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Resumo 
 
Este artigo visa apresentar a Educação Patrimonial como uma proposta pedagógica que 
possibilita gerar diálogos entre o objeto cultural e a comunidade, a fim de proporcionar um 
cidadão consciente sobre a diversidade cultural. É proposta uma investigação das definições 
sobre Patrimônio Cultural e objetos culturais a partir de referências bibliográficas criadas 
pelas instituições públicas que atendem as políticas de preservações no âmbito nacional e 
de alguns documentos de tratados internacionais. A discussão sobre Educação Patrimonial 
terá como perspectiva o conhecimento crítico e apropriação consciente dos objetos culturais 
como garantia de preservação deste, reforçando o sentimento de identidade e cidadania.  
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Abstract 
 
This article aims to present the Heritage Education as a pedagogical system that could 
enable dialogue between the cultural object and the community, in order to provide a citizen 
conscious about cultural diversity. It is an investigation of the proposed definitions of Cultural 
Heritage and cultural objects from references created by national public institutions that serve 
the preservations policies and some international treaty documents. The discussion about 
Heritage Education will approach the critical knowledge and conscious appropriation of 
cultural objects as guarantee of his preservation, reinforcing the sense of identity and 
citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

Neste artigo proponho discutir o que é um objeto ou bem cultural e como ele 

possibilita o desenvolvimento de um individuo crítico frente à diversidade cultural. 

Entendem-se como objetos culturais não somente os sítios e monumentos 

arquitetônicos, arqueológicos, históricos e artísticos reconhecidos e protegidos por 

lei, mas também os saberes populares, as cantigas de rodas, aquelas receitas 

herdadas das avós, as danças, músicas e brincadeiras de crianças, expressões 

artísticas e todos os aspectos que a cultura viva pode formar. (HORTA; 

GRUNBERG; MONTEIRO, 1999; GRUNBERG, 2007, 2010; LEMOS, 1985; MEIRA, 

2004) 



231 
 

 

Os estudos das questões patrimoniais sobre preservação, conservação e 

restauração dos objetos culturais propõem ações educativas como uma maneira de 

criar nos sujeitos valores e respeitos frente a tais manifestações culturais. A 

capacidade de decodificar os objetos e fenômenos culturais, através de sua 

expressão, forma e conteúdo, aumenta a perspectiva de compreender o mundo. 

(GRUNBERG, 2010)  

A discussão deste artigo seguirá na contextualização da Educação 

Patrimonial como uma atuante ação de preservação do Patrimônio Cultural e uma 

importante ferramenta de comunicação deste com o sujeito do presente. A partir da 

afirmação, exposta por Custódio (2010), de Mário de Andrade “preservar o 

patrimônio histórico é educação” será apresentada como a Educação Patrimonial 

pode propiciar nos cidadãos o espírito crítico de participação da cultura e fazer 

continuo a sociedade. Os conceitos primordiais a serem levantados para discussão 

trazem referencias nas instituições publicas que atendem as políticas de 

preservações no âmbito nacional e alguns tratados internacionais.  

 

PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL = EDUCAR 

A organização do Patrimônio Cultural nacional é uma prática característica 

dos Estados modernos. No Brasil a política federal de preservação começou a 

sistematizar na década de 1930, com a criação do atual Instituto de Patrimônio 

Históricos e Artísticos Nacional – IPHAN1 e a publicação da lei que estabelece o 

tombamento2 em nível nacional, gerando ações especificas nos estados e 

municípios. Os intelectuais e artistas brasileiros ligados ao movimento modernista 

foram os precursores da criação de organismo publico que visa auxiliar a 

preservação, a conservação e a restauração dos Patrimônios Culturais. (MEIRA, 

2004) 

Contudo, nas primeiras décadas de trabalhos na instituição foram 

privilegiados os bens culturais através de critérios estéticos e históricos, priorizando 

a produção erudita e significativa de fatos da história nacional que estavam 

ameaçados. Foi com o passar dos tempos, que este conceito original passou 
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abranger outros valores, modificando para uma postura do Patrimônio Cultural. 

(MEIRA, 2004)    

Concomitantemente em outros lugares do mundo começava-se a discutir e a 

escrever documentos, tratados internacionais, que auxiliassem as ações 

patrimoniais. Conhecidos como Cartas Patrimoniais esses escritos foram elaborados 

em épocas variadas, em diversas regiões do mundo e transcritas nos idiomas 

oficiais da Organização das Nações Unidas. Alem de ser uma referência para ações 

preservacionistas mostra também a preocupação com conceitos e contextos 

culturais em que os objetos culturais se inserem, continuando a produzirem até 

nossos dias.  

Através destas discussões documentadas e da institucionalização do 

Patrimônio no Brasil pode-se entender a referencia que a Educação Patrimonial 

toma como partida. 

No documento Declaração do México, na conferência mundial sobre políticas 

públicas, em 1985, foi definido que a cultura que caracteriza uma sociedade ou 

grupo social pode ser considerada como um conjunto de traços distintivos 

espirituais, materiais, intelectuais e afetivas, dando a possibilidade do homem refletir 

sobre si mesmo. Abrange como um patrimônio comum da humanidade todas as 

expressões das comunidades. (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, 2004) 

 Ainda neste documento encontra-se a definição de Patrimônio Cultural como 

todas as obras materiais ou não materiais que expressam a criatividade de um povo. 

A identidade cultural de um grupo ou comunidade é necessária para continuar o 

processo de criação. (IPHAN, 2004) 

A expressão Patrimônio Cultural definida por Hugues de Varine Boham 

abrange um vasto acervo do homem, compreendendo os elementos da natureza, os 

elementos não tangíveis (as técnicas, os saberes, os conhecimentos) e os 

elementos tangíveis (todas as produções do homem), conhecidos como bens 

culturais. (LEMOS, 1985) Esses elementos também são considerados pela 

UNESCO como: Patrimônio Ambiental; Patrimônio Imaterial e Patrimônio Material3. 

Situado dentro destes estão as categorias: Patrimônio Histórico; Patrimônio Artístico; 
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Patrimônio Arqueológico; Patrimônio Arquitetônico; Patrimônio Mundial; Patrimônio 

Subaquático; Patrimônio Móvel; Patrimônio Imóvel; Patrimônio Naval. (IPHAN, 2004) 

Desta forma, entende-se como bens culturais ou objetos culturais todas 

aquelas manifestações materiais ou imateriais dotados de significações pela 

sociedade que os criaram. Vale lembrar que o significado dos objetos culturais não 

se encontra neles próprios, mas é dado pelas múltiplas e dinâmicas inter-relações 

que se estabelecem entre estes e o homem. Compreender, neste contexto, o 

dinamismo destas inter-relações, é fundamental, pois os significados em jogo não 

são estáticos, mas pelo contrário, encontram-se em permanente movimento, 

transformando-se continuamente através dos diversos deslocamentos que estes 

objetos sofrem (temporais, culturais, sociais, históricos, etc).  

 Na Recomendação em Paris (1964) estimou-se que os bens culturais são 

representações constituintes da cultura e da civilização dos povos e que a 

apreciação, a valorização e familiaridade com esses favorecem a compreensão 

mutuas entre as nações. Neste documento propõem a cada Estado-membro a 

responsabilidade de proteger o seu Patrimônio Cultural, constituído pelos seus bens 

culturais, devendo fazer um inventário desses objetos. Desta forma, este também 

deveria criar ações que estimulassem e desenvolvessem em seus cidadãos o 

interesse e o respeito pelo Patrimônio Cultural de todas as nações. Essas ações 

deveriam acontecer em cooperações com outros meios de difusão e informação. 

(IPHAN, 2004) 

 A partir desses tratados dos aspectos conceituais que compreende o 

Patrimônio Cultural foram desenvolvidas ações educativas nas unidades do IPHAN, 

nos museus e nas comunidades. Como alternativa de preservação dos bens 

culturais esses buscavam complementar o conhecimento e a valorização dos 

acervos museológicos.      

O primeiro programa brasileiro institucionalizado que envolveu escolas, 

cultura popular e patrimônio foi o Projeto Interação na década de 1980. O objetivo 

era ampliar o desenvolvimento cultural como ação para a democratização da vida 

brasileira, empenhada ao conhecimento, preservação e reflexão sobre valores 

culturais básicos de um povo. (CUSTÓDIO, 2010) 
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Um referencial nesse processo foi a ação educativa desenvolvida no Museu 

Imperial (Petrópolis-RJ), que aplicou e difundiu a Educação Patrimonial. Em 1983, 

neste museu, Maria de Lourdes Parreira Horta promoveu o 1º Seminário de Uso 

Educacional de Museus e Monumentos onde foi apresentada esta metodologia 

especifica de trabalho com os bens culturais. Criou-se, assim, uma proposta básica 

de referencia nacional para projetos, processos e programas educativos. 

(CUSTÓDIO, 2010) 

Horta (2000) acredita que esta tarefa educacional com o patrimônio cultural 

deve ser considerada como um processo de construção do conhecimento a partir do 

contato do sujeito aprendiz com o objeto cultural. Apenas passar uma informação 

através de discursos pré-fabricados não oferece uma possibilidade de trocas de 

vivências e experimentações é preciso oferecer a descoberta e a possibilidade de 

um mergulho no universo das expressões culturais, de modo que o sujeito seja 

capaz de apropriar e incorporar ao sistema de sua “enciclopédia mental”. 

Essa reflexão caminha para além do acúmulo de conhecimentos, devendo-se 

empreendê-la dentro de um processo contínuo de transmissões de crenças, valores 

e saberes. Pode-se dizer assim que o Patrimônio cultural exprime um conjunto de 

valores materiais e imateriais, expressos por imagens, palavras, objetos, danças, 

comidas, monumentos, celebrações, a serem identificados e compartilhados pela 

comunidade. Com essa definição em mente, é possível compreender que a cultura 

compõe-se de significados, idéias e concepções, acompanhando o dinamismo da 

própria vida. Esses significados se expressam através de práticas sociais, através do 

discurso e das manifestações artísticas de um povo. 

Abordando a questão indígena pode-se, por exemplo, desenvolver no 

aprendiz a percepção de que uma panela de cerâmica foi elaborada tecnicamente, 

por indivíduos com a capacidade de produção de diversas formas e estéticas, e 

também levá-lo a compreender os costumes e crenças desse povo. Pode-se, por 

exemplo, conhecer as comidas típicas de cada grupo indígena e como elas são 

preparadas. Segundo Horta (1999), quando um individuo conhece a idéia, o 

significado, a técnica de criação e a importância do objeto para a cultura material 

específica de uma comunidade, consegue dar um valor para esse objeto no interior 
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de si. Esse indivíduo torna-se capaz de ser um cidadão consciente frente às 

singularidades culturais. 

Os objetos culturais carregam memórias junto de si, apresenta um lado visual 

e um lado sensível (tátil, auditivo, gustativo e olfativo), representa um recurso 

pedagógico inestimável para uma compreensão rápida e direta de contextos 

culturais.  (VIDAL; SILVA, 1995) 

O objeto cultural indígena, como também de outra cultura, pode possibilitar 

um aprendizado de técnicas, crenças e tradições para os estudantes não indígenas, 

transportando os dois mundos, de forma a permitir vivências diversas. A educação, 

como comunicadora de culturas, é capaz de apresentar aspectos fundamentais da 

existência humana, como: inteligência, criatividade, sensibilidade, e levar os alunos 

a reconhecerem as diferentes concepções de mundo. (VIDAL; SILVA, 1995) 

 Para se entender uma cultura, a antropologia aconselha a nos dirigirmos ao 

encontro do sistema de objetos/artes para conhecermos as formas expressivas da 

cultura do povo que os produziu, pois esses são produtos de uma história. Através 

do objeto é possível investigar qual seria a ideia e o propósito de construção do 

mesmo, identificando aspectos cognitivos e simbólicos. Ou seja, o objeto, como 

cultura material, remete também a tradições e aos modos de vida variados que o 

identificam e simbolizam como único e específico –mesmo que os homens tenham 

influências de outras culturas, é possível encontrar as tendências próprias. (VIDAL; 

SILVA, 1995)  

 É possível conhecer o objeto cultural ultrapassando o seu sentido literal e 

imediato, neles podemos entender todo o processo de escolha da seleção e 

manuseio da matéria-prima, das formas de produção do objeto, encontrando os 

procedimentos lógicos e matemáticos e a criatividade artística e estética daquele 

que o produz. (VIDAL; SILVA, 1995) 

 O importante nessa reflexão é entendermos como o fato dos objetos culturais 

está além da relação entre os domínios material e não material de cada cultura, nos 

quais é possível perceber a criatividade e a originalidade. A cultura torna o homem 

capacitado a relacionar, valorizar e atribuir pensamentos simbólicos, que sempre 

estarão em constante transformação. Por conseguinte a educação que aprofunda 
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sua força no conhecimento e na interação dos povos e suas culturas possibilita o 

desenvolvimento de um sujeito crítico e atuante no mundo.  

 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL POR UMA IDENTIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

“Lembrar que tudo o que o homem produz e faz é cultura, é um conceito que vai 

ajudar a compreender o mundo que nos rodeia de uma forma mais ampla e com menos 

preconceitos.” (GRUNBERG, 2007, p. 4) 

O conhecimento crítico do patrimônio pelas comunidades gera o 

fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania, para que assim exerçam 

a preservação sustentável desses bens. O processo educacional que é centrado no 

Patrimônio Cultural como fonte primária do conhecimento e enriquecimento 

individual e coletivo, entre crianças e adultos é a Educação Patrimonial. Têm como 

princípio o contato direto com os bens patrimoniais e as manifestações culturais para 

conseguir sua compreensão, internalização e valorização de sua herança cultural. 

(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999) 

As metodologias da Educação Patrimonial podem ser aplicadas em qualquer 

tipo de manifestação cultural e evidência material, pois consistem em dialogar de 

maneira que estimule e facilite a comunicação e interação entre as comunidades e 

os agentes responsáveis pela preservação, fortalecendo parcerias para a proteção e 

valorização desses bens. (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999) 

Tal abordagem funciona como um suporte, uma ideia básica para se adotar. 

Ela se constitui mais como uma diretriz conceitual que abrange o campo da memória 

individual e coletiva dos cidadãos, envolvendo toda a cultura e a história herdada, ou 

seja, um patrimônio cultural que foi legado para esses no presente. Pode-se utilizar 

das heranças dos mesmos e de outras nações, levando à compreensão de uma 

diversidade cultural.  

A Educação Patrimonial pode ser explorada pelo seu potencial em diversas 

áreas possibilitando aliar a história, as artes, a matemática, a geografia, a educação 

física e as ciências. Os professores podem utilizar como peças-chave nas suas 

aulas os objetos culturais da comunidade e dos seus vizinhos: as próprias 
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edificações da escola, as celebrações, as criações artísticas, as crenças, as músicas 

entre outras formas de expressão. É fundamental em todas as áreas do ensino a 

utilização dos objetos culturais, podendo cada qual explorar e investigar conforme a 

especificidade de cada área. Também pode ser adotada fora da escola, em outras 

instituições: museus, teatros, hospitais, e até mesmo dentro da própria casa que 

carrega toda uma história familiar. Ou seja, pretende-se trabalhar com os legados 

deixados no presente, que se referem a uma história, costumes e culturas de uma 

região. 

As etapas metodológicas que podem ser adotadas na Educação Patrimonial 

consistem: na observação (a identificação do objeto, sua função e significado); no 

registro (a fixação do conhecimento percebido, desenvolvimento da memória e do 

pensamento lógico, intuitivo e operacional); na exploração (a análise do problema, o 

levantamento de hipóteses, discussão, avaliação); e na apropriação (o 

desenvolvimento da capacidade de auto-expressão, valorizando o bem cultural). 

(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999) 

Reconhecer nossas heranças culturais através dos bens e das ações 

encontrados no presente provoca o conhecimento critico perante a diversidade 

cultural. É a partir da identificação e da valorização cultura que a preservação da 

herança material e imaterial se completa.  

O espírito crítico é trabalhado na Educação Patrimonial a partir do momento 

que começa a investigar o Patrimônio Cultural, pois contextualizando, analisando e 

apropriando chega-se ao conhecimento das diversas produções artística. Na visita 

ao museu etnográfico pode-se conhecer uma escultura em cerâmica indígena, que 

carrega uma importante fatia da nossa herança cultural, e analisar a sua criação 

estética, funcionalidade e significação. Enquanto isso, num museu de arte pode-se 

observar essas mesmas características na análise de uma escultura em bronze feita 

por um importante artista europeu. 

Nesta proposta educacional pretende-se conhecer diferentes culturas 

percorrendo pelas mesmas atividades e posturas, de forma a conscientizar o papel 

do bem cultural como um transmissor de conhecimentos e valores. O educador do 
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museu ou agente cultural que utilizar desta proposta deve-se reconhecer como um 

transmissor e um impulsionador critico ideológico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A compreensão de Patrimônio Cultural que existe atualmente é o reflexo de 

uma valorização do que nós produzimos, incorporando além da noção do 

monumental4 que foi o primeiro a pensar para preservar. (MEIRA, 2004) É com a 

educação que nós sujeitos sensíveis e viventes no presente tornamos capazes de 

compreender nossas criações e heranças e, assegurando assim a preservação do 

presente para o futuro. Nesse sentido, compreende-se o desenvolvimento deste 

estudo sob a afirmação de Mário de Andrade “preservar o patrimônio histórico é 

educação”. (CUSTÓDIO, 2010) 

Hoje encontra-se Educação Patrimonial dentro dos museus de histórias, de 

ciências, de antropologia, de arqueologia e de etnografia, entre comunidades que 

possuem projetos de valorização e preservação cultural e junto aos órgão de 

proteção do Patrimônio Cultural. Na maioria das ações são trabalhados com objetos 

culturais da própria comunidade com o objetivo do patrimônio continuar vivo, tanto 

na criação de identidade como nas transformações mentais e expressivas.  

O espírito critico desenvolvido na Educação Patrimonial possibilita a formação 

de um cidadão consciente de sua história, conseguindo identificar e sentir 

pertencente a tal cultura. As raízes do passado que estão presentes no cotidiano 

estimulam uma comunidade entender a própria realidade. A Educação Patrimonial 

não se restringe ao ensino formal, pois ela tem o caráter de trabalhar com o universo 

circundante de uma comunidade para a identificação, valorização e preservação da 

cultural local e também nacional.    

 Os monumentos e objetos do Patrimônio Cultural, segundo Horta (2010), 

permitem uma experiência concreta, de fácil leitura visual a todos, que evoca e 

explica o passado que nos são legados. O crescimento, o amadurecimento e o 

enriquecimento de uma pessoa acontece com a compreensão de identidade cultural, 

tanto de uma experiência do passado longínquo como do presente. A Educação 

Patrimonial proporciona o encontro entre o sujeito e a cultura, engajando a causa e 
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efeito sob conhecimento cultural. Esta interpretação gera um individuo mais 

democrático e crítico, considerando o Patrimônio Cultural como “idéias”, e não 

apenas fatos aparentes.    

A relevância da Educação Patrimonial é que com o contato direto e 

sistematizado (observação, registro, exploração e apropriação) entre sujeito e objeto 

possa evocar na comunidade, no visitante do museu e nos alunos na escola a 

apreciação e valorização do mundo cultural que os rodeia.  

                                                 
1
 O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, nasceu oficialmente em 1937. Seu nome foi 

modificado e adaptado para atender as estruturas administrativas. Houve uma mudança para IBPC – Instituto 
Brasileiro do Patrimônio Cultural durante o governo Collor. O nome atual a ser adotado é IPHAN. (MEIRA, 2004) 
2
 Tombamento é uma ferramenta jurídica de proteção ao Patrimônio Cultural. Pode existir em vários níveis: 

federal, estadual e municipal. Tem como objetivo a preservação dos bens culturais impedindo a sua destruição 
e/ou descaracterização. O processo de tombamento consiste em realizar uma avaliação técnica e submeter o 
pedido a um conselho de proteção aos bens culturais brasileiros. Após o seu reconhecimento o proprietário é 
acionado para notificar a proteção legal enquanto que é homologado ministerial publicada no Diário Oficial. O 
processo termina com a inscrição no Livro do Tombo e a comunicação formal do tombamento aos proprietários. 
(SOBRE, 2011) 
3
 A definição de tangível e intangível é considerada restrita, pois condiz apenas ao sentido do tato 

desconsiderando assim, outros sentido humanos (olfato, audição e paladar). Atualmente os estudiosos da área 
preferem as palavras material e imaterial, abrangendo mais patrimônios. A primeira categoria engloba 
edificações, documentos, objetos e entre outros bens concretos. Já a segunda categoria constitui as 
manifestações religiosas, cantos, rituais, comidas típicas dentre outras manifestações. (MEIRA, 2004)  
4
 Segundo Meira (2004) a definição de patrimônio sofreu uma ampliação de sentido. Fonseca (2005) cita que nos 

primeiros anos da política de preservação do IPHAN foram selecionados como objeto de proteção aqueles bens 
culturais considerados monumentos grandiosos de representações históricas e artísticas, como as obras do 
Barroco: igrejas, palácios, chafarizes, conjuntos urbanos e etc. Esse trabalho de proteção dos bens considerados 
“monumentais” foram importante para o reconhecimento no país e no exterior. Contudo, essa proteção 
considerada por Meira como restrita à monumentalidade e por Fonseca como um campo relativo e alcance 
limitado, passou abranger um universo de bens materiais e imateriais dizendo respeito a grupos, comunidades 
ou atividades particulares. Portanto, nas políticas atuais de preservação buscam-se o consenso e incorpora-se a 
diversidade. 
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