural são um recurso 

educacional importante, pois permite a ultrapassagem dos 

limites de cada disciplina, e o aprendizado (HORTA, 

GRUMBERG, MONTEIRO, 1999, p. 34) 

 

Ainda sobre a interdisciplinaridade que a metodologia desenvolve, Oriá (2004) 

afirma que a Educação Patrimonial é uma educação voltada para as questões que se 

referem ao patrimônio cultural compreendendo a inclusão dos currículos escolares de 

todos os níveis de ensino ou conteúdos programáticos. (ORIÁ, 2004, p.141) Através da 

interdisciplinaridade e da transversalidade a Educação Patrimonial assume diversas 

formas de serem abordadas dentro do contexto escolar. Cabendo ao docente avaliar 

quais as condições, tanto econômicas quanto sociais, dos seus alunos para desenvolver 

dentro da sala de aula. 

Diante do que foi exposto sobre como a Educação Patrimonial pode ser 

trabalhada e seus benefícios atrelada ao ensino formal, é importante destacar que a 

metodologia exerce um papel fundamental quando aplicada em escolas dentro das 

periferias, pois auxilia na desconstrução da ideia de que apenas é considerado como 

patrimônio os bens que pertencem as elites (ALMEIDA, 2019, p.5). 

O ensino da Educação Patrimonial em comunidades, sobretudo, as mais 

desprovidas de poder aquisitivo, observem que elas produzem e que há produção 

cultural em seu espaço, pois as comunidades sempre deixam marcas onde vivem, 

podendo identificar a sua história individual e coletiva, deixando registrado nesses 

espaços sua identidade, tradições e costumes (JOHN, 2012, p.320). Por isso que é de 

vital importância que os métodos e os objetivos propostos no Guia de Educação 
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Patrimonial (1999), sejam aplicados no bairro do cotidiano da escola e dos próprios 

estudantes. 

Uma das formas de se trabalhar a Educação Patrimonial nas escolas é através das 

aulas de campo, onde professores das mais diversas áreas, podem se reunir e levar os 

estudantes a um lugar da cidade que contenha significado histórico. Por outro lado, nem 

todas as escolas possuem recursos financeiros para as despesas desse tipo de atividade. 

Uma solução seria a realização desse exercício nas ruas do próprio bairro, ou seja, 

conhecer a história local, além do conhecimento da história de seu bairro e, 

consequentemente, o conhecimento da cidade, as aulas de campo conectam o passado e 

o presente, por meio do contato entre as gerações e a percepção dos estudantes. 

Quando a atividade é realizada nas comunidades, dar-se a ela o poder de voz, 

concede a comunidade a oportunidade de contar a sua história, o que pode ser 

perceptível a importância que ela atribui aos símbolos e saberes, revelando o 

sentimento coletivo sobre os patrimônios (LACERDA; LIMEIRA, 2013, p.56). Esse 

sentimento coletivo o qual os autores se referem, caso sejam trabalhados 

cotidianamente nas salas de aula, gera o sentimento de pertencimento cultural desde 

cedo entre os estudantes. 

Com isso, podemos acrescentar que a perpetuação da memória é um dos fatores 

que a Educação Patrimonial também pretende salvaguardar, pois além de valorizar o 

legado dos grupos culturais, preserva os ritos e os símbolos, evitando até mesmo a 

ressignificação dos mesmos: 

 
 

A necessidade de se estudar o patrimônio vem da sua 

importância na construção e mantimento da memória das 

sociedades. Os acontecimentos ocorridos no passado, 

tidos como importantes para as gerações que os 

vivenciaram, são repassadas as gerações posteriores 

através de simbologias presentes na gastronomia, ho leito 

de vestir, de se alimentar. Á medida que esses elementos 

dotados de caráter simbólico se afirmam ou são 

desacreditados pelas novas gerações, esses elementos 

são banidos ou ressignificados dentro dessa mesma 
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sociedade. (FARIA, WOORTMANN, 2009 p. 55- 56) 

 
 

A iniciativa de conhecimento do bairro, sugere a aproximação da comunidade 

diretamente com os objetos culturais, sendo um dos objetivos que o Guia em questão 

propõe, ou se tratando da comunidade permite que o estudante conheça melhor o bairro 

onde mora e que a partir disso, comece a reconhecer seus próprios patrimônios através 

da atribuição de significado. 

A Educação é uma escolha necessária para que a população, não somente para 

os estudantes, mas para que a comunidade em geral, passe a ter uma educação que 

envolva a observação e apreciação da cultura, sendo a metodologia uma exigência, 

pois ainda corre o risco de homogeneização (PESAVENTO, 2008, p.11) 

Além de que, de acordo com as finalidades que a metodologia propõe podemos 

colocá-la como uma possibilidade para se compreender a estrutura cultural presentes em 

uma comunidade, pois perceber alternativas para que grupos sociais marginalizados 

encontrem a valorização da sua cultura e o reconhecimento como cidadãos partícipes 

da construção da identidade local é um grande desafio para as diversas áreas de 

conhecimento das ciências sociais e principalmente para a história. (JOHN 2012, p.326) 

A metodologia sendo trabalhada em regiões periféricas da cidade se torna 

essencial, porque por meio dela a comunidade observará que também é portadora de 

cultura e que suas manifestações culturais são vitais para a perpetuação da cultura 

regional; a Educação Patrimonial também pode contribuir para o rendimento escolar e na 

vida em sociedade de jovens e adolescentes, pois mostrará as diferenças e ensinará a 

respeitar tanto aos seus semelhantes como também a sua cultura, permitindo que sejam 

aguçados o senso crítico e a cidadania nos estudantes, sendo a história uma ferramenta 

importante nesse exercício, veremos a seguir que seu objetivo é formar o cidadão para 

a vida cotidiana. 

 

1.3 Legislações atuais que regulamentam as políticas educacionais na disciplina de 

história 

 

Antes de destacarmos as leis que vigoraram atualmente, é necessário observar 

os antecedentes que colaboraram para que tais legislações entrassem em vigência nos 

dias atuais. Para isso, destacaremos os governos presidenciais anteriores e suas 
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propostas no que tangem a educação. 

Começaremos observando o governo do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, presidente do Brasil entre os anos de 1995 a 2002, cujo governo adotou uma 

política neoliberal, que propôs uma reorganização no papel do Estado e suas relações 

com a Sociedade Cívil, por isso, a educação foi reorganizada para obedecer aos 

mesmos critérios do capital. (AZEVEDO, 2015, p. 170) 

Sua gestão também foi marcada pela instabilidade financeira que repercutiu na 

educação, fazendo com que reformas fossem efetivadas, resultando em uma 

reestruturação, principalmente na educação básica: 

 
 

Especialmente na educação básica, as mudanças 

realizadas redefiniram sua estrutura. As alterações na 

legislação educacional brasileira consumaram essa nova 

reconfiguração, tendo como expressão maior a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB, lei 

n.9394/96. (OLIVEIRA, 2009, p. 199) 

 
A autora ainda destaca que tais reformas sofridas na educação se justifica pela 

necessidade de modernizar o país, desta forma a educação em geral seria essencial ao 

desenvolvimento de competências voltadas para o mercado de trabalho. (OLIVEIRA, 

2009, p. 200). Um marco na educação durante o governo FHC, foi o Projeto Nordeste 

de 1994, criado na gestão anterior, o qual consistia em aplicar fundos na reforma de 

escolas e na formação dos docentes da região Nordeste, onde era observando que 

careciam de recursos; posteriormente o projeto foi ampliado para outras áreas do Brasil, 

recebendo uma nova denominação: FUNDESCOLA, em 1998. (DURHAM,1999) 

No ensino básico, foi observada uma constante ampliação do atendimento 

público, fato não originário neste governo, porém se deu continuidade e foi marcado 

por um crescente número de estudantes nas escolas, segundo a mesma autora, o ensino 

fundamental se constitui como prioridade na gestão de Fernando Henrique Cardoso, 

sendo nesta área do ensino onde se notou o maior desenvolvimento. (DURHAM, 1999). 

Ainda no que diz respeito a educação básica, com o objetivo de melhorias para 

a qualidade de ensino, foi criado o Programa TV Escola, onde foram distribuídas 
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televisões para as escolas que tivessem mais de cem alunos matriculados, também foi 

organizado a transmissão regular de programas educativos, visando ampliar o 

conhecimento dos professores e facilitar o trabalho em sala de aula o através do uso das 

novas tecnologias. (DURHAM, 1999) 

Após o mandato de Fernando Henrique Cardoso, quem assumiu a presidência 

da república no ano de 2002, foi Luiz Inácio Lula da Silva, pelo partido do PT, 

assumindo por dois mandatos consecutivos. Este governo foi marcado por inúmeros 

programas de benefício, sobretudo, entre as comunidades carentes, ganhando ênfase 

nesse contexto o Programa do Bolsa Família, caracterizado por ser um Programa de 

cunho social, se constituindo como uma ampliação do Programa Bolsa- Escola 

originário da gestão anterior de FHC. (OLIVEIRA, 2009, 

p. 203) Uma das grandes marcas do Governo Lula no que diz respeito a educação, foi a 

utilização dos programas sociais em conjunto com a educação, almejando o aumento 

da renda e alfabetização no país: 

 

Observa-se, assim, que como política social a educação 

tem cumprido relevante tarefa na distribuição de renda 

aos mais pobres que se encontram na condição assistidos, 

exercendo muitas vezes importante papel na seleção de 

públicos atingidos. (OLIVEIRA, 2009, p. 204.) 

 

Além disso, o ensino superior, foi que mais obteve grandes avanços, já que 

programas como o FIES - programa que sofreu modificações neste governo, pois foi 

criado no governo anterior de FHC - e o PROUNI são exemplos de projetos que 

elevaram em grande número e na diversidade social e cultural de pessoas dentro das 

universidades. Como um exemplo disto, o Jornal O Globo online, noticiou em vinte 

nove de dezembro de 2008, que Lula em sua gestão criaria 38 novas Instituições 

Federais de Educação, a finalidade do governo com essa iniciativa era aumentar o 

número de vagas para até meio milhão em cursos técnicos e superiores de tecnologia e 

licenciatura. (DIAS, 2008) 

No que diz respeito as vagas destinadas à licenciatura, O Globo, ainda informa 

que são destinadas para essas áreas 20% das vagas, voltadas, principalmente, para os 

cursos de matemática, física, química e biologia, que na ocasião eram os mais 

apresentam déficit (DIAS, 2008). Hoje, podemos salientar que os Institutos Federais, 
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ainda desempenham essa função direcionada para as áreas técnicas, contudo é 

importante também frisar que os mesmos, também possuem áreas de pesquisa voltadas 

para as humanas e saúde, além de cursos superiores também dessas áreas. 

Ainda em seu mandato em 2007, o Governo Federal elaborou o Projeto Mais 

Educação, que buscou ampliar a jornada escolar nas instituições públicas, no combate a 

pobreza (SILVA, 2014). A jornada escolar também se ampliou os conteúdos a serem 

abordados, se constituindo como um desses temas a mais para a educação escolar, a 

Educação Integra Intercultural, a qual se pretende que diferentes culturas dialoguem, e 

onde se possa perceber a qualidade e o valor das diferenças (SILVA, 2014). Como um 

apoio para que professores passem a trabalhar a cultura em suas aulas, o Iphan 

elaborou e disponibilizou em seu site materiais que abordam sobre a cultura, já 

destinados para a aplicação no Programa Mais Educação. 

É importante salientar que ainda no governo Lula, não apenas a educação foi 

pauta de sua gestão, o incentivo à diversidade cultural foi um dos temas que marcou 

seu mandato. O então Ministro da Cultura do Governo Lula, Gilberto Gil, lançou uma 

proposta para promover a ampliação do conceito de cultura, medida esta que se 

converteu na criação da Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural (SID), onde se 

procurou diálogo com outras esferas do governo, tornando assim, a cultura como parte 

do desenvolvimento do país. (CORREIA, 2013, p.53) Ainda segundo a autora, a SID 

trouxe a discussão acerca das políticas de proteção e promoção da diversidade, além da 

cidadania como um dos elementos centrais. (CORREIA, 2013, p. 56) 

Posterior ao Governo Lula, o PT ainda se manteve no poder ao eleger, em 

2011, a primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rouseff. Ao assumir a presidência 

da República, Dilma buscou dar continuidade aos projetos iniciados no mandato 

passado do PT (WALDOW, 2014, p.3). Porém, no que diz respeito a educação, o 

governo deu andamento aos programas que envolviam a questão social com a 

educação; um desses programas que se destacou foi o incentivo e investimentos ao 

PRONATEC (WALDOW, 2014, p.3). Que consistiu em um programa que não atendia 

apenas a estudantes do ensino médio, mas tinham uma maior abrangência: 

O PRONATEC, tem como público-alvo, entre outros, 

estudantes do Ensino Médio da rede pública, 

trabalhadores, beneficiários de programas federais de 
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transferência de renda, populações minoritárias e em 

situação de risco social. Esses alunos recebem incentivos 

financeiros para a permanência dos cursos, que podem ser 

de curta ou longa duração, com professores com 

conhecimento tácito. O PRONATEC se utilizará da rede 

federal de ensino e, também, da parceria entre o público 

e o privado. (WALDOW, 2014, p. 3) 

 
 

Devido a este projeto, vários jovens e trabalhadores conseguiram a obtenção de 

um curso técnico, além de receberem um auxílio para a conclusão dos seus respectivos 

cursos. Entretanto, não apenas a educação profissional foi modificada, mas também o 

próprio Ensino Médio, sofreu alterações ao serem implantadas Leis, como as DCNs, lei 

esta, que após ser institucionalizada, trouxe diretrizes para a operação dos ensinos 

Médios e Profissionais no Brasil. (LIMA, 2012, p.505) 

As DCNs, começaram institucionalizando que o Ensino Médio é um direito de 

todos e um dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (LIMA, 2012, p.506). 

Com isso, esta Lei estabelece um acordo com as demais Leis Educacionais, que iremos 

destacar a seguir, além de se colocar lado a lado com o objetivo que a disciplina da 

história desempenha atualmente na sociedade. 

Mesmo com propostas que visavam dar continuidade aos projetos iniciados no 

Governo Lula e, tendo afirmado que sua prioridade seria a educação, sob o slong em 

seu mandato de “Brasil, pátria educadora” como noticiou o G1, em 02 de janeiro de 2015 

(G1, 2015). O governo Dilma ficou mais conhecido pelo 2º impeachment acontecido no 

Brasil, tal fato interrompeu seu mandato e passou a presidência ao vice-presidente 

Michel Temer. 

Esses governos destacados tiveram papel fundamental para o regulamento das 

Leis Educacionais no Brasil, contudo, a maioria dessas políticas inclinadas para a 

educação, ganharam ênfase nesses mandatos, não propriamente foram criadas neles. 

Após a Proclamação da República e da promulgação da Constituição de 1891, quando 

ficou a critério dos Estados a formulação das diretrizes curriculares bem como os 

conteúdos a serem abordados nas disciplinas (NETO, NASCIMENTO, 2017, p.103) 
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A formulação das diretrizes em cada Estado, representou um enorme avanço no 

ensino, visto que em 1856, boa parte da produção acadêmica em história, vinham da 

França, e até o século XX os manuais escolares também eram oriundos da Europa 

(NETO, NASCIMENTO, 2017, p. 103). Este fato pode explicar a importância que o 

ensino da Europa repercutia no Brasil, e também explicar como foi importante os Estados 

começarem a ser responsáveis pela formação de seus currículos. A partir disto, iremos 

destacar as principais Leis e Documentos que regulamentam o ensino no Brasil e as 

características que o ensino de história desempenha no Brasil. 

 
O primeiro que iremos fazer menção e destacar seus pontos é a BNCC, ou Base 

Nacional Comum Curricular, que se constitui como um documento que em conjunto 

com a LDB, que iremos tratar a seguir, propõe as formas de aprendizagem que devem 

ser trabalhados, em todos os níveis de ensino. Foi sancionada em 2017 pelo, então 

Ministro da Educação Mendonça Filho, embora que desde 2015 já houvesse uma versão 

disponível para consulta pública: 

A primeira versão do documento foi disponibilizada para 

consulta pública entre setembro de 2015 e março de 2016. 

Entretanto vale ressaltar que as entidades e pesquisadores 

ouvidos foram aqueles que de alguma forma estavam 

ligados/interessados nas alterações de orientação 

curricular do país. (NARSIGLIA, 2017, p. 114) 

 

O primeiro ponto que a BNCC estabelece são 10 competências gerais da 

Educação Básica. e nelas já é proposto a valorização das manifestações culturais: “3. 

Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais 

e também participar de práticas diversificadas da produção artístico- cultural.” 

(BRASIL, 2017, p.9) 

Além desta competência, outras ainda enfatizam a importância do estudo das 

artes e da cultura. O ponto 6, instrui a valorização da diversidade de saberes e vivências 

culturais que se apropriação desses conhecimentos que permitem o aluno compreender 

as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas que estejam alinhadas a 

cidadania. (BRASIL, 2017, p. 9) Já o nono, estimula a promoção da empatia, 

respeitando a e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, valorizando a 
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diversidade dos indivíduos e de grupos sociais sem preconceitos de qualquer natureza. 

(BRASIL, 2017, p. 10) 

É evidente que, o ensino da cultura é uma premissa da educação básica, 

ressaltando que a BNCC, é um documento que é criado e utilizado, tanto por escolas da 

rede pública, quanto as das redes particulares. Desta forma, as diversas manifestações 

culturais, as múltiplas vivências e saberes são habilidades que qualquer estudante, 

independentemente de classe social, precisa manusear para sua vida em sociedade. 

Ainda sobre esta questão, a BNCC, reconhece a diversidade existente no Brasil, 

incluindo a econômica, propondo que as redes de ensino construam seus currículos 

baseados na vivência cotidiana em que os alunos estão inseridos: 

No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos 

entes federados, acentuada diversidade cultural e 

profundas desigualdades sociais, os sistemas e redes de 

ensino devem construir currículos, e as escolas precisam 

elaborar propostas pedagógicas que considerem as 

necessidades, as possibilidades e os interesses dos 

estudantes, assim como suas identidades linguísticas, 

étnicas e culturais. (BRASIL, 2017, p. 15) 

 
 

Voltado o olhar para o nosso objetivo, o ensino de história no Ensino Médio, ou 

Ciências Humanas - visto que os estudantes estão nesta fase se preparando para o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - no que diz respeito ao Ensino Médio, a 

BNCC, propõe que as Ciências Humanas desenvolvam no estudante a capacidade de 

estabelecer diálogos para a aceitação da alteridade e de uma conduta ética na 

sociedade. (BRASIL, 2017, p. 561) Além disso, propõe ainda que os estudantes 

reconheçam a formação da sua sociedade e consiga explicar a sua complexidade: 

Nomear o que é semelhante ou diferente em cada cultura 

é relativamente simples. Bem mais complexo é explicar as 

razões e os motivos (materiais e imateriais) responsáveis 

pela formação de uma sociedade, de sua língua, seus usos 

e costumes. É simples enunciar a diferença. Complexo é 

explicar a “lógica” que produz a diversidade. (BRASIL, 
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2017, p.563) 

 
 

Entender a forma como as culturas se originaram e se formaram é o ponto de 

partida para a compreensão acerca da pluralidade cultural no Brasil. Também se 

observa que o tema é cada vez mais recorrente nos grandes vestibulares, o que pode ser 

visto como uma forma a mais da cultura se constituir como debate, dado que as 

redações do ENEM, podem cobrar do candidato uma reflexão sobre a realidade sócio- 

cultural. Assim, a cultura tem sido um tema crucial para a valorização e o 

reconhecimento das mais variadas culturas. 

Além da BNCC, outro documento que auxilia os professores atualmente são os 

PCNs que, segundo seu próprio texto introdução, são definidos como um referencial de 

qualidade para o ensino fundamental do Brasil, tendo por função orientar e garantir a 

coerência dos investimentos no sistema educacional. (BRASIL, 1997, p.13) Os PCNs 

foram estabelecidos em 1998 pelo então Ministério da Educação e Cultura (MEC) e 

pelo CNE, onde forneceram as matrizes de ensino para cada disciplina escolar; no que 

diz respeito ao ensino de história, procurou conciliar o saber histórico escolar e o 

conhecimento produzido no meio acadêmico, permitindo mostrar ao aluno, que este faz 

parte da construção da dimensão histórica. (NETO, NASCIMENTO, 2017, p.106) 

 
Os PCNs foram criados após a LDB, Lei que iremos retratar logo a seguir, pois 

a LDB, representou um enorme avanço para a educação, visto que foi a partir dela que 

se estabeleceu um novo objetivo geral, tanto para o ensino fundamental quanto para o 

ensino médio, tendo como finalidade proporcionar aos estudantes a formação 

necessária para o desenvolvimento de suas potencialidades e a preparação para o 

trabalho e o exercício consciente da cidadania. (BRASIL, 1997, p.13) 

Todavia, os PCNs trouxeram uma peculiaridade, pois deixou em seu texto uma 

parte diversificada para que se pudesse contemplar as especificidades locais e as 

diferenças individuais dos alunos (BRASIL, 1997, p.13). Com isso, coube aos Estados 

a criação de propostas curriculares para as escolas estaduais, municipais e particulares 

de cada território (BRASIL, 1997, p.13). Foi assim que surgiu os PCNs, como uma 

maneira de se trabalhar em sala de aula o cotidiano específico da localidade de cada 

estudante. 

No texto introdutório dos PCNs também pode se observar que a função 
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primordial pretendida para o ensino brasileiro, é a de que jovens e crianças sejam 

submetidos a mesma qualidade educacional, não sendo levados em consideração as 

condições socioeconómicas, ou seja pretende que a educação seja igualitária para todos: 

Cada criança ou jovem brasileiro, mesmo em locais com 

pouca infra-estrutura e condições socioecononômicas 

desfavoráveis, deve ter acesso ao conjunto de 

conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos 

como necessários para o exercício da cidadania para deles 

poder usufruir. Se existem diferenças socioculturais 

marcantes, que determinam diferentes necessidades de 

aprendizagem, existe também aquilo que é comum a 

todos, que um aluno de qualquer lugar do Brasil, do 

interior ou do litoral, de uma grande cidade ou da zona 

rural, deve ter o direito de aprender e esse direito deve ser 

garantido pelo Estado. (BRASIL, 1997, p.28) 

 

Durante todo o texto dos PCNs, encontramos referências a este tipo de situação, 

reconhecendo que a sociedade brasileira é arcada por inúmeras desigualdades, sejam 

econômicas ou sociais, contudo compete ao Estado promover uma educação 

democrática para todos. 

É interessante também ressaltar que os PCNs se baseiam na “pedagogia 

renovada” que estão ligados, portanto, aos movimentos da Escola Nova ou Escola 

Ativa, possuindo os estudantes como protagonistas das atividades; a característica 

principal dessa concepção pedagógica, é que porque considera a parte mais importante 

do processo não é o ensino em si, mas o processo de aprendizagem que parte dos 

interesses dos alunos. (BRASIL, 1997, p.31) 

Deste modo, colocando o estudante como um sujeito ativo, os PCNs 

desenvolveram uma proposta de abordagem de conteúdos cuja característica peculiar é 

propor uma nova abordagem para os temas trabalhados em aula: os temas transversais 

que se propõe: 

A transversalidade pressupõe um tratamento integrado 

das áreas e com um compromisso das relações 

interpessoais e sociais escolares com as questões que 
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estão envolvidas nos temas, a fim de que haja uma 

coerência entre os valores experimentados na vivência 

que a escola propicia aos alunos e o contato intelectual 

com tais valores. (BRASIL, 1997, p.45) 

 
 

Como temas transversais, o PCN propõe como seis: a ética, o trabalho e 

consumo, saúde, orientação sexual, meio ambiente e a cultura (BRASIL, 1997, p.45). 

Ao trazer a cultura como um dos temas transversais o estudante consegue perceber que 

ela faz parte do seu cotidiano, até mesmo dentro da sala de aula, ao reconhecer que em 

sua volta existem colegas de classe seus, cujos hábitos, costumes e crenças, são 

diferentes das suas, mas formam o Brasil como um país multicultural. 

É importante frisar que os temas transversais não se constituem como novas 

áreas de ensino, mas são temas de cunho social transversalizados nas disciplinas 

(BRASIL, 1997, p. 45). Por isso, é interessante que o trabalho com esse tema seja 

introduzido nas salas desde o ensino fundamental, a fim de no ensino médio poderem 

ser rebuscados e discutidos com maior complexidade e abrangência. 

Além disto, ao se trabalhar os temas transversais, a proposta é que sejam discutidos 

a partir dos eixos temáticos, dos quais um assunto é escolhido e analisado em diferentes 

épocas e sociedades. Porém, alguns estudos atentam-se para uma problemática que o 

estudo por eixos temáticos pode trazer: 

Em nosso entendimento, a proposta dos PCNs de se 

trabalhar a História por eixos temáticos cria novas 

possibilidades, mas também apresenta um grave 

problema, pois sugere que se trabalhem temas gerais 

que não nascem da realidade do aluno, não levando em 

consideração as especificidades do local da sua aplicação. 

O documento apresenta uma proposta temática pensada 

para um tipo padrão de aluno, desconsiderando que no 

ensino temático os temas devem emergir da realidade a 

ser estudada. (MACEDO, 2009, p. 7) 

 
Dito isto, o trabalho com os eixos temáticos nas aulas de história pede que o 
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professor se atente às necessidades dos estudantes e que contextualize-as e comece a 

sua explanação em decorrência de assuntos do cotidiano, com a realidade em que os 

estudantes participam ; isso é muito válido em comunidades carentes e pobres, onde os 

moradores já são vistos à margem da história ,e os materiais didáticos, boa parte deles 

não trazem temas em que se encontrem essas populações, refletindo na não percepção 

do estudante como participante da história. 

Como já observado, a cultura é um dos pilares dos temas transversais, o 

objetivo que este tem desempenhado dentro da sala de aula não é simplesmente por ser 

um assunto de grande discussão, mas porque os alunos lidam com ela todos os dias, até 

mesmo dentro da escola com seus colegas de classe, ainda que estes possuam modos 

diferentes de ver e interpretar o mundo. Além disso, o estudo sobre a diversidade 

cultural oferece aos estudantes a oportunidade de conhecer as origens brasileiras e se 

perceberem como participantes de grupos culturais específicos. (BRASIL, 1997, 

p.137) 

Ao se trabalhar a pluralidade cultural como tema transversal, o professor e os 

alunos terão como tornar conhecidas as mais diferentes manifestações, sejam elas 

materiais ou imateriais, incluindo os conhecimentos acerca dos patrimônios culturais da 

nossa sociedade e os patrimônios simbólicos de cada cultura, além de ser possível a 

observação dos traços que cada cultura tem deixado na comunidade em que a escola 

está inserida. 

Ainda é observado nos PCNs, voltados ao Ensino Médio, que a finalidade da 

história e geografia no Ensino Médio é estruturar o currículo entre as ciências, e as 

humanidades sejam complementares, propondo a superação do paradigma que era 

imposto nos períodos anteriores no ensino, onde a ciência, a cultura e a história não se 

interligavam. (BRASIL, 2000, p.7) Os PCNs propõem competências e habilidades para 

os professores desenvolverem com seus alunos, em suma pretende que se compreenda 

os elementos afetivos e culturais constituintes da identidade própria dos estudantes, 

além de que se compreenda a formação da sociedade, o seu desenvolvimento e os 

desdobramentos políticos-sociais, culturais, econômicos e humanos, verificando o 

impacto das ciências humanas relacionadas com a tecnologia. (BRASIL,2000, p, 
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13) 

 

Com essas competências e habilidades propostas, fica nítido que a história e o 

ensino de história, está intimamente relacionada com à cultura, visto que esta é uma 

característica dos humanos e entendê-la é necessária para o exercício da cidadania. 

Torna-se indispensável seu debate e explanação diante de um mundo globalizado, onde 

diversas culturas interagem umas com as outras. 

Em decorrência dessa importância que a cultura desempenha na sociedade, 

principalmente nos tempos hodiernos, o próprio texto dos PCNs do Ensino Médio, 

afirma que a história social e cultural tem se imposto da mesma maneira que a história 

econômica e política, fazendo por isso, surgir vozes de grupos e classes sociais que 

antes não eram percebidas e que não tinham espaço. (BRASIL, 2000, p.21) 

Diante deste cenário, pode se hoje estudar e compreender temas que antes eram 

negligenciados pela historiografia e consequentemente pelo ensino de história, como já 

foi observado no tópico anterior. Além disso, o ensino de história no ensino médio não 

se resume apenas a preparação para o vestibular; é bem verdade que um dos grandes 

objetivos dessa fase do ensino se concentra no ingresso nas universidades, contudo, o 

PCN mostra que as humanidades desenvolvem o papel de debater o presente: 

A integração da História com as demais disciplinas que 

compõem as denominadas ciências humanas permite 

sedimentar e aprofundar temas estudados no Ensino 

Fundamental, redimensionando aspectos da vida em 

sociedade e o papel do indivíduo nas transformações do 

processo histórico, completando a compreensão das 

relações entre a liberdade (ação do indivíduo que é sujeito 

da história) e a necessidade (ações determinadas pela 

sociedade que é produto de uma história). (BRASIL, 2000, 

p 20) 

 

A história do Ensino Médio no papel de reafirmar valores, a identidade e a 

formação do cidadão, conscientes dos direitos e deveres que exercem na sociedade e na 

construção da história. Os PCNs também afirmam que a união do ensino com a 

pesquisa, trouxeram temas que antes eram apenas direcionados para a pesquisa 
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historiográfica, havendo com isso a ampliação dos conteúdos abordados em sala de 

aula e a inclusão de novas formas de documentos que são facilitadoras da compreensão 

do homem com o mundo em que vive. (BRASIL, 2000, p. 21) 

Com isso, pode se observar que os PCNs, estimulam que o professores e alunos 

tragam debates do cotidiano para as aulas de história e busquem perceber a relação 

entre passado e presente, além da discussão a respeito de temas relevantes na sociedade 

atual, incluindo nesses discursos as novas formas de fontes e buscando sempre 

contextualizar e buscar apoio nas outras disciplinas que compõem as ciências humanas, 

promovendo assim a interdisciplinaridade. 

Por fim, iremos falar sobre a LDB, Lei vigente desde o período da Era Varga, 

sendo oficialmente efetivada para o ensino brasileiro em 1996, tendo passado por 

grandes reformulações, a última reformulação remota de março de 2017. A Lei tem por 

objetivo a organização da educação no Brasil, para que todos tenham as mesmas 

condições educacionais garantindo que esta não se restrinja a apenas uma parte da 

população - como já ocorreu em anos anteriores.  Por isso, em seus artigos se encontram 

diretrizes para todos os níveis de educação, incluindo a educação de jovens e adultos e a 

especial. 

No Título primeiro sobre a educação, a LDB, esclarece que esta “abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 

da sociedade cívil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 2018), ademais, o ensino 

deve estar atrelado “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber. (BRASIL, 2018) 

Ainda estabelece que os currículos, desde a educação infantil ao Ensino Médio, 

devem ter base nacional comum, além de ser contemplada em cada instituição escolar e 

em cada modalidade de ensino as diversidades exigidas pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (BRASI, 2018). Desta 

forma, cada professor em sua sala de aula, deve trazer como tema de debates o 

cotidiano desses estudantes, destacando que nenhuma cultura ou classe social deva ser 

considerada inferiores uns a outras. 

Ainda no que tange a cultura e ao ensino de História do Brasil, determina que 

esta passará a levar em consideração as contribuições das diferentes culturas e etnias, que 
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originaram na criação do povo brasileiro, especificando as matrizes indígenas, africanas 

e europeia. (BRASIL, 2018). Ainda estabeleceu no artigo 26 que no ensino 

fundamental e médio serão obrigatórios o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena (BRASIL, 2018), com o objetivo de serem conhecidas as demais culturas que 

originaram o Brasil e ainda hoje levamos seus traços: 

1o O conteúdo programático a que se refere este artigo 

incluirá diversos aspectos da história e da cultura que 

caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 

indígenas no Lei n 21 o 9.394/1996 Brasil, a cultura negra 

e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas 

áreas social, econômica e política, pertinentes à história 

do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-

brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de educação artística e de literatura e 

história brasileiras. (BRASIL, 2018, p. 21-22) 

 
 

Ao determinar essas novas abordagens, um avanço significativo surgiu para a 

compreensão das culturas que geralmente são vistas como inferiores às europeias, e 

para o entendimento da formação da nação brasileira. Além de promover o ensino 

obrigatório dessas matrizes culturais, também foram aperfeiçoados programas de 

ensino e pesquisa, para a educação bilingue e intercultural dos povos indígenas, para 

que estes possam recuperar suas memórias históricas e reafirmação da sua identidade 

étnica, garantindo a eles o conhecimento, técnico e científico da sociedade nacional e 

demais sociedades indígenas. (BRASIL, 2018) 

Referente às normas dos ensinos básicos, a LDB propõe que a educação seja 

gratuita em escolas públicas objetivando a capacidade de aprender e compreender o 

mundo social e natural (BRASIL, 2018). Desta forma observa-se que nessa fase do 
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ensino, já se pode começar a introduzir problemas que tangem a vida social e cultural, 

trazendo as noções de conceitos para que a cada ano, outros temas mais complexos 

possam ser debatidos. 

Para o Ensino Médio, a LDB, assim como os PCNs, estimula o aprofundamento 

adquirido durante o Ensino Fundamental, a preparação para o trabalho e cidadania e o 

aprimoramento do estudante, enquanto humano através da formação ética e do 

pensamento crítico (BRASIL, 2018). Em acordo com a BNCC, o ensino deverá ser 

articulado com o contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural do 

cotidiano dos estudantes. (BRASIL, 2018) 

Diante o exposto, pode-se dizer que a prioridade no ensino são as condições 

favoráveis para qualquer estudante, independentemente de sua classe social ou 

econômica, ressaltando o debate acerca da sociedade em que ele faz parte, para que o 

estudante se enxergue como sujeito ativo da história, ou seja, participante do processo 

histórico. 

É importante também destacar no que diz respeito a qualidade de ensino, a 

LDB esclarece que os municípios e os Estados têm a obrigação com a educação desde 

a Educação Básica até o Ensino Superior (BRASIL, 2018). Com isso, percebemos que a 

educação não é um tema que perpassa apenas um órgão, todos eles que compõem as 

cidades devem estar engajados para proporcionar uma educação de qualidade e 

igualitária para todos. 

Ao observamos, as Leis que regulamentam o ensino, vale um destaque para a 

disciplina da história, fica evidente que todas os três documentos dialogam e se 

conectam entre si, além de fazerem ligação, com o atual objetivo que a história na sala 

de aula desempenha: a formação de cidadãos dotados de consciência crítica e ciente do 

seu papel como participante ativo do processo de construção da história. 

Além de formar cidadãos, os Documentos asseguram a liberdade de ensino das 

mais diferentes matrizes culturais, como uma forma de evitar que o preconceito, seja ele 

de qual viés, continue entre a sociedade; como também mostrar ao estudante que a 

formação identitária do Brasil não é apenas formada por traços europeus, tendo até 

maior contribuição na nossa cultura, as matrizes africanas e indígenas. O ensino de 

história atrelada à construção e identificação da cultura, não deve se ater a olhar 

somente os bens consagrados como patrimônios culturais de um local. O estudo do 
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local observando seus patrimônios simbólicos é uma ferramenta que permite a 

ascensão nos estudantes, e em toda a população residente, o sentimento de pertencer a 

uma cultura com traços e características próprias. 

Contudo, ao se trabalhar dentro da história, os conceitos, as origens e a 

formação do Estado Nacional, pode-se amenizar a concepção de que essas 

comunidades não produzem cultura. Reconhecendo a diversidade não apenas social, 

mas também cultural, o Governo Federal tem destacado a importância desses debates 

em sala de aula; ressaltando que ainda não é o bastante para que todas as comunidades, 

sejam elas pobres ou não, reconheçam o seu valor cultural dentro de uma cultura 

regional. 

A ênfase que temos observado e pontuado sobre o estudo do bairro e da história 

local, se dá por ser uma premissa sugerida pela própria metodologia e também uma das 

competências exigidas no ensino de história, pois este ensino ainda se encontra 

marcado pela memória nacional, onde muito se discute sobre as maiorias excluindo as 

minorias: 

 
A principal característica dessa história é a exclusão: 

sujeitos, ações e lutas sociais são excluídos. A exclusão e 

a simplificação do conhecimento histórico escolar 

introjetam nos alunos a seguinte idéia: vocês não fazem 

história, nós fazemos história. A história é feita por e para 

alguns, que não somos nós, são outros e são poucos. 

(FONSECA, 2003, p.90) 

 

Esse tipo de exclusão dentro das salas de aula acaba por excluir até mesmo o 

estudante que se encontra dentro das periferias das cidades, pois ao não encontrar seu 

grupo social e cultural nas páginas dos livros, por exemplo, não se sentirá como um 

cidadão ativo e participante da construção da história. Mesmo já havendo a inclusão 

das minorias dentro das salas de aula, alguns grupos culturais passam desapercebidos 

nas escolas. 

Como uma possível solução para a questão a partir dos anos 80, foi proposto a 

organização do ensino por meio de temas e problemas (FONSECA, 2003, p.93), até os 

dias atuais esse modelo é empregado, como já exposto os PCNs, que consiste nesta 
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abordagem de observar temas e problemas através do cotidiano dos estudantes. Por 

causa dessas questões que o ensino do local onde o estudante reside se torna necessária 

para a execução da cidadania. 

Salientando que estudar a formação cultural da comunidade faz com que a 

cidadania, palavra-chave de formação do ensino médio, seja exercida, pois a história 

enquanto disciplina escolar busca aperfeiçoar o exercício da cidadania, visto que esse 

exercício da cidadania em comunidades como o Ibura, possibilita expressar as 

memórias e acessá-las, se tornando mais evidente, quando compreendemos que a 

memória é um direito. (BRAZZETO, 2013, p.542). Desta forma, as cidades operam 

como portadoras de ancoragem de memória, como observados no tópico primeiro, 

(PESAVENTO, 2008, p.30) e as memórias não se localizam em um único ponto da 

cidade, por isso que o estudo da educação patrimonial atrelada ao ensino de história, 

beneficiaria na aproximação do estudante com sua comunidade e com os bens culturais 

que a mesma produz, bem como valorizaria a memória dos grupos que produzem 

cultura. 

Quando uma parte única da cidade é vista como portadora de memória e cultura 

está sendo negado o direito a memória que faz parte da cidadania inerente aos cidadãos 

Por isso, as salas de aula de história se fazem como um ambiente para a aplicação da 

metodologia da Educação Patrimonial, pois o objetivo que a disciplina propõe colabora 

com os mesmos critérios observados na metodologia: valorizar os diversos grupos 

culturais, através do resgate da memória conhecendo os objetos culturais formadores da 

nação. 
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CAPÍTULO 2: OS LIVROS DIDÁTICOS E O ENSINO DE 

HISTÓRIA NO BRASIL: A CULTURA NA HISTÓRIA LOCAL 

PRESENTE NAS AULAS DE HISTÓRIA 

 

O ensino brasileiro passou por inúmeras transformações desde os 

assuntos até as fontes usadas para a explanação dos conteúdos. Contudo, mesmo 

diante de tais reformulações, muitas escolas ainda baseiam seus calendários, 

atividades e debates nas propostas dos livros didáticos. 

Muito ainda se discute a respeito do que se constitui como Livro 

Didático, e de sua utilização. Para alguns estudiosos, o Livro Didático é visto 

como um elemento impossível de conceituá-lo. Circe Bittencourt (2008) o define 

como um “objeto cultural de difícil definição” (BITTENCOURT, 2008 p. 299), 

outros defendem que o Livro didático é conhecido como “o principal veiculador 

de conhecimento sistematizado, o produto cultural de maior divulgação entre os 

brasileiros que têm acesso à educação escolar (FONSECA, 2003, p.49) 

Uma das principais propostas que o livro didático atendia no início da sua 

implantação no Brasil, era a construção de uma identidade nacional, a qual não 

atendia a todas as camadas sociais, pois, a história nacional era contada nos 

grandes fatos e personagens históricos. Por isso, um dos objetivos para os quais 

este capítulo se destina a retratar como os livros didáticos de história têm 

mostrado em suas páginas a realidade, sobretudo, cultural brasileira, porque 

mesmo havendo a intenção de formar uma identidade nacional brasileira, ainda 

não alcança as classes culturais e sociais, embora já seja observado grandes 

avanços no que diz respeito ao ensino cultural. 

Deve-se salientar que foram criados órgãos como a CNLD, a COLTED e 

a INL, possuindo como objetivo avaliar os livros didáticos, verificando se os 

conteúdos presentes nos LD’s estão de acordo com os temas propostos pela 

Legislação que regulamenta os objetivos e finalidades que a disciplina, na 

presente análise é a história, aconselha para cada série e ano letivos. Zacheu 

(2015), em sua dissertação afirmou que os livros didáticos exercem um papel 

social que é o de facilitador no desenvolvimento do conhecimento histórico 

acumulado pelo homem, sendo talvez por isso que ele seja usado pelas forças 
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políticas e econômicas como forma de imposição de ideologia, por isso é 

necessário que o livro seja pensado e repensado em cada contexto social e em 

cada função que ele desempenha (ZACHEU, 2015, p.32). 

Por outro lado, a massificação dos livros didáticos não se constitui apenas 

pela divulgação dos conhecimentos, mas também como uma forma dos 

estudantes, mesmo aqueles que não pertencem às classes mais elevadas da 

sociedade, se reconhecerem dentro dos conteúdos abordados por eles, ou seja, os 

livros ainda hoje, em sua maioria, não retratam as múltiplas realidades 

vivenciadas pelos jovens de diferentes camadas sociais, seja em seus conteúdos 

ou imagens. 

Muitos dos conteúdos desses livros ainda privilegiam certos aspectos 

sociais e culturais em detrimento de outros, esses conteúdos são os grandes 

dilemas das pesquisas voltadas para os livros. Contudo, em 2008, o LD sofreu 

várias transformações passando a introduzir novos temas: 

Na tentativa de promover o conhecimento e o 

intercâmbio cultural da história e da cultura de dois 

povos formadores da população brasileira, em 

2003, foi promulgada a Lei 10.639, que altera a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação e prevê o ensino 

da história e da cultura afro-brasileira no currículo 

da educação básica. Em seguida, em 2008, essa lei é 

alterada para a lei 11.645, que mantém o ensino de 

história e da cultura afro-brasileira e acrescenta o 

ensino de história e da cultura dos povos indígenas. 

(GOULARTE; MELO,2013, p. 35) 

Essa Lei representou uma renovação, pois reelaborou os currículos e os 

livros didáticos, estabelecendo uma norma que deve ser seguida, fazendo com que 

os currículos acadêmicos sejam reformulados para encaixar efetivamente tais leis 

(RAMOS,2018, p.68). A reformulação dos currículos e dos LDs permitem uma 

abertura significativa para a inclusão da metodologia da Educação Patrimonial, 

pois quando utilizadas, não apenas permite conhecer a história e as contribuições 

dos povos indígenas e negros, mas faz com que haja a identificação dos jovens com 

o legado deixado por esses povos que ainda permanece nos costumes, na língua e 

nas tradições, promovendo uma valorização desses grupos culturais. 
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Trazer o cotidiano para dentro das salas de aulas faz com que o estudante 

saia do papel passivo e passe a ser ativo, e o mesmo obtenha uma melhor 

percepção acerca dos assuntos debatidos, uma vez que seu papel deverá ser: 

“observar, experimentar, comparar, relacionar, analisar, justapor, compor, 

encaixar, levantar hipóteses, argumentar, etc.” (RIBEIRO, 2001, p.32) 

Além da melhor compreensão do estudante quanto aos assuntos 

abordados, a introdução de temática dentro do conteúdo de história sobre a 

cidadania social é necessária para a construção do pensamento crítico dos 

estudantes (RODRIGUES, 2016, p.8). Com relação ao ensino, o próprio PNLD 

enfatiza a importância do debate de temas culturais e do cotidiano nos livros 

didáticos de história, que são criadas pelas lutas sociais A importância da 

identificação cultural nos livros didáticos, se dá porque eles ainda são os 

principais instrumentos escolares que os estudantes possuem contato, sejam eles 

das classes mais elevadas ou baixas. É necessário que as culturas sejam 

evidenciadas, ressaltando as suas contribuições para a formação de uma cultura, 

permitindo e estimulando que os jovens se envolvam cada vez mais com elas; até 

porque a cultura ainda é uma das principais formas que muitas instituições sociais 

encontram de retirar os jovens       da vida do crime. 

É interessante destacar que os livros didáticos podem sugerir uma 

excursão pelo bairro em que a escola está inserida para que se possa observar 

como as comunidades preservam e praticam a cultura regional. A partir disto, o 

docente pode instigar a pesquisa sobre as práticas e os símbolos da comunidade 

entre os estudantes. Com esses passos, a metodologia da Educação Patrimonial, 

bem como o ensino cultural atrelado a história, estariam seguindo as etapas 

propostas no Guia Básico da Educação patrimonial (1999): observação, 

exploração e pertencimento. 

O exercício de saída da escola, já vem sendo proposto em alguns livros 

didáticos, e se torna uma atividade que mesmo acontecendo no exterior das salas 

de aula, é mais produtiva em relação a aprendizagem, até mesmo no meio em que 

a escola se encontra (PINTO, 2016, p. 59). Pinto (2016) também destaca que 

estudar as fontes patrimoniais relacionadas a história local podem utilizar 

metodologias para uma melhor aprendizagem, ultrapassando os temas estudados 

(Pinto, 2016, p. 60). Uma das metodologias que podem ser utilizadas para uma 

melhor compreensão do conteúdo, pode ser a Educação Patrimonial, além de que, 
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a partir desse contato com os bens culturais, o estudante terá a oportunidade de se 

envolver com as práticas culturais, ação esta necessária, principalmente, em 

comunidades periféricas com índices de criminalidade, visto que, a inclusão dos 

jovens com a arte e a cultura reduz a probabilidade deles se envolverem com o 

mundo do crime. 

Selva Guimarães Fonseca (2003), afirma que embora o estudo da história 

local se constitua de suma importância na formação de crianças e adolescentes, 

ainda se encontra uma série de dificuldades para o seu estudo nas salas de aula. A 

pesquisa em questão se voltou para as séries iniciais, ressaltando que problemas 

como, espaços e temas estudados não possibilitam aos estudantes o 

estabelecimento de relações com o bairro, o estudo dos aspectos políticos, por 

exemplos são usados para retratar o progresso da cidade ou região ou ainda as 

fontes de estudo, os materiais, e os documentos disponíveis para o docente se 

concentram na preservação da memória de grupos da elite local (FONSECA, 

2003, p. 154). Esses problemas evidenciados também podem ser observados no 

estudo da história local no Ensino Médio, principalmente no que diz respeito a série 

de conclusão do Ensino, visto que os estudantes se preparam para a entrada na 

Universidade. 

Selva Fonseca (2003) ainda continua a destacar que o estudo da história 

local conta com uma dupla faceta: uma pedagógica e uma científica; a primeira, 

pretende uma pedagogia da memória, que ajude a resolver a identidade e 

pluralidade cultural e racial onde se procure promover a identificação; já pelo 

lado científico pode se evitar o erro de considerar o nacional como homogêneo 

(FONSECA, 2003, p. 157). Com isso, se torna cada vez mais importante que os 

livros didáticos, tragam uma abordagem voltada para o estudo da história local 

das comunidades em que as escolas estão inseridas, procurando melhor facilitar a 

compreensão dos estudantes acerca da formação do seu bairro, bem como se 

possa identificar que as mais diversas culturas contribuíram e ainda contribuem 

para o desenvolvimento cultural da região. 

Logo, esse estudo pode fazer com que os jovens se envolvam mais com a 

cultura, de modo que não somente o ajude a sair ou não se envolver com a 

criminalidade, mas que cumpra um dos pilares da Educação Patrimonial: a 

valorização da cultura: 
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Esse interesse de jovens urbanos por práticas 

consideradas tradicionais é um dos aspectos de um 

fenômeno mais amplo: a valorização da diversidade 

cultural, vale dizer, das culturas locais, regionais 

ou populares, num cenário da globalização ou 

mundialização da cultura que parece ameaçar sua 

sobrevivência. (MIRA, 2009, p. 564) 

 
Em face desses benefícios para o estudante, é que se procura propor cada 

vez mais que a diversidade cultural seja identificada para apropriação da 

identidade. Com essa proposta, é nítido que nossa intenção é retratar os livros 

didáticos, como subsídios para que temas do cotidiano desses estudantes com o 

auxílio da metodologia da Educação Patrimonial, aprimorem o sentimento de 

pertencimento pela cultura e os patrimônios simbólicos de sua comunidade. A 

proposta de começar nos livros didáticos, se baseia pelo que foi mencionado no 

início deste capítulo, os livros ainda são os principais instrumentos dos docentes 

em sala de aula, sendo está a causa do grande número de pesquisas sobre os 

conteúdos e abordagens, sendo importante destacar que eles não podem ser a 

única fonte de conhecimento, como também as escolas, principais instituições 

onde o saber é um objetivo, mas não o único lugar de conhecimento, sobretudo 

na disciplina de história. 

 

2.1 OS LIVROS DIDÁTICOS E SUA RELAÇÃO COM A CULTURA E A 

HISTÓRIA LOCAL 

 
 

Tanto a Educação Patrimonial quanto a lei n° 11.645 de março de 2008 que 

tornou o estudo da história e culturas indígenas e afro-brasileiras como 

obrigatórias nos ensinos fundamental e médio, tornou notória a lei que defende o 

estudo das diversas culturas formadoras da nação brasileira dentro das salas de 

aula, se constituindo o livro didático de história parte importante desse processo 

de identificação cultural. Atualmente, nas obras didáticas, têm se encontrado os 

mais distintos temas, objetivando a inclusão dos estudantes no constante processo 

de construção da história. Essa inclusão vai desde os aspectos da vida cotidiana, 
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até a religião e os costumes dos mais diversos povos. 

Inúmeras são as pesquisas destinadas a observar como os livros didáticos 

se apresentam, abordando questões acerca das suas formas e conteúdo, 

destacando se os conteúdos abordados obedecem às legislações que 

regulamentam o uso do material, bem como as Leis que fornecem os conteúdos 

que devem ser abordados pelas disciplinas. Com isso, a história das diversas 

culturas é abordada, pois durante muito tempo, a história brasileira ficou à 

margem nos livros de história, tendo destaque a história europeia e sendo 

negligenciados outros povos, como africanos e indígenas, os quais tiveram 

relevância na formação do Brasil, como um antagonista diante do protagonismo 

europeu que ainda é apresentado em algumas coleções didáticas: 

 
As populações indígenas surgem nos livros 

didáticos nos capítulos iniciais, quando da chegada 

dos europeus e para justificar a importação de mão-

de-obra escrava africana, embora que alguns mais 

recentes apareçam alguns dados sobra as condições 

atuais desses povos. (BITTENCOURT, 2008, 

p.305) 

A principal causa para os europeus serem retratados na maioria dos livros 

didáticos é porque nos primeiros anos do ensino de história no Brasil, se fazia uma 

espécie de cópia do que se abordavam na Europa, no que diz respeito aos 

conteúdos abordados na disciplina, principalmente na França, este modelo 

reproduzia os heróis europeus e seus feitos, mostrando a Europa como uma 

sociedade a ser copiada (PERES, 2015, p. 182) 

É bem verdade, que, hoje já há a inclusão das mais variadas matrizes 

culturais nos livros didáticos, trazendo mais informações e retratando as 

contribuições que esses povos deixaram para as gerações posteriores. Contudo, é 

notório que essas informações são recentes, pois a não inclusão de informações 

sobre eles é fruto de um legado negativo que até hoje repercute, principalmente 

nos livros didáticos de história. Segundo Barboza (2020), os indígenas e os 

negros eram alvos de estudos dos antropólogos e etnógrafos, pois estes eram 

considerados sem história por não possuírem escrita, sendo este tipo de 

preconceito um impedimento para que os pesquisadores se aprofundassem na 
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temática, o que também ecoava dentro das salas de aula, pois os professores 

reforçavam os estereótipos de que esses povos pouco contribuíram para a 

formação de nação (BARBOZA, 2020, p.365). 

Por causa de preconceitos destes vieses, por muito tempo, alguns livros 

trouxeram informações deturpadas acerca desses povos e consequentemente 

aumenta as desigualdades entre os estudantes, além de prejudicar o educando 

durante o seu desenvolvimento da identidade social e cultural, assim ele se 

identificará e reproduzirá o senso comum, não criando nem desenvolvendo a sua 

própria origem ou história. (SEWALD, 2015, p.16). 

A questão de incluir uma visão mais ampla e esclarecedora sobre 

indígenas e africanos se dá para que cada estudante se reconheça dentro da 

história, pois ainda é comum, até mesmo dentro nos livros didáticos, encontrar 

um mundo masculino, branco e burguês, tendo dificuldades de incorporar novas 

práticas pedagógicas e novos paradigmas sociais e culturais (BARBOZA, 2020, 

p. 366). É necessário que os livros desconstruam em conjunto com os discentes, 

conceitos como “branco, masculino e burguês”, pois nem todos os estudantes se 

encaixam nesta definição. Neste caso, a metodologia da educação patrimonial 

seria de extremo proveito, pois o livro didático ao retratar as diferenças entre as 

raças e as classes sociais, traria uma das propostas da metodologia: que é retratar 

o multiculturalismo, tendo como objetos culturais os próprios estudantes e sua 

relação com a cultura na qual estão inseridos. 

Desta forma, ainda segundo o autor, o ensino cultural dentro dos livros 

didáticos deve seguir lado a lado com a historiografia, pois a escrita da história 

está cada vez mais preocupada com questões relacionadas a classe, a raça e 

gênero (IDEM). A importância que o livro didático desempenha no debate acerca 

da cultura e também do patrimônio, como veremos posteriormente, se 

fundamenta no discurso de Circe Bittencourt (2008), que afirma que o livro 

didático é “um importante veículo portador de sistema de valores, de uma 

ideologia, de uma cultura” (BITTENCOURT, 2008, p.72). Desta forma, sua 

importância assume duas facetas, por serem criadores de valores e até cultura, 

podem valorizar e difundir a cultura das minorias, porém por outro lado podem 

também transmitir visões deturpadas sobre os diferentes povos 

 
Várias pesquisas demonstram como textos e 
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ilustrações de obras didáticas transmitem 

estereótipos e valores dos grupos dominantes, 

generalizando temas, como família, criança, etnia, 

de acordo com os preceitos da sociedade branca e 

burguesa (BITTENCOURT, 2008, p.72) 

Por isso que, mesmo havendo leis que determinem o ensino das diversas 

culturas tanto na sala de aula como nos livros didáticos, inúmeras pesquisas se 

desdobram para avaliar como os livros tem tratado da questão cultural e social, 

debatendo questões que exemplificam as diversas realidades sociais que existem 

até mesmo dentro da sala de aula, ou seja, retratar as facetas do povo brasileiro e 

não apenas uma parte. 

Circe Bittencourt afirmou que a população brasileira demorou para 

aparecer nas ilustrações dos livros, porque a história social só recentemente se 

consolidou como um objeto de estudos históricos na escola (BITTENCOURT, 

2008, p.80). A aparição dos diferentes povos, se deu pela luta dos movimentos 

sociais, que começaram a ter espaço no final dos anos 70, onde os 

protagonistas desses movimentos populares, sobretudo aqueles relacionados ao 

gênero e a etnia buscaram reivindicar maior participação e reconhecimento dos 

seus direitos de cidadania (FERNANDES, 2005, p.381). Dentre esses 

movimentos pode se destacar a luta dos negros e indígenas: 

 
Entre esses movimentos sociais, podemos indicar o 

movimento indigenista, que reivindica, do governo, 

a demarcação de terras indígenas e o direito a sua 

própria cultura, e os movimentos de consciência 

negra, que lutam, em todo o país, contra qualquer 

forma de preconceito e discriminação racial, bem 

como pelo direito á diferença, pautada no estudo e 

valorização de aspectos da cultura afro-brasileira 

(FERNANDES, 2005, p. 381) 

 
Percebemos que as questões culturais e sociais estão interligadas, ou seja, 

o livro didático está repleto de temas que abrangem os movimentos sociais e que 

ao mencioná-los está dando abertura para que a cultura desses povos também 
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seja debatida, cabendo ao professor da disciplina um preparo para trabalhar com 

essas questões, procurando trazer lutas cotidianas e constantes que se encontra no 

contexto de realidade dos estudantes. 

Com isso, também é possível afirmar que a inclusão dos africanos e 

indígenas e das suas lutas sociais nos livros didáticos trazem uma aproximação 

com a cultura local, visto que, muitas ruas e avenidas levam o nome de origem 

indígena e africana; um exemplo disto é o bairro em que a pesquisa está realizada. 

No Ibura a comunidade de três carneiros alto, tem grande parte de suas ruas 

nomes indígenas, como a Rua Ibitigura e Ibiratinga, por isso que ao abordar esses 

temas das matrizes culturais, abriria espaço para o estudo da história local e 

cotidiana, aproximando os estudantes tanto da sua comunidade como da cultura. 

A importância que os livros didáticos, ao trazer a história local em seus 

conteúdos, se dá porque o local é o primeiro espaço onde o ser humano vive e atua 

tendo o estudo do mesmo proporcionar uma constante reflexão acerca das ações 

dos que ali vivem como sujeitos históricos e cidadãos (SANTOS, 2015, .p. 25), ou 

seja, tratar deste tema nos livros escolares abre espaço para que o estudante se 

reconheça dentro da história e que possa contá-la seguindo as suas próprias 

percepções. Além de inseri-lo no contexto histórico, colocando o discente cada 

vez mais em contato com a cultura, fazendo com que ele se aproprie e valorize as 

suas próprias raízes culturais. 

Ainda no que tange ao ensino cultural local, o livro didático também deve 

destacar o papel que os patrimônios dessas diversas matrizes exercem dentro das 

próprias comunidades aonde estão localizadas as escolas: 

 
Entendemos que o patrimônio mercê um lugar 

distinto dentro do livro didático, principalmente 

porque, através do trabalho com ele, pode-se 

fomentar o reconhecimento da formação história e 

identidade especialmente ao que se refere ao âmbito 

local. Nesse sentido destacamos o papel do livro 

didático regional de História, pois este pode, por 

excelência, ser espaço para uma abordagem 

histórica que privilegie aspectos da história local 

(FERREIRA, 2013, p,3) 
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Diante dessa afirmação, pode se observar que a autora defende a utilização 

de um livro regional específico de cada região, pois ele trará temas culturais 

pertinentes a cada local, visto que o livro tradicional - por ser criado para 

utilização em todo território nacional - não trata das particularidades regionais e 

até mesmo locais. É importante destacar que na comunidade do Ibura, há uma 

escola municipal localizada na Lagoa Encantada que adota um livro específico 

sobre a história e geografia regional de Recife, porém seu uso é destinado ao 

Ensino de Jovens e Adultos (EJA) 

O livro faz parte do Projeto Identidade, de autoria de Francisco M. P. 

Teixeira e Rosaly Braga Chianca, no início da edição é possível observar o selo 

do PNLD, o que indica que o livro já foi revisado e apto para a utilização em sala 

de aula. Também na capa se apresenta rostos de diferentes etnias e culturas, 

representando a diversidade cultural e social existente no estado de Pernambuco. 

O livro é dividido em duas partes, uma para a parte histórica e outra para a parte 

geográfica do estado, no entanto, iremos observar brevemente a parte que faz 

menção à história de Pernambuco. 

No que diz respeito a história, o livro retrata Pernambuco inserido no 

Brasil, tratando dos europeus, indígenas e africanos, mostrando como cada um 

desses povos contribuiu para a formação nacional e até mesmo de Pernambuco, 

que como citado o estado recebe o nome de origem Tupi que significa “mar 

furado” (TEIXEIRA, 2013, p.15). O livro também propõe atividades, para que, 

na própria comunidade encontrem traços da passagem dos portugueses, além 

disso, propõe a pesquisa sobre os indígenas que vivem em Pernambuco, ou seja, 

pesquisar sobre os costumes, a língua e as festas dos nativos. 

Outra observação a ser considerada no livro é que ele explica o que se 

entende por cultura, esclarecendo que existe uma cultura pernambucana 

correspondente a “poetas, artistas, artesãos, músicos, cantadores e escritores 

pernambucanos” (TEIXEIRA, 2-13, p. 30), embora havendo diferenças dentro de 

Pernambuco, todos fazem parte da cultura. O livro quase todo retrata a história 

política pernambucana, mostrando seus impactos a nível nacional desde o início da 

colonização até os dias atuais, chamando a atenção para as artes e a cultura, 

destacando o Movimento Mangue, o patrimônio histórico, a literatura ea cultura 

popular, a riqueza da música, da dança, do artesanato e das festas populares dando 

fim a parte histórica e induzindo os estudantes a uma investigação acerca da 
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culturapopular que existe no bairro. O que ganha destaque no livro didático 

regional é a busca por dialogar com os temas com a comunidade, relacionando o 

contexto histórico com o cotidiano. 

Esse tipo de livro é fundamental para a compreensão dos estudantes 

acerca da história regional e local. Logo, os próprios livros didáticos regulares 

devem incitar o estudo sobre a cultura e os patrimônios, como Ferreira (2013) 

afirmou que propor o estudo dos patrimônios com a história local dentro do 

espaço escolar é indispensável, se constituindo o livro didático um desses 

elementos, pois ele é um artefato que tem lugar garantido nas práticas educativas 

cotidianas, entendido como a materialização das disciplinas escolares e do 

currículo, visto também como propagador de ideologias e perspectivas culturais 

(FERREIRA, 2013, p. 8). Devido a atribuição expressa por Ferreira, mesmo o 

livro didático produzido pelas editoras e conferidos pelo PNLD, que busca 

atender a diversidade brasileira e é empregado em diversas regiões do Brasil, 

deve incluir em seu debate, textos, imagens e as mais diversas fontes, para enaltecer 

as matrizes culturais e as suas contribuições que perduram na contemporaneidade. 

Salienta-se que a exploração do patrimônio cultural não é algo da 

atualidade, alguns educadores tanto da educação formal ou não formal, foram 

pioneiros ao realizar o chamado estudo do meio, que consiste em visitas a locais 

como museus e sítios arqueológicos como proposta de conhecimento acerca de 

como viveram as sociedades passadas, como também no ensino da História local, 

que é o primeiro contato com a realidade dos educandos (OLIVEIRA, 2017, 

p.297), podendo o professor se apropriar de algumas dessas experiências 

vivenciadas por outros docentes para implementar na sua realidade. 

Também é dever do livro didático, trazer propostas de atividades e 

pesquisas para que os estudantes explorem e conheçam a sua história local, 

valorizando e elegendo seus patrimônios. Visto que ao retratar o patrimônio das 

comunidades, este deve ser tratado como algo diverso, representativo da 

singularidade de cada comunidade e que merece ser preservado, medida esta que 

produz uma sociedade mais tolerante com as outras expressões culturais, 

reconhecendo que cada manifestação cultural pode ser respeitada e acolhida 

(OLIVEIRA, 2017, p.288). Devido a esses benefícios, que o estudo do 

patrimônio e o reconhecimento da pluralidade cultural devem ser abordados nos 

livros didáticos, e em conjunto com os docentes possam propor uma aproximação 
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da escola e os estudantes com a cultura que convive cotidianamente. 

Ao realizar essa proposta, tanto as leis que regulamentam os temas e 

objetivos do ensino de história quanto as finalidades da educação patrimonial 

serão efetivadas. Além disso, o reconhecimento da história e da cultura local 

evitam que se conservem preconceitos existentes por parte dos próprios 

moradores da comunidade como por exemplo, conceitos deturpados de que 

comunidades periféricas não produzem cultura, olhando suas manifestações 

muitas vezes como subalternas, fenômeno este que atinge grande e 

principalmente as pequenas cidades, pois o que se tem de produção cultural ou 

atos são remetidos a grandes personagens: 

 
Mas na maioria das cidades pequenas o que 

prevalece é uma História que privilegie os grandes 

coronéis, as elites, os “reis e rainhas”, deixando a 

maioria da população excluída da sua própria 

história, contando feitos heroicos dos grandes 

senhores (PERES, 2015, p.179) 

 
Hoje observamos que dentro das escolas, e principalmente dos livros 

didáticos, se tem buscado retratar os legados das minorias, devido as 

transformações ocorridas na legislação do ensino de história. Contudo, é 

necessário o livro promoverem mais atividades em história que dialoguem com a 

história local, pois o cotidiano é algo que está acontecendo e ao alcance dos 

estudantes, o que os permite observa a dinâmica histórica, e desconstruir 

narrativas, principalmente as que veiculam nas mídias, tomando como exemplo o 

Ibura, que possui grande efervescência cultural que emanam das raízes culturais 

pernambucanas. 

 
2.2 OS LIVROS DIDÁTICOS ABORDADOS NOS EREMs DO BAIRRO DO IBURA 

 

Após conhecermos as políticas educacionais e públicas dos livros 

didáticos, além das propostas e benefícios da inclusão da Educação Patrimonial 

nas salas de aula, chegaremos a análise dos livros didáticos abordados nas Escolas 

de Referência em Ensino Médio do Bairro em questão, o Ibura, salientando que a 

análise se concentrará na questão cultural e patrimonial observando como o livro 
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propõe que os estudantes se aproximem da cultura nacional e principalmente 

regional e local. 

Veremos a seguir que o livro didático adotado em uma escola do Ibura, 

conta com alguns boxes´s e sessões para trazer informações extras acerca do 

assunto que está sendo discutido no capítulo em questão. Por isso, o próprio autor 

do livro didático detalha como este está organizado assim como seus objetivos e 

finalidades. Na “Abertura” de cada unidade será trabalhado em páginas duplas, 

por meio de textos e imagens, temas que serão enfatizados na próxima unidade 

(BOULOS JUNIOR, 2016, P.3). O livro também conta com a “Abertura de 

Capítulo” que traz temas que serão abordados nas próximas páginas (IBIDEM). 

O “Dialogando” propõe desafios para serem discutidos por meio de imagens, 

gráficos, tabelas e textos; o “Para Refletir” também propõe textos que estimulem 

os conteúdos estudados a fim de levantar debate sobre os temas abordados 

(IBIDEM) ; o quadro “Para Saber Mais” mostra informações extras sobre o 

assunto que foi trabalhado no capítulo (IBIDEM). 

O livro conta com o “Retomando”, que é apresentado questões dos mais 

diversos vestibulares, para serem realizados individualmente ou em grupo 

(BOULOS, JUNIOR, 2015, p.4). Na „leitura e escrita da história” apresenta três 

formas, a primeira são as “leituras de imagens”, a segunda “leitura e escritas de 

textos” e a última “cruzando fontes” que faz com que o aluno se aproxime do 

trabalho do historiador por meio da análise das mais diversas fontes (IBIDEM). 

“Integrando com…” propõe a aproximação da história com outras áreas do 

conhecimento, por meio da interdisciplinaridade, e por fim no “Você Cidadão!” 

traz temas para reflexão do estudante, estimulando o exercício da cidadania 

(IBIDEM). 

Com isso, podemos perceber que a estrutura do livro facilita as propostas 

do autor para que seu uso possa ser realizado de modo satisfatório. Esses boxes´s 

desenvolvem um papel importante na estrutura do livro didático, pois mais do que 

trazer curiosidades ou preencher espaços em branco, eles servem como uma 

ligação entre a historiografia e o assunto abordado no capítulo do livro. 

O primeiro livro para o diagnóstico, corresponde a obra didática dos 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio. O livro é o “História, Sociedade e 

Cidadania” de Alfredo Boulos Júnior, tendo 2020 como seu último ano de 

utilização. O livro contém em sua capa a identificação do PNLD, trazendo para as 
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escolas que o adotaram a garantia que o livro passou por uma série de análises e é 

condizente com o que a legislação atual garante para o ensino de história. Pois o 

próprio PNLD afirma: 

 
Os livros didáticos de História do Ensino Médio são 

avaliados constantemente e de modo sistemático. 

Você os avalia durante 70 anos, da hora da escolha 

ao planejamento, do momento da capacitação ao uso 

com os alunos. No âmbito do PNLD, uma equipe de 

profissionais trabalha no mesmo sentido, durante 

meses, meticulosamente. (BRASIL, 2015, p.10) 

 
Ainda no início, na capa da edição pode-se observar que apresenta moças 

praticado uma manifestação artística cultural, que pelo estudo da imagem, 

observando as roupas e a decoração do cenário, é possível concluir que se trata de 

um festejo junino - expressão cultural do Nordeste que é um dos patrimônios 

imateriais da cultura brasileira 

- . No que diz respeito as capas dos exemplares são notáveis que até elas servem 

como fonte dentro do âmbito escolar para que seja levada a uma criticidade entre 

os professores e estudantes: 

 
A análise dessas ilustrações presentes nas capas 

pode permitir ao professor que desenvolva o 

pensamento histórico do aluno, trabalhando 

questões relativas à concepção de história ali 

inserida e auxiliando o estudante a pensar 

historicamente. (VIEIRA, 2015, p.43) 

 
A autora realizou uma pesquisa com os livros didáticos da mesma obra 

que estamos analisando, porém com livros do ensino fundamental e de anos 

anteriores, a pesquisa discute como as ilustrações presentes nas capas das 

edições sofreram modificações ao longo dos anos, mostrando pela sua análise 

que existe uma proposta de superação da visão europeia (VIEIRA, 2015, p.43). 

Isso é observado nos livros didáticos destinados ao Ensino Médio, as 
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representações de manifestações artísticas brasileiras, mostram essa superação da 

história europeia, mostrando que a análise daquele livro é entender e observar a 

formação do povo brasileiro. O capítulo primeiro do exemplar, é apresentado 

como História, Cultura, Patrimônio e Tempo” permitindo que os estudantes 

possam compreender o que se entende e o que se busca analisar na pesquisa e 

estudo da história, bem como apresenta as fontes utilizadas para chegar a análise 

do objeto de estudo da história, pois ao citar o historiador Marc Bloch, conclui que 

“História é o estudo dos seres humanos no tempo”. 

No que diz respeito às fontes históricas que os historiadores utilizam 

buscando retratar os seres humanos, é apresentando a cultura material como uma 

dessas fontes. Isto abre espaço, para que se inicie as reflexões acerca do que se 

entende por cultura; trazendo um texto do antropólogo Darcy Ribeiro, que relata a 

cultura como tudo aquilo que os homens produzem, fabricam ou falam, 

mostrando que a cultura é fruto dos atos dos mesmos, dando exemplos de cultura 

material justificando que essas se podem ver, medir e pesar. 

Como cultura imaterial o antropólogo apresenta a fala, considerando-a 

como a mais importante expressão cultural, pois sem ela, os homens não 

poderiam se entender. Além da fala, as artes e as crenças também são criações 

culturais, sendo criações realizadas pelos homens e que são transmitidas de uma 

geração a outra tornando visíveis através dos ritos e práticas. 

Nesse tópico acerca da cultura seria interessante, já que o texto descreve a 

importância da fala, ser retratada em seus boxes ou até mesmo no corpo do texto, 

a linguagem brasileira de sinais, a LIBRAS, pois a mesma também faz parte da 

comunicação dos homens e parte da cultura, pois como a língua falada, cada país 

possui simbologias próprias. Assim, a inclusão estaria mais próxima da prática, já 

que dentro das escolas existem estudantes que fazem uso dessa linguagem se 

constituindo como uma maneira também de incluí-los no processo de construção 

da história. 

Com base nessa reflexão sobre cultura, o LD discorre a respeito do que se 

entende como patrimônio cultural, retratando que o conceito de patrimônio sofreu 

várias modificações no Brasil, pois em 30 de novembro de 1937, durante a 

gestão de Getúlio Vargas, no Decreto-Lei n°25, patrimônio era compreendido 

somente como os bens móveis e imóveis ou como o próprio LD expõe em 

seguida, eram reconhecidos os bens culturais de “pedra e cal”. Em 1980, houve 
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um processo e redemocratização no Brasil, onde o conceito de patrimônio foi 

ampliado e em 1988, com a nova Constituição do Brasil, foi incluso os bens de 

natureza imaterial, com isso, o livro exemplifica os tipos de patrimônio, 

mostrando a cidade de Goiás como um exemplo da natureza material e a Cajuína, 

uma bebida produzida a partir do caju, porque o modo de sua fabricação se 

caracteriza como um patrimônio imaterial do estado do Piauí. 

No box destinado para a reflexão, é exposto um texto sobre o ofício das 

paneleiras de Goiabeiras dos historiadores Sandra Pelegrini e Pedro Paulo Funari, 

retratando as paneleiras e os suportes para o cozimento dos pratos do sistema 

cultural culinário típico do Espírito Santo. No texto se destacam os formatos e os 

tamanhos dessas panelas, bem como as medidas de sustentabilidade ambiental do 

ofício, que se dão por meio da educação patrimonial e ambiental, orientando as 

artesãs sobre a importância sustentável do ofício que realizam, pois, os materiais 

são advindos do meio ambiente. Segundo dados da Associação das paneleiras de 

Goiabeiras, os artefatos são comercializados em São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, 

Rio Grande do Sul, Rondônia e até mesmo fora no Brasil possuindo selo de 

controle de qualidade. 

Sobre este texto é apontado questões sobre como o patrimônio imaterial e 

seus atributos são abordados no texto. Ainda no que diz respeito a cultura, é 

discutida a valorização das matrizes africanas e indígenas no Brasil, mostrando 

que a Constituição de 1988 expandiu a política de preservação, passando a 

proteger os bens culturais que pertencem a outros povos, como os indígenas e 

africanos, e não somente aos europeus. Isso comprova que o ensino dessas 

matrizes já é incluso no currículo escolar, como propõe as Políticas Educacionais, 

porém ainda não é trabalhada em várias aulas como os povos europeus são. O 

livro mostra que a importância do conhecimento de tais povos é necessária para 

fortalecer a memória e a autoestima desses povos, todavia, a importância do 

estudo dessas matrizes vai além desses fatores, visto que esses povos, formaram 

grande parte da nossa identidade e cultura nacional, e ao reconhecê-los estamos 

nos reconhecendo como brasileiros, portadores sim da cultura europeia, mas 

também portadores da cultura africana e indígena. 

Por fim, acerca dos patrimônios e da cultura, o livro trata dos cuidados ao 

patrimônio cultural, citando o Iphan, como o principal órgão responsável para 

cuidar, divulgar e valorizar os patrimônios. Seria interessante nesta etapa, que o 
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livro também fizesse menção a Constituição brasileira mostrando que os cuidados 

ou as nomeações de um patrimônio, não se restringem ao Iphan, podendo o 

público também declarar o que é patrimônio. Ao observar essas informações, o 

tema sobre a cultura e os patrimônios são encerrados, e ao observarmos as 

atividades propostas é nítido que o livro traz diversos exemplos de como o tema 

de patrimônio é trabalhado nos vestibulares, principalmente no ENEM, contudo, 

não é proposta nenhuma atividade para que os estudantes tenham ou conheçam 

algum bem simbólico do seu bairro. 

No capítulo seguinte ao abordar a Pré História e os primeiros habitantes 

do solo brasileiro, o box intitulado “Você cidadão” retrata o Parque Nacional 

Serra da Capivara no Piauí que, segundo a reportagem, se encontra ameaçado 

devido a falta de investimentos no mesmo, pois a Fundação Museu do Homem 

Americano, preparava-se para fechar as portas pela falta de recursos para proteção 

da sua infraestrutura, fato este que nem mesmo o status de Patrimônio Cultural da 

Humanidade assegurou os investimentos. Logo após o texto, propõe que os alunos 

pesquisem a respeito dos problemas enfrentados pelo Parque e exponham 

posteriormente no blog da turma. 

Neste capítulo, embora retrate sobre os indígenas, quase não há imagens 

dos mesmos, principalmente na atualidade, o que seria importante para 

desmistificar a imagem que se tem dos nativos. Circe Bittencourt (2008) afirma a 

importância que o recurso da ilustração desempenha em sala de aula: 

 
As comparações de ilustrações produzidas em 

momentos diferentes são necessárias para que os 

alunos possam estabelecer relações históricas entre 

as permanências e mudanças e para relativizar o 

papel que determinados personagens tendem a 

desempenhar na História (BITTENCOURT, 2008, 

p.88) 

 
Além de estabelecer continuidades e descontinuidades, as imagens 

servem para observar a intenção, no caso das pinturas e quadros, de quem a 

retratou, para isso elas precisam ser questionadas como as outras fontes 

históricas, e professores e estudantes compreenderem a mensagem por trás das 
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exemplificações. até mesmo do autor do livro didático em exemplificá-las. 

Sentimos a necessidade também de evidenciar sobre a diversidade 

cultural dos povos indígenas, mostrando que eles não são únicos nem formados 

por uma etnia única, até porque os grupos que já habitavam o Brasil durante a 

colonização, eram compostos por diversas nações, com variados costumes, 

diferentes do que já foi apresentado em alguns livros didáticos, colocando os 

nativos como sem cultura, ; fato que serviu para a discriminar as nações 

existentes no Brasil (MORAIS, 2019, p.23). 

Na unidade seguinte, é feita uma reflexão acerca das cidades, o passado e 

o presente, trazendo a cidade de São Paulo como exemplo para o debate sobre as 

mudanças e perpetuações na paisagem do estado. Essas duas propostas, são 

válidas tanto a cidade e/ou parque, pois são retratos do Brasil, porém poderia ser 

sugerida, até mesmo pelo próprio professor da disciplina, que os estudantes 

pudessem observar as mudanças e permanências no seu bairro, pois como vimos 

anteriormente, os PCNs trazem os temas transversais, temas estes, presentes do 

dia a dia dos jovens, podendo ser escolhido um para a observação como se 

apresentavam no passado e como são vistos no presente. 

O livro em seu quarto capítulo ao tratar sobre o Egito, enfatiza em um 

texto de Alberto da Costa e Silva, que muitas vezes deixamos de confrontar as 

heranças que temos da África, ressaltando que a importância da mesma para nós 

brasileiros, se dá porque ela ajuda a nos explicar, visto que a história da África, 

fez parte da história do Brasil antes e durante o período do tráfico negreiro. O seu 

estudo ajuda a explicar certos padrões culturais presentes em quase todos os 

modos de vida, destacando que a importância se dá pelo seu próprio valor, não 

podendo mais manter seu estudo afastado dos currículos, como uma matéria 

exótica. 

Ao término da leitura, são apresentadas algumas questões referentes ao 

texto, trazendo indagações pertinentes, como pesquisar alguns elementos da 

cultura africana presentes na língua, na culinária e nas festas do Brasil. Também 

pede que se pesquisem dois estilos de danças de matriz afro no Brasil e de outros 

países da América. As questões propostas, embora que de maneira resumida, são 

de grande valia por propor uma pesquisa acerca dos elementos afro que fazem 

parte, não só do Brasil mas também da América, reforçando a importância que 

essa matriz desempenha em nossa sociedade. 
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Dando início a quarta unidade, o livro faz uma reflexão pautada na 

diversidade religiosa, tendo por principal objetivo promover o respeito e a 

aceitação do diferente. Para isto, é retratado três fotografias, uma é ilustrada a 

missa em São Paulo no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na segunda 

imagem é ilustrado os seguidores de uma religião de matriz afro em Salvador, na 

última é visto um grupo de pessoas na Marcha para Jesus, em São Paulo. A 

respeito dessas imagens são propostas questões para os estudantes debaterem 

entre si, como eles observam na cidade, bairro ou escola a relação entre pessoas de 

religiões opostas, ou como pode-se melhorar o relacionamento entre essas 

pessoas no Brasil. Trazendo com isso, um debate sobre as diferenças religiosas e 

promovendo a reflexão sobre o respeito e também preservação. 

Dando continuidade ao conteúdo, o livro ao tratar da história do 

Islamismo, traz no Box " Para saber mais" o texto do professor Oswaldo Truzzi, 

no qual retrata a adaptação dos árabes no Brasil, deixando claro que estes foram 

os responsáveis pela inclusão de costumes básicos na Europa. Nas Américas, a 

música foi uma das heranças dos árabes; além da culinária, trazendo com isso, as 

contribuições de vários povos para a formação do Brasil. 

É nítido que este livro descreve e fomenta o debate acerca da cultura e do 

patrimônio cultural brasileiro, trazendo textos e informações sobre a cultura e sua 

relação com a atualidade, contudo, mesmo tendo embasamento para tal, não busca 

relacionar nem levar ao conhecimento dos estudantes a comunidade local, nem 

estreitar o contato dos estudantes com o processo historiográfico. 

O livro referente ao segundo ano do Ensino Médio segue as mesmas 

informações editoriais do primeiro ano, também tendo o ano de 2020 como o 

último para a utilização em sala de aula e contendo a identificação do PNLD. Na 

capa da edição, é possível identificar assim como no livro anterior, uma 

manifestação cultural, que ao observar as vestes, os instrumentos musicais e a 

forma corporal, pode se dizer que é uma dança da matriz africana, ou seja, um 

patrimônio. 

Na unidade de abertura, a edição mostra o “nós e os outros” tratando da 

questão do etnocentrismo, problema originado pela intolerância de alguns grupos 

em diversos países motivados pela diferença entre os povos. Para trazer 

exemplos, de como o estranhamento cultural entre os povos acontecem, o livro 

mostra duas imagens de uma escultura e um quadro sendo observados por duas 
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crianças, onde em uma delas a criança até mesmo sorrir. Além disso é exposta 

uma reportagem de jornal na qual retrata uma briga entre torcidas organizadas, 

motivadas pela intolerância e o desrespeito com os torcedores de times 

adversários. Por fim, o livro exibe um texto de Cássia Lobão Assis e Maria 

Cristiane Nepomuceno, a fim de mostrar que o “diferente” faz parte do nosso 

cotidiano. Mostrando a intolerância entre os povos como um problema tão grave 

quanto a fome, as doenças e as desigualdades; o texto esclarece sobre o que se 

entende por etnocentrismo, retratando esse ato em dois grupos, o “eu” e os 

“outros” que devido ao estranhamento do “eu” com o “outro” é que nasce o 

etnocentrismo, podendo gerar preconceitos, agressividade, intolerância e até 

mesmo a xenofobia. O texto termina afirmando que a história contemporânea 

tem mostrado vários acontecimentos cruéis que são motivados pelo desrespeito à 

diferença. 

Essa proposta de falar sobre o “outro” é uma das propostas que o PNLD 

afirma que deva vir nos livros didáticos, pois eles estimulam modificações de 

práticas de ensino que enfatizam a superação de preconceito étnico, racial, 

regional e de gênero, para que o professor possa aproximar a sala de aula com o 

exterior da escola, trazendo novas temáticas e abordagens historiográficas, como 

a história do tempo presente. (BRASIL, 2015, p.10). 

Depois de retratar um pouco do que como o etnocentrismo se manifesta, é 

proposto que os estudantes reflitam sobre o tema, buscando que os mesmos 

relatem se já passaram ou presenciaram algum tipo de preconceito desse porte. 

Mesmo norteado por essa proposta, o docente poderia ampliar a exemplificação 

do etnocentrismo, no micro, buscando observar como o bairro onde mora é 

descrito pelos outros bairros da região, e até abordar uma perspectiva macro, 

observando como o Brasil é visto no âmbito internacional. Essa atividade permite 

mostrar que a aversão ao outro é algo que atinge a todos, fazendo um paralelo 

com o texto exposto, mostrando que é realmente um problema grave. 

Como primeiro capítulo do livro, a “América Indígena” é retratada 

trazendo explicações sobre como esses povos se organizavam, bem como a 

sociedade, os costumes, e as tradições. Também mostra um texto para reflexão 

acerca das “línguas da América Latina” de Antônio Luiz Monteiro Coelho da 

Costa, abrangendo as curiosidades da língua nativa e de como ainda é vista como 

sentimental e afetiva em detrimento a europeia, esta, por sua vez, vista como 
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racional, tema que traz uma discussão rica, contudo, ao fim do texto, são feitas 

perguntas relacionadas a interpretação do texto do que propriamente uma reflexão 

de como a língua é percebida, até mesmo na sociedade atual. 

No resto de todo o capítulo é possível encontrar uma boa explanação da 

vida dos indígenas, até mesmo no Brasil dos dias atuais, a cultura, os costumes e 

os problemas, como o direito às terras e a invasão das áreas ocupadas por eles, 

bem como as lutas que estes enfrentam para que esses e outros direitos sejam 

assegurados. Em contrapartida com o primeiro livro, este exemplar traz grandes 

contribuições acerca da vida indígena; ofertando imagens dos nativos antes e na 

contemporaneidade. As imagens da atualidade são retratadas por uma escola 

indígena em Manaus no ano de 2014, descrevendo como essas escolas buscam 

consolidar a identidade étnica, valorizar o conhecimento, a sua língua e a história 

dos grupos aos quais pertencem. 

Ao dar continuidade aos temas propostos para o segundo ano do Ensino 

Médio e explanar sobre a colonização da América, os indígenas continuam a ser 

tratados no livro em questão. No box “para saber mais”, há uma exposição sobre 

os indígenas na vida real e no cinema, mostrando que na América Inglesa, os 

colonos tiveram contato com os Irioqueses e Algonquinos, porém esses povos 

nunca foram integrados à colonização inglesa. Já na América Portuguesa a união 

entre colonos e mulheres indígenas fez com que ocorresse a miscigenação, 

ocorrida também na América do Norte, todavia, em menor número. O texto 

termina afirmando que os indígenas resistiram ao avanço dos europeus nas suas 

terras, o que fez com que surgissem acordos de áreas destinadas às reservas 

exclusivamente indígenas, mas que muitos desses acordos foram violados e essas 

áreas desrespeitadas. 

No capítulo 3 a “América Portuguesa e a presença holandesa”, ao fim do 

capítulo no box “Você Cidadão” é apresentado um texto da Berta G. Ribeiro 

intitulado “O conhecimento e a contribuição indígena à cultura brasileira” 

afirmando que as plantas utilizadas na alimentação foram descobertas e 

domesticadas pelos ameríndios, trazendo exemplos, como a batata, o tomate, a 

mandioca e o caju. O texto salienta que várias espécies vegetais foram adotadas 

pelos colonizadores, sendo incorporadas e cultivadas pelos mesmos, tendo papel 

relevante na economia mundial. A borracha também é mencionada, pois os 

nativos já a conheciam e fabricavam objetos como ela, contudo a borracha foi 
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apenas conhecida pelos europeus na segunda metade do século XIX. 

Ao fim do texto são propostas algumas questões que enfatizam as trocas 

culturais entre os indígenas e europeus, também é proposto para os estudantes que 

em grupo, debatam, reflitam e opinem sobre a ocupação de terras demarcadas 

como dos nativos que estão sendo tomadas. Esse tipo de atividade gera a 

formação de opinião e consequentemente do senso crítico, fazendo com que os 

jovens reflitam a respeito de problemas atuais. 

Na abertura da unidade 2 é retratado sobre a “Diversidade a o Pluralismo 

Cultural” fazendo uso das imagens de algumas manifestações culturais, como o 

Maracatu rural de Nazaré da Mata em Pernambuco no ano de 2013, o desfile da 

escola de samba da Beija-Flor no Rio de Janeiro em 2015 e uma dança típica 

alemã em Gramado no Rio Grande do Sul em 2012. Após expor essas ilustrações, 

são apresentadas algumas questões acerca do que os estudantes consideram como 

cultura e diversidade cultural, além de propor que coletivamente, os jovens 

pesquisem sobre uma festa importante que acontece em seu estado e elaborarem 

um vídeo e um texto explicando sobre a celebração. 

No capítulo 4, o tema que o livro analisa é “Os africanos no Brasil: 

dominação e resistência” trazendo imagens de dois cantores, um esportista e um 

político, todos afrodescendentes que alcançaram prestígio social nas suas áreas de 

trabalho. Sobre eles é questionado se os jovens os conhecem, se sabem em que 

área atuam e o que sabem sobre os ancestrais desses brasileiros. Essa iniciativa do 

livro de trazer figuras públicas da atualidade se constitui como um primeiro 

contato para que o tema central possa ser introduzido. Durante todo o capítulo 

são evidenciadas imagens de expressões artísticas, como por exemplo aquela 

encontrada na capa da edição do livro o banto, trazendo a capoeira como um 

símbolo de resistência dos negros escravizados. É importante destacar que neste 

capítulo há uma abordagem sobre os remanescentes dos quilombos, 

desmistificando que os quilombos apenas existiram nos livros de história, mas 

que existem comunidades em todo território nacional; retrata a luta que alguns 

enfrentam para comprovar sua descendência escrava e o seu direito a terra que 

vem acompanhada de vários obstáculos, como a lentidão da justiça, falta de 

representantes jurídicos e a cobiça de alguns grileiros e fazendeiros das terras. 

Esse tema é de extrema importância, pois muitos ainda não conhecem os 

remanescentes quilombolas, nem muito menos conheciam o direito à terra que 
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possuem; provando que ainda hoje no Brasil, os direitos dos escravos não são 

respeitados, embora estejam na lei. 

Durante a análise do livro, é bem evidente que os indígenas são bastante 

retratados. No sexto capítulo ao ser discutido sobre a “Revolução Inglesa e a 

Industrial” ao término do estudo do tema no box “Você Cidadão!” é exposto um 

texto sobre o glotocídio, abordado durante um seminário realizado em Foz do 

Iguaçu, onde autoridades e especialistas da América Latina se reuniram para 

debater como evitar a morte da língua, sobretudo indígena. O seminário tinha o 

objetivo de criar estratégias para fortalecer as línguas ameaçadas, pois como o 

próprio texto afirmou, das línguas indígenas apenas 11 têm acima de cinco mil 

falantes, o que ocorre um grande risco de extinção. São mencionadas também 

algumas questões acerca da interpretação do texto e finaliza ao propor que em 

duplas, realizem uma pesquisa para descobrir de que forma a tecnologia auxilia 

na sobrevivência das línguas nativas. 

Após alguns capítulos, o livro retoma o debate sobre a escravidão, no 

capítulo intitulado “O reinado de Dom Pedro I: uma cidadania limitada” traz mais 

uma vez no box “Você Cidadão!” um debate sobre a constituição do Império do 

Brasil, de 1824, pois, essa constituição estendeu a todos os cidadãos o direito de 

igualdade perante a Lei, contudo, os negros e os mestiços ao andarem nas ruas 

eram suspeitos de serem escravos fugitivos, sendo obrigados a mostrarem a carta 

de alforria, consistindo a abordagem policial, em sua maioria, marcada pela 

violência. Por isso, é retratado um texto de Jurandir de Almeida Araújo, 

enfatizando a relação da polícia com os cidadãos negros e mestiços nos tempos 

atuais. O texto afirma que o Brasil é um país pluriétnico e multicultural, porém 

extremamente desigual, pois cidadãos de diferentes raças e classes sociais são 

tratados de maneira diferenciada por pessoas que deveriam lhe garantir igualdade, 

principalmente a polícia. 

Após isto, são feitos levantamentos a respeito do texto em análise, 

pedindo que em duplas, opinem sobre a citação do texto: “quanto mais escura a 

pele da pessoa, mais suscetível ela está de ser vítima de violência por parte da 

polícia” 

Por fim, na abertura na quarta unidade, é discutido sobre “Terra e 

Liberdade”, destacando os remanescentes dos quilombos, trazendo para a 

abordagem dois tipos de fontes, um texto que retrata a luta pela terra, bem como 
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a Constituição Federal de 1988, que concedeu aos descendentes de ex-escravos o 

direito sobre essas terras e ao patrimônio, citando o artigo 68 da Constituição 

atual. As outras imagens, que retratam a vida dentro de um desses remanescentes, 

como o registro da festa marujada e outra festa religiosa no Vão do Moleque. 

Abaixo das imagens, constam perguntas acerca do texto verbais e não verbais 

para serem debatidos oralmente. 

Por fim, analisaremos o livro correspondente ao último ano do Ensino 

Médio, o 3º ano. O livro possui as mesmas atribuições editoriais dos livros 

anteriormente mencionados, também é igualmente notado que assim como as 

edições anteriores, a capa do exemplar traz um tipo de manifestação cultural, cujo 

traje das pessoas apresentadas na imagem, refere-se a uma dança gaúcha. Ao 

analisarmos as páginas do livro, é perceptível que quase nenhuma referência se faz 

ao patrimônio ou a cultura, visto que os temas abordados conversam com o tema 

de análise da pesquisa. 

No primeiro momento, o LD trata sobre o processo de dominação e 

resistência, principalmente na Europa, com o Imperialismo, porém não cita 

nenhuma consequência cultural que este processo trouxe na vida de ambos os 

envolvidos. É bem verdade, que a interdisciplinaridade está presente em todo 

texto, trazendo recortes que dialogam com o português e a biologia por exemplo. 

Além disso, traz discussões que podem ser trazidas para a atualidade pelo 

professor, como o texto da professora Rachel Soibet no box " Para saber mais" no 

capítulo destinado a Era Vargas, o qual trata do movimento feminista na Primeira 

República, mostrando que as mulheres brasileiras mudaram as suas aspirações a 

partir do fim do século XIX, porém recebiam forte oposição de algumas camadas 

da sociedade, mas que graças a essa luta , finalmente conseguiram o direito do 

sufrágio feminino na Constituição de 1934 (Soibet). Esse texto pode ser utilizado 

para um debate entre os alunos acerca da condição da mulher na sociedade de 

hoje. 

No capítulo correspondente aos acontecimentos da Guerra Fria, no tópico 

"Você Cidadão" é exposto um trecho da Carta das Nações Unidas, na qual 

apresenta os artigos 1 e 2 trazendo em seguida questões referentes a interpretação 

deste material Com base nesse exercício, poderia se fazer uma pesquisa acerca de 

outros artigos da mesma Carta para ampliar os temas e o debate. 

Com isso, podemos observar que há uma brecha para o estudo dos 
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patrimônios e das culturas que compõem determinados locais, porém ainda é 

necessário que se volte o olhar para os bairros, principalmente os pobres, a fim 

de ressaltar e revitalizar a autoestima dos grupos culturais, procurando envolver 

os jovens com as práticas do seu bairro. 
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CAPÍTULO 3 A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO EREM 

DA COMUNIDADE DO IBURA 

 

Pernambuco é um referencial no que diz respeito a patrimônio e cultura. O 

estado possui inúmeros bens consagrados, regionalmente e até mundialmente, que 

enaltecem a cultura regional e nacional, como por exemplo a cidade de Olinda, 

Patrimônio Histórico e Cultural da humanidade. O estado também é referência 

nos bens significativos, bens que não são consagrados, mas estão repletos de 

significado e memória. As ruas, os prédios, as pessoas e as comunidades são 

exemplos desse amplo legado cultural. 

Reconhecendo a importância que Pernambuco possui e, tendo como 

finalidade a promoção da cultura e o papel da escola, a Secretaria de Educação de 

Pernambuco deve procurar elaborar políticas que possam atender a cultura e 

incentivar o tema dentro das salas de aula, a fim de que o patrimônio regional 

esteja presente no cronograma de aulas. Porém, devemos reconhecer que a 

relevância do tema já é pauta de eventos, cursos e capacitações promovidas pelo 

governo estatal e municipal. 

Em setembro de 2018, o Portal Cultural de Pernambuco noticiou que os 

professores da rede estadual participaram de uma formação sobre a Educação 

Patrimonial, a notícia afirmava que desde 2017 essa iniciativa vinha alcançando 

uma grande quantidade de docentes da rede de ensino, com a finalidade de 

ampliar o conhecimento sobre o patrimônio cultural dentro do ambiente escolar, 

trazendo conceitos sobre o patrimônio cultural e a preservação desses bens em 

Pernambuco, possibilitando aos docentes já iniciarem o trabalho com a temática 

nas escolas. É importante salientar que esse projeto já havia alcançado regiões da 

Zona da Mata Norte, Agreste Central e a região Metropolitana. 

Já em 2020, entre os dias 17 e 22 de agosto, aconteceu a 13° Semana do 

Patrimônio Cultural de Pernambuco, externando o intuito de traçar formas de 

trabalho para que a Educação Patrimonial seja discutida até mesmo utilizando as 

tecnologias, pois o mundo no ano em questão, encontrava-se sob um contexto 

pandêmico, o qual exigiu o ensino de forma remota. O evento foi promovido pela 

Fundarpe e foi transmitido pelo canal no YOUTUBE. 
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Ainda é importante destacar o projeto “outras Palavras” que em setembro 

de 2015, facilitou para que 120 escolas tivessem acesso às recentes produções 

literárias e publicações especiais sobre os patrimônios vivos, os mestres e grupos 

da cultura pernambucana. 

É nítido, portanto, que o governo tem métodos para que o patrimônio seja 

pauta das aulas, trazendo proposta de metodologias para que o tema possa ser 

trabalhado de diversas formas e nos mais distintos momentos. 

 

 
3.1 A ESCOLA COMO PROMOTORA DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

 
A escola se constitui como a principal instituição veiculadora da 

metodologia da Educação patrimonial, cabendo a ela difundir as mais distintas 

práticas culturais dos diversos grupos sociais. Por isso que, uma escola situada 

em uma comunidade como o Ibura, cercada de polos de difusão da cultura 

pernambucana, deve estabelecer diálogos com a comunidade, pois além de 

contribuir com a observação do dinamismo do processo histórico, amplia e 

desmistifica a concepção do outro, evitando que estereótipos sejam difundidos. 

Contudo, mesmo diante dos benefícios que a escola agrega no sentido de 

disseminar a cultura e os métodos propostos pela educação patrimonial, algumas 

instituições reproduzem os estereótipos de algumas matrizes culturais, como por 

exemplo as “datas comemorativas”, que são uma das alternativas para que se 

possa introduzir a Educação Patrimonial nas salas de aulas, já que segundo o 

próprio Guia (1999), a metodologia pode levar os professores a utilizarem os 

objetos culturais na sala de aula ou nos locais onde são encontrados os símbolos 

que auxiliam no desenvolvimento dos currículos e não apenas como uma simples 

ilustração nas aulas (HORTA, GRUMBERG, MONTEIRO, 1999, p.7). 

Porém, alguns professores utilizam essas datas como um passatempo, sem 

conexão com o contexto histórico. Em uma pesquisa realizada sobre a percepção 

dos estudantes sobre as datas significativas, Rosimar Esquinsani (2012) atesta 

que quando não ocorre uma aprendizagem que articule o ensino de história com a 

data em questão, o estudante apenas reproduz o que lhe passam: 
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De certa maneira, os alunos reproduziam o descaso 

com o qual o tema tinha sido tratado ao longo de 

suas vidas escolares: pintar desenhos; recortar 

bandeiras; participar de horas cívicas; declarar 

poemas; vender rifas para marar aniversários de 

instituições; participar de competições; decorar a 

letra de músicas; usar roupas e/ou acessórios 

descontextualizados para comemorar alguma data 

especial; pintar o rosto; empunhar adereços; aprende 

contos e causos que remetiam a culturas distintas e 

distantes da sua, entre outras inúmeras atividades 

(Diário de Campo) que repetiam-se ao longo dos 

anos, variando apenas o desenho mimeografado ou 

a canção a ser entoada (ESQUINSANI, 2012, 

p.136). 

Desta forma, os dias que poderiam ser discutidos e desconstruídas as 

imagens estereotipadas de grupos culturais e sociais, servem como reforço para 

destacar os “grandes heróis” e tratar os grupos minoritários como figurativos, 

conforme fez a Escola Tradicional ou ainda tratar alguns grupos de forma 

decorativa ou caricata, como ocorre ao retratar o indígena, por exemplo, na qual 

observamos que desde as séries iniciais os estudantes são caracterizados de forma 

que as pinturas corporais ou os acessórios simbólicos de sua cultura, sejam vistos 

como fantasias, negligenciando a sua história e contribuições presentes até hoje 

na sociedade. 

Sendo assim, estabelecendo conexão com o cotidiano e com a comunidade 

em que a escola está inserida, pode-se observar traços das mais diversas culturas 

não somente dos europeus. As ruas, avenidas, prédios e hábitos são exemplos que 

podemos observar de que nossa cultura agrega elementos de diversos povos que 

contribuíram para a nossa formação, ou seja, se há diversas contribuições, não é 

possível afirmar que os únicos povos que nos formaram são de europeus, nem ver 

o indígena como fantasia, nem dizer que os africanos, asiáticos, por exemplo, não 
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contribuíram no processo cultural e social. 

Por esses e outros motivos, os professores e a escola, principalmente, têm 

a finalidade de em comum acordo, durante os planejamentos anuais, destacarem e 

buscarem promover a relação entre os assuntos abordados com a cultura e o 

cotidiano dos jovens: 

Acreditamos que a escola não é um mundo à parte 

da sociedade e que, por estar inserida em 

determinado contexto cultural e social, deve, 

necessariamente, atender à demanda desse mundo 

quanto aos saberes a serem trabalhados. É papel da 

escola possibilitar às crianças e jovens ampliarem 

seus conhecimentos. A escola é um espaço 

privilegiado para a construção da cidadania, de 

diálogos entre diferentes culturas (CUNHA, 2016, 

p.5) 

Diante o exposto, podemos observar que as instituições formais de ensino, 

são capazes, não somente de reverter, mas também ampliar a concepção dos 

estudantes sobre as diversas culturas, desconstruindo concepções estereotipadas, 

promovendo um verdadeiro ensino inclusivo que respeite as diferenças e observe 

que cada grupo cultural deixou contribuições significativas para a formação da 

nação que se encontram presentes no cotidiano. Além de que a escola se constitui: 

... como local privilegiado de exercício de discursos 

pautados em relações societais, constitui-se como 

um campo tanto de reprodução quanto de 

contestação das hierarquias, e é preciso perceber 

como isto ocorre, para tornar efetivo o combate as 

desigualdades (SCOTT, LEWIS, 2009, p.15) 

Entretanto, mesmo a escola tendo papel marcante, no que diz respeito ao 

combate a essas desigualdades, muitas instituições brasileiras, sejam públicas ou 

privadas, não aprenderam a conviver com a realidade pluriétnica e por 

conseguinte, não sabe trabalhar com as crianças e jovens que pertencem a estratos 

sociais e culturais não muito privilegiados (FERNANDES, 2005, p.379) , ou 
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seja, é necessário haver mais debates sobre o tema, não apenas para a 

comunidade acadêmica, e docentes atuantes nas escolas, como também para os 

gestores. É bem verdade que já se encontra um grande número de pesquisas que 

abordem o tema, tanto de como se trabalhar com a diversidade cultural, quanto 

de métodos de aplicação, contudo, é necessário haver capacitações que possam 

sempre atualizar os docentes acerca do tema em questão. 

Neste capítulo, discutiremos o papel cultural que a escola desempenha na 

formação cultural e cidadã dos estudantes. Como já observamos no capítulo 

anterior, algumas escolas localizadas no bairro do Ibura já promovem 

apresentações culturais que englobam não somente os discentes matriculados nas 

instituições, mas também toda comunidade local, junto com o governo estadual e 

as ONG´s. 

O importante a se destacar nessas apresentações culturais promovidas 

pelas escolas, é que, elas não se concentram apenas em um único grupo cultural, 

mas buscam promover a diversidade não somente cultural, mas também social, 

num país marcado fortemente pelas desigualdades: 

Nossa sociedade está historicamente organizada 

sobre a desigualdade, os bens, o direito e o poder 

estão distribuídos de forma desigual entre os 

diferentes grupis sociais. Segundo a linha de 

raciocínio do multiculturalismo, para que a 

igualdade possa ser um adjetivo da sociedade, se 

faz necessária a distribuição e o reconhecimento 

dos grupos mais afetados, como por exemplo, as 

mulheres, os negros, os deficientes, etc. 

(RAMALHO, 2015, p.31) 

O debate acerca dessas desigualdades culturais se torna necessário, 

principalmente no ensino de história, pois a disciplina é fundamental para a 

formação cidadã dos educandos, se fazendo necessário um ensino que evidencie 

as contribuições de diferentes povos na formação do Brasil, salientando que a 

diversidade étnico racial do país, pluricultural, contrasta com o ensino positivista 

eurocêntrico que ainda predomina nos currículos escolares (BARBOSA, 2019, 
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p,2). Pois, mesmo as legislações, a LDB e os PCN,s, defendendo um ensino que 

frise a importância de diferentes povos na formação do Brasil, nos materiais 

didáticos ainda prendominam as narrativas de alguns povos de maneira negativa 

e preconceituosa (BARBOSA, 2010, p.6) 

Por isso, deve-se repensar as práticas escolares, buscando melhor atender 

essas problemáticas que rodeiam os murros das escolas; pensar nas possibilidades 

de mudanças, percebendo assim a necessidade dessas abordagens serem 

trabalhadas na sala de aula desde as séries iniciais, para que as crianças se 

familiarizem com a temática evitando estranhamentos posteriores (RAMALHO, 

2015, p.32). 

Além das datas comemorativas e das apresentações culturais, outro fator 

também pode ser prejudicial quando não aplicado corretamente: as aulas de 

campo, as quais assumiram e ainda assumem, entre muitos estudantes, mais um 

passatempo, do que uma aula expositiva na qual o objeto em estudo está diante dos 

mesmos. É necessário o docente junto com a gestão estarem aptos para a 

realização dessa atividade, tendo em mente os objetivos que pretendem ao 

realizá-la, pois as aulas de campo quando não planejadas podem assumir a faceta 

de apenas um passeio com a escola: 

Nesse sentido, uma visita ao museu pode assumir 

apenas um caráter de passei8o, mas, em outra via, 

pode também servir de base para a reflexão de 

diversos fatores do cotidiano da cidade, do país ou 

da comunidade (MAELTÊZ, 2010, p.26) 

Ou seja, quando realizado sob o pressuposto do conhecimento e a 

apropriação dos bens e espaços, a aprendizagem ocorrerá de forma significativa, 

fazendo com que os estudantes que participaram da atividade consiga identificar 

os bens culturais no seu cotidiano e transmitir o sentimento de apropriação em seu 

círculo social. Salientando que é opção da instituição escolar trabalhar com datas 

comemorativas de acordo com a autonomia que toda escola possui para 

selecionar e organizar os conteúdos a serem exposto para os estudantes durante o 

ano letivo (TONHOLO, 2013, p.183). Desta forma, observamos que, o modo 

como cada escola aborda essas datas são inteiramente flexíveis, ou seja, são elas 
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mesmas quem definem se será um simples passatempo, para sair um pouco das 

aulas clássicas ou se constituirá como um outro método de aquisição de 

conhecimento. 

Se a escola junto com os docentes, optarem por transformar as datas 

comemorativas em aulas que possibilitem uma busca por conhecimento, pode até 

mesmo se relacionar com as bases metodológicas que são propostas pelo Guia 

Básico de Educação Patrimonial. Tomemos como exemplo, o dia 19 de abril, 

onde é comemorado o dia do indígena, uma forma eficaz de rememorar essa data 

é promovendo debates com especialistas, ou conhecer alguma reserva indígena 

da região, para que os estudantes possam observar de forma primária os seus 

hábitos e costumes, mostrando que o legado indígena permanece vivo. 

Para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa, deve-se também 

evitar as repetições, pois mesmo que a escola vise estimular o conhecimento por 

meio das datas, é necessário romper com a tradição e promover reflexão, 

transmitindo aos estudantes o real significado das datas simbólicas, de forma que 

elas sejam um meio para um ensino significativo (TONHOTO, 2013, p.186). 

Dito isto, deve ser levado em consideração os aspectos sociais e culturais da 

comunidade em que os estudantes estão inseridos, pois nem todas das datas 

escolhidas são de fato relevantes para a construção identitária do estudante, 

porque se for seguir todo o calendário, todos os dias se tem algo a ser 

comemorado (ESQUINSANI, 2012, p.134) 

Para haver uma melhor aprendizagem, seja em aulas expositivas, de 

campo ou promover reflexão nas datas comemorativas, é imprescindível 

reconhecer o papel que a Educação Patrimonial desempenha no ensino de 

história e nas demais disciplinas do currículo básico, visto que sua metodologia 

permite ampliar as concepções de cidadania e do senso crítico: 

...a Educação Patrimonial precisa ser desmitificada, 

isto é, ter seu papel reconhecido no currículo, uma 

vez que se apresenta como elemento chave no 

trabalho co9m a cidadania, um dos objetivos 

primordiais na formação de sujeitos ativos e 

conscientes (MALTÊZ, 2010, p.46) 
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Conforme essas constatações, pontuamos que as escolas desempenham 

um papel decisivo diante das desigualdades, por isso que, ao iniciarmos esse 

capítulo, destacamos as datas comemorativas, que podem ser um meio para o 

conhecimento e valorização da cultura do outro e não utilizado como um 

passatempo. A importância da contextualização dessas datas e das apresentações 

culturais promovidas pelas instituições, com o ensino de história é sempre buscar 

evidenciar as raízes culturais dos mais diversos povos e assim inibir as 

desigualdades e o preconceito. 

Ademais, se faz necessário reconhecer que a diminuição das 

desigualdades e preconceitos, pode existir dentro da escola, do bairro e da cidade, 

à vista disso que sempre retratar a cultura presente no cotidiano é preciso, porque 

mostra que a comunidade, mesmo as localizadas nas periferias, são portadoras 

de cultura, e do mesmo modo merecem ser reconhecidas, respeitadas e 

valorizadas. Contudo, para alcançar este objetivo, as escolas precisam oferecer 

uma educação que abarque esse multiculturalismo, encontrado nos estudantes e 

consequentemente na comunidade em que estão inseridos: 

Para melhor interação dos indivíduos nas salas de 

aula, deve ser focado um currículo escolar e uma 

pedagogia democrática, que deve primeiramente 

começar reconhecendo que os indivíduos são 

diferentes uns dos outros, que pensam e têm 

costumes diferentes, e que quando entram na escola 

já possuem um capital cultural, construído 

anteriormente. Cabe à escola reconhecer os 

conhecimentos prévios dos alunos e, a partir deles, 

traçar estratégias pedagógicas, no sentido de 

fundamentar o currículo no reconhecimento dessas 

diferenças, focando em um ensino que respeite a 

cultura de cada comunidade, bem como traçar um 

projeto pedagógico que atenda a todos sem exceção 

(RAMALHO, 2015, p.33) 

Essas problemáticas abordadas até o momento, poderiam ser solucionadas 



86  

ou amenizadas se a Educação Patrimonial passe a ser uma metodologia em que as 

disciplinas façam uso. Mas, é preciso reconhecer dois fatores para que a Educação 

Patrimonial possa ser de fato reconhecida dentro do currículo escolares : O 

primeiro é que há uma série de programas e iniciativas que promovem a inclusão 

da metodologia no ensino formal, o segundo é que de nada adianta esses 

programas, iniciativas ou cartilhas ( que apesar de ampliar a participação dos 

cidadãos ) se não garantem, na maioria dos casos, a efetivação da metodologia, 

visto que os professores podem ou não se utilizar dessas sugestões a eles 

apresentados (MALTÊS, 2010, p.46) 

As informações apuradas mostram o papel da escola em relação a 

promoção da igualdade cultural e social, revelando que estas, junto com os 

discentes, contribuem para a construção de uma sociedade democrática. Com esse 

objetivo, a Educação Patrimonial deve ser aplicada visando contribuir com o 

conhecimento e valorização das culturas uns dos outros, sendo assim, verifica-se 

a importância de colocar em contato com estudantes os objetos culturais, que 

como observamos, se encontram presentes no cotidiano da comunidade. 

Visando, assim, diagnosticar como as EREM´s têm trabalhado a questão 

cultural nas salas de aulas e na comunidade, além de como uma escola de 

referência do bairro tem trabalhado e percebido a cultura entre os estudantes e a 

comunidade. 

 

 
3.2 EREM LAGOA ENCANTADA: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E O 

ENSINO DAS CULTURAS ATRELADA A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 
 

A EREM que escolhemos para analisar a questão cultural dentro das 

escolas é a EREM Lagoa Encantada, fazendo jus ao nome, se encontra localizada 

na comunidade da Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, na Rua Moacir Sales. 

Fundada em 1983, a escola em sua origem era destinada ao ensino fundamental I 

e posteriormente ao ensino Fundamental II, contudo, em 2017, devido aos seus 

altos desempenhos educacionais, a instituição passou a ser referência em Ensino 

Médio, com jornada integral. 

O prédio onde a escola se localiza se encontra sob a administração 
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pública estadual, contando com um amplo espaço, que engloba 15 salas de aula, 

onde as várias turmas do 1°, 2° e 3° anos assistem suas aulas, sala de estudos, 

uma biblioteca e um pátio coberto utilizado para as atividades físicas e culturais. 

Além de ser referência em Ensino Médio, a escola também é uma 

referência no que diz respeito a promoção da cultura, vários exemplos são 

noticiados na mídia digital sobre o envolvimento da escola com a cultura 

regional. No site da Fundarpe, noticiou no ano de 2017, que os estudantes de 

algumas instituições do bairro, haviam participado da edição anual do Projeto 

“Outras Palavras”, iniciativa da Secretária de Estado da Cultura e da Fundarpe, 

tendo a escola não apenas participado, mas sendo a sede do projeto, o qual reuniu 

diversas ações nas áreas da cultura, educação e cidadania. O projeto distribuiu 

Kits literários com livros de autores pernambucanos, além de promover um 

diálogo com o escritor pernambucano Carlos Gomes, tendo a mediação do 

historiador André Ribas, por fim, o evento foi encerrado com a apresentação da 

Troça Carnavalesca Mista Cariri Olindense, que é um patrimônio vivo do estado 

de Pernambuco (FUNDARPE, 2017). 

A atividade de colocar a comunidade escolar e também a exterior a ela em 

contato com os bens patrimoniais, garantem que ambos os públicos passem a 

conhecer a sua cultura, destacando que independente da sua classe social ou 

cultura, todas fazem parte de um passado cultural do qual somos herdeiros: 

Os monumentos e objetos do patrimônio cultural 

possibilitam as crianças, do mesmo modo que os 

adultos uma experiência concreta, não verbal (e, por 

isso, acessível a todos), que lhes permite evocar e 

explicar o passado de que são herdeiros (HORTA, 

2008, p.16) 

Esse incentivo à cultura e cidadania faz parte do Projeto Político 

Pedagógico da Instituição, projeto este que se constitui como um documento que 

mostra as finalidades educacionais que a escola busca realizar. Ficagna (2009), 

acrescenta que o PPP não é um documento para ficar guardado nas gavetas na sala 

da direção, mas que se constitui como um instrumento de trabalho que indica um 

rumo, uma direção a ser seguida por ter planos de ensino e atividades 
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diversificadas (FICAGNA, 2009, p.22). Por isso que, sua análise, nesta pesquisa 

se constitui de grande valia, porque a partir dele podemos perceber as 

metodologias e finalidades que a escola pretende executar. 

O atual Projeto Político Pedagógico remete ao ano de 2018, pois devidos 

aos impasses provocados pela pandemia do COVID não foi possível atualizá-lo 

no ano de 2020, porém mesmo diante das dificuldades de atualização do 

documento, nele pode-se perceber as propostas que vigoram no EREM. 

No início do documento são retratadas as missões e a visão de futuro da 

escola, em ambos é nítido o esforço para formar a cidadania e facilitar o 

conhecimento, de modo que no futuro possa gerar bem para a sociedade; além de 

buscar promover a educação como principal solução para resolver as grandes 

desigualdades sociais do país. Com esse propósito, a escola se constitui como um 

espaço de diálogo, onde a diversidade, seja cultural ou social, esteja presente, 

porque os estudantes trazem para o ambiente elementos do seu pertencimento 

cultural, como o modo de pensar, de fazer e agir, que nem sempre recebem a 

devida conscientização, o que gera uma série de problemas (ALVES, 2017, p.6) 

Adriana Pedroza (vice-diretora da instituição) afirmou que, a escola 

constantemente levanta esse debate a respeito da diversidade, pois busca sempre 

reconhecer e valorizar a cultura pertencente a cada um dos estudantes, suscitando 

eventos que englobem as mais diversas manifestações culturais, destacando que 

todos merecem respeito e reconhecimento como traço característico de 

Pernambuco. 

Outro ponto que merece destaque é a justificativa do projeto, porque 

coloca como matéria prima da construção do conhecimento a realidade, 

salientando a necessidade da construção de um novo currículo, porque acreditam 

que para a construção do conhecimento é preciso ter novas posturas e modos de 

perceber as relações que existem no interior da escola, bem como no contexto em 

que a mesma está inserida, ou seja, coloca a comunidade como portadora de 

conhecimento em ligação com a escola, o que reflete uma das finalidades do PPP 

como documento educacional: 

O projeto político pedagógico constitui-se em um 

imprescindível instrumento de intervenção na 
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realidade escolar e de comunicação entre os sujeitos 

que interagem no cotidiano escolar, bem como se 

configura como elo de diálogo e de participação dos 

diversos cidadãos da comunidade externa 

(TRINDADE, 2015, P.6) 

Assim sendo, a relação entre os agentes externos a escola é de extrema 

necessidade, pois essa nova postura e novos modos de perceber as relações, 

propostas pela EREM só será realizada se continuar e propor novas abordagens 

de relação com a comunidade. Um exemplo dessa relação entre a escola e a 

comunidade é expressa até mesmo no símbolo que representa o emblema da 

EREM: 

Em uma conversa com a vice gestora da Instituição, Adriana Silva Pedrosa, ficou confirmado 

que as formas que representam pessoas são as escolas e os braços esticados representam a 

inclusão com a comunidade. A vice gestora também afirmou que os projetos tanto culturais 

como sociais, são planejados para atender a comunidade escolar e a residencial em volta da 

instituição. 

Ainda no que se refere a relação comunidade e escola, o próprio PPP, 

afirma que se precisa rever as atividades com a finalidade de proporcionar 

momentos de maior integração, onde a família dos estudantes possa participar, 

além de poder proporcionar maior relação na vida escolar dos jovens, visto que o 

envolvimento da família é necessário, pois a relação família/escola é um tema 

muito complexo, entretanto, é importante existir uma parceria no 
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desenvolvimento educacional do estudante, pois o crescimento do jovem não é 

realizado apenas no ambiente escolar , mas também no contexto familiar 

(ALVES; ANDRADE, 2016, p.3) 

Outro assunto abordado no diálogo com a Adriana Pedrosa foi a questão do 

ensino e a da relação entre os estudantes dentro da EREM. A Vice gestora 

afirmou que não há casos de brigas entre os jovens dentro ou em frente a 

instituição, ressaltando também que a escola tem crescido no que diz respeito a 

qualidade de ensino; o PPP também mostra que o desempenho da escola no 

ENEM tem se destacado entre as que obtiveram melhor nota, frisando no 

documento que um dos objetivos da escola é continuar reduzindo os índices de 

evasão e reprovação. Mediante a constatação desses fatos, é nítido que a 

instituição tem se preocupado com os aspectos sociais e educacionais de seus 

estudantes e da comunidade. 

A inclusão da comunidade no processo educacional tem como benefício 

fazer com que ela se sinta parte do processo histórico, porém essa assimilação só 

será possível se houver a contribuição dos educadores nas escolas que produzem 

a rememoração e significância da história local, regional e nacional (ALVES, 

2017, p.5). O próprio Guia Básico de Educação patrimonial (1999) afirma que: 

“o conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu 

patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável 

desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e 

cidadania” (HORTA, GRUMBERG, MONTEIRO, 1999, p.4) 

Deste modo, percebemos que a comunidade inserida no contexto cultural, 

tanto auxiliaria na promoção da identidade cultural quanto serviria como “locus” 

de conhecimento para os estudantes, pois segundo o Guia de Educação 

Patrimonial: 

Uma apresentação ou entrevista com outras 

pessoas, como colegas do colégio, professores, 

pais, avós, moradores da vizinhança, podem ser 

recursos para multiplicar e reforçar o trabalho 

realizado (HORTA; GRUMBER; MONTEIRO, 

1999, p.9) 
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Outro ponto que merece ser abordado é o calendário estipulado para o 

período letivo, onde o PPP relata que o mesmo segue o calendário elaborado de 

acordo com o que foi publicado pela Secretária de Educação de Pernambuco. Ao 

analisar o calendário, verificamos que os eventos e períodos incluem 2 encontros 

família/escola e 4 reuniões de pais e mestres, o que faz conexão com o PPP da 

escola, primando pela relação escola e família. 

Outro fato que iremos ressaltar, são os feriados nacionais e regionais, que 

embora sejam destacados, não apresentam nenhuma cláusula que indique a 

obrigatoriedade de se explicar esses feriados junto com as disciplinas escolares. 

Por isso, cabe a escola e aos docentes, colocarem as datas como tema das aulas, 

sobretudo as de história, pois como já observado, a legislação da disciplina sugere 

o debate acerca do tema. 

Na análise do PPP da EREM, mais uma vez, o documento destaca que a 

escola tem mostrado interesse em propor diálogo com a comunidade, pois 

evidencia que a relação com a comunidade se dá por meio de feiras de ciências, 

plantões pedagógicos e vivências comemorativas, pois isso destacamos no início 

deste capítulo a importância dessas comemorações em sala de aula ou até mesmo 

no que diz respeito a inclusão da comunidade. 

 

 
1.2- O EREM E O INCENTIVO A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E A CULTURA. 

 

 
Não é de hoje que as relações entre escola e cultura são temas de pesquisa 

dos historiadores. O início do debate se deu no começo dos anos 60, o qual gerou 

uma reflexão sobre os problemas referentes a educação 

Este debate, atualmente, permanece vivo e várias são as pesquisas que se 

destinam a observar como a relação escola/cultura tem sido abordada pelos 

docentes e pela própria instituição escolar, salientando que com a advento da 

Educação Patrimonial, vários são os subsídios para que o tema passe a ser 

exposto nas aulas e até mesmo em projetos e eventos que constem no próprio 

calendário da escola. 

A vice gestora afirmou que a escola promove um grande incentivo às 
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práticas culturais, principalmente no que diz respeito às datas comemorativas que 

sempre são relacionadas com o contexto histórico, promovendo as mais diversas 

manifestações culturais, para que a pluralidade cultural dos estudantes seja 

preservada, reconhecidas e valorizadas. 

A gestora também nos mostrou a página da escola na rede social 

“instagram”, o @eremlagoaencantada, na qual são divulgados os principais 

eventos sociais e culturais, alusivos aos dias comemorativos, além de promover 

reflexões sociais como por exemplo, o mês de setembro, ofertando pauta sobre o 

setembro amarelo, o qual conscientiza a respeito do suicídio, ou durante o mês de 

fevereiro, em que os estudantes fabricaram seu próprio estandarte carnavalesco, 

em alguns casos, até levantaram bandeiras sociais. Esta atividade reuniu os fatores 

culturais e sociais em uma única atividade. 

A importância de atividades deste tipo se concentra no que a própria vice 

gestora afirmou ao dizer que o objetivo do ensinamento das atividades culturais 

não é condicionar o estudante a uma única visão, mas mostrar diversas 

possibilidades e fazê-los aprimorar seu senso crítico. 

Mesmo diante da pandemia, a EREM continuou a trabalhar com as 

performances culturais, porém de maneira remota. No dia 11 de fevereiro de 

2021, aconteceu virtualmente o XVII Bloco dos Estandartes, que contou com a 

presença da homenageada pelo bloco, Lia de Itamaracá, - também patrimônio vivo 

do estado de Pernambuco - .Essa aproximação promovida pela EREM Lagoa 

Encantada diretamente com os bens culturais, é um meio que a Educação 

Patrimonial pode ser exercida desenvolvendo o sentimento de reconhecimento 

sobre os bens históricos e culturais, valorizando, preservando e auxiliando na 

construção de um conceito de identidade histórica e cultural (ALVES, 2007, p.7) 

O evento contou também com curtas-metragens falando a história do 

bloco, oficinas de fantasias, maquiagem e frevo que foram montados e 

promovidos pelos próprios estudantes. Deve-se salientar que, embora a escola 

desempenhe papel fundamental na veiculação da educação e cultura, é preciso 

reconhecer que ela não ensina senão uma parte extremamente restrita de tudo, que 

constitui a experiência coletiva, a cultura viva de uma comunidade humana 

(FORQUIN, 1993, p.15). 
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Encontramos no Instagram da escola duas feiras realizadas entre os anos 

de 2020 e 2021, as Feiras Literárias. A V Feira Literária com o tema “a hora das 

estrelas”, que tinha como finalidade comemorar o centenário da escritora Clarice 

Lispector, contou com as participações da escritora e sobrinha de Ariano Suassuna, 

Flavia Suassuna e o Maestro Yuri. Encontramos também vídeos elaborados pelos 

jovens contando a trajetória da autora homenageada, como também trechos de 

seus livros encenados, além de poemas e trechos de livros de outros renomados 

autores brasileiros. 

Além desse evento, a escola promoveu no mês de junho de 2021, outra 

Feira Literária, tendo como tema “O nordestino é, antes de tudo, um forte! 

“contando com a participação da escritora Maria José Arimatéia e o poeta e 

cordelista Helio Lemos, conceituando a literatura como um meio de 

transformação social, promovendo também a interdisciplinaridade entre a história, 

literatura e geografia. Nesta atividade, os estudantes produziram vídeos nos quais 

foram retratados um pouco do clima nordestino, os hábitos e os costumes, além 

de serem recitados nos vídeos, trechos de obras literárias alusivas ao Nordeste. 

Percebemos nesta atividade o enfoque interdisciplinar que também é 

proposto pelo Guia de Educação Patrimonial, objetos patrimoniais, como os 

monumentos, sítios, centros históricos ou o patrimônio natural se constituem 

como um recurso educacional importante, porque permite ultrapassar os limites 

de cada disciplina. O Guia ainda estabelece algumas abordagens no currículo 

básico que podem “passear” por várias disciplinas, como a educação ambiental, 

cidadania e questões econômicas (HORTA, GRUMBERG, MONTEIRO, 1999, 

p.34). A feira literária mesmo não tendo um enfoque propriamente dito em um 

patrimônio, abordou questões que envolvem a cidadania e as questões 

econômicas em que vive o nordestino por meio da literatura. 

Em outro momento, observamos que durante o período junino, foi 

realizado um lanche junino, que consistia em cada estudantes e funcionário, levar 

um prato típico dessa época do ano, trazendo também um vídeo de uma discente 

preparando o típico bolo de milho. Essa aproximação até mesmo com a culinária 

regional, aproxima os estudantes da cultura e seus patrimônios, pois o patrimônio 

se encontra presente, na gastronomia. Um exemplo é o bolo de rolo -patrimônio 
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imaterial da cultura de Pernambuco-, feito para vender ou apenas como 

sobremesa, pelo estudante e seus familiares, mas a falta de informação leva ao 

desconhecimento deste alimento como símbolo da cultura regional. 

É também importante relatar que, a questão social e cultural também é 

abordada nos “aulões” promovidos pela própria instituição de ensino. Em um 

deles, foi abordado como proposta de redação, o tema” O genocídio dos jovens 

negros no Brasil”, onde dois professores, um de redação e outro de geografia 

debateram acerca do tema, propondo questões que podem ser abordados pelos 

estudantes durante a elaboração da redação do ENEM. 

Ainda no que diz respeito a relação sociedade/cultura, foi realizado em 

novembro de 2020, um webinário com o título “No Xirê das letras: língua X 

linguagem, uma questão de identidade” aplicado por uma mestranda do programa 

de antropologia da UFPE. Em outro encontro promovido no webinário foi 

discutido o tema “vidas negras importam (e não é mi mi mi) “ofertado por uma 

mestra em educação da UFBA. Os dois encontros se complementaram, visto que 

um foi voltado para a questão cultural e outro social. Dessa maneira, os dois 

temas são de extrema importância para a formação do senso crítico e cidadania. 

Esses debates seriam válidos até mesmo com a comunidade, porém em 

decorrência da pandemia do COVID 19, foi realizado através do google meet 

para os alunos da escola. 

Esses eventos foram realizados durante a Semana da Consciência Negra, 

que se constitui como uma “excelente oportunidade para os professores 

trabalharem as múltiplas formas de resistência do negro à escravidão que lhe foi 

imposta e que se materializou na formação de inúmeros quilombos no decorrer 

da nossa história” (FERNANDES, 2005, p.384). Inclusive, a escola promoveu 

durante toda a semana atividades, como os webnários e rodas de conversas acerca 

do tema, trazendo debates sobre questões culturais e sociais, tendo como grande 

tema: “Nossa maior riqueza é nossa diversidade: negritude no Brasil”. 

Estabelecer relações entre os aspectos culturais e sociais se faz 

necessário, principalmente entre os estudantes, porque através dessa relação, e 

inclusive interligado ao patrimônio, o discente compreenderá como os bens 

foram constituídos bens culturais e assim reconhecer, por meio do senso crítico, 



95  

que as relações sociais estão intrínsecas às culturais: 

Percebe-se que uma sociedade constrói ou não seus 

imaginários sociais em função das forças que 

norteiam a vida comum, perante as instituições e 

nesse aspecto, o debate de como se reconstrói o 

processo histórico é muito importante no processo 

de preservação ou não dos patrimônios e de sua 

trajetória histórica. Uma cidade que se preocupa com 

a preservação de sua arquitetura e espaços/lugares 

históricos, norteia esta preocupação em torno de 

quê? De uma política de reconhecimento da 

identidade por meio da memória coletiva? De uma 

política em torno da legitimação do poder 

construído? Ou nenhuma delas, ou seja, a 

preservação só ocorre por força da presença de 

determinados grupos sociais? (DROPA, 2015, 

p.2734) 

São indagações como estas que podem ser aplicadas até mesmo dentro da 

própria comunidade com a finalidade de observar porque determinados bens são 

mais preservados do que outros, ou porque determinadas áreas da cidade são 

vistas como detentoras de patrimônio e cultura e outras não. Ainda no que diz 

respeito a Educação patrimonial com a promoção de aspectos sociais, a 

metodologia permite que a população se veja presente no contexto cultural 

nacional, relacionando a identidade e levando o conhecimento da ampla 

diversidade que existe no Brasil, fazendo com que se percebam as diferenças 

tanto nas pessoas como nos costumes, promovendo a interação entre os 

diferentes grupos sociais (LUNA, 2020, p.43) 

A vice gestora também explicou que durante os anos de 2017 e 2018, a 

escola desenvolvia mais projetos voltados para a vida cultural e social dos jovens, 

visto que a gestão era formada por dois docentes de história, que tinham como 

meta a formação e aperfeiçoamento do pensamento crítico dos estudantes. Com 

isso, é válido frisar que a metodologia da Educação Patrimonial relacionada com 
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o ensino de história, pode acontecer de maneira didática e simples, sem 

necessariamente recorrer a lugares distantes. Como a escola em análise preza pela 

integração com a comunidade, é válido expor o que o Guia de Educação 

Patrimonial sugere no ensino de história: 

A comparação da própria casa com as casas do 

passado pode dar aos alunos a compreensão de 

como os estilos e modos de vida das sociedades 

mudam ao longo do tempo. Em um automóvel 

moderno podemos encontrar ainda os traços das 

antigas carruagens puxadas a cavalo (HORTA; 

GRUMBERG; MONTEIRO, 1999, p. 35) 

Destacamos essa parte do Guia, pois como a vice gestora ressaltou, o 

trabalho do docente de história deve levar o estudante à compreensão da sua 

realidade, de maneira que possa analisá-la criticamente, podendo este exercício 

de criticidade ser realizado por meio de objetos comuns e que se encontram 

presentes na realidade escolar. 

Adriana Pedroza também esclareceu que mesmo tendo havido mudanças 

na diretoria escolar, a formação cultural dos jovens não sofreu alterações, o que 

ocasionou a diminuição dos projetos foi a questão da pandemia do COVID 19, 

que atingiu o mundo no ano de 2020, mas afirmou que estão desenvolvendo 

projetos que se encaixem na realidade atual. 

Diante do relato da vice gestora da análise do PPP, e até mesmo da rede 

social utilizada pela escola, percebe-se que existe um grande incentivo ao contato 

dos estudantes com a cultura e os bens patrimoniais, e que por meio da 

interdisciplinaridade, o ensino de história tem contribuído para que os objetivos da 

Educação Patrimonial sejam executados, junto com as mais diversas áreas do 

conhecimento. Mediante as observações, também foi perceptível que o livro 

didático não é o único material utilizado em sala de aula, pois verificamos que 

textos literários, documentários e filmes, são mencionados como complemento 

para a realização de eventos culturais. Além de percebemos que o estudante tem 

papel ativo no processo de aprendizagem, pois juntos aos docentes, executam a 

realização das atividades pedagógicas. 
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É importante complementar que, pensar em Educação Patrimonial no 

currículo, vai além de visitas a diversos espaços extracurriculares, é um trabalho 

de constante articulação com a realidade, seja por meio dos temas transversais 

propostos pelo PCN, ou seja, pela metodologia expressa no Guia de Educação 

Patrimonial (MALTÊZ, 2010, p.46). O EREM Lagoa Encantada é um exemplo 

de como as escolas do Ibura, têm se aperfeiçoado para levar aos seus estudantes o 

conhecimento social e cultural, visando contribuir com a formação cidadã dos 

jovens, pondo em prática tanto os objetivos propostos pelos PCN´s quanto os 

princípios da metodologia da Educação Patrimonial, pois traz a cultura como um 

tema transversal, relacionando com a comunidade e com o cotidiano, além de 

levar o patrimônio cultural para o contato direto com os estudantes. 

É nítido que a EREM se dedicou ao aperfeiçoamento do lado social de 

seus estudantes, propondo eventos que contribuíram com a formação do senso 

crítico e da cidadania e promovendo a inclusão com a comunidade. No que diz 

respeito ao incentivo cultural, o EREM tem trabalhado os pilares da Educação 

Patrimonial, estimulando o contato primário com a cultura e os bens 

patrimonializados, porém fica evidente que a discussão do tema na escola ainda 

está dando os primeiros passos, como a própria vice gestora afirmou, ainda há 

vários projetos que necessitam sair do papel, os quais corroboram com a pauta 

inclusiva entre estudantes/comunidade/cultura 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A Educação Patrimonial tem encontrado espaço no território brasileiro, 

podemos perceber que as legislações educacionais, principalmente aquelas voltadas 

para o ensino de história, vem enfatizado a importância da metodologia nas salas de 

aula. Desta forma, destacamos que o papel que órgãos governamentais, sejam eles, 

federais ou estaduais, desenvolvem na criação dos currículos de ensino do Brasil. 

A BNCC e os PCN’s trazem em seus documentos ferramentas para que a 

educação patrimonial seja aprimorada dentro das instituições formais de ensino, a 

propondo como um tema que seja vista para o conhecimento de grupos sociais e 

valorização, como também reconhece as diversidades pertencentes a cada região. 

Mediante a esses fatos observados, ressaltamos a importância que a 

metodologia desempenha dentro das escolas. Enfatizando que seu benefício não se 

restringe apenas ao ensino básico. As instituições de ensino superior, também 

precisam estar atentos aos objetivos desse tipo de educação, sobretudo aquelas 

voltadas para a formação docente, se necessitando cada vez mais de se haver 

debates para o aprofundamento no assunto. 

O curso de capacitação para docentes já atuantes nas suas áreas também se 

constitui uma forma de preparo dos mesmos para a atuação dentro das aulas, por 

isso é necessário introduzir novos métodos, sempre buscando-se adaptar a realidade 

dos estudantes e da comunidade em que o colégio está inserido. 

Com a pesquisa, foi possível diagnosticar a trajetória da educação 

patrimonial até se firmar como uma metodologia que precisa ser percebida por 

órgãos do governo e pelas próprias escolas. Foi possível também perceber como os 

colégios da periferia tem assimilado a educação patrimonial e introduzi-la dentro do 

contexto social e cultural, de fato, já há um grande incentivo para a preparação da 

mesma. Contudo é apenas o início de uma enorme jornada para que as culturas e os 

grupos sociais sejam reconhecidos e valorizados. Cabendo não somente as escolas 

ou ao governo a intrução do tema na vida estudantil, como também de todo a 

conjunto envolvidos na preparação educacional, como por exemplo, as editoras de 

livros didáticos, 
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ANEXOS 

 
Entrada do EREM Lagoa Encantada 
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Fonte: rede social do EREM 

 

 

 
Corredor do EREM Lagoa Envantada 

Fonte: rede social do EREM 
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