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Resumo 

A presente pesquisa de conclusão do curso de Licenciatura em História visa compreender 

como a Educação Patrimonial pode articular com as aulas de História na busca de 

aproximação dos estudantes das aulas de História através de um ensino mais local e 

regional, pois existe um distanciamento da realidade destes estudantes com a disciplina. 

Assim procuramos construir uma consciência histórica no próprio processo de cidadania 

destes sujeitos. Por meio de uma metodologia com a educação patrimonial no ensino de 

História a partir das pinturas rupestres e das atividades com as mesmas propomos uma 

articulação do conhecimento teórico com o prático na busca de um ensino de forma 

lúdica. A metodologia consiste em um levantamento bibliográfico e na realização de 

oficinas com educação patrimonial no Colégio Estadual Dom Pedro II no município de 

Coração de Maria, onde permite que os estudantes pudessem de forma empírica aprender 

sobre patrimônio, cultura e até mesmo identidade, na procura de compreender o cotidiano 

das populações pré-coloniais e até mesmo pensar em alternativas da inserção da História 

do Brasil no ensino de História.  

Palavras-chaves: Educação Patrimonial, Ensino de História, Pinturas Rupestres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resumen 

Esta investigación que concluye el curso de grado en Historia tiene como objetivo 

comprender cómo la Educación del Patrimonio puede articularse con las clases de 

Historia para acercar a los estudiantes a las clases de Historia a través de una enseñanza 

más local y regional, porque hay una distancia de la realidad de estos estudiantes con la 

disciplina Por lo tanto, buscamos crear una conciencia histórica en el proceso de 

ciudadanía de estos temas. A través de una metodología con educación patrimonial en la 

enseñanza de la historia a partir de las pinturas rupestres y las actividades con ellas, 

proponemos una articulación del conocimiento teórico y práctico en la búsqueda de una 

forma lúdica de enseñanza. La metodología consiste en una encuesta bibliográfica y la 

realización de talleres con educación patrimonial en el Dom Pedro II State College en el 

municipio de Coração de Maria, donde permite a los estudiantes aprender empíricamente 

sobre patrimonio, cultura e incluso identidad, en busca de Comprender la vida cotidiana 

de las poblaciones precoloniales e incluso pensar en alternativas para la inserción de la 

historia brasileña en la enseñanza de la historia. 

Palabras clave: educación patrimonial, enseñanza de la historia, pinturas rupestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção.  

Paulo Freire  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa traz reflexões a respeito de um estudo que nasceu a partir de uma 

viagem de campo dos componentes de História Geral da Arte e História da Arte Brasileira 

pela Universidade Estadual de Feira de Santana, realizada em 2014. Representa alguns 

questionamentos de um estudante de História ao constatar que o Sítio Arqueológico Lapa 

do Sol, localizado no município de Iraquara, na Chapada Diamantina, Bahia possuía um 

campo de pesquisa amplo que no entanto não era explorando até então por muitos 

estudantes.  

O próprio desconhecimento e, ao mesmo tempo, a fascinação pelo tema levou o 

autor a fazer a disciplina História da Arte Brasileira com o propósito de retornar ao Sítio 

em 2015, mas, desta vez, não como um sujeito fazendo uma simples visitação, e sim, 

como um pesquisador, com o olhar sensível do historiador ao seu objeto de estudo.  

A escolha do tema desta pesquisa correspondeu a um interesse pessoal, a partir de 

uma viagem de campo, ao Sítio da Lapa do Sol. A falta de preservação gera inúmeros 

problemas para Chapada Diamantina, entre eles o aumento considerável de empresas de 

mineração na região que podem danificar os mesmos. A falta de preservação destes locais 

pode resultar em prejuízos históricos e culturais na região, isso ocorre pela carência da 

educação patrimonial na sociedade, onde, por meio desta, podemos fortalecer identidades 

culturais atrelados a história local. 

Outro aspecto que levou o autor a pesquisar este tema foi sua experiência enquanto 

estudante do Curso de História, era pertinente o questionando sua própria formação. A 

convivência com demais colegas que simplesmente não levavam a sério os componentes 

ofertados pelo departamento de Educação, refletindo a sua própria aprendizagem quanto 

futuro professor e como aplicar as metodologias aprendidas na Universidade em sala de 

aula.  

Essa pesquisa investiga, a partir das pinturas rupestres do Sítio Arqueológico da 

Lapa do Sol, o uso do conceito de patrimônio nas ações de Educação Patrimonial, e como 

esse conceito pode contribuir para o Ensino de História. Através de oficinas realizadas no 

Colégio Estadual Dom Pedro II com turmas do primeiro ano do Ensino Médio, buscamos 

compreender além do uso do conceito de patrimônio, os conceitos de cultura e identidade; 
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com a intenção de colaborar com o processo formativo dos educandos que participam dos 

atos de Educação Patrimonial (EP). 

Embora tenha encontrado alguns obstáculos em relação ao tema proposto, o autor 

entende que a Educação Patrimonial é algo importante no ensino de História e pode ter 

uma grande relevância na aprendizagem histórica, na qual o estudante entende-se como 

sujeito histórico. Por isso, entendemos que a EP é um caminho interdisciplinar que pode 

contribuir sobremaneira para a construção da identidade, memória e cultura dos 

estudantes nas aulas de História, através das pinturas rupestres do Sítio Lapa do Sol, onde 

alunos da turmas de 1º ano do Ensino Médio irão fazer parte desta experiência, cujas 

decorrências iremos aqui apresentar.  

Situado na Chapada Diamantina que possui sítio de pinturas rupestres, é 

importante que os professores de História trabalhem assuntos que abordem os grafismos 

em suas aulas. O objetivo deste estudo é identificar como educadores pensam em 

estratégias e formatos favoreçam os estudantes a estabeleçam relação de proximidade 

com a História-Local da sua região. É importante refletir como podemos buscar 

mecanismos que mobilizem aos estudantes para a importância da EP para a história local. 

Esse estudo procura identificar como estratégias metodológicas podem ser 

utilizadas nas aulas de História, buscando, a partir delas, uma motivação para os 

estudantes entenderem a importância da preservação. Assim, podemos encontrar um 

vínculo nessa relação professor-aluno na instrução de patrimônio, e refletimos sobre a 

possibilidade do estudante resgatar a identidade, a memória e a própria importância do 

Sítio da Lapa do Sol com os estudos da Educação Patrimonial na forma de história local.  

Desse modo, nosso tema de pesquisa é as “Pinturas Rupestres do Munícipio de 

Iraquara: Educação e Patrimônio no Ensino de História”. E o nosso problema: como, a 

partir das aulas de História, é possível articular o processo educacional e suas 

possibilidades para desenvolver a consciência dos estudantes sobre a importância do 

patrimônio cultural no Sítio Arqueológico da Lapa do Sol? 

É necessário que os alunos entendam que os sítios arqueológicos fazem parte da 

identidade cultural e deve ser preservada. E que as aulas de História sejam fundamentais 

para que essas discussões possam ser apresentadas, por isso, a utilização da Educação 

Patrimonial, onde estes estudantes venham conhecer/pesquisar sobre a História. Refletir 
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juntamente com estes sujeitos através das oficinas, como a educação patrimonial é 

importante para a comunidade e como eles podem ser ativos nessa construção cultural. É 

importante olhar para estes sujeitos, a sua História e seus saberes. Segundo Maria Cândida 

Proença (1994), o meio histórico pode ser considerado como o espaço funcionalmente 

vivido e transformado pelo homem. Que seja aberto então espaço nas salas de aula de 

História para que se discuta Educação Patrimonial, que os professores não se prendam 

aos livros didáticos e busquem a História Local como um recurso onde suas tradições 

persistem até os dias atuais. 

A partir do que estamos falando de uma turma de 1 ano do Ensino Médio, 

estudantes de sua maioria vindos da zona rural de Coração de Maria e essa reflexão parte 

de uma análise das aulas de História abordar as populações pré-coloniais de uma 

perspectiva eurocêntrica ou falarmos do Brasil apenas a partir da chegada dos portugueses 

no país. Com essa base, iremos buscar a compreensão destas pinturas como memória de 

uma história pertencente à comunidade na perspectiva de aproximação desses sujeitos 

com a temática, com a esperança de desenvolver o entendimento do passado de uma 

forma mais lúdica. Com isso, cria-se dúvidas sobre como os professores de História 

trabalham com Educação Patrimonial no ensino de História? Os alunos mantêm 

proximidades com a História-Local e se preocupam com a preservação do Patrimônio 

Cultural? Com quais estratégias os professores (as) poderiam utilizar as pinturas rupestres 

nas aulas de História? A Educação Patrimonial pode ser uma forma interdisciplinar no 

ensino de História? 

O Colégio Estadual Dom Pedro II, localizado no município de Coração de Maria 

foi o local onde as oficinas foram realizadas em três encontros, onde dividimos uma parte 

introdutória, conhecendo o sítio da Lapa do Sol, buscamos compreender os conceitos de 

patrimônio, cultura e identidade e em outro momento através de uma atividade prática 

utilizamos pigmentos naturais para que os estudantes pudessem ter uma experiência da 

comunicação das populações pré-coloniais. Um Colégio onde muitos estudantes são da 

zona rural e poucos tem conhecimentos sobre patrimônio ou EP. A falta de pesquisa sobre 

Educação Patrimonial na Bahia foi uma motivação que levaram para que esta pesquisa 

fosse realizada. Interagindo os estudantes com uma nova metodologia nas aulas de 

História.  
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A metodologia trabalhada consiste em pesquisa bibliográfica, fundamentando a 

base teórica desta pesquisa, foram realizadas oficinas com a metodologia de educação 

patrimonial a partir de reproduções de pinturas rupestres e oficinas sobre patrimônio 

histórico-cultural no Colégio Estadual Dom Pedro II. Essas atividades práticas 

permitiram que os alunos tivessem uma empatia e uma interação interdisciplinar com o 

conteúdo ensinado.  

Assim, podemos observar o comportamento desses estudantes ao construir um 

conhecimento que os fazem ser agentes ativos da história e a aproximação dos mesmos 

com uma história local através das pinturas rupestres da Chapada Diamantina que situam-

se no Estado onde residem, vendo que elas não são apenas algo representado nos livros 

didáticos ou existentes em países distantes.  

No primeiro capítulo, será feita uma análise bibliográfica contextualizando os 

conceitos apresentados e situando o local pesquisado. Buscaremos apresentar os 

caminhos que percorremos nessa pesquisa, nos quais procuraremos explicitar o conceito 

de patrimônio, cultura e identidade e ao decorrer do texto explicitaremos a base teórica 

da pesquisa.  

No segundo capítulo, apresenta-se o ensino de História, como repensar a 

metodologia utilizada nas salas de aula e como a utilização da Educação Patrimonial pode 

ser uma alternativa viável para o ensino de História. No terceiro capítulo, discute-se a 

utilização da Educação Patrimonial na sala de aula no caráter prático através das oficinas 

realizadas, apresentando o planejamento das oficinas, o decorrer do processo e, por 

último, os resultados da análise. 

No fim deste trabalho, além dos procedimentos, tentaremos compreender o que os 

estudantes puderam perceber no antes e depois desta interferência da aula-oficina, e o que 

poderíamos elaborar a partir dela. Por fim, as considerações finais, na qual iremos avaliar 

o trabalho, e quais pontos podemos tirar de positivo com essa abordagem, apontando os 

trajetos que fizemos e o que os estudantes de fato conseguiram aprender e levar para sua 

vida. Assim, esperamos que o encontro com os estudantes do 1º ano, tenha sido proveitoso 

no sentido de ter proporcionado aos alunos criar um desenvolvimento do pensamento 

histórico e perceber que são sujeitos da História.  
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CAPÍTULO 1 - PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE: CAMINHOS E 

ALTERNATIVAS  

 

Pensar Educação Patrimonial é muito mais que algo técnico, é resgatar a 

identidade de um grupo, é valorizar sua cultura e sociedade. A concepção de patrimônio 

num aspecto educativo possibilita tratar pontos importantíssimos na vida de um estudante, 

tais como, a cultura, a preservação e a história. Pode levar também a compreender a 

memória coletiva de uma comunidade, e incentiva, por meio da educação, o envolvimento 

dos estudantes nesse processo.  

 

Figura 1: Mapa do Município de Iraquara 

Fonte: Google Maps 

 

O patrimônio tem um grande significado e importância para os espaços artísticos, 

culturais e religiosos de uma sociedade. Todos os indivíduos vivendo em sociedade estão 

ligados de alguma forma em locais preservados de forma patrimonial, pois existem 

conjuntos de valores onde estabelecemos e elucidamos formas de conhecimento, opiniões 

e experiências. 

O Brasil possui um grande número de sítios rupestres. Na Bahia, existem diversos 

que abrigam tesouros de precioso valor. Porém, a falta de interesse por parte da academia 
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nos leva ao desconhecimento a respeito destes sítios. Neste sentido, a proposta de 

Educação Patrimonial nas aulas de História no município de Iraquara/BA, propõe a ideia 

de preservação do sítio Lapa do Sol e do reconhecimento da identidade que os alunos 

podem ter com o local. O Patrimônio é constituído pelos bens matérias e imateriais que 

se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira.  

Há necessidade de percebermos que a sala de aula é um espaço onde devemos 

debater sobre assuntos que realmente façam sentido aos alunos. É comum ouvir entre 

estudantes do ensino médio os alunos dizerem que “história é chato”, talvez isso parta 

justamente da falta de sensibilidade de articularmos assuntos do cotidiano com a 

disciplina, ao invés disso seguirmos um currículo arcaico que visa apenas o conteúdo.  

Localizada à 450km de Salvador e a 70km de Lençóis, Iraquara é conhecida como 

cidade das grutas, responsável por conjuntos de paisagens de beleza rara da Chapada 

Diamantina, possui um grande número de sítios espeleológicos1, onde se pode encontrar 

cavernas e grutas. A região também possui importância histórica e geológica, nas quais 

há registros que comprovam a atuação de vida antes dos portugueses chegarem ao Brasil. 

No sítio Lapa do Sol encontram-se vestígios através dos painéis de pinturas rupestres 

onde populações pré-coloniais habitaram a região.   

 

1.1 PATRIMÔNIO CULTURAL: UMA REALIDADE POUCO EXPLORADA. 

 

Patrimônio Cultural na atualidade é um conceito estendido e compreende as 

formas técnicas, artísticas, os usos e costumes de um povo, a língua, a música, entre o 

passado e o presente. Isso está totalmente interligado à diversidade que o Brasil possui, 

sendo assim; o IPHAN estende o conceito de Patrimônio a diversos tipos de atividades 

entre os grupos e comunidades no território brasileiro. 

Nas ruas, em nossas casas, em nossas danças e músicas, nas artes, nos museus, 

escolas, igrejas e praças. Nos nossos modos de fazer, criar e trabalhar. Nos 

livros que escrevemos, na poesia que declamamos, nas brincadeiras que 

fazemos, nos cultos que professamos. Ele faz parte de nosso cotidiano, forma 

                                                
1 Algo que vive em caverna. 
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as identidades e determina os valores de uma sociedade. É ele que nos faz ser 

o que somos (IPHAN, 2011). 

É necessário entender que a cultura está em todos os cantos e fazem parte do dia 

a dia das pessoas, elas guiam nossas identidades através de valores que determinamos em 

nossas ações e através dela mantemos relações que tornam-se padrões para o convívio 

social. Por outro lado o patrimônio cultural propõe pensar sobre essas manifestações 

culturais de forma coletiva ou individual as mantendo vivas na sociedade. 

Maria Lourdes Horta (1999), compreende a Educação Patrimonial como um 

processo permanente e sistemático de trabalho educacional, centrado no patrimônio 

cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. 

Neste caminho, para a autora, “o contato direto com as evidências e manifestações da 

cultura proporciona um trabalho que leva os indivíduos a um processo ativo de 

apropriação e valorização de sua herança cultural”. 

São recomendadas ações em sala de aula que envolvam o patrimônio cultural de 

um local, pois há uma necessidade de construir um currículo que possa valorizar essa 

história local. É importante a valorização do patrimônio, e precisamos entender que todos 

os bens da natureza, sejam eles materiais ou imateriais, são portadores de identidade de 

distintos grupos sociais, e utilizar isso no campo da educação. Mesmo sabendo do 

reconhecimento e da valorização sobre patrimônio cultural, as atividades educativas 

realizadas nas escolas para este fim, estudos acadêmicos e até mesmo livros didáticos 

problematizando essa temática ainda não são quantitativamente suficientes.  

Educação patrimonial é uma proposta interdisciplinar de ensino, que visa questões 

ligadas à ideia de patrimônio cultural, buscando despertar nos estudantes, e até mesmo na 

sociedade como um todo, o senso de preservação e da valorização da memória histórica. 

Porém, para Horta (2005), trabalhar o patrimônio cultural nas escolas, por meio de outras 

áreas/disciplinas, dificilmente é percebido pelos docentes das demais disciplinas do 

currículo escolar.  

Ainda sobre o currículo escolar, normalmente estes são sobrecarregados com o 

número de assuntos, limitando o tempo em sala de aula pelo sistema oficial existente. A 

educação patrimonial permite, através de uma metodologia interdisciplinar, que estes 

limites existentes no currículo atual sejam ultrapassados, pois, este será flexível no 
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processo de ensino/aprendizagem, podendo desenvolver atividades referentes às questões 

de patrimônio cultural, colaborando para sua preservação. 

A escola não é o único lugar onde o estudante aprende algo, tais processos 

importantes para construção cultural do sujeito parte de qualquer lugar de onde o mesmo 

vive.  O sítio arqueológico da Lapa do Sol é uma herança para a sociedade, e além da 

presença do currículo institucional escolar, os saberes históricos localmente referenciados 

para os mais novos, para estes entendam que as pinturas rupestres fazem parte da história 

da sua região.  

Um ponto que devemos pensar é sobre o ensino de cultura na sala de aula. Em 

toda sociedade a cultura está inserida em seu cotidiano, seja em suas formas de expressão 

ou no modo de vida. A EP faz com que, através da conscientização, esses sujeitos 

compreendam sua importância para a comunidade; embora se possa trabalhar a EP nas 

aulas de História, devemos aprofundar nosso conhecimento no conceito para entender sua 

relação e importância para a questão interdisciplinar.  

Contemporaneamente não é tarefa fácil encontrar uma definição única sobre 

cultura. A cultura vem sendo estudada por diversos campos disciplinares como a 

Antropologia, História, Sociologia, entre outras áreas, e assim perpassando por múltiplas 

concepções.  

Pensar em um conceito limitado para cultura é de fato complicado, principalmente 

pela diversidade cultural que encontra-se o Brasil. Embora haja um debate teórico sobre 

o tema, entende-se que não exista um conceito determinado de cultura. Assim, autores 

partem de pensamentos variados sobre seus inúmeros significados.  

Segundo Nelson Werneck Sodré (1981), a cultura é alcançado pela sociedade na 

instrução, na ciência, na literatura, na arte, na filosofia, na moral, e as instituições 

correspondentes. Com isso, percebemos a importância do papel da escola no processo de 

aprendizagem, no entendimento cultural e no espaço escolar que tais conhecimentos 

podem ser desenvolvidos.   

De acordo com Denys Cuche, (2002), a cultura é a soma dos saberem acumulados 

e transmitidos pela humanidade, considerada como totalidade, ao longo da sua história. 

Assim, entender a importância do conceito de patrimônio é necessário para o 
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desenvolvimento da própria identidade cultural, fortalecendo assim a consciência da 

valorização da preservação.   

Atualmente, a questão cultural dá o direito à diferença. Logo, é o universo da 

escola, da produção e dos valores, que decorrem da ação social através de mecanismos 

de identificação. A questão cultural é o que nos torna singulares; o patrimônio, enquanto 

expressão cultural, é que vai edificar os costumes, a política, os interesses econômicos e 

as características do lugar.  

Refletir que a sociedade está em mudanças a todo o tempo e entender que isso 

interfere na cultura, saber que a cultura é viva, e continua modificando constantemente 

na sociedade, passando valores e até mesmo determinando o local, é importante para 

construção de um conhecimento que valorize os aspectos regionais. Deste modo, 

possibilita que o estudante uma aproximação com a história local, entende-se que a 

história não é algo distante da sua realidade, podemos assim despertar uma identidade 

cultural entre os alunos.  

De acordo Américo Pellegrini (1997), a ideia de patrimônio cultural é muito 

ampla, incluindo outros produtos do sentir, do pensar e do agir humano – o que no 

conjunto se poderia definir como o meio ambiente artificial. A ideia de patrimônio 

cultural, de acordo com a tradição, refere-se ao legado composto por um complexo de 

bens históricos. Segundo Neus Monfort (2008), a tendência é utilizar o conceito de 

patrimônio, porque considera que reflete um novo espaço onde se possa aprender a 

valorizar e conhecer a identidade de um coletivo. Essa tendência visa a valorização do 

patrimônio, pois o autor busca uma reflexão sobre como estes espaços estão sendo 

pensados. 

 O patrimônio material está formado por objetos que perduram no tempo. Estes 

objetos são conduções para uma série de significados, tendo uma simbologia que se adota 

na percepção dos seus receptores, e, portanto, convertidos em uma herança. Não 

esquecemos que deve haver uma relação e vinculação estabelecida entre os elementos 

patrimoniais e sua comunidade que forme uma construção social. 

A ideia de Patrimônio Histórico parte da necessidade de institucionalizar a 

memória social, porém existe atualmente uma extensão para se pensar patrimônio em 

diversos grupos sociais. Para André Soares (2003), o conceito de patrimônio está 
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contextualizado na existência do objeto, mesmo com o perigo da realização de “coleções 

de museológicos” sem sentido de preservação da memória. Nesse sentido, que se tem a 

ideia dos ecomuseus, onde este objeto se mantem em seu habitat natural e suas relações 

socioculturais com a comunidade. 

Segundo Kalina Silva, (2010), conhecedores continuamente estão substituindo o 

termo conceitual de patrimônio histórico pela expressão patrimônio cultural, porque tal 

expressão é mais ampla, adequando não apenas a herança histórica, mas também a 

ecológica de uma região, como por exemplo os próprios sítios arqueológicos.  

Assim, podemos definir patrimônio arqueológicos como um complexo de sítios 

arqueológicos, monumentos e parques nacionais que apresentam a sua importância 

histórica, que compõe determinado espaço ambiental e possuem valor patrimonial além 

de estabelecerem relação de pertencimento a alguma comunidade. 

O conceito de patrimônio nos faz refletir sobre memória, partindo da ideia de 

preservação. Afirma Janete Ruiz de Mâcedo (1999), a destruição da memória afeta não 

apenas o passado como também o futuro. – não apenas a capacidade automática de 

recordar. Se a memória se dissolve, o homem se dissolve. 

O município de Iraquara, através dos paredões com pinturas rupestres, mostra uma 

trajetória que parte desde o início da escrita na história da humanidade. Esse fato nos 

remete para algumas discussões das aulas de História que, quando falamos de “Brasil”, 

normalmente lembramos da chegada dos portugueses como se não houvesse história antes 

disso. Essas pinturas localizadas na Chapada Diamantina permitem ao professor de 

História reconstruir uma história que pouco é conhecida pelo seu próprio povo, e 

normalmente esquecida ao longo do tempo. Para Delazeri apud Clarke: 

Sítio Arqueológico é um local geográfico que contém um conjunto articulado 

de atividades humanas ou suas consequências e frequentemente um conjunto 

associado de estruturas; sítios podem ser assentamentos domésticos, centros 

cerimoniais, cemitérios, complexos industriais ou acampamentos temporários. 

(DELAZIERI apud CLARKE, 2007, p.151) 
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É comum que nos sítios arqueológicos se encontrem vestígios culturais dos povos 

pré-coloniais. É importante perceber que esses locais eram onde os populações antigas 

vivam e consequentemente realizavam todas as suas atividades cotidianas, assim, com o 

passar do tempo, existem achados do seu dia a dia.  

 

Fonte: Fotografia realizada por Iago Alves em 2015 

 

Nesse sentido, precisa haver uma reflexão sobre o passado e das suas respectivas 

populações existentes em Iraquara. Com o objetivo de reconstruir a história do município 

e de valorização da memória. Existe uma importância de sensibilizar a comunidade sobre 

este patrimônio para o entendimento de uma história local. Embora haja, ou não, o pouco 

conhecimento sobre a história do território, ou até mesmo uma certa falta de compreensão 

popular sobre o tema, ainda assim, existe uma importância acerca do objeto.  

A cidade de Iraquara, famosa pelo setor turístico e pelas grutas da região, pode, 

através da consciência, explorar de forma econômica muito mais eficaz do que vem sendo 

feito até o presente momento. Enquanto empresas de mineração ou grandes polos de 

outros setores turísticos adentram a região na ideia de lucrar sem o sentido de preservação, 

a cidade perde sua fonte de sobrevivência e também perde o rumo da história que está em 

suas terras. Segundo Soares (2003, p.19) A preservação e importância do patrimônio, que 

devem ser esclarecidas à sociedade, estão diretamente ligadas ao conceito que utilizamos 

de Patrimônio e à forma como temos divulgado sua proteção.  

Figura 2: Vista parcial do Sítio Arqueológico Lapa do Sol, Iraquara 
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A ideia de conservar e preservar parte do pensamento do impacto ambiental que 

ocorre no Brasil. Ao falamos de pinturas rupestres nos referimos a uma cultura material 

que está inserida neste espaço, afinal, os sítios arqueológicos são monumentos históricos 

e culturais de uma respectiva comunidade. E quando não preservamos tais locais, os 

impactos ambientais são graves e podem afetar a questão socioeconômica também.  

Para Rodrigues (1996), o patrimônio histórico, é uma vertente particular da ação 

desenvolvida pelo poder público para a instituição da memória social. Assim, podemos 

entender que o conceito de patrimônio pode ser estendido a diversos lugares e atividades 

culturais através dos grupos socais. Nesse caso, necessita de uma investigação acerca da 

memória social da comunidade, sobre o conhecimento dos sítios arqueológicos de 

Iraquara para esclarecer o conhecimento prévio dos estudantes até conseguirmos entender 

o conceito de patrimônio. Segundo Soares: 

Um conceito de patrimônio, seja ele histórico, artístico, cultural, seja 

emocional, estamos ante situações nas quais a contextualização é fundamental 

para a existência do objeto, dado o perigo de serem realizadas ‘coleções 

museológicas’ desprovidas de qualquer sentido na preservação da memória. 

(SOARES, 2003, p. 21)  

É difícil encontrar uma definição exata sobre preservação do patrimônio, existem 

diferenças de valores e ideologias entre historiadores, arqueólogos e os museólogos, mas 

preservar não é simplesmente guardar algo material no tempo. Segundo Carlos Lemos 

(1987), preservar também é gravar depoimentos, sons, músicas populares e eruditas. 

Preservar é manter vivos, mesmo que alterados, usos e costumes populares. É fazer 

também levantamentos, de qualquer natureza, de sítios variados. 

 

1.2 MEMÓRIA E PATRIMÔNIO 

 

A preservação da memória coletiva é algo importante para que a história de um 

determinado local possa continuar existindo para futuras gerações. O IPHAN como um 

órgão do governo federal busca encontrar formas para preservação através de projetos e 

políticas públicas necessárias para tal objetivo. 
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De acordo Haigert, Machado e Possel (2003), os cidadãos são entendidos como 

agentes de sua história e, ao mesmo tempo, como pesquisadores. São conscientes de sua 

ação e da possibilidade de desvendarem sua cultura material, construindo sua memória e 

história. Ao entender que a memória coletiva parte de uma manifestação social e cultural 

que faz parte da identidade que constitui um patrimônio e, com a valorização e melhor 

utilização destes monumentos, novas formas de conhecimento e produções são criadas. 

Segundo Jacques Le Goff (1994), a memória, tem a propriedade de conservar 

certas informações, às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 

passadas, ou que ele representa como passadas. No processo de aprendizagem é 

necessário entender o que é a memória, pois ela desperta o interesse pela diversidade de 

memórias que outras sociedades passadas deixaram. Sendo assim, o sentido em que a 

memória é importante para preservar o passado que o determinado local conte e, assim, 

desvendar a identidade que cada sujeito possa construir.  

O autor afirma que a memória está ligada às Ciências Humanas e Sociais e atribui 

o comportamento narrativo como “função social.” A partir do momento em que se 

apropria da linguagem falada e, consequentemente, da escrita se percebe que a memória 

é muito mais ampla que as possibilidades de armazenamento de todos os limites passados.  

Como diz Pierre Nora (1993) Memória é a vida, portanto, ela surge de algo que 

faz com que haja uma união seja ela coletiva ou individual. Este tema de pesquisa visa 

explicar como a Educação Patrimonial pode ajudar na preservação de identidades locais, 

através da memória, valorizações das narrativas, símbolos, pinturas, que pertencem ao 

determinado local/grupo. Essa ação mágica, segundo Nora (1993), é o que faz com que 

estes grupos se unifiquem buscando suas identidades culturais e o seu próprio significado 

ao tempo em que vive. 

O espaço escolar é um local onde se pode trabalhar conceitos como identidade, 

memória e Patrimônio Cultural. Em muitos casos são postos de lado nas aulas de História, 

entretanto, sua importância é vital para o processo de conhecimento que um estudante 

desenvolve, sendo que a Educação Patrimonial está totalmente ligada a memória. De 

acordo Pollack:  

A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 

individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 

extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de 
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uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. (POLLACK, 1992, p 

5) 

É preciso entender que nem tudo é um lugar de memória. Para que seja um lugar 

de memória necessita haver no objeto, pintura, etc. uma intenção de garantir que a 

memória perpetue e que seja uma identidade do lugar. São espaços onde a memória 

coletiva faz com que sua comunidade torne consciente o objeto estudado. São sentimentos 

eternizados no tempo, onde independente do presente ou passado transmitem 

simbolismos e significados aos que vivem próximo. De acordo Nora: 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não existe memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter os aniversários, 

organizar as celebrações, pronunciar as honras fúnebres, estabelecer contratos, 

porque estas operações não são naturais (...). Se vivêssemos verdadeiramente 

as lembranças que eles envolvem, eles seriam inúteis. E se em compensação, 

a história não se apoderasse deles para deformá-los, transformá-los, sová-los e 

petrificá-los eles não se tornariam lugares de memória. (NORA, 1993, p. 13). 

Para os PCN’S (1999), através da disciplina de História é possível fazer com que 

os estudantes possam não esquecer o seu passado e principalmente suas origens, o que 

ajuda o estudante a construir identidade tanto coletiva quanto individual. Deste modo, faz 

com que haja um sentimento de pertencimento com o lugar no qual está inserido.  

Trabalhar a memória nas aulas de História é muito mais que a sua preservação. É 

entender que o seu significado vai além de permitir a inclusão dos estudantes no processo 

histórico, é a construção da empatia e um mecanismo criado para o próprio entendimento 

de cidadania deste sujeito.  

Quando se negligencia a aprendizagem da memória no currículo de História e nos 

livros didáticos, o que se aborda são temáticas que não condizem com a realidade dos 

alunos, cria-se um distanciamento entre a disciplina de História e os estudantes, onde não 

reconhecem ou valorizam o patrimônio a sua volta. Isso está interligado a falta da 

abordagem, a cultura, a memória e o patrimônio que deveria ser ensinado nas aulas de 

História.  

A verdade é que o estudo da memória atualmente está com escassa atenção nas 

questões relacionadas a história escolar e das profundas transformações e debates que 

estão sendo produzidos sobre ela. A escola é um local onde as sociedades disputam por 

possíveis memórias sobre si. De acordo Halbwachs (1990, p 51), cada memória individual 
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é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o 

lugar que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho 

com outros meios. 

Assim, entende-se que a relação entre a identidade e o patrimônio estão 

interligados para a construção e fortalecimento da memória. Deste modo, criando uma 

ideia de cidadania nos estudantes, que consequentemente buscam uma valorização e 

preservação do patrimônio; elementos que constroem identidade através das lembranças 

das comunidades.  

 

1.3 IDENTIDADE CULTURAL 

 

No Brasil, a identidade cultural é diversificada, porém a sua reprodução está 

totalmente ligada aos modelos europeus. A própria reprodução do passado no ensino de 

História sobre as populações no período antes da escrita são trabalhados em sala de aula 

em modelos africanos e europeus. Em nenhum momento, se pensa em trabalhar com a 

arte rupestre encontrada na Chapada Diamantina para dizer aos alunos que aqui na Bahia 

povos indígenas viviam a centenas de anos atrás.  

Os vestígios e pinturas rupestres deixados pelas populações pré-coloniais são parte 

da nossa cultura e precisam ser preservadas, afinal eles estão totalmente interligados à 

formação de identidade da nossa História, seja ela nacional ou local. É preciso conhecer 

o passado para entender a nossa própria identidade.  
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Figura 3: Fogueira. Sítio Lapa do Sol, Iraquara 

Fonte: Fotografia realizada pelo autor em 2015 

 

A identidade está presente na ideia de pertencimento dos sujeitos daquela 

determinada sociedade, onde a diversidade cultural é referente ao patrimônio histórico é 

de viventes da comunidade que são objetos de disputas a todo o tempo nos espaços 

públicos. O papel do professor de história neste cenário é mediar a diversidade cultural 

da sala de aula e explicitar as possibilidades que podem ser exploradas. 

A História, de certo modo, cria-se movimentos dentro das comunidades para 

pensar suas identidades locais e regionais na busca de valorizá-las. Nisso, pensar formas 

de expor e preservar o patrimônio e identidades existentes são necessárias para que não 

se perca no tempo. Deste modo, a sala de aula é um espaço adequado e importante para 

esse processo, pois nela podemos abarcar todos esses conceitos e explorá-los da melhor 

forma possível para os estudantes.  

Trabalhar a questão de identidade na sala de aula é algo um pouco complicado, de 

certo modo, partindo de heranças do passado das histórias contatadas em sua comunidade, 

levam a duas formas de se pensar o ensino: aquela onde partimos da identidade individual, 

na qual pergunta-se ao estudante seu nome, suas características ou o que gosta de fazer; 

uma outra forma utilizada é a identidade coletiva, que permite pensar a família, a cidade, 

sua comunidade – em ambas formas podemos buscar como o estudante de identifica com 

o patrimônio e mantém suas relações.  
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Embora em alguns momentos exista o estranhamento de uma identidade local por 

parte dos estudantes, resultantes do próprio desconhecimento sobre o tema, a construção 

da identidade parte de uma diversidade que é vivenciada pelo aluno. Podemos perceber 

dentro da esfera da identidade local/regional faz com que a consciência de uma 

identificação coletiva cresça, o que é enriquecedor para inserção dos jovens a sociedade.  

Para Tadeu Silva (2000), identidade não é um conceito autocontido e 

autossuficiente, embora assim pareça, “identidade é aquilo que se é”, mas ao contrário 

está numa relação de mútua dependência. E normalmente as noções de identidades que 

se abordam em sala de aula restringem os alunos a pensar dentro de uma caixa esse 

conceito de identidade em esferas muito mais nacionais do que locais. Segundo Llorenç 

Prats (2004, p 31) el patrimônio, o mejor dicho, las diversas activaciones de versiones de 

la identidade, ya que ésta, como disse Joan Frigolé, no es unicamente algo que se lleva 

dentro y se siente, sino que también se debe expressar publicamente.  

A identidade é um conceito em que podemos entender a construção do sujeito 

junto a sociedade e que sempre está presente através do patrimônio. Permitir que os 

estudantes tenham conhecimento acerca do patrimônio a sua volta, entender sua história 

e a todos da sua comunidade podem ajudar esses alunos a terem um novo olhar para que 

possam valorizar a história local/regional.  

A construção de identidade do sujeito dentro de uma sociedade parte de coisas que 

os transmitem valores, simbolismos, ideias e visões de quem são ou possam usar. Os 

princípios norteadores de alguém parte da sua concepção de identidade, através do seu 

reconhecimento, criamos elementos que nos permitem construir o que de fato somos.  

A cultura material está relacionada à identidade, destaca a legitimidade e reflete 

os valores do sujeito que a constrói. A forma como esse patrimônio é trabalhado em sala 

de aula faz com que a identidade local/regional faça sentido ao estudante, trazendo 

significados da existência destes espaços para sua vida.  

Sendo assim, as identidades locais/regionais precisam ser abordadas em sala de 

aula para estudar e debater o reconhecimento dos alunos acerca dos seus espaços e 

comunidades que convivem. Buscar a proximidade dos estudantes através das suas 

vivências, saber dosar a teoria e a prática, aplicar o conhecimento histórico além da sala 

de aula para que os estudantes sintam que a história é viva e que são agentes ativos no 

seu tempo.  



29 

 

Cabe a escola, ao professor de História buscar metodologias que abracem as 

temáticas de memória, patrimônio e identidade em sala de aula na busca de uma 

valorização da história local/regional. É entender que o ensino de História precisa ser 

repensado e que necessitamos, enquanto professores, questionar as maneiras como 

conceitos como estes estão sendo trabalhados em sala, isso se de fato realmente são 

pensados. O diálogo entre professor-aluno é necessário para entendermos a demanda do 

que essa nova geração quer aprender, quais são suas expectativas e ao mesmo tempo 

mostrarmos o que eles podem aprender de novo. 

 

CAPÍTULO 2 - (RE)PENSAR O ENSINO DE HISTÓRIA: UMA 

POSSIBILIDADE REAL? 

 

Segundo a LDB, em seu artigo 26, a parte diversificada dos currículos dos ensinos 

fundamental e médio deve observar as características regionais e locais da sociedade e da 

cultura que formam a população brasileira (BRASIL, 1998). Deste modo, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), ao introduzir temas chamados de transversais, buscam 

pensar a pluralidade cultural, possibilitando a escola proporcionar projetos com a 

metodologia da Educação Patrimonial em sala de aula.  

Existe a necessidade de repensar o ensino de História, e pensar como trabalhar os 

temas/conteúdos durante o ano letivo, sair das zonas de conforto e tentar fazer o aluno 

refletir sobre sua comunidade, sua identidade. A partir disso, buscamos na 

interdisciplinaridade a forma de introduzir no currículo de História a Educação 

Patrimonial, como uma junção entre teoria e prática. Segundo Ricardo Oriá apud Moraes 

(2005), a educação patrimonial nada mais é do que uma proposta interdisciplinar de 

ensino voltada para questões pertinentes ao patrimônio cultural. Deste modo, existe uma 

real necessidade de se pensar em mudanças no currículo de História, e nas metodologias 

utilizadas em sala de aula. Destacando a importância da Educação Patrimonial e como 

esta pode possibilitar a estes sujeitos, que são ativos, criarem uma consciência em suas 

respectivas comunidades.  

Sabemos do papel importante que a educação tem no processo de formação do 

cidadão atual e que este venha atuar na sociedade. Contudo, existe uma precarização deste 
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setor nas escolas atuais do Brasil. Sendo assim, necessitamos refletir sobre a prática 

pedagógica e organizá-la em função dos fins e objetivos. Nisso, partimos com a ideia do 

Paulo Freire (2007), que propõe uma educação libertadora, problematizando o 

conhecimento e proporcionando que os estudantes tenham autonomia e consciência 

crítica dos mesmos. Pois como o próprio Freire diz, ninguém se educa sozinho, os homens 

se educam em comunhão.  

Buscamos através da EP uma forma em que o estudante possa construir uma 

criticidade em que ao decorrer das oficinas possa compreender a importância do 

patrimônio em sua comunidade e prepara-lo para torne-se um cidadão que problematize 

as questões pertinentes ao seu redor, assim, podendo olhar para sociedade com um outro 

olhar.  

Um dos principais objetivos da educação brasileira prevista pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9394 de 20 de Dezembro de 1996, é o preparo 

para exercício da cidadania.  

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. (BRASIL, 1996). 

Porém, isso realmente apenas ocorrerá se o ambiente escolar fizer atividades para 

que os alunos possam alcançar tais objetivos. Esse é o momento em que a escola precisa 

assumir o seu papel de responsabilidade, mostrando que a educação esclarece e 

fundamenta a necessidade de instrumento cultural que capacita o estudante sobre a 

compreensão da sociedade, da cultura na qual o mesmo esteja inserido.  

O problema, é que na maioria das escolas brasileiras não existem projetos voltados 

a pensar o patrimônio cultural. E pensando em preservação do patrimônio cultural, a 

escola tem uma importância riquíssima, pois através dela se pode buscar a valorização 

que possibilita uma produção de novos conhecimentos, sendo enriquecedor para a 

cidadania tanto do individual quanto do coletivo. Para Henri-Pierre Jeudy (1990), “o 

patrimônio não se restringe ao monumento, ele busca um novo caminho que é o das 

memórias coletivas”. No entanto, há uma importância do patrimônio no campo 

educacional, pois esta permite a relação no processo de ensino-aprendizagem entre o 

coletivo e a escola.  
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Segundo Luccianne Guedes Martins (2007), o ensino de história tem a 

necessidade de ser repensado, produzir novas experiências educativas para que ocorram 

mudanças no conteúdo e na forma de ensinar. Para a autora, o ensino nas aulas de História 

é um ensino que só reproduz, sem articulação entre os conteúdos, com o discurso distante 

da realidade do aluno. Por isso, elaborar projetos que articulem questões sobre a história 

local e regional com o conteúdo tradicional é relevante para o conhecimento e a 

criticidade ligada à realidade, contribuindo para a construção da consciência do aluno.  

Segundo a autora, memória e esquecimento são partes integrantes da mesma 

moeda, falar de uma implica confrontar-se com a outra. Neste enfoque sobre a história 

local, a aproximação com a realidade dos estudantes estabelece estímulos que os levam a 

pesquisar e obter o conhecimento crítico da região à qual pertence. Assim, a EP possibilita 

a preservação da memória e o estímulo da valorização do seu patrimônio.  

A Chapada Diamantina possui uma relevância histórica para muitos historiadores. 

A região se concentrou na busca do diamante no século XIX. Contudo, sua história existe 

muito antes disso, pois a Chapada foi uma área para os primeiros habitantes daquele 

território. Assim, o município de Iraquara se enquadra nesse processo, afinal as pinturas 

rupestres localizadas no Sítio Lapa do Sol fazem parte deste acervo histórico, uma riqueza 

imensa, todavia, para muitos não é vista desta forma. Por esta razão e pela importância 

histórica, cultural e natural, estes espaços precisam de um trabalho de preservação e 

conscientização, para que este patrimônio consiga sobreviver por mais gerações.  

Uma nova concepção de ensino de História, assumida por diferentes maneiras que 

surgem, pressupõe que os sujeitos, no caso os estudantes, chegam às escolas com uma 

consciência já formada, fugindo assim à visão de que os estudantes de História seriam 

recipientes vazios, onde o professor depositaria, na analogia à crítica de Paulo Freire, seu 

conhecimento histórico construído na academia.  

Segundo Luis Fernando Cerri (2010), ao ensino de História caberia o papel de 

levar ao modo sistematizado e racionalizado, no sentido de organização e distribuição dos 

saberes possuídos e construídos, de um modo humanista, a consciência histórica que os 

alunos já possuem, e que pressupõe também a posse de certos tipos e quantidade de 

conhecimentos históricos, dos quais estes sujeitos já se apropriam, voluntária ou 

involuntariamente, na orientação para suas vidas práticas.  



32 

 

O conhecimento histórico possibilita posicionamentos diante da vida, do mundo 

e da sociedade em que cada sujeito estaria inserido. Exemplos visíveis de apropriação do 

conhecimento histórico como orientação para a vida prática podem ser percebidos nos 

discursos dos próprios estudantes. O ensino de História pode contribuir para a expansão 

da articulação que ofereça recursos ao sujeito com os quais ele pode sistematizar sua 

orientação temporal e se posicionar em seu tempo de modo mais claro. Essa pode ser 

considerada também uma orientação para a vida prática, que por acontecer no tempo 

presente, sendo influenciada pelos outros dois tempos, depende fundamentalmente de 

uma orientação temporal.  

Segundo Joan Pagès apud  Rüsen (2003), a orientação temporal da vida e a criação 

de uma identidade histórica são funções essenciais para consciência histórica. Com o 

conhecimento histórico, se constrói uma competência narrativa, que aglomerando a 

orientação para vida prática, num âmbito mais geral, e a orientação temporal, 

instrumentaliza os sujeitos a narrar sua história de vida e de sua comunidade, narrativa 

esta que lhe proporciona dialeticamente caminhos a seguir.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999), a História tem profunda 

relação com a memória, por isso tem como compromisso possibilitar que as novas 

gerações não entrem em um processo de esquecimento do seu passado e de suas origens, 

o que compromete a construção das identidades individuais e coletivas. O ensino de 

História precisa passar por mudanças dentro do seu currículo. Não apenas ficar presa ao 

livro didático ou conteúdos tradicionais, precisa valorizar o passado histórico e as 

peculiaridades regionais, entender os processos históricos ocorridos nos espaços onde 

estão seus alunos e explorar isso para construção do conhecimento. É entender que a EP 

visa formar estudantes que se identifiquem como sujeitos históricos, e construam sua 

identidade. 

Durante os estágios, sejam eles obrigatórios ou não, encontram-se relatos de 

estudantes que as aulas de História eram baseadas em uma aula explicativa no quadro 

onde posteriormente se passava uma atividade para responder através do livro didático, 

um famoso quadro de reprodução do ensino, fazendo assim para muitos estudantes a aula 

de História ser “chata”. E por mais horroroso possa parecer, isso é frequente em muitas 

escolas, e mecanismos aceitos pela própria escola para dar conta do alto número de 

conteúdos existentes no currículo. Uma metodologia onde o aluno é incapaz de refletir 

criticamente sobre qualquer ponto que possa vir a ser trabalhado em sala.  
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O sistema escolar de modo geral, e o ensino de História de forma mais específica 

é arcaico. Essa estrutura de ensino não faz sentido para os alunos desta nova geração que 

vive em contato com internet, televisão e outros recursos da tecnologia. O simples “buscar 

no google” faz com que as metodologias utilizadas com nossos avós e pais não surtam 

efeitos em sala de aula. É necessário buscar novas estratégias para que se possa discutir 

algo muito além do conteúdo. 

O ensino de história parte de um sentido onde os estudantes entendam-se como 

sujeitos históricos, segundo uma própria interpretação de onde vivem. A competência 

narrativa dos alunos faz com que os mesmos se vejam como parte do processo, e não 

como se a história fosse algo a parte de suas vidas. Desta forma, podemos perceber que o 

conhecimento teórico levado pelo professor e as vivências dos alunos articulam-se através 

das experiências do passado e os valores que a elas são dados. Para Schimdt, Barca e 

Martins (2010. p. 59) habilidade da consciência humana para levar a cabo procedimentos 

que dão sentido ao passado, fazendo efetiva uma orientação temporal na vida pratica 

presente por meio de uma recordação da realidade passado.  

Assim, a importância da História Local nas aulas de História. Vemos que esse 

recorte possibilita o aluno a perceber a sua história e entendendo a sua realidade e 

percebendo como sujeito histórico. Para Cerri (1996), ensinar a pensar e a agir na história, 

autonomizar para possibilitar a convivência em bases melhores. A História Local é 

fundamental que os estudantes entendam as relações que existam entre o lugar onde 

vivem e o mundo, porque assim eles conseguem refletir acerca dos acontecimentos 

históricos, propondo que tenham uma visão crítica e construindo sua própria opinião. 

Segundo Haigert, Machado e Possel (2003), ensinar tendo como instrumento só o 

livro didático restringe muito a atividade do educador. Normalmente os livros são 

generalizados e não abordam questões locais, e isso acaba dificultando o trabalho em sala 

de aula, além da própria questão da “avaliação” ser algo “importante” para avaliação dos 

estudantes, muitos professores acabam indo por um caminho de seguir o livro didático do 

que problematizar questões da história-local.  

Vale a pena expandir o conhecimento além de um livro didático em uma sala de 

aula, abrir as portas da comunidade para as aulas de História, socializar os conhecimentos 

dos estudantes sobre sua própria comunidade e agregar com a teoria, fazendo que teoria 

e prática se complementem uma a outra. Busca-se também que consigam entender que 
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estas pinturas tem um valor, uma representação e significado e que a comunidade pode 

ter um comprometimento e importância para sua preservação.  

Segundo Martins (2003), precisamos encontrar novos caminhos para o ensino, 

buscando um educar comprometido com a formação do ser humano como cidadão. A aula 

de História dever despertar interesse no estudante, levando-os a perceber que eles são 

sujeitos históricos que podem transformar o que está a sua volta. A proposta de uma aula 

sobre Educação Patrimonial pode proporcionar uma experiência diferenciada ao 

estudante, pois pode provocar uma discussão em sala que parta do seu conhecimento, 

junto à memória e ao embasamento teórico levantado pelo professor.  

Existe a necessidade de articular aulas que envolvam a história local como um 

conteúdo com troca de experiências para construção da criticidade da ideia de patrimônio 

que ajude os alunos na identificação da sua realidade com o objeto. Para Martins (2003), 

a construção de um conhecimento crítico da realidade, contribui para a construção da 

consciência histórica do aluno e o amadurecimento de sua cidadania. 

 

2.1 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ENSINO DE HISTÓRIA: UMA 

METODOLOGIA BUSCANDO A IDENTIDADE CULTURAL.  

 

A proposta da EP surge com o objetivo de conscientização das comunidades, 

valorizando a importância da preservação dos espaços locais. E isso pode ser realizado a 

partir da parceria com a população na conciliação de todos, resguardando a memória. 

Segundo Itaqui ao se referir: 

O trabalho da Educação Patrimonial é levar os indivíduos a um processo ativo 

de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, 

capacitando-o para uma melhor utilização destes bens e proporcionando a 

geração e a produção de novos conhecimentos, tendo assim um contínuo 

processo de criação cultural. (ITAQUI, 1998, p. 20). 

A compreensão de que estas pinturas têm importância para a história local 

significa entender que se a preservação não for efetuada, pode ocorrer que os sítios em 

foco venham a se perder e essa memória venha a ser esquecida, sendo assim, Nascimento 

aborda a importância destas pinturas: 

Pensar a respeito das possibilidades dos humanos primitivos em Iraquara, seus 

feitos, suas técnicas para utilizar e ou modificar os recursos naturais, o 
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desenvolvimento de tecnologia apropriada para alcançar seu desejo de registrar 

nas paredes das grutas o seu cotidiano, certamente foi recheado de muitos 

desafios. (NASCIMENTO, 2012, p. 88). 

Para Soares (2003), a melhor forma de conservar a memória é lembrá-la. A partir 

das aulas de História, através da Educação Patrimonial, pretende-se assegurar a 

identidade e despertar, com isso, a curiosidade dos estudantes para que busquem 

informações sobre sua cultura, sobre sua história, sobre a realidade das quais não 

conhecem em relação a seu local. Primeiro passo é conhecer os estudantes, o seu 

cotidiano, sua cultura para, a partir disso, fazê-los adquirirem novos conhecimentos. A 

descoberta sobre a história local é interessante para que estes estudantes se vejam como 

sujeitos históricos em construção, e assim entenderem que fazem parte das mudanças, e 

da preservação da memória e cultura do lugar.  

Essa nova proposta de Educação Patrimonial gera uma curiosidade pelos 

estudantes sobre o desconhecido, o “novo”. Afinal, em geral, estudantes são curiosos e 

gostam de assuntos que despertem essa curiosidade. Assim, a EP pode incentivar a busca 

pelo conhecimento que merece atenção dos professores de História: a busca pelos 

patrimônios locais com o objetivo de motivar essa identidade cultural. Segundo Freire 

(1996), não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe 

pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo 

que fazemos.  

Para Funari (2003), não há identidade sem memória. O Brasil é um país onde 

sempre houve uma ausência de interesse da maioria na questão sobre patrimônio e 

preservação. É raro em salas de aula de História haver esse debate sobre respectivos 

assuntos, com isso, é evidenciada a importância das aulas de EP na busca da preservação 

da memória coletiva e individual. Assim, a construção do patrimônio e cultura determina 

para cada lugar a História e memória.  

Segundo Pesavento (1993), a criação de uma identidade, através de um passado 

histórico, tem como base a questão da memória que seleciona, inventa, cria, manipula, 

recorta o passado segundo interesses de um grupo ou pessoa. Ao falar da questão de 

memória é bom ressaltar o esquecimento que faz parte do mesmo ponto, desta forma, 

também percebemos a necessidade da preservação para manter a memória dos costumes, 

hábitos.  
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Entender essa relação de pertencimento ao local é importante para construção da 

identidade e memória de uma sociedade. Segundo Stephanou (2002), o ensino de História 

assume a perspectiva da Educação Patrimonial, ele se constituirá como prática cidadã, 

contribuindo no processo de capacitar o estudante a realizar a leitura do mundo, 

reconhecer-se nele, identificar suas relações de pertencimento e perceber o quanto o 

presente possui influência do passado.  

A valorização do patrimônio da história local busca estabelecer um vínculo com 

o estudante. Estimular o conhecimento e a preservação da memória coletiva é um 

exercício de cidadania, pois a partir do entendimento de ser cidadão, podemos entender o 

direito da construção da própria cultura, logo, se garante o direito dos indivíduos à 

memória.  

  As aulas com EP são diversificadas que podem trabalhar de forma 

interdisciplinar, pois possui um acervo tão vasto que pode levar com que inúmeros 

componentes de uma escola trabalhem paralelo as aulas de História, assim criando uma 

ligação muito maior com a história local para os estudantes. Articular um material rico de 

informações que facilitem o processo de ensino-aprendizagem é de extrema importância 

na construção do conhecimento.  

  Inserir as pinturas rupestres de Iraquara na história local desperta curiosidade para 

alguns sobre as pinturas. É intrigante isso, pois percebemos que, ao inserir os estudantes 

no contexto histórico, eles acabam descobrindo conhecimentos que eles mesmos 

possuíam, porém, estava apenas desorganizado. E cabe ao professor refletir sobre seu 

papel como mediador da construção do conhecimento, e também como mecanismo 

essencial para os rumos de uma sociedade, motivando o estudante a compreender a 

História da sua região.  

 Segundo André Prous (2007), por ‘arte rupestre’ entendem-se todas as inscrições 

(pinturas ou gravuras) deixadas pelo homem em suportes fixos de pedra (paredes de 

abrigos, grutas, matacões, etc. Deste modo, é preciso pensar que desde as populações pré-

coloniais até os dias atuais buscamos inúmeras formas de nos comunicarmos com o 

mundo, e os grafismos encontrados mostram a forma como esses homens antes de uma 

escrita conseguiam por meio de figuras do cotidiano falar sobre seu cotidiano.  
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Figura 4: Pinturas rupestres, Sítio Lapa do Sol, Iraquara 

Fonte: Fotografia realizada pelo autor em 2015 

 

 Refletir aulas capazes de aguçar a criatividade do estudante, encontrar caminhos 

que façam sentido na sua aprendizagem ou que construa um conhecimento de relevância 

para sua própria identidade são provocações interessantes a serem traçadas para uma 

metodologia das aulas de História. Entender que o ensino necessita de avanços, e a 

Educação Patrimonial proporciona isso com todo material disponível nos leva a pensar 

quantos projetos podemos produzir.  

 A conscientização no município de Iraquara através da EP tem uma importância 

que vai além da sala de aula. A valorização e preservação dos patrimônios locais, a própria 

identidade construída pelos populares, a memória preservada entre aqueles que vivem 

próximo destes locais e buscam o zelo pela História. Com a Educação Patrimonial as 

aulas de História podem achar um caminho para a formação de sujeitos históricos e 

críticos, indivíduos ativos no processo de conhecimento e criação cultural.  

O patrimônio não pode ser visto exclusivamente a partir dos museus, necessita das 

vivências e da valorização da comunidade. Pois, essa valorização do Patrimônio está 

ligada a experiência e apropriação do que faz os habitantes, e que se perpetua a cada 

geração. Assim, essa valorização ajuda a comunidade entender o seu entorno natural e 

cultural de tal forma que descobrem o significado das relações sociais, culturais e até 

mesmo ecológicas que estão presentes ao seu redor.  
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A Educação Patrimonial promove reflexões sobre valores, preservação, memória 

e as atitudes dos locais. As visitas educativas em espaços como museus ou sítios 

arqueológicos, por exemplo, exigem uma sequência didática que os leva ao conhecimento 

dos bens patrimoniais para poder compreender e para estimular esses bens, e até mesmo 

a sua própria valorização, no intuito de promover o respeito daquilo que se conserva.  

De acordo com Tumelero (2007), valorizar a história indígena de longa duração 

como modo de facilitar a percepção de que o mundo em que vivemos é o resultado 

cumulativo do esforço e as transformações ocorridas muito lentamente através de 

gerações. A forma como este assunto é abordado na escola de forma bem superficial e 

inadequada, de um modo como se isso só tivesse ocorrido na Europa, é um ingrediente a 

mais para que os alunos não se interessem pelo assunto.  

Automaticamente nos remete a pensarmos como é o Brasil. Afinal, só contamos a 

história do nosso país a partir da chegada dos portugueses, é como se não houvesse nada 

antes deles. E sabemos que não é bem assim, as pinturas rupestres espalhadas pelo Brasil 

mostram como populações pré-coloniais viveram aqui em território brasileiro e quando 

trazemos essa discussão para a Bahia, no caso Iraquara, o sítio Lapa do Sol revela a 

riqueza histórica que temos aqui.  

 

 

Figura 5: Sítio Lapa do Sol em Iraquara 

Fonte: Fotografia realizada pelo autor em 2014 
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A imagens 4 e 5 apresentadas anteriormente, foram mostradas aos alunos durante 

as oficinas, buscou refletir sobre como era o cotidiano destas populações pré-coloniais e 

propormos uma reflexão sobre a importância da preservação destes ambientes para 

história regional e local.  

Uma das formas pensadas para trabalhar Educação Patrimonial nas aulas de 

História é por meio de oficinas. Segundo Tumelero (2007), a atividade prática possibilita 

maior interação, desenvolvimento e reflexão sobre o tema proposto e, principalmente, a 

construção do conhecimento por parte do aluno.  Essa nova forma de pensar a aula motiva 

os alunos, a construção da identidade cultural, a tentativa de formular uma memória 

coletiva e construir uma valorização do patrimônio. 

A EP permite que o aluno possa se libertar, aprender a interpretar sua cultura e a 

“ler” o mundo, construindo estudantes que entendam sua importância na história, e que 

se percebam enquanto sujeitos críticos dentro da sociedade, por isso, a EP é muito mais 

que uma forma de ensino, ela abre portas para a conscientização acerca do valor do 

patrimônio. Para Tumelero: 

Podemos usar a metodologia de educação patrimonial no sentido de libertá-la 

daquilo que o oprime. Não se trata de indicar receitas prontas ou estabelecer 

metas de “libertação” dessa comunidade, mas que a educação patrimonial gere 

uma autonomia de pensamento crítico e leitura da realidade local, de forma 

que a comunidade passe a reivindicar aquilo que lhe é de direito ou perceba 

necessidades novas para a melhoria de sua qualidade de vida. (TUMELERO, 

2007. p. 83). 

Nas escolas os currículos estão sobrecarregados, com disciplinas que possuem 

pouco tempo em sala de aula para desenvolverem atividades que realmente gerem 

conhecimento para seus alunos. O currículo escolar atual se limita em uma concepção de 

ensino tradicional visando a avaliação e, consequentemente, a nota, buscando somente 

preparar os alunos para o ENEM, isso faz com que os alunos desestimulem a sua 

aprendizagem. A EP busca justamente tornar esse processo mais próximo, de caráter 

interdisciplinar, viabilizando que os alunos de fato façam parte deste processo de ensino-

aprendizagem.  

Segundo Delazeri (2007), recursos podem ser usados como motivadores para 

qualquer área do currículo ou para reunir áreas aparentemente distantes no processo de 

ensino aprendizagem. Pensar em inserir EP no currículo escolar viabiliza uma 
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metodologia em que valorize o patrimônio no ensino formal, fazendo que os alunos 

interajam nas atividades propostas e criem uma experiência frutífera juntamente aos 

professores.  

O professor tem um papel importantíssimo neste processo, porque parte dele 

proporciona o despertar do estímulo no aluno. Esse interesse o leva a desenvolver 

atividades e procedimentos que busquem no passado o conhecimento da história local e, 

através disso, construir um novo conhecimento. A escola precisa aprender a lidar com a 

pluralidade de culturas, assim como reconhecer os diferentes sujeitos socioculturais que 

habitam em seu contexto, apoiar as manifestações sociais e valorizar as diferenças. A 

escola sempre teve dificuldade em lidar com as questões de pluralidade e de diferença, 

silenciá-las e neutralizá-las foi historicamente o caminho mais cômodo, gerando a 

homogeneização e a padronização.  

Considera-se geralmente a diferença como um produto derivado da identidade, ela 

é a referência, é o ponto de partida do qual relativamente se define a diferença. Ambas 

pertencem a cultura, e devem ser compreendidas num processo de produção simbólica e 

discursiva. A identidade, assim como a diferença, é uma relação social, e estão sujeitas a 

vetores de força e poder, sendo impostas e disputadas. 

Segundo Klamt e Soares (2007), conceitos básicos são necessários para a 

implementação da temática de patrimônio cultural em sala de aula. Entender conceitos 

como memória e cidadania, por exemplo, fazem parte deste exercício, com a cidadania 

se constrói o direito à diferença, onde cada pessoa tem o direito de praticar suas atividades 

quais elas sejam, desde que respeite o outro. A memória, para Klamt e Soares, é a 

valorização da memória e da identidade regional, através de um processo de identificação, 

reconhecimento e valorização do patrimônio. 

A importância de fazer com que os alunos não possuam somente consciência 

patrimonial na parte teórica, e sim, sejam levados a conhecer a história da sua cidade. 

Principalmente que eles reconheçam-se como sujeitos históricos, perpassando pela 

valorização do patrimônio até a consciência de memória, da individual até a coletiva. Para 

Prado e Macedo (2013), conhecer o lugar onde se vive, como se deu sua formação, a 

forma de integração entre os elementos humanos que o compõe, sua organização política 

e cultural, enfim, sua história permite ao sujeito compreender sua sociedade, e dessa 

forma, agir em sua realidade. 
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2.2 O ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL/REGIONAL 

 

Trabalhar a história local/regional nas aulas de história é fundamental para a 

aproximação do estudante com a disciplina. O professor, ao pensar essa proposta para o 

ensino, busca caminhos históricos através do espaço para lidar com os processos 

ocorridos nesses lugares.  

Um dos problemas frequentes que dificulta os professores ao ensino de História 

local/regional é que muitos alegam a falta de material para exercer a aula. Outro ponto a 

ser refletido são as formações acadêmicas destes professores, afinal, precisa de uma 

avaliação sobre se estes educadores tiveram uma formação adequada para trabalhar isso 

em sala de aula.  

Em certo momento, uma professora desabafa com algo que chama atenção. 

Segundo ela, que pediu para seu nome não ser revelado, “os alunos não tem nenhum 

interesse em temas como estes. Afinal, a única coisa que interessa a eles são conteúdos 

que caem no ENEM”. De fato, os alunos se preocupam com o Exame Nacional do Ensino 

Médio, mas discordo ao momento que ela diz sobre a falta de interesse destes estudantes. 

Desde que entram na escola, os alunos são condicionados a um currículo que apenas visa 

a nota que será obtida através de uma avaliação, e em momento nenhum existe uma 

problematização em sala sobre a história local/regional para que estes alunos reflitam 

sobre o que ocorre ao seu redor. Assim, condicionados a um sistema onde o que importa 

é a nota junto com metodologias distantes de sua realidade, esse distanciamento realmente 

tende a acontecer. Para Caimi: 

Eventualmente, temas da história local/regional aparecem nas séries finais do 

ensino fundamental, isso quando são expressivos no contexto da história 

nacional, como por exemplo, Canudos, Contestado, Guerra dos Farrapos, 

Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, dentre outros. E no ensino médio, 

apenas no caso de a escola fazer a opção por estudos regionais, haja vista a 

tendência de organizar os programas de história de acordo com as necessidades 

de preparação para o vestibular, prescindindo, assim, da história local/regional 

(CAIMI, 2010, p. 70). 

A verdade é que o ensino de História local/regional deve ter mais atenção dos 

professores pela importância do tema proposto. A utilização de um ensino interdisciplinar 
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com uma proposta metodológica da EP fazendo com que esse processo de ensino-

aprendizagem desenvolva aspectos críticos dos educandos. A Educação Patrimonial 

possui uma importância na formação social e construção de cidadania do aluno, onde essa 

compreensão do passado parte das histórias, lendas e tradições que acontecem em sua 

comunidade. Segundo Junior e Guillen: 

Aplicar a história local na contemporaneidade se assemelha a tarefa de 

compreender que a história está presente em diversos lugares, em todos os 

momentos. De que o local, está diretamente relacionado aos espaços e 

contextos para além de um ambiente definido e onde as circunstâncias 

sociopolíticas, econômicas e culturais vivenciadas no cotidiano de cada 

indivíduo interfere e são modificadas por esses mesmo sujeitos. (JUNIOR, 

GUILLEN, 2016, p. 3) 

A reflexão sobre a história local/regional não interfere a história nacional. Os 

patrimônios são representações culturais de diversos grupos sociais, são reflexos da 

identidade de uma comunidade, de uma cultura através de simbolismos expressados que 

podem sem explorados em sala de aula. E o professor ao explorar isso, deve encontrar 

uma forma com que os alunos se interessem em participar dessa discussão.  

O ensino de história local/regional parte da necessidade que os estudantes tenham 

voz em sala de aula, dar lugar aos assuntos que são excluídos pelos conteúdos chamados 

de “tradicionais”. A memória que aquele grupo social possui são pontos chaves para 

construção de uma identidade cultural. E nesse eixo de ensino-aprendizagem o professor 

de história é um personagem que media a teoria e prática para orientar o educando nesse 

processo de aprender.  

Ensinar a história local/regional é uma tarefa onde o professor de história precisa 

articular o passado com a realidade do estudante de forma crítica e faça sentido para o 

mesmo. É através desta metodologia, da relação entre os conteúdos que a história local 

precisa ser valorizada na construção da cidadania.  

A importância do ensino da história local/regional faz sentido quando o cotidiano 

do aluno tem relevância e como isso é direcionado durante as aulas, na sua forma empírica 

buscando as relações do geral com o local. Assim, a escola, como uma ponte de 

proximidade nessa construção do conhecimento, faz com que tenha mais informação para 

comunidade. Portanto, a história local/regional entende-se como um espaço onde o 

processo de construção de identidade parte das ações de reflexão destes sujeitos históricos 
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tanto no passado como no presente, e como estabelecem essas relações dentro de seus 

grupos sociais. 

Uma reflexão que devemos fazer na perspectiva do ensino de história 

local/regional é entender em primeiro lugar a sua importância e criar mecanismos 

pedagógicos para que não seja apenas como um outro conteúdo a ser trabalhado em sala. 

É de fato buscar metodologias para pensar a realidade do aluno, traçar metas para que 

novas fontes surjam no ensino de História como uma forma de identificar modelos de 

ensino de história local/regional.  

Partimos do princípio de que o ensino de História tem como principal objetivo 

formar sujeitos críticos e agentes da história na sociedade. Através do uso de conceitos e 

debates realizados em sala de aula buscamos entender o presente através do passado. 

Assim, pensar em preservar e valorizar o patrimônio e a memória através do ensino de 

história local/regional como construção da identidade e criticidade destes sujeitos são 

objetivos primários do ensino.  

Para que isso de fato ocorra, a escola precisa ser parceira desse projeto, 

favorecendo que os professores tenham mais autonomia em suas metodologias, mais 

liberdade nas metodologias utilizadas em sala de aula. Cabe a escola refletir sobre o seu 

próprio currículo, incluindo o PPP onde devem implementar a ensino de história 

local/regional em seus componentes curriculares de forma interdisciplinar, para que assim 

o cotidiano dos seus alunos possam participar do ambiente escolar de forma mais 

frutífera.  

Mas também é responsabilidade do professor de História, encontrar formas, 

caminhos para que o ensino da história local/regional seja introduzida em suas aulas. É 

resgatar os alunos que muitas vezes estão desgastados com o sistema de ensino que vive, 

e não vê sentido no ensino de História, cabe ao professor agir, tomando medidas para que 

o ensino de algo próximo ao seu convívio apareça nas suas aulas para que desperte o 

interesse do educando cada vez mais.  

O ensino da história local/regional não é dizer qual é o assunto A ou B, mas sim 

buscar um conhecimento local para trabalhar com os alunos, mostrar que sua localidade 

tem história e ela acontece a todo o tempo, fazê-los entender que a história é viva e assim 

encontrar formas de transmitir para sala de aula.  
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Sendo assim, não se pode negligenciar o ensino da história local/regional no 

ensino de História, precisa ser bem trabalhada não só por uma ética de ensino, mas a real 

importância que ela tem para aqueles que estão em sala de aula; para que assim a relação 

entre aluno/professor possa gerar um conhecimento que chegue até as comunidades 

locais. 

 

CAPÍTULO 3. RELATOS DE EXPERIÊNCIAS: A EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL COMO ATIVIDADES PRÁTICAS NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 

O Ensino de História precisa ir muito além do conteúdo e sua aplicação de 

conceitos, necessita se refletir e explorá-los para uma compreensão dos estudantes acerca 

dos seus significados. Desse modo, a Educação Patrimonial é uma metodologia que 

abarca os bens culturais como principal fonte para o ensino de História, traçando objetivos 

no processo de ensino-aprendizagem, no qual os alunos consigam entender que são 

sujeitos da história, e assim, reflitam sobre a valorização do patrimônio.  

Nesse sentido, as oficinas sobre Educação Patrimonial foram importantes para 

construção do conhecimento junto aos estudantes. As mesmas realizadas no Colégio 

Estadual Dom Pedro II, localizado no Centro na Coração de Maria com as turmas do 1º 

ano do Ensino Médio. A partir da experiência, o aluno pôde vivenciar a construção 

cotidiana das populações pré-coloniais a partir das pinturas rupestres. 

Inicialmente partimos com oficinas ofertadas a duas turmas do 1º ano do Ensino 

Médio, contudo devido a algumas desistências ficamos apenas com uma turma, ao todo 

participaram das oficinas 15 estudantes. Nesse processo das oficinas uma professora nos 

apresentou a turma, mas durante o processo não houve interferência. As oficinas foram 

importantes pois paralelo a pesquisa existia um programa no Colégio sobre “a evolução 

do homem na sociedade” e justamente as turmas no 1º ano ficaram responsáveis por 

falarem do “início da escrita” e com isso as oficinas tiveram um boa aprovação da direção 

junto a coordenação.  

Buscamos trabalhar a oficina em duas partes, pelo curto tempo que possuíamos – 

tempo este dado pela escola devido a uma semana de provas que estava próximo 

procuramos dividir em uma parte teórica: em que iniciaríamos compreender o 

conhecimento prévio dos estudantes sobre os conceitos que iriamos trabalhar e 
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posteriormente uma atividade prática, com a reprodução das pinturas rupestres através de 

desenhos elaborados pelos alunos com pigmentos naturais. 

 

 

Figura 6: Edifício do Colégio Estadual Dom Pedro II, Coração de Maria 

Fonte: Fotografia realizada pelo autor em 2019 

 

Pensando na forma de aprendizagem que o estudante tem, é interessante buscar 

metodologias mais lúdicas para o ensino. A reprodução de técnicas das pinturas rupestres 

neste caso remete ao estudante a possibilidade de entender o processo de comunicação 

das populações pré-coloniais, e isso gera um conhecimento tanto teórico quanto empírico.  

Essa experiência com as pinturas rupestres no Ensino de História faz com que os 

estudantes entendam o surgimento da escrita, como esses homens viviam, mas também a 

partir do intermédio do professor, possam repensar a origem da história do Brasil, por 

exemplo. Afinal, esses vestígios arqueológicos estão em território nacional com datações 

muito anteriores à chegada dos portugueses. É identificar a história nacional, regional e 

local e pensar nisso como um todo.  

Assim, partimos para a realização de oficinas de Educação Patrimonial no Ensino 

de História, com atividades experimentais, baseando-se em observação, registro, 

exploração e apropriação, onde os alunos pudessem discutir sobre os temas selecionados 

em sala de aula. Portanto, como as populações pré-coloniais se baseando em pigmentos 

naturas, e deste modo, apropriando-se do conhecimento utilizado no passado para se 

comunicar. De acordo o Guia Básico da Educação Patrimonial da Horta, Grunberg e 

Monteiro (1999), estabelece que a Educação Patrimonial deve ser baseada em algumas 

etapas fundamentais:  



46 

 

 

ETAPAS RECURSOS OBJETIVOS 

Observações Exercícios de percepção visual/sensorial, por meio de 

perguntas, manipulação, experimentação, comparação, 

anotações, jogos de detetive, etc. 

Identificação do bem cultural, sua função é 

significado  

Registro Desenhos, descrição verbal ou escrita, gráficos, 

fotografias, maquetes, mapas, plantas baixas etc. 

Fixação do conhecimento percebido, 

aprofundamento da observação e análise crítica; 

desenvolvimento da memória, pensamento lógico, 

intuitivo e operacional.  

Exploração  Análise do problema, levantamento de hipóteses, 

discussão, questionamento, avaliação, pesquisa em 

outras fontes como bibliotecas, arquivos, cartórios, 

jornais, revistas, internet etc.  

Desenvolvimento das capacidades de análise e 

julgamento crítico, interpretação das evidências e 

significados.  

Apropriação Recriação, releitura, dramatização, interpretação em 

diferentes meios de expressão como a pintura, escultura, 

dança, música, poesia, texto etc.  

Envolvimento afetivo, internalizado, 

desenvolvimento da capacidade de auto expressão, 

apropriação, participação criativa, valorização do 

bem cultural.  

Tabela 1: Etapas para metodologia da Educação Patrimonial em sala de aula 

Fonte: Guia Básico da Educação Patrimonial 

 

Se baseando nessas metodologias, partimos com o primeiro ponto: a observação. 

Antes de tudo, estávamos em uma aula de História e buscamos saber o que os estudantes 

achavam, pensavam sobre a disciplina. De forma quase unanime a resposta foi: história 

é muito chato, e para ser bem sincero, não foi uma resposta que causa espanto, vindo do 

corpo estudantil. Isso parte de muitas metodologias mecanicistas e de reprodução de um 

conteúdo arcaico.  

Esse primeiro contato, consiste em motivar os alunos a participarem da aula, 

perguntando aos estudantes o que entendiam de patrimônio, cultura, identidade, e de 

acordo ao que iam falando, cabe ao professor mediar os questionamentos levantados pelos 

alunos. Nesse processo, buscamos levar os alunos a entenderem o objeto, seu significado, 

e através disso, desenvolver nos estudantes o valor simbólico que o patrimônio possui.  



47 

 

O registro pode acontecer de diversas maneiras, a utilizada nessa oficina foram as 

imagens das pinturas rupestres do Sítio Lapa do Sol. É interessante mostrar aos estudantes 

o que estamos tratando, falar o que queremos preservar e por quê. Não faria sentido falar 

algo e não mostrar o objeto que estamos analisando. Entender o desenvolvimento dos 

alunos e como eles pensam sobre o patrimônio.  

No terceiro ponto, a exploração: o professor junto com os alunos devem levantar 

um problema e questionamentos acerca do tema proposto, no caso, a preservação 

patrimonial. O estudante terá mais aproximação com o que é discutido e começará a 

desenvolver um pensamento crítico sobre a preservação patrimonial e interpretações 

sobre o seu significado e impacto em sua comunidade. 

No último ponto, a apropriação, é o momento em que o estudante consegue 

perceber de forma mais clara a cultura material e imaterial, entender que o patrimônio é 

uma herança local e regional. E assim, permite o estudante através de si mostrar para a 

comunidade que o patrimônio que conhece possui valor histórico e patrimonial.  

 

3.1 CONHECENDO O DESCONHECIDO: O PRIMEIRO CONTATO ATRAVÉS DA 

“TEMPESTADE DE IDEIAS” 

 

Começamos com um diálogo com os estudantes apresentando o que iriamos 

trabalhar, os passos que seriam desenvolvidos e o que gostaríamos de concluir ao término 

das oficinas. Utilizamos no primeiro contato recursos audiovisuais e o quadro branco, 

buscando a todo momento identificar os conhecimentos primários sobre o que iríamos 

explorar no que iríamos desenvolver ao longo do tempo.  

A sondagem feita, no primeiro contato, para saber sobre os conhecimentos prévios 

dos alunos em relação à história local, sobre o que é patrimônio, sobre o que são pinturas 

rupestres de forma bem aberta. Perguntei aos estudantes como eram os homens antes da 

escrita, o que eles sabiam da história do Brasil antes da chegada dos portugueses, o que 

era um sítio arqueológico. Para Horta, Grunberg e Monteiro: 

Nada substitui o objeto real como fonte de informação sobre a rede de relações 

sociais e o contexto histórico em que foi produzido, utilizado e dotado de 

significado pela sociedade que o criou. Todo um complexo sistema de relações 
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e conexões está contido em um simples objeto de uso cotidiano. (HORTA, 

GRUNBERG e MONTEIRO.1999  p.7) 

No ensino de História podemos entender os processos históricos, contextualizar e 

problematizar o objeto no intuito de entender a história de uma determinada sociedade. 

Assim, dialogando com os alunos acerca do que foram falando, mediei com o 

conhecimento teórico sobre o que era patrimônio, cultura e identidade e como todas elas 

estavam interligadas para preservação histórico cultural.  

Voltando à tempestade de ideias, é interessante observar como os alunos se 

comportaram com as perguntas. Quando se foi perguntado o que era cultura, 

responderam: 

Algo que vem passando de geração em geração de um determinado povo (M.V) 

Cultura é algo relativo, por que existem diversas culturas e assim não posso 

determinar algo, logo após disse: “cultura é tudo aquilo que nos foi ensinado” 

(R.M)  

Cultura era tradições e costumes (C.S) 

Ao serem perguntados sobre o que era patrimônio a aluna P disse que entendia 

patrimônio como “bens de uma pessoa” e a aluna R falou que “era algo designado pelo 

valor histórico”. Porém, a maioria dos alunos não falava o que achava. A partir disso, 

comecei a falar o que era patrimônio, dando exemplos práticos de bens materiais e 

imateriais. Aproximando regionalmente dos estudantes pontos que pudessem, através de 

algo e buscar uma compreensão mais simples, assim utilizando exemplos como Cidade 

de Cachoeira ou o Centro Histórico de Salvador ou falando sobre a capoeira, danças e 

comidas típicas da região eles foram assimilando as diferenças de um para o outro.  

Posteriormente, passando no projetor diversas formas culturais expressadas em 

vários povos no território nacional desde o sertanejo, às comunidades indígenas. Dado 

isso, chegamos a conclusão de que não existe um conceito universal para cultura, porque 

cada comunidade mostrada em sala olhava para sociedade de formas diferentes.  

Na segunda parte da oficina, começamos mostrando as pinturas rupestres do Sítio 

Arqueológico Lapa do Sol. As imagens foram selecionadas que foram apresentadas neste 

texto, para refletir o cotidiano dos homens que passavam no local da Lapa do Sol no 

período dos homens pré-coloniais com o objetivo de direcionar com mais facilidade o que 

estávamos propondo. 
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A partir disso, começamos a debater como eram os povos pré-coloniais e como 

eram seus costumes, mas diferente de muitas aulas de História que olham através de um 

currículo europeu, analisamos a partir dos grafismos encontrados no sítio Lapa do Sol. 

Solicitei aos alunos que falassem as semelhanças e diferenças das imagens mostradas com 

o que conheciam e expressassem o que essas representações significavam em suas 

opiniões.  

 

Figura 7: Representação do Sítio Lapa do Sol, Iraquara 

Fonte: Fotografia realizada pelo autor em 2015 

  

A imagem acima que representado por tais populações foi apresentado aos 

estudantes durante a oficina e questionados os estudantes responderam por que os homens 

iriam desenhar imagens de animais e por este fio condutor iniciamos a reflexão da forma 

utilizada por essas populações para comunicar o seu cotidiano.  

Um outro ponto levantando foi sobre o conhecimento do que seria um sítio 

arqueológico e se já ouviram falar do Sítio Lapa do Sol. Nenhum deles conheciam ou 

ouviram falar, a verdade é que muitos nem sabiam da existência de pinturas rupestres na 

Bahia. Então, nesse momento, falamos sobre o Lapa do Sol, que foi um local em que as 

populações pré-coloniais viviam a centenas de anos e utilizavam as rochas como estrutura 

para criarem narrativas do seu cotidiano.  

É interessante perceber que, ao mostrar as pinturas rupestres, gera-se uma 

curiosidade nos alunos, que buscam saber como eram produzidas, os materiais utilizados, 
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os porquês destas pinturas, queremos saber os significados e quais relações com os demais 

que vivam em seu grupo. As pinturas rupestres apresentadas aos estudantes retratavam o 

cotidiano dos povos pré-coloniais que vivem na região da atual Iraquara, nelas estavam 

narrativas de eventos que possuem valores históricos que devem ser preservados para as 

futuras gerações. De acordo Horta: 

A metodologia da Educação Patrimonial pode levar os professores a utilizarem 

os objetos culturais na sala de aula ou nos próprios locais onde são encontrados, 

como peças-chaves no desenvolvimento dos currículos e não simplesmente 

como mera ilustração das aulas. (HORTA, 1999, p.9)  

As oficinas com as pinturas rupestres não são atividades apenas ilustrativas para 

mostrar o cotidiano dos povos antigos ou apenas uma aula diferente. As oficinas com 

metodologias de Educação Patrimonial permitem aos estudantes desenvolver uma 

sensibilidade dos espaços onde vivem, os levam a compreender o valor que um 

patrimônio possui e toda sua importância para uma sociedade. As atividades, sejam elas 

no campo do diálogo na tempestade de ideias, como na atividade prática, levaram aos 

alunos a competências necessárias para entender como o patrimônio está ligado ao seu 

cotidiano. Assim, Tumelero (2007, p. 98), a Educação Patrimonial também é uma forma 

de levar o aluno a fazer uma leitura do mundo que o cerca, da realidade em que está 

inserido, do universo cultural e social do qual é sujeito ativo, responsável e parte da 

história.  

Uma das funções da oficina era mostrar para os alunos que as pinturas rupestres 

eram ações humanas e, por isso, haviam representações simbólicas e significados que até 

podemos não entender a princípio, mas haviam e estão disponíveis. A EP possui 

mecanismos que podemos utilizar para compreendermos essas pinturas e, assim, decifrar 

os simbolismos encontrados.  
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Figura 8: Representação Geométrica. Sítio Lapa do Sol, Iraquara 

Fonte: Fotografia realizada pelo autor em 2014 

 

A imagem acima é uma das mais curiosas que os estudantes acharam durante as 

oficinas, devido a pigmentação preta que há no grafismo e que até a conclusão desta 

pesquisa não sabemos de que material ela é feita. E isso despertou a curiosidade dos 

meninos com inúmeras teorias criadas por eles do que poderia ser, momento em que a 

participação aumentou de forma considerável desde o início das atividades. Segundo 

Delazeri: 

A arqueologia nos proporciona, juntamente com o estudo dos vestígios 

culturais do passado, uma aproximação a esses grupos humanos pré-históricos. 

Como se fosse uma máquina do tempo, ela nos transporta a uma realidade 

passada e percebemos que passam-se os anos e as necessidades de criar 

utensílios, andar em grupos, escolher bons lugares para morar continua 

fazendo parte da vida do ser humano. (DELAZERI, 2007, p. 160) 

É importante que exista uma ponte para interligar o conhecimento teórico que 

parte dos professores dentro das escolas, e até mesmo do conhecimento produzido nas 

Universidades, com o conhecimento existente dentro das comunidades. É fundamental 

dar voz a estes sujeitos para que possam expressar o conhecimento histórico existente, 

lembrando suas histórias e culturas.  

Através da oficina, é possível mostrar para os alunos que, mesmo os povos pré-

coloniais, possuíam sua cultura, e que se deve refletir sobre a construção da memória e 

identidade no processo de valorização deste patrimônio. E o ensino de História pode 
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utilizar este objeto como fonte em sala de aula para despertar essa compreensão do valor 

histórico atribuído às pinturas rupestres encontradas no Sítio Lapa do Sol.  

Com o passar do tempo, percebemos o desconhecimento de alguns alunos sobre o 

tema trabalhado em sala. Principalmente na questão do patrimônio, os estudantes 

precisam compreender a importância do passado na construção do presente, e as aulas de 

História são importantes nesse sentido, pois através das metodologias utilizadas no ensino 

podemos aprender acerca da importância de valorizar, preservar o patrimônio e a 

formação social destes sujeitos. Ainda de acordo com Delazeri: 

Os alunos precisam conhecer para preservar; em segundo, a preservação é fruto 

da tomada de consciência, uma decisão e uma vontade política. O estudo 

desses objetos pode levar os alunos a desenvolverem um sentimento de apego 

e apreço pelo passado desses povos pré-históricos e, com isso, e através deles 

despertar a curiosidade e o envolvimento de sua comunidade em conhecer a 

história. (DELAZERI, 2007, p. 165) 

Segundo Soares e Klamt (2007), o (re)conhecimento do patrimônio local, mas 

com uma perspectiva de valorização que se inicia com a valorização do patrimônio 

individual, passado ao coletivo e, posteriormente ao regional. A experiência de oficinas 

nas aulas de História promove atividades que podem ser trabalhadas de forma 

interdisciplinar, e foram realizadas com esse intuito, na verdade. A valorização do 

patrimônio, ou a consciência dela é um dos maiores focos propostos nessas atividades.  

Para Soares e Klamt: 

A valorização da memória e da identidade regional, através de um processo de 

identificação, reconhecimento e valorização do patrimônio local. Ao mesmo 

tempo, deve-se observar que a educação para a preservação da História local e 

regional, na medida em que resgata e valoriza as ações cotidianas como 

portadoras de importância sociocultural. Ainda, valoriza os ‘excluídos’ da 

história por privilegiar os relatos orais, os conhecimentos tradicionais e não 

sistematizados.  

Essas oficinas tiveram caráter de experiência. As atividades em que os alunos 

reproduzem as pinturas rupestres, através de desenhos realizados por eles, onde 

retratavam os grafismos do período pré-colonial, fazem com que exista uma ruptura do 

ensino de História tradicional com novas metodologias no caso a EP. Além, de buscar 

nos estudantes o reconhecimento, a identificação e a valorização do patrimônio local, na 

ideia de formar cidadãos críticos.  
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3.2 DA TEORIA PARA PRÁTICA: A REPRODUÇÃO DAS PINTURAS RUPESTRES 

COMO MECANISMOS DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL  

 

A apropriação consta em trabalhar a partir do que foi proposto com o objetivo de 

inserir o objeto trabalhado de uma forma prática. Na sala de aula, a metodologia da EP 

busca a valorização do patrimônio cultural e busca encontrar formas para abordar o tema 

no currículo (no caso desta oficina, o de História), trabalhando assim temas transversais 

como a arqueologia por exemplo.  

De acordo com os PCN’S: 

A transversalidade promove uma compreensão abrangente dos diferentes 

objetos de conhecimento, bem como a percepção da implicação do sujeito de 

conhecimento na sua produção, superando a dicotomia entre ambos. Por essa 

mesma via, a transversalidade abre espaço para a inclusão de saberes extra-

escolares, possibilitando a referência a sistemas de significado construídos na 

realidade dos alunos. (BRASIL, 1997, p. 31) 

São práticas de ensino que merecem atenção dos professores e da própria escola, 

como um todo, à forma interdisciplinar, pois ela proporciona que diversas áreas do 

conhecimento possam trabalhar a partir de um problema ou ponto em comum, 

estabelecendo, assim, diálogos acerca do objeto estudado. O ensino, numa perspectiva 

interdisciplinar, permite que os professores possam direcionar com mais clareza os 

objetivos traçados em sala de aula. As pinturas rupestres, como dito, eram formas de 

comunicação das populações pré-coloniais, e mostram sua evolução ao longo da história. 

Assim, nossa proposta como atividade final da oficina foi solicitar aos alunos que 

reproduzissem as pinturas rupestres utilizando elementos naturais como uma forma lúdica 

de entender o cotidiano populações pré-índio.  

Os estudantes buscaram tirar suas dúvidas relacionadas a como eram os 

procedimentos utilizados para se comunicar pelas rochas, então perguntavam quais 

materiais eram utilizados, se não havia tinta no período. Então, começamos essa parte da 

oficina, abordando sobre o processo de técnicas usadas pelas populações pré-coloniais. 

Para essa atividade era necessário tinta, que seria produzida por pigmentos naturais, no 

caso, utilizamos açafrão, argila, cola branca como aglutinante e água como diluente para 
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que no fim pudéssemos produzir algo parecido com o que os homens antigos utilizavam 

para se comunicar através dos grafismos. 

Ao anunciar sobre a atividade prática, os alunos se mostraram ansiosos para 

começar. E percebemos como atividades assim despertam o interesse não só na 

participação como na aprendizagem do aluno, que começa a aprender sobre como viviam 

as populações pré-coloniais e como uma atividade lúdica possibilita a compreensão deste 

patrimônio para a comunidade local. A importância que essas pinturas possuem na 

construção do conhecimento destes alunos através de uma atividade mais prática no 

ensino de História, faz com que consigam ampliar os horizontes e os foram personagens 

ativos da história e críticos dentro de sua sociedade.  

Segundo Gemicrê Nascimento (2012), a intenção de preservar as informações 

nelas contidas, utilizando o desenho como representações gráficas e demarcando a 

intenção de imitar ou exagerar a realidade, são traços que mostram o cotidiano destes 

povos pré-colonais e o seu próprio comportamento narrado em algumas pinturas 

registradas nas rochas da Lapa do Sol. Em sala, observamos com cuidado a que essas 

representações estão relacionadas entre o imaginário e o que de fato é real. No Sítio Lapa 

do Sol é possível encontrar pinturas, onde podemos ter interpretações do seu suposto 

significado e, por outro lado, imagens que apenas ficam em nosso imaginário porque não 

temos como identificar o que de fato queriam demonstrar com ela.  

 

Figura 9: Representação de um parto. Sítio Lapa do Sol, Iraquara 

Fonte: Fotografia realizada pelo autor em 2014 
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A imagem mais discutida nas aulas foi figura 10, através do imaginário dos 

estudantes acerca do que poderia ser, enquanto alguns estudantes viram barco, outros um 

extraterrestre, alguns acharam que era uma aranha, mas propomos a interpretar como um 

parto, muito parecido com alguns tipos de partos praticados por comunidades indígenas 

até os dias atuais. Mas a euforia dos estudantes com esta imagem foi sem dúvida a melhor 

de todas não só pelo debate do que poderia ser, mas por ver a interação dos estudantes 

com a aula.  

A atividade em reproduzir as pinturas rupestres pode ajudar na compreensão de 

como era a realidade das populações pré-coloniais, nisso conscientizar os estudantes 

sobre a importância da preservação das pinturas a partir de algo mais prático e de 

facilidade no processo de ensino-aprendizagem no ensino de História. De acordo os 

PCN’S 

Ao incluir questões que possibilitem a compreensão e a crítica da realidade ao 

invés de trata-las como dados abstratos a serem aprendidos apenas para “passar 

de ano” oferece aos alunos a oportunidade de se apropriarem deles como 

instrumentos para refletir e mudar sua própria vida (BRASIL,1997, p. 23). 

Um dos problemas encontrados no ensino de História é a visão dos estudantes 

sobre a forma abstrata do que se é ensinado, portanto, essa metodologia através de 

reprodução de pinturas rupestres em sala de aula tem como intuito fazer com que os 

estudantes possam sentir como eram as vivências destes homens, no seu cotidiano, para 

que, assim, os alunos consigam refletir sobre o que está ao seu redor.  

Tentando se aproximar o máximo possível da realidade das populações pré-

coloniais em relação a forma como se comunicavam, buscamos através de pigmentos 

naturais a formação de tintas que partiram do açafrão como base para o que seria a terra 

utilizada pelos povos antigos, a água como um diluente e a cola como aglutinante, 

materiais chaves para preparação das tintas que foram produzidas pelos próprios alunos, 

e como apoio para poder ser pintado utilizamos as folhas de papel ofício, além disso, os 

alunos usaram suas próprias mãos para pintar. Onde no final criaram representações de 

figuras rupestres do cotidiano que acharam interessantes e deveriam dizer o porquê.  

De acordo com Gemicrê Nascimento e Luciana Santos: 

Destacamos como a natureza proporciona inúmeras possibilidades de obtenção 

de cores. Dos seus elementos podem ser extraídos sucos coloridos mais ou 
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menos persistentes e de grande beleza, a exemplo das rochas sedimentares, 

cujas cores dependem dos minerais que as compõem ou da presença de algum 

pigmento corante. Também abordamos os fatores influentes, os seus 

aglutinantes e seus possíveis diluentes, ressaltando ainda os suportes. 

(NASCIMENTO, SANTOS, 2015, p. 160) 

 

Nas oficinas os alunos tiveram a possibilidade de aprender de forma 

interdisciplinar, lúdica e empírica. Podendo identificar a valorização do patrimônio 

cultural através de uma atividade prática que os levavam a reviver experiências dos 

antepassados, assim conseguindo entender as relações sociais e suas formas de 

comunicação.  

O curioso era perceber que os alunos que admitiram não gostar da disciplina de 

História no primeiro momento, mostraram-se bastante interessados com a atividade 

prática, mas não só pelo simples fato de estar desenvolvendo uma atividade que os 

diverte, podemos analisar que os alunos conseguiam entender que essa simples atividade 

desenvolvia consciência para um reconhecimento de valorizar o passado, a história e o 

presente. Essa atividade permitiu que os estudantes conseguissem de forma lúdica 

entender os conceitos trabalhados em sala de aula e ter um interesse numa aula que, a 

então, não gostavam, podemos constatar que a EP foi uma mediadora importante para a 

construção deste conhecimento e uma ponte de diálogo entre os professores e os alunos. 

De acordo Machado:  

Ser sujeito é ter consciência do próprio agir, é estar presente em todas as 

decisões, é fazer ouvir, é reclamar quando necessário; mas sempre questionar 

tudo o que está acontecendo. É um passo para a própria libertação, é sair da 

inércia e da passividade, é o caminho de um novo cidadão, participativo e ativo, 

na sociedade em que se vive. (MACHADO, 2003, p. 93) 

Através das atividade realizadas, obtivemos resultados animadores, pois, para um 

contato inicial com estudantes que nunca tiveram aproximação com alguns dos temas 

trabalhados, o despertar da curiosidade, o levantamento de perguntas e principalmente a 

ação em participar, em buscar compreender a valorização patrimonial são avanços dentro 

do ensino de História que devem ser festejados. Quando notamos que existe um 

desenvolvimento no pensamento crítico do estudante é um momento em que se percebe 

que estamos seguindo um caminho correto. A Chapada Diamantina possui diversos 

ecomuseus que precisam ser preservados, e quando o aluno possui consciência de que 
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suas ações podem contribuir para a preservação, cria-se um pensamento para cuidar do 

seu patrimônio, o torna cidadão.  

É necessário que estes alunos passem a se ver como sujeitos históricos, que 

busquem sua cidadania, seus direitos, pois assim, existe uma chance de reais mudanças 

em suas vidas. O arcaísmo do ensino de História tradicional desestimula os estudantes, é 

em muitos casos, entediantes e distantes de suas realidades, deixando cada vez mais longe 

o conhecimento dos estudantes.  

É imprescindível que a construção do conhecimento precisa partir de diálogos que 

partam tanto dos professores como dos alunos, é importante que os estudantes se sintam 

vivos, respeitáveis, que possuam importância nesses espaços. E, nessas atividades, 

podemos perceber que os alunos em sua maioria se sentiram assim – admitimos que não 

pudemos enxergar isso em todos, mas de modo geral, foram muito participativos, falando, 

questionando, tirando dúvidas e isso mostra como os estudantes tiveram vontade de 

aprender. Segundo Zanella: 

Desse modo, não é a sala de aula que resolverá nossos graves problemas 

sociais. Esse espaço, porém, é importante e não pode ser negligenciado, pois 

pode constituir-se como fórum de discussão, de embate, de explicitação das 

contradições, de reconhecimento das condições em que vivemos e 

delineamento de perspectivas futuras (ZANELLA, 2008, p. 89). 

Precisamos buscar a cidadania pela Educação Patrimonial, é necessário repensar, 

buscar novos caminhos dentro no ensino para que os estudantes possam criar a 

consciência crítica. Para Machado: 

Não negamos a importância do papel da escola ou do papel do educador, mas 

acreditamos que outras formas podem ser igualmente eficazes para a 

ampliação da consciência crítica, da constituição da história, da participação e 

da ação coletiva, se não mais eficazes, como a própria comunidade. 

(MACHADO, 2003, p. 93) 

Pensar a EP como uma forma continuada do ensino é importante para a própria 

concepção de cidadania, na construção deste novo ser. É viabilizar caminhos que possam 

fazer com que os estudantes não fiquem achando as aulas de História chatas, através de 

rotas mais viáveis para basear as ações pedagógicas nas salas de aula.  

Devemos salientar a participação dos alunos nessas oficinas realizadas. Sem eles, 

esta pesquisa não aconteceria, a cooperação, os questionamentos, o descobrimento. Com 
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a oficina pudemos analisar alternativas dentro do ensino que nos permitiam uma 

exploração sobre conhecimentos de cultura material e imaterial que até então era 

impensáveis no currículo atual do colégio.  

É importante frisar que facilitaria bastante se esses projetos atrelados a EP 

pudessem formar parcerias entre escolas, professores, alunos e as Secretarias de Educação 

porque o desenvolvimento destes projetos auxiliares e promove nos estudantes uma 

conscientização e mobilização que o currículo atual não consegue, e mesmo quando 

atinge tais objetivos ainda é muito pouco.  

Podemos perceber que as pinturas feitas pelos alunos expressam o que estavam 

sentindo e compreendendo sobre o tema trabalhado. E que as práticas pedagógicas 

utilizadas na perspectiva interdisciplinar forneceram formas para buscarem uma 

criticidade de onde vivem. A EP como metodologia e o uso das experiências no ensino 

de História, gera uma aprendizagem que, a princípio, parte de uma curiosidade dos 

estudantes e posteriormente reflete uma participação intensa, onde estes se mostram como 

sujeitos ativos que exploram o objeto e compreendem a importância histórica deste objeto 

para a sociedade. Assim, entendemos que as oficinas no ensino de História são uma 

experiência interessante e promissora que faz o aluno ter contato com a fonte e um olhar 

sob outra perspectiva em relação às aulas de História.  

Essa forma de poder aplicar a teoria junto a prática consegue fazer com que os 

alunos queiram se envolver nas aulas, nessa representação do passado. Com essa 

articulação, o conhecimento a partir destas oficinas faz com que o estudante sinta-se um 

agente vivo, e que assim o processo de aprendizagem seja mais fluido. Embora em muitas 

vezes a questão do patrimônio cultural seja um assunto posto a margem no ensino de 

História e como a História do Brasil inicia-se numa perspectiva europeia, as 

representações da arte rupestre do município de Iraquara nos levam ao imaginário de 

como as reflexões sobre este tema possibilitam tanto à escola, como alunos e professores, 

novas concepções sobre o ensino destes temas.  

E refletir acerca de como esses povos pré-coloniais viviam e a representação que 

existe nas pinturas, nos permite pensar sobre a formação e os simbolismos destes 

desenhos, e como compõe o imaginário de indivíduos em seus respectivos ambientes, 

assim, tentando compreender a inserção deste assunto no meio escolar, na ideia de buscar 

a conscientização sobre a importância de preservação cultural.  
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Figura 10: Representação do imaginário do cotidiano das populações pré-coloniais. Sítio Lapa do Sol, 

Iraquara 

Fonte: Fotografia realizada pelo autor em 2015 

 

Ao término das pinturas pedi para que os estudantes passassem nas mesas dos 

colegas e fizessem uma análise com a proposta de tentar identificar o que aquela imagem 

feita pelo seu colega significava para si. Embora, muitos não quisessem falar, mas com 

leves mediações eles foram analisando semelhanças entre algumas pinturas dos colegas 

e das pinturas da Lapa do Sol, imagens como o “sol”, as “mãos”, alguns tentaram 

representar cenas de caça. A maioria dos estudantes foram por caminhos mais “fáceis” 

como apenas marcar a folha de oficio com a mão, mas no Sítio Lapa do Sol existem 

muitas pinturas rupestres desse jeito e que foram mostradas na primeira parte da oficina.  

 

Figura 11: Representação do "sol" encontrada no Sítio Lapa do Sol, Iraquara 

Fonte: Fotografia realizada pelo autor em 2015 
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Ao fim da oficina, depois que os alunos fizeram uma análise buscamos finalizar 

com a explicação da importância dos grafismos encontrados em Iraquara, mas que o 

patrimônio está em todo lugar, sejam materiais ou imateriais, e que precisamos ficar 

atentos a todo momento e entender que existe a necessidade de preservar e valorizar a 

história dos antepassados. E, com isso, buscar o conhecimento que está presente no 

cotidiano e toda sua importância para o ensino de História.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar as oficinas, nota-se que os estudantes conseguiam ter uma 

compreensão do que era patrimônio e como ele está a sua volta, e conseguiam relacionar 

o patrimônio com a cultura. A participação, tanto antes quanto depois da atividade prática, 

mostrou o interesse dos estudantes com a proposta que lhes foi apresentada, mostrando 

como a EP no ensino de História permite os estudantes a olharem o mundo a sua volta de 

uma forma diferente.  

Essa pesquisa surgiu de inquietações sobre as metodologias do ensino de História 

e um gosto particular pela arqueologia/patrimônio cultural e buscava articular isso de 

algum modo no ensino de História. E as experiências vividas pelas oficinas possibilitaram 

que esse ensino-aprendizagem fosse importante na construção de um professor que busca 

novas metodologias para trabalhar em sala de aula.  

A busca por novas metodologias no ensino leva-nos ao campo da Educação 

Patrimonial, campo pouco debatido nas Universidades e muito menos em sala de aula do 

Ensino Médio. Assim, buscar autores que discutam, tanto a EP na perspectiva do 

patrimônio cultural, como no ensino de História foi importante para o desenvolvimento 

desta pesquisa. 

Na discussão sobre o tema cultura, buscando entender se existe ou não uma 

definição conceitual, dialogamos com autores como Cuchê e Sodré, e entendemos que 

não há uma definição absoluta sobre cultura, ainda mais diante da diversidade cultural 

existente no Brasil. Desenvolver essa temática foi de tal modo significativo e necessário 
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que possibilitou aos alunos um certo nível de empatia histórica com a EP, o que levou as 

aulas para um patamar muito acima do esperado com o interesse dos estudantes.  

Foi feita uma discussão sobre patrimônio na sala de aula, buscando uma 

demonstração prática dos estudantes, o que está interligado ao desejo de um professor de 

História que busca que seus estudantes consigam entender os conceitos do campo 

histórico, através de novas metodologias na prática pedagógica, onde o ensino não seja 

algo repetitivo e desinteressante, mas que reflita os lugares onde estes sujeitos estão 

inseridos na sociedade.  

A EP promove recursos para que enriqueça a metodologia no ensino e desperta o 

interesse dos estudantes sobre a história local/regional. É comum alunos acharem que a 

história está distante, que fica apenas no passado ou no livro didático e não percebem que 

fazem parte da história também, que são agentes ativos na história e muitas vezes isso 

parte do próprio desconhecimento de uma consciência crítica.  

Trabalhando com a “Pré-História” como é intitulada nos livros didáticos de 

História durante ensino, os alunos puderam imaginar o cotidiano das populações pré-

coloniais em território baiano podendo refletir sobre o seu cotidiano, suas formas de 

comunicação e, assim, utilizamos as pinturas rupestres para buscar uma aproximação com 

os alunos ao seu cotidiano, tentando trazer de forma mais adequada e lúdica para a 

aprendizagem. 

Assim, a oficina permitiu que utilizássemos etapas para construção do que iria ser 

trabalhado em sala de aula, com o foco nos estudantes, procurando entender as suas 

interpretações sobre o ensino de História e como iriam receber a metodologia da EP na 

disciplina. Portanto, elegemos três etapas simples para construção da oficina. No primeiro 

momento procuramos saber os conhecimentos prévios destes estudantes, o que sabiam e 

não sabiam do tema trabalhado; já no segundo contato, através da reprodução audiovisual 

com imagens das pinturas rupestres, buscamos entender o que era arqueologia, o que era 

patrimônio, cultura e, além disso, como esses povos viviam e buscavam se comunicar. 

Tentamos entender a construção de identidade como forma de consciência para 

preservação patrimonial através da arte rupestre. No terceiro momento, o prático, 

solicitamos aos estudantes que fizessem uma reflexão através de desenhos das pinturas 

rupestres que mais fizessem sentido para eles e nos falassem o porquê.  
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Ao realizar as oficinas com uma turma do 1º ano do Ensino Médio, opondo-se a 

estudar o tema da “Pré-História” com uma visão eurocêntrica, marginalizando a riqueza 

arqueológica encontrada no Brasil, refletimos e levantamos um questionamento sobre a 

construção do próprio currículo escolar. Uma outra questão a esse mesmo respeito, caso 

não quisesse trabalhar o tema “Pré-História”, poderia repensar a origem da História do 

Brasil, onde a historiografia narra a história do Brasil com a chegada dos portugueses, 

negligenciando os povos que já existiam aqui.  

Todavia, a EP conseguiu fazer com que os estudantes, que não gostavam das aulas 

de História, tivessem uma proximidade (por mais tímida que possa ser), ainda é um 

avanço otimista para caminhos que devemos considerar no ensino de História. Isso pode 

refletir os métodos que não conseguem estimular os estudantes causando distanciamento 

dos mesmos.  

Deste modo, os resultados alcançados foram bastante significativos para o que 

estávamos esperando. E isso nos mostra que existem formas de chegarmos até os alunos, 

a EP comprova que os estudantes podem aprender História, com uma forma lúdica e com 

análise de um sítio arqueológico, fugindo assim dos métodos tradicionais.  

Os estudantes reconhecem a importância da cultura que cada região possui e com 

isso os leva a preservar, não só o patrimônio, mas também a sua memória. Assim, podem 

resguardar a cultura para que ela sobreviva ao longo do tempo. Preservar a cultura 

possibilita a sobrevivência da história. É importante frisar a importância da 

interdisciplinaridade nas aulas, pois possibilita realizar atividades que busquem trazer os 

estudantes mais próximo ao assunto trabalhado, como no caso da atividade das pinturas 

rupestres através dos pigmentos naturais. 

A História nos possibilita localizarmo-nos no tempo. Através dela podemos 

analisar os costumes, a cultura, o cotidiano e fazemos como o papel do historiador e 

refletimos sobre suas ações impactam na sociedade. E tudo isso está interligado as 

interpretações no tempo que percebemos de cada ser.  

Esta pesquisa nos faz perceber como os professores de História tem um papel 

importantíssimo na formação destes novos sujeitos históricos, a importância de saber 

ensinar e encontrar metodologias que estão além das que encontramos prontas neste 

sistema educacional é no mínimo um processo auto avaliativo de suas práticas de ensino. 
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É repensar o que seu ensino significa para o estudante, e se o conhecimento que você leva 

para sala realmente faz sentido para o cotidiano daquele sujeito.  

Assim, consideramos que a EP precisa ser defendida no ensino de História, pois 

ela permite os professores e alunos manterem contatos mais próximos em sala de aula, 

com atividades que façam sentido para seu dia a dia e que busquem objetos materiais e 

imateriais para serem levados à sala de aula, criando competências de aprendizagem para 

esses sujeitos históricos.  

Por final, enfatizamos que as oficinas ofertadas obtiveram resultados animadores 

para que prossigam utilizando metodologias no viés da EP, pois o nível de compreensão 

sobre temas que nunca foram explorados pelos estudantes do 1º ano, fez com que 

houvesse um resultado onde os estudantes puderam abrir um debate acerca do tema 

levantado, ultrapassando as expectativas, de modo que puderam construir um 

conhecimento que os torna sujeitos históricos.  

Assim, a inclusão da Educação Patrimonial nos currículos do ensino de História 

contribui para a construção de projetos e metodologias pertinentes para o 

desenvolvimento da escola, dos alunos e da própria comunidade. Acreditamos que os 

resultados obtidos nesta pesquisa ainda são introdutórios, mas que iniciamos através 

destas oficinas um início para uma construção para um conhecimento voltado para 

preservação do patrimonial. Ela certamente incitará a iniciar um projeto muito maior 

desenvolvimento da Educação Patrimonial com mais tempo em sala de aula, podendo 

criar caminhos muito mais frutíferos dos que conseguimos com essa pesquisa. Portanto, 

esse processo de professores e alunos pode construir um ensino de História com novas 

formas de rever o ensino em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro 

de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da 

União. Brasília, DF, 23 dez. 1996 

BRASIL, PCN – Ensino fundamental/médio: ciências humanas e suas tecnologias. 

Conhecimentos da História. Brasília: MEC. 1999. 

CAIMI, Flávia Eloisa. Meu lugar na história: de onde eu vejo o mundo. In OLIVEIRA, 

Margarida Maria Dias de (Coord.). Coleção Explorando o: História. Volume 21. 

Brasília: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2010 

CANDAU, Vera Maria; Moreira, Antonio Flavio Barbosa. Educação escolar e 

cultura(s): construindo caminhos. Revista Brasileira de Educação. Maio/Jun/Jul/Ago, 

2003, nº 23. 

CASCO, A. C. A. J. Educação Patrimonial e Sociedade. Patrimônio: Revista 

Eletrônica do IPHAN. N. 03, Jan – Fev. 2006, Disponivel em: 

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=526 Acesso em 20 abr. 2017 

CANCLINI, Nestor Garcia, O Patrimônio Cultural e a construção imaginária do 

social. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília, n. 23, 1994. 

CERRI, Luis Fernando. Regionalismo e Ensino de História. In: BITENCOURT, Circe 

Maria (Org.). Anais de 2º encontro Perspectivas do ensino de história. São Paulo: 

FEUSP, 1996.  

___________ Didática da História: uma leitura teórica sobre a História na prática. 

Revista de História Regional, n. 15. Inverno. 2010. E o lugar? 

CUCHE, D. A noção da cultura nas ciências sociais. Bauru: Edusc, 2002. 

FREIRE, P. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981 

____________ FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 13. Ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 1996.  

GARBINATTO, Valeska. Ensino de História e Patrimônio histórico: pontes para a 

construção da memória e cidadania. Revista da Faculdade Porto-Alegrense de 

Educação, Ciências e Letras. Porto Alegre, 1999, p. 37-48. 

HALBWACHS, M. A memória coletiva. Tradução de Laurent Leon Schaffter. São 

Paulo: Vértice, 1990. 

HORTA, Maria de Lourdes Perreira. Fundamentos da educação patrimonial. Revista da 

Faculdade Porto-Alegrense de Educação, Ciências e Letras, Porto Alegre, 2000. 

__________ Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília: Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, Museu Imperial, 1999.  

INPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Relatório e Atividades 

– 1998. Brasília, 1998.    

ITAQUI, José. Patrimônio e Educação. Revista da Faculdade Porto-Alegrense de 

Educação, Ciências & Letras, Porto Alegre, n.31. 2002. 

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=526


65 

 

JEUDY, H. Memórias do Social. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1990. 

JÚNIOR, Manoel Caetano do Nascimento; GUILLEN, Isabel Cristina Martins. História 

Local e o Ensino de História: das reflexões conceituais às práticas pedagógicas. VIII 

Encontro Estadual de História. Feira de Santana. 2016. Encontrado em: 

http://snh2013.anpuh.org/resources/anais/49/1477852456_ARQUIVO_Trabalhocomple

to.pdf 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Ed Unicamp, 1994. 

LEMOS, Carlos. O que é patrimônio histórico. 5.ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 

29. 

MACÊDO, J. R.; RIBEIRO, A. L. R. Ilhéus: Tempo, Espaço e Cultura. Itabuna: Agora, 

1999. 

MANIQUE, Antônio Pedro; PROENÇA, Maria Cândida. Didática da História: 

Patrimônio e História Local. Porto: Texto Editora, 1994.  

MONFORT, Neus González. El Valor Educativo y el uso didáctico del patrimonio 

cultural. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. 

NASCIMENTO, Gemicrê do, SANTOS, Luciana Almeida dos. Arte com pigmentos 

naturais: Um relato de experiências. XI Seminário do Programa de Pós-Graduação em 

Desenho, Cultura e Interatividade. 2015. Disponível em: 

http://www2.uefs.br:8081/msdesenho/xiseminarioppgdci2015/artigos/SD020_arte_com

_pigmentos.pdf 

NASCIMENTO, Gemicrê. Aventuras de Piteco® e os Grafismos Primitivos de 

Iraquara: Um Recurso Didático-Pedagógico para Atividades de Educação 

Ambiental. Feira de Santana: UEFS Editora, 2012. 

NOELLI, Francisco Silva. Educação Patrimonial: relatos e experiências. Disponível 

em: www.cedes.unicamp.br. Acesso em: novembro de 2007.  

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Tradução: Yara 

Aun Khoury. Projeto História, n.10, dez. 1993. 

ORIÁ, Ricardo. Educação patrimonial: conhecer para preservar. Disponível em: 

www.portaleducacional.com.br>. Acesso em: 10 mar. 2007. 

PAGÈS, Joan. Ciudadanía y enseñanza de la historia. Universidad Autónoma de 

Barcelona. España. Reseñas de Enseñanza de la Historia nº 1, octubre. 2003.  

PELLEGRINI F. A. Ecologia, Cultura e Turismo. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 1997.  

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Gaúcho: a interação do múltiplo. In: KERAN, Arno 

Alvarez. Rio Grande do Sul: Continente Múltiplo. Porto Alegre. Riocell/Marpron. 

1993. 

__________ Memória e História Cultural. 2 Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

POLLAK, Michael. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 

v. 5, n. 10, p. 200 -215, 1992 

http://snh2013.anpuh.org/resources/anais/49/1477852456_ARQUIVO_Trabalhocompleto.pdf
http://snh2013.anpuh.org/resources/anais/49/1477852456_ARQUIVO_Trabalhocompleto.pdf
http://www2.uefs.br:8081/msdesenho/xiseminarioppgdci2015/artigos/SD020_arte_com_pigmentos.pdf
http://www2.uefs.br:8081/msdesenho/xiseminarioppgdci2015/artigos/SD020_arte_com_pigmentos.pdf


66 

 

PRATS. Llorenç. Concepto y gestión del patrimonio local. In: Cuadernos de 

antropologia social. 2005, n.21, pp. 17-35. Disponível em 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=180913910002 

PRADO, Daniel Porciuncula; MACEDO, Sabirna Meirelles. Reflexões a cerca do 

ensino de História: a História Local e a Consciência Histórica. Revista Latino-

Americana de História Vol. 2, nº. 6 – Agosto de 2013 – Edição Especial. UNISINOS 

PROUS, André. O Brasil antes dos brasileiros: a pré-história do nosso país. Rio de 

Janeiro: J. Zahar, 2006. 

RÜSEN, Jörn. Didática da História: Passado, Presente e Perspectivas a partir do caso 

alemão. In: BARCA, Isabel MARTINS, Estevão de R.; SCHMIDT, Maria A; (Orgs). . 

Jörn Rüsen e o ensino de História. pp. 23-40. Curitiba: Editora UFPR, 2010. 

________. No caminho para uma pragmática da cultura histórica. In: Aprendizagem 

histórica: fundamentos e paradigmas. Pp.129-140. Curitiba: W.A. Editores, 2012. 

SILVA, K. V; SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 

2010. 

SILVA, Tadeu. A produção social da identidade e da diferença. In: identidade e 

diferença: A perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Editora vozes. 2000. 

 

SOARES, André Luis Ramos. Et al (Orgs.). Educação Patrimonial: teoria e prática. 

Santa Maria: Ed. UFSM, 2007.  

______. Educação Patrimonial: relatos e experiências. Santa Maria: Ed. UFSM, 2003. 

 

SODRE, N. W. Síntese de História da Cultura Brasileira. 9 ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1981. 

STEPHANOU, Maria. Ensino de História e educação patrimonial: memória 

açoriana. Ensino de História: Formação de professores e cotidiano escolar. Porto 

Alegre. EST. 2002. 

ZANELLA, AV. Escolarização formal e cidadania: possíveis  relações, relações 

possíveis?. SILVEIRA, AF., et al., org. Cidadania e participação social [online]. Rio 

de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. pp. 84-91. ISBN: 978-85-99662-

88-5. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 

 

 

 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=180913910002


67 

 

 

 

APÊNDICIE  

 

Roteiro de perguntas feitas aos estudantes: 

 

1. Você gosta da aula de História? Por que?  

2. Você sabe o que é Arqueologia?  

3. O que é Patrimônio? 

4. O que é Cultura? 
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