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RESUMO 
 

Este trabalho busca colocar em foco a necessidade do estreitamento dos laços entre instituições 
educacionais públicas e bens tombados. Mostra ainda que seus efeitos fortalecem o latente 
sentimento de pertencimento - existente nos jovens alunos com relação a esses tombados - ampliam 
conhecimento, desenvolvem sua capacidade, atitude e valores por meio da educação patrimonial. 
 

Como apresenta a pesquisa aplicada aos professores de algumas unidades do Colégio PII, aos 
alunos pertencentes ao programa PIC-JUNIOR - realizado em parceria com o Museu Nacional – às 
autoridades das respectivas instituições e funcionários do Museu que atendem ao público na 
construção e parque tombados, o trabalho levanta opiniões e interesses necessários à realização de 
um debate sobre a valorização do patrimônio como recurso educacional. 
 

Nessa linha de desenvolvimento ganha realce o mapeamento que expressa o interesse dos alunos, 
professores e autoridades quanto à necessidade da construção de vínculos de aproximação entre 
instituições escolares e as existentes em bens tombados. Propõe-se, então, a realização de um 
projeto cívico, educacional e cultural que, no entanto, só se tornará possível por meio de parcerias 
onde todos os envolvidos, dotados de sentimento público, colaborem ativamente no objetivo. 
 

Consubstanciando tais formulações o trabalho investe na valorização dos bens patrimoniais, bem 
como na construção de identidades sociais, coerentes com referenciais de igualdade, direito, justiça 
social, cidadania e espaço público. Para tanto o palco inicial às articulação são as instituições, 
construções bem como os protagonistas citados. 
 

Finalmente recebe destaque um projeto básico envolvendo educação patrimonial, cuja formação 
confere aos participantes conhecimentos sobre bens tombados, ampliando os da história do 
patrimônio em questão, capacitando-os com agentes multiplicadores, que passam esse saber a 
colegas de aula, amigos, familiares e às comunidades que pertencem. 
 
Palavras chave: Bens patrimoniais, escolas públicas, educação patrimonial, Programa PIC-
JUNIOR. 
 

ABSTRACT 
 

The present thesis emphasises the need for an aproach among public education instituitions and 
listed heritage through an analytic conception. It also focuses the enhancement of a dormant 
identity among students and the heritage, developing their knowledge, skill, attitude and proper 
evaluation through the teaching of its significance. 
 

As shown in the survey of teachers of some units of Pedro II High School, students affiliated to the 
PIC-JUNIOR program, a joint commitment with the National Museum, authorities and officials of 
both instituitions allocated for contact with the public on the construction and listed parks, the 
activity motivates opinions and concern required to debate the enhancement of the heritage as an 
educational instrument. 
 

Along the same way, mapping expresses the concern of students, teachers and authorities as for the 
need to create links to aproach schools and listed heritage. Thus we propose the implementation of 
a civic, educational and cultural to be acomplished through a partnership with all related parts 
inspired with the same concern in active synergy. 
 

Accomplishing such formulations, the thesis maintains the significance of the heritage as well as 
the build-up of social identities, in accordance with the references of equity, law abiding, social 
justice, citzenship and public space. So that the stage for such achievements is formed by the 
instituitions, constructions as well as the abovementioned protagonists. 
 

At last, a special emphasis is given to a basic project envolving heritage education, to enable 
entrants to a knowledge of the listed heritage increasing those of the history of such heritage in the 
capacity of agents to reproduce their experience to their classmates, friends, family and the 
community they belong to. 
 

Key words: heritage, public schools, heritage education, Program PIC-JUNIOR 
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1 -  INTRODUÇÃO 

Os bens patrimoniais de um país, quer sejam tombados ou não, 

apresentam particula r importância histórica e cultural. Fontes únicas de 

grande valor, constituem não só pontos de referência e significado para a 

história, como refletem a expressão artística de determinado momento da 

sociedade. 

Acredito que uma das maneiras de conscientizar os cidadãos da 

urgente e importante tarefa de preservar essas referências, é através da 

educação patrimonial — a despeito de se tratar de um processo que 

apresenta, como uma das suas características, a morosidade de resultados. 

A escolha do tema BENS PATRIMONIAIS E ESCOLAS PÚBLICAS: 

UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA se deu por motivos profissionais, pois 

trabalhando na 6ª Superintendência Regional, do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional -  6ªSR/IPHAN, venho analisando atividades 

de preservação/intervenção no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista e 

seu respectivo parque. A propósito disso, vez por outra, sou procurado por 

alunos que, visitando aquela instituição, demonstram efetiva preocupação 

com os cuidados a serem dispensados na conservação do palácio, do parque 

e de seus elementos de composição. Paralelamente quando desenvolvia, 

como voluntário, atividades de caráter social na comunidade do 

Jacarezinho, sempre que tive oportunidade de falar sobre a história do 

prédio e seus jardins tombados, pe rcebia um especial interesse dos jovens 

pelo assunto. 

A partir daí,  comecei a pensar sobre a possibilidade de desenvolver 

ações com a finalidade de ampliar o relacionamento entre esse público 
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jovem, a referida construção e seu entorno imediato, visando a criar uma 

aproximação capaz de despertar um sentimento de pertencimento, 

indispensável ao uso contínuo e gradativo desse patrimônio como 

referência cultural.  

A valorização do patrimônio pode ser entendida como um recurso 

educacional, esta é a hipótese de no sso estudo. Através de parcerias entre 

escolas e instituições, instaladas em bens tombados, é possível 

proporcionar aos jovens visitantes o acesso à informação sobre o que é um 

bem público, a ampliação de seus conhecimentos sobre história do Brasil e 

aquelas construções culturais preservadas pelo patrimônio histórico 

nacional. Entendo que experiências educacionais desse tipo, poderão 

permitir uma maior interação entre essas edificações e sua história, 

fortalecendo um maior sentimento de pertencimento nas no vas gerações. 

Defendo aqui a proposta de, inicialmente, ampliar as relações entre 

instituições públicas educacionais que tenham alguma parceria com 

instituições instaladas em bens tombados e/ou estejam desenvolvendo neles 

suas atividades. Proponho a introd ução da educação patrimonial a fim de 

não só promover esses patrimônios específicos junto aos jovens, mas 

também contribuir na sua formação e cidadania, ampliando seus 

conhecimentos sobre a história daquele patrimônio cultural em questão. 

Para tanto foi escolhido no presente projeto o Colégio Pedro II — 

escola pública que dispondo de várias unidades escolares em diferentes 

bairros, há cinco anos, desenvolve um programa cultural com o Museu 

Nacional da Quinta da Boa Vista — Programa de Iniciação Científica/P IC -  

JÚNIOR . 
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Pretendo, de imediato, pesquisar e estudar particularmente as duas 

únicas turmas que anualmente fazem parte do PIC Júnior e são constituídas 

por alunos das segundas e terceiras séries do 2° grau. Esses alunos foram 

selecionados nas primeiras séries das unidades de Engenho Novo II,  S. 

Cristóvão II e III, Tijuca II, Humaitá II e Centro. 

O Museu Nacional,  é preciso esclarecer, dispõe de vários laboratórios 

nas áreas de botânica, zoologia, geologia e paleontologia, nos quais admite 

todos os anos alunos para estágios profissionalizantes, familiarizando-os 

com a carreira de pesquisador em diversas modalidades científicas. O 

ingresso depende do número de vagas disponíveis e se faz por meio de uma 

seleção, no final do ano da primeira série, com os aluno s que manifestam 

real interesse em participar de atividades de pesquisa. Uma vez aprovados 

para a segunda série, passam a integrar o grupo de estágio inicial. 

Concluído o ano com aproveitamento poderão, na terceira série, dar 

continuidade ao estágio seguinte definido como avançado. 

A escolha do Museu Nacional para este trabalho de dissertação se 

explica em razão dessa instituição desenvolver suas atividades em um bem 

tombado e, também, por manter o Projeto Memória do Museu 

Nacional/UFRJ, antigo Paço de São Cristóvão, cuja função principal é 

propor e executar intervenções de conservação, preservação e restauração 

nesse patrimônio imóvel, bem como resgatar a memória e a história do 

próprio Museu Nacional. 

A presente dissertação parte de um pressuposto singelo, qual seja, o 

de que é possível aproximar instituições localizadas em bens patrimoniais e 

que desenvolvem atividades culturais com aquelas que se dedicam ao 
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exercício educacional em geral: universidades, escolas, centros 

educacionais. Tal aproximação pode favorecer o conhecimento histórico 

específico sobre essas construções tombadas pelo IPHAN. 

Sabe- se que o descaso pelos bens patrimoniais pode ser explicado por 

diversos fatores, entre eles o desconhecimento e o desinteresse de uma 

grande parcela da população. O que pode ser entendido a partir de diversas 

perspectivas. Um possível “elitismo cultural” é uma delas, já que esse 

patrimônio “divulga a ideologia de uma minoria intelectual, a serviço de 

uma classe dominante” (FONSECA, 1997, p.36) .  

A falta de conhecimento desses bens como referências culturais ainda 

é significativa, embora haja atualmente uma preocupação em incentivar a 

demanda da população pela cultura, principalmente daquelas pessoas que 

moram em lugares mais afastados dos centros culturais e das populações 

menos favorecidas. Toda promoção de atividades voltadas para esta questão 

deve levar em consideração tais fatores, particularmente por se tratar de 

bens referentes a uma cultura mais erudita que padece de reduzida 

divulgação. 

Esta dissertação abrange ainda uma pesquisa bibliográfica e um 

estudo de campo. Sua apresentação obedece a seguinte disposição de 

capítulos: 

 

PRIMEIRO CAPÍTULO — Cultura, Nacionalismo e Brasilidade  

Revisão teórica e aprofundamento dos temas essenciais referentes a 

patrimônio e seus correlatos. Baseia em literatura recente sobre o assunto, 

privilegiando fontes sobre patrimônio em geral. 
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SEGUNDO CAPÍTULO — Arte, Memória e Ideologia em tempos de 

Capanema  

O significado do patrimônio brasileiro, a trajetória do IPHAN e 

aspectos relacionados com nacionalismo e brasilidade. 

 

TERCEIRO CAPÍTULO — Parcerias entre Instituições Patrimoniais e 

Educacionais  

Este capítulo prossegue o desenvolvimento do referencial teórico 

direcionado para a temática da relação de parceria entre educação e cultura.  

Apresentação de algumas parcerias existentes entre escolas e instituições 

situadas em bens tombados (Forte S. João e Museu da República) serve 

para o acompanhamento de experiências em andamento. 

Descrição das instituições escolhidas para o estudo de campo — 

Museu Nacional da Quinta da Boa Vista e Colégio Pedro II — enfatizando  

conhecimentos específicos sobre o bem tombado, seu referencial histórico, 

político e cultural.  São trabalhados também aspectos relacionados com 

parcerias entre instituições públicas. 

 

QUARTO CAPÍTULO — Materiais e Métodos  

Descrição da metodologia específica a ser utilizada no estudo de 

campo e os instrumentos empregados: questionários e roteiros de 

entrevistas. O capítulo define ainda população e amostras, assim como os 

procedime ntos que foram adotados para a coleta de informações. As 

limitações do método são também ali abordadas. 
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QUINTO CAPÍTULO — Apresentação e Análise dos Resultados  

Apresentação dos resultados do estudo de campo efetuado nas duas 

instituições escolhidas. O es tudo se baseia na utilização de roteiros de 

entrevistas com autoridades do Museu Nacional e Colégio Pedro II.  Estão 

incluídos também dados coletados por questionários, aplicados a 

professores de diferentes unidades e alunos (integrantes do programa 

citado) do Colégio Pedro II, além de funcionários do Museu Nacional. 

Através desses questionários procura- se destacar a percepção das pessoas 

envolvidas acerca da aproximação entre escolas públicas e instituições 

existentes em bens patrimoniais. 

 

SEXTO CAPÍTULO — Indicações para um projeto de ação  

Elaboração de uma proposta concreta de projeto cívico-cultural a ser 

desenvolvido a partir da parceria entre uma instituição de educação regular 

e outra existente em um bem patrimonial tombado. Esse é um dos pontos 

mais significativos do presente estudo, dado seu caráter pragmático e atual, 

posto que a dissertação se baseia tanto em uma pesquisa teórica-

bibliográfica quanto nos dados coletados no estudo de campo. 

O presente estudo finaliza na retomada de alguns pontos nodais do 

estudo empreendido. A partir deles são feitas inferências e recomendações 

para nortear futuras ações de parceria entre órgãos de preservação 

patrimonial e instituições de educação.  
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CAPÍTULO I 

CULTURA, NACIONALISMO E BRASILIDADE 

 
1.1 Uma Primeira Aproximação Conceitual: Cultura, Patrimônio e 

Nação 

Uma reflexão sobre o patrimônio cultural nacional não pode 

prescindir de algumas problematizações iniciais. Com esse propósito, serão 

inicialmente abordados alguns conceitos — patrimônio, cultura, 

naciona lismo -  que servirão de guia para a elaboração deste estudo. 

O centro da investigação diz respeito à questão do patrimônio, 

entendido como processos e práticas socioculturais que, ao se 

estabelecerem, suscitam uma dimensão de valor que se projeta no tempo 

garantindo sua perpetuação. De acordo com Fonseca (1997), algumas 

perguntas se mostram fundamentais: Como se constitui, no interior de uma 

cultura, a noção de valor patrimonial? Como se constrói um processo de 

identificação entre os povos e os bens patrimo niais? Como a valorização de 

bens culturais ajuda a fortalecer a cultura nacional? 

Um primeiro ponto a destacar, seguindo ainda a reflexão de Fonseca 

(1997), tem a ver com uma aproximação possível entre as obras de arte e os 

bens patrimoniais: 

Uma vez  que  as  obras  de  a r te  são  co i sas  às  qua i s  es tá  re lac ionado  um 
valor ,  há  duas  maneiras  de  t ra tá - las .  Pode -se  t e r  p reocupação  pe las  
coisas :  procurá - las ,  ident i f icá - las ,  c lass i f icá - las ,  conservá- las ,  restaurá -
l a s ,  ex ib i- las ,  comprá - las ,  vendê - las ;  ou ,  en tão ,  pode -se  t e r  em men te  o  
va lor :  pesquisar  em que  e le  cons is te ,  como se  gera  e  t ransmite ,  se  
reconhece  e  se  usufru i .  Essas  duas  manei ras  de  abordar  os  fenômenos  
ar t í s t icos  ocorrem também no t ra tamento  dos  chamados  bens  
pat r imonia is .  É  própr io  das  pol í t icas  de  pres ervação  es ta rem vol tadas  e  
mesmo absorv idas  pe las  co i sas  (1997 ,  pág .30) .   
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A aproximação entre bens artísticos e bens patrimoniais é ainda 

maior quando se observa que o sentido de valor de ambos se relaciona ao 

princípio de nacionalidade. Sobre isto Fonseca (1997) afirma que:  

( . . . )  o  va lor  que  permeia  o  conjunto  de  bens ,  independentemente  de  seu  
va lor  h is tór ico ,  a r t í s t ico ,  e tnográf ico  e tc . ,  é  o  va lor  nac ional ,  ou  se ja ,  
aquele  fundado em um sent imento  de  per tenc imento  a  uma 
comunidade ,  no  caso  a  nação  (1997 ,  pág .32 ) .    

 

De acordo com Choay (2001), nas sociedades modernas, o patrimônio 

histórico e artístico possui a função de representar simbolicamente a 

identidade e a memória da nação. O pertencimento a uma comunidade 

nacional é produzido com a idéia de propriedade sobre um conjunto de bens 

móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis: relíquias, monumentos, 

cidades e sítios históricos, obras de acervo artístico (música, literatura, 

cinema, artes plásticas, arquitetura e teatro), festas e crenças religiosas, 

etc.  

Para se falar de identidade nacional, é preciso ter em mente que uma 

nação é um “construto” cultural, o cumulativo de práticas, costumes, 

valores, hábitos, crenças e ideologias que se amalgamam de forma mais ou 

menos coesa, compondo não um todo orgânico e integrado e sim um 

caleidoscópio multifacetado. 

Para avançar na compreensão do complexo fenômeno da cultura, Bosi 

(1976), vai explorar a etimologia do termo e apontar as semelhanças entre 

culto, cultura e cultivo. A existência de uma espécie de núcleo , comum 

entre esses substantivos, contribui para que seja possível perceber a 

proximidade entre aspectos considerados simbólicos e ideológicos da 

cultura (tais como a moral, a religião instituída, as crenças, os mitos e as 

lendas que fazem parte do folclore de um povo, as manifestações artísticas 
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e as concepções estéticas, etc.) e os fenômenos sociais claramente 

históricos (como as leis, a política, a economia, as instituições sociais e 

familiares,  etc). 

Assim, numa concepção mais ampla, cultura é toda “transformação da 

terra”, ou seja, toda criação de mediações entre o homem e a natureza, 

abrangendo toda a história humana. 

O conceito de cultura é entendido, segundo Geertz (Apud Fonseca,  

1997), como um “construto” semiótico, ou seja, uma rede de símbolos e 

s ignos elaborados pela linguagem humana, pois, afinal, apenas os homens 

são “construtores” de cultura. O homem se faz, se projeta no tempo e no 

espaço histórico e, ao fazê- lo, elabora uma rede de signos que possui uma 

dupla função: ser, ao mesmo tempo, o alicerce no qual o homem se apóia e 

o próprio “ser” do homem. 

É portanto correto afirmar que o homem é um ser cultural, que se 

constrói enquanto constrói o mundo a sua volta. Este mundo é tanto 

material quanto simbólico. 

Alimentar  uma idé ia  de  que  a  d ivers id ade  dos  cos tumes  no  t empo  e  no  
espaço  não  é  s implesmente  uma ques tão  de  indumentá r ia  ou  aparênc ia ,  
de  cenár ios  e  máscaras  de  comedian tes ,  é  t ambém a l imenta r  a  idé ia  de  
que  a  humanidade  é  tão  var iada  em sua  essência  como em sua  
expressão  (Geer tz ,  Apud  Fonseca ,  1997 ,  pág .49) .   

 

Uma outra interessante concepção é dada por Ortiz (1994, p. 18), 

para quem cultura envolve “as práticas de organização simbólica, de 

produção social de sentido, de relacionamento com o real” .  Assim, a 

cultura opera pela orientação de nossas construções simbólicas e 

discursivas, produzindo um sentido, um “telos” orientador que não se 

resume apenas em representações distanciadas e mumificadas e, sim, em 
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uma práxis que mistura história e afetividade. Nesse sentido a cultura não 

está apenas nos museus ou nos monumentos públicos grandiosos.  

Se a “produção social de sentido” envolve múltiplas possibilidades, 

apenas um tipo de cultura é comumente eleito como “representativo” do 

projeto de nação que se deseja construir.  Cabe então perguntar: 

Quais  são  os  va lores  permanentes  de  uma nação?  Quais  são  
verdadei ramente  esses  pontos  de  re ferência  nos  quais  podemos  nos  
apo ia r ,  podemos  nos  sus t en ta r ,  po r  que  não  há  dúv ida  de  sua  va l idade ,  
por  que  não  podem ser  ques t ionados ,  não  podem ser  pos tos  em dúvida?  
Só  os  bens  cu l tura is .  Só  o  acervo  de  nosso  processo  cr ia t ivo ,  aqui lo  
que  cons t ru ímos  na  á rea  da  cu l tu ra ,  na  á rea  da  re f l exão ,  que  deve  
tornar  a í  o  seu sent ido mais  amplo –  cos tumes ,  hábi tos ,  manei ras  de  
ser .  Tudo que  fo i  c r i s ta l izado nesse  processo ,  que  ao  longo  dos  t empos  
se  pode  iden t i f i ca r  como va lo r  pe rmanen te  da  nação  b ras i l e i r a  
(Magalhães ,  1985 ,  pág .  48) .   

 

Encontra- se aí o cerne das intrincadas relações entre cultura, poder e 

ideologia que é preciso esclarecer quando se reflete sobre patrimônio 

cultural. Nesse sentido, vale lembrar que a operação de se “restaurar” 

dando legitimidade a uma determinada memória ou patrimônio nacional é 

um processo intrinsecamente ideológico. 

Este caráter é ressaltado por Fonseca (1997), para quem o colorido 

multifacetado da cultura nacional não está devidamente representado no 

conjunto de obras tomadas oficialmente como testemunhos da nossa 

brasilidade. Segundo a autora, muito embora o processo de tombamento 

tenda a incluir, a partir das décadas de 70 e 80, produções de diversas 

etnias exemplares da cultura popular e do mundo industrial com estilos 

arquitetônicos não-canônicos, a “imagem objetiva da  nacionalidade ainda  

está longe de ser representativa da pluralidade cultural brasileira”. 

(pág.252) 
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A reflexão sobre o binô mio patrimônio/identidade nacional envolve 

também a discussão do conceito de patrimônio cultural imaterial ou 

intangível. Ele abrange aqueles bens culturais transmitidos de geração a 

geração, porém recriados pelas comunidades e grupos em função de seu 

meio , de sua interação com a natureza e sua história. Dessa forma, o 

patrimônio não se restringe apenas às edificações, objetos materiais que 

constituem o acervo dos museus e documentos escritos e audiovisuais.  São 

também considerados patrimônio as tradições e expressões orais, as artes 

do espetáculo, as práticas sociais, lendas, mitos, ritos, saberes e técnicas, e 

a dimensão cultural pressuposta entre grupos sociais e étnicos com 

diferentes elementos da natureza, e também o respeito às culturas indígenas 

e afr odescendentes. Sobre este tema diz Gonçalves (2003): 

Recentemente  cons t ru iu -se  uma  nova  qua l i f i cação :  “o  pa t r imôn io  
imater ia l” ,  ou  “ in tangíve l” .  Opondo-se  ao  chamado  “pa t r imônio  de  
pedra  e  ca l” ,  aquela  concepção  v isa  a  aspec tos  da  v ida  soc ia l  e  
cu l tu ra l  d if ic i lmente  abrangidos  pe las  concepções  mais  t rad ic iona is .  
Nessa  nova  ca tegor ia  es tão  lugares ,  fes tas ,  re l ig iões ,  formas  de  
medic ina  popula r ,  mús ica ,  dança ,  cu l iná r ia ,  t écn icas ,  e tc .  como sugere  
o  própr io  te rmo,  a  ênfase  reca i  menos  nos  aspec tos  mater ia i s  e mais  
nos  a spec tos  idea i s  e  va lo ra t ivos  dessas  fo rmas  de  v ida .  
Di fe ren temente  das  concepções  t r ad ic iona i s ,  não  se  p ropõe  o  
tombamento  dos  bens  l i s tados  nesse  pa t r imônio .  A propos ta  é  no  
sen t ido  de  “ reg is t ra r”  essas  pra t icas  e  representações  e  fazer  um 
a c o mpanhamento  para  ve r i f i ca r  sua  pe rmanênc ia  e  suas  t r ans formações  
(pág.  24) .   

 

Para essa discussão Gonçalves (2002) aposta na contribuição 

antropológica para a caracterização do patrimônio como categoria cultural 

mais ampla, que inclui elementos imateriais, presentes não apenas na 

moderna, mas também em outras sociedades. Nesse sentido ganha 

visibilidade uma nova qualificação de patrimônio chamado imaterial ou 

intangível, direcionado a âmbitos da vida social e cultural não 

contemplados pelas concepções mais tradicionais. Esses bens culturais se 
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opõem ao monumento (chamados patrimônio de pedra e cal), ou seja, 

“objetos (que) são postos no tempo contingente das relações cotidianas” 

(2002, pág.120).  

De acordo com Gonçalves (2002), os chamados “discursos do 

patrimônio nacional” no Brasil contemporâneo se articularam como 

estratégias narrativas organizadas ora pelo “principio da monumentalidade” 

(predominante na cena pública desde os anos 30, época da criação do 

SPHAN e sua administração por Rodrigo Melo de Andrade ), ora pelo 

“princípio do cotidiano” (que vem ganhando espaço a partir da década de 

70). Na narrativa da monumentalidade os bens culturais são definidos pela 

tradição (o passado), e compreendidos pela perspectiva da totalidade e 

homogeneidade da “nação” que, sendo anterior ao indivíduo, é ela que lhe 

dá “realidade” e consistência (pág.119). A “identidade” social, cultural e 

política é valorizada no discurso da monumentalidade, pois na medida em 

que o patrimônio representa a nação como uma totalidade, as diferenças e a 

pluralidade dessa cultura multifacetada e polifônica -  como o é a brasileira 

— passa a ser desconsiderada em função de um “valor hierarquicamente 

superior, que é a nação, seu passado e sua tradição” (pág. 121). Já no 

registro do cotidiano, o passado deixa de ter a posição absoluta que ocupa 

na primeira narrativa, o passado é relatividade, pois “Existem, nessa 

narrativa, tantos passados e, conseqüentemente, tantas memórias quantos 

são os grupos culturais ” (pág. 119). Assim, reconhece-se o caráter 

intrinsecamente heterogêneo de toda construção da sociedade nacional e a 

narrativa do patrimônio passa a contemplar aqueles sujeitos (e suas 

realizações concretas e simbólicas) que estavam à margem dos grandiosos 
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discursos do nacional: “São os pontos de vista articulados por cada uma 

dessas individualidades que fornecem o ponto de partida para narrar o 

patrimônio ” (pág.119). Em ambos os discursos, estão em jogo formas de se 

lidar com a cultura e o espaço público, que assumem configurações 

dist intas “ora um espaço monológico, policiado e fechado, ora um espaço 

tendencialmente mais aberto e polifônico” (pág.121). 

Gonçalves analisa duas narrativas centrais na formulação de políticas 

do patrimônio no Brasil, a de Rodrigo Mello Franco de Andrade — um dos 

idealizadores e primeiro diretor do SPHAN, que inspirou sua política de 

1937 a 1979 — e também a de Aloísio Magalhães — que esteve à frente do 

SPHAN/Pró-Memória entre os anos de 1979 a 1982. Nas construções 

discursivas estudadas (de Rodrigo Mello Franco de Andrade e de Aloísio 

Magalhães) os bens culturais são escolhidos com o critério de construção 

do autenticamente nacional. O tema do patrimônio surge como um campo 

de construção de valores e ideologias, de tal modo que o bem cultural 

ressurge desnaturalizado, aparecendo sua face ideológica e ficcional. 

O patrimônio, em certa modalidade discursiva como a de Rodrigo 

Mello Franco de Andrade, seria a de representação ou de objetificação 

deste passado. Por outro lado Aloísio Magalhães estaria mais fixado na 

noção de cultura e de diversidade cultural com ênfase num tempo presente 

capaz de por si só se eternizar. 

No discurso  de  Rodr igo ,  esses  obje tos  e  monumentos  são  concebidos  
em assoc iação  com o  passado  h i s tó r i co  e  a r t í s t i co  da  nação .  Nas  
pa lavras  de  Rodr igo ,  esses  monu mentos  e  ob je tos  podem ser  
cons iderados  como “documentos  de  iden t idade  da  nação”  (Andrade ,  
1961,  pág .57) .  Segundo Rodr igo  e les  es tabelecem um vinculo  ent re  os  
b ras i le i ros  do  presen te  e  as  gerações  passadas ,  um v incu lo  que  
“autent ica  e  a f i rma a  ex is tênc ia  do Brasi l”  ( Id . ,  pág.  56) .  (Gonçalves ,  
1991,  pág .  67) .  
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Na direção do Centro Nacional de Referência Cultural,  Aloísio 

Magalhães inicia a elaboração de uma política alternativa de patrimônio e 

cultura, que não se restringe à noção de bens moveis e imóveis; ou seja, 

uma terceira forma de patrimônio imaterial, bens culturais associados à 

vida cotidiana da população. O que também é uma espécie de instrumento 

para o desenvolvimento econômico e tecnológico, que leva em consideração 

a identidade cultural brasileira. 

Em seu  d iscurso ,  des loca -se  a  va lo r i zação  quase  exc lus iva  dos  
chamados  “bens  pa t r imonia i s” ,  a s soc iados  ao  passado  da  nação ,  pa ra  o  
que  e le  chama de  “bens  cu l tu ra i s” ,  in tegran tes  da  v ida  p resen te  dos  
d ive r sos  segmentos  da  popu lação .  Além d i s so ,  como conseqüênc i a  da  
va lor ização  do  presen te ,  esses  bens  cu l tura i s  se rão  pensados  como 
ins t rumentos  de  cons t rução  de  um fu turo ,  na  cons t rução  do  
desenvolv imento  (Gonça lves ,  2002 ,  pág .119) .   

 

A identidade nacional que se constrói em ambos os discursos é 

apresentada como uma entidade dotada de coerência e continuidade, mas 

essa coerência, de acordo com o que afirma Gonçalves (2002), é apenas o 

efeito daquelas estratégias narrativas. 

Surge então a necessidade de retomar algumas definições conceituais 

de nação e nacionalismo, definições essas que ajudarão na compreensão do 

caráter de “construção discursiva” desses conceitos e dos simbolismos e 

imaginários a eles relacionados. Assim, conforme anotado por Fonseca 

(1997), o conceito de “nação” deve ser entendido como um “espaço 

imaginário ou simbólico sob o qual se organiza um povo” (1997, pág. 72). 

Cabe lembrar que a noção de patrimônio desde suas origens na França do 

século XVIII, se inseriu dentro de um amplo projeto de construção de 

identidade nacional a serviço do proces so de consolidação dos Estados-

nações modernos (Idem, pág. 59). Nesse sentido a eleição de um 
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determinado bem cultural, para patrimônio, sempre esteve submissa aos 

valores e ideologias “oficiais” da nação, legitimando seu poder e 

reforçando a coesão nacional. Gonçalves (2002) compara o discurso de 

formação do patrimônio cultural com o discurso constitutivo do romance 1, 

mostrando que ambos enfocam  

( . . . )  a  exper iênc ia  de  formação de  uma de terminada  subje t iv idade  
co le t iva ,  a  “nação” ,  como cole t iv idade  indiv id ua l i z ada  e ,  a  exemplo  
dos  ind iv íduos ,  do tada  de  memór ia ,  ca rá te r ,  iden t idade ,  e tc .  De  ce r to  
modo ,  a s  na r ra t ivas  de  pa t r imônio  são  romances  nac iona i s  
(GONÇALVES,  2002 ,  pág .  116) .   

 

A ideologia nacionalista, desenvolvida na Europa ocidental, 

representou um claro exemplo de construção simbólica que permitiu amplas 

mudanças na organização dos povos. Entre as últimas décadas do século 

XVIII e meados do século XIX, a idéia  de nação integrou as correntes 

revolucionárias européias que lutavam contra o absolutismo monárquico. 

Os ideais nacionalistas, associados aos novos princípios de liberdade e 

igualdade, presentes na Revolução Francesa, deveriam definir as novas 

relações entre os indivíduos e os povos. Completado o ciclo revolucionário 

o nacionalismo tomou outros rumos, ganhando uma base cultural que se 

tornou instrumento fundamental para a organização das nações que só 

posteriormente chegaram à mesa do banquete europeu. Caso da Itália e da 

Alemanha (Magalhães, 1985). 

                                                                 
1 O romance é um gênero literário que floresceu entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade 
do século XIX; entre as características destacadas pelo autor nesse gênero, a concepção de tempo e memória 
é de grande interesse para fundamentar sua tese de uma proximidade entre esse gênero discursivo e o 
discurso de patrimonização: “(No romance) A memória, quando é tematizada, é a memória de indivíduos ou 
de coletividades, é a memória autobiográfica, não a memória heróica da narrativa épica. O passado, familiar, 
passível de investigação. Se comparado com a narrativa épica, ele torna-se menos transparente, não é mais o 
passado cristalino e estável da épica; não ilumina mais o presente de forma exemplar (a história do romance 
deixa de ser a “mestra da vida”, como era na concepção clássica, ou épica, de história). Mas, ao tornar-se essa 
- dimensão escura e instável, o passado torna-se, ao mesmo tempo, objeto de curiosidade, de investigação e 
instrumento de autoconhecimento.” (Gonçalves, 2002, pág. 115).  
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No Brasil e em outros países do chamado terceir o mundo, a questão 

nacional — que esteve em pauta em todos os círculos intelectuais e 

artísticos no início do século XX — assumiu diferentes matizes que vão do 

tradicionalismo ufanista à luta de libertação nacional contra o 

imperialismo. 

A “questão naciona l” assumiu tal importância para os intelectuais e 

artistas das primeiras décadas do século XX que Mário de Andrade, um dos 

grandes representantes do movimento modernista brasileiro, faz a seguinte 

afirmativa sobre a relação entre arte e nacionalismo : 

A música  b ras i l e i ra  t eve  um desenvo lv imento  lóg ico ,  que  chega  a  se r  
p r imár io  de  t ão  os tens ivo  e  fác i l  de  perceber :  p r imei ro  Deus ,  em 
segu ida  o  amor  e  f ina lmente  a  nac iona l idade .  Nada  d i s so  represen ta  
exatamente  uma inovação e  de  tudo encontramos exemplos  na  h is t ó r i a  
a r t í s t i ca  do  pa í s .  A  nov idade  fundamenta l ,  impos ta  pe lo  movimento  (o  
modern i smo) ,  fo i  a  con jugação  dessas  t r ê s  normas  num todo  o rgân ico  
da  consc iênc ia  co le t iva  (Apud  Moraes ,  1989 ,  pág .83) . 

 

A respeito do sentimento nacionalista no Brasil, Ortiz (1994 ) afirma 

que antes da década de 30 dominava uma ingênua expressão de orgulho, na 

qual estava implícito o sentimento de inferioridade sob a fórmula repetida 

em momentos de grandes e pequenas vitórias: “a Europa curvou- se ante o 

Brasil”. Sofríamos uma crise de patriotismo por nos faltarem razões para 

amar o Brasil. A grande contribuição do movimento modernista “foi  a 

conversão de valores até então havidos como negativos  — porque eram 

diferentes dos valores cosmopolitas — em positivos, por uma aceitação que 

parecia impraticável ” (pág. 35). 

Para Ortiz (1994), apesar das diferenças entre os modernistas -  

“harmonioso desentendimento” — todos se incluem numa mesma corrente 

ocupada em pensar e valorizar o que é nosso. E é aí que se podem juntar 
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figuras tão díspares como Oswald de Andrade e Gilberto Freyre, movidos 

por idêntica inquietação: o desejo de “descobrir” a “cara” do Brasil e 

construir um projeto de nação que integrasse todos em um mesmo esforço 

progressista e modernizador. O Brasil queria se encontrar e as artes foram 

um palco privilegiado onde foram encenadas essas “tentativas” de 

construção da nossa brasilidade. Mário de Andrade afirmou em carta ao 

poeta Carlos Drummond de Andrade: 

Enquanto  o  bras i le i ro  não  se  abras i le i ra r  é  um se lvagem.  Os  tupis  das  
s u a s  tabas  eram mais  c iv i l izados  que  nós  nas  nossas  casas  de  Belo  
Hor izon te  e  São  Pau lo .  Por  uma s imples  razão :  não  há  Civ i l i zação .  Há  
c iv i l izações .  Cada  uma se  or ien ta  conforme as  necess idades  e  idea is  de  
uma raça,  dum meio e  um tempo.  ( . . . )  Nós,  imitando ou re p e t i n d o  a  
c iv i l ização  f rancesa ,  ou  a  a lemã,  somos  uns  pr imi t ivos ,  porque  
es tamos  a inda  na  fase  do  mimet ismo (Apud Schar tzmann e t  a l ,  1984,  
pág .  80) . 

 

A preocupação com nossa independência cultural e singularização em 

relação às origens européias foi o moto r que influenciou diferentes 

movimentos estéticos (o romantismo e o modernismo) e político-

ideológicos (os movimentos de independência em relação à metrópole 

portuguesa e, posteriormente, em relação à influência cultural européia). 

Entretanto, houve um momento da história nacional em que essas questões 

se fizeram mais prementes e o projeto de independência político-cultural se 

canalizou para a síntese de um projeto modernizador e progressista, que 

buscava as raízes de uma autêntica cultura brasileira. 

Estes foram os “tempos de Capanema”, quando se procurou construir, 

a partir da arte e da cultura patrimonial,  símbolos e mitos que assegurassem 

ao Estado uma base forte e sólida para sua atuação. Assim, estaremos 

abordando agora a relação que se estabeleceu ent re nacionalismo, arte e 

patrimônio nas décadas de 30 a 40.  
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CAPÍTULO II 

ARTE, MEMÓRIA E IDEOLOGIA EM TEMPOS DE CAPANEMA 

 

2.1. — Intelectuais e o Poder 

Os mais eficientes instrumentos estratégicos de que o Estado Novo se 

serviu para disseminar a ideologia e os valores autoritários em que se 

baseava foram o Ministério da Educação e Saúde, o Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio e o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

que buscavam atingir tanto as elites intelectuais como as camadas mais 

populares da população nacional.  

Gustavo Capanema esteve na direção do Ministério da Educação e 

Saúde entre os anos de 1934 e 1945. A partir daí já não é possível falar da 

educação e da cultura no Brasil sem mencioná- lo. É igualmente impossível 

lembrar aquele min istério sem aludir aos intelectuais que compuseram a 

assim chamada “constelação Capanema”. A participação dos intelectuais no 

governo tem sido recuperada por diversas pesquisas, ainda que com grandes 

desconfortos já que o Estado Novo (1937-45) foi um marco  da política 

autoritária no Brasil. 

Capanema congrega em sua equipe intelectuais do porte de Carlos 

Drummond de Andrade, Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco de 

Andrade entre outros. Foi construída a imagem de uma simbiose perfeita 

entre o governo estado- novista e a intelectualidade nacional, o ingresso de 

Vargas na Academia Brasileira de Letras, em 1943, torna-se então um 

símbolo dessa “comunhão” de interesses. 
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A presença de Carlos Drummond e de Mário de Andrade — dois  

grandes representantes do movimento estético denominado modernismo -  

entre os que participaram da equipe de Capanema, confirma a ligação entre 

as aspirações dos artistas e intelectuais brasileiros e o governo estado-

novista: um mesmo desejo de construir uma identidade nacional a partir da 

conjugação entre passado e futuro e da valorização do nacional. Muito 

embora a participação de Mário de Andrade no ministério Capanema não 

tenha sido tão efetiva quanto se pretendia, conforme o próprio Mário se 

queixa em suas correspondências2,  são inegáveis as mútuas influências 

entre os ideais modernistas e o projeto cultural estado- novista. Perpassava 

pela elite intelectual brasileira um mesmo desejo utópico de “invenção do 

nacional”: 

A s ingular idade  do  Modern ismo bras i le i ro  res ide  na  ação  concomi tan te  
e d i a l é t i ca  de  nossos  in t e l ec tua i s  no  dese jo  de  cons t rução  u tóp ica  de  
um passado  e  de  um fu tu ro  para  a  a r t e  e  pa ra  o  p rópr io  Pa í s .  Na  
Europa ,  cor ren tes  modern i s tas  se  opunham a  t r ad ic iona l i s t as .  Aqui ,  a  
ún ica  rup tura  se  deu  em re lação  aos  es t i los  ec lé t i cos  proven ien tes  do  
f ina l  do  sécu lo  XIX.  No mais ,  p ra t icamente  as  mesmas  f iguras  
r evo luc ionaram as  fo rmas  a r t í s t i cas  e ,  a t r avés  de  es tudos ,  v incu la ram-
nas  a  uma l inha  evo lu t iva  de  nossa  cu l tu ra  que  se  faz iam necessá r ias  
em um ambiente  no  qual  se  desconheciam ou se  menosprezavam as  
a r tes  loca is ,  em pro l  de  in te rpre tações  fan tas iosas ,  super f ic ia i s  e  
co lon izadas  de  es t i los  p re té r i tos  europeus  e  amer icanos .  
(CAVALCANTI ,  1995 ,  pág .  10) 

 

Diversos projetos que vinham sendo desenvolvidos desde antes 

tiveram continuidade  no ministério Capanema, resultando na implantação 

definitiva de órgãos como a Universidade do Brasil, o Serviço do 

                                                                 
2 Silviano Santiago, em seu artigo O intelectual modernista revisitado, alude a esse descontentamento de 
Mário de Andrade com a sua “impotência administrativa” (SANTIAGO, 1989). Bomeny (2001) também 
aborda o descompasso entre a proposta (modernista) de reconstruir uma identidade nacional polifônica e 
integradora adotada por Mário de Andrade e as rotinas burocráticas e formalidades da política estado-novista, 
segundo a autora “o sofrimento” (de Mário de Andrade) que deixa transparecer em suas cartas do período 
do Estado Novo, a angustia de ter que responder `as exigências avolumadas de regulamentos, o controle 
burocrático minucioso a que estava submetido cada projeto, tudo isso indica a perda do sentido original da 
“Idade de Ouro do Patrimônio”, na expressão de Arantes, em nome da rotinizacão técnica e do controle do 
acervo de bens culturais do Estado” (pág. 09) 
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e o Instituto Nacional 

do Livro. Milton Lahuerta irá destacar a grande aceitação que o Estado 

Novo teve entre a intelectualidade modernista, pois seu projeto unificador 

se apresentava ao mesmo tempo como modernizador e restaurador dos 

pilares da nacionalidade, uma espécie de “revolução passiva”: 

 

( . . . )  o  Estado Coorporat ivo,  que  se  quer  Novo,  r econhece  a  
necess idade  de  mudança  e  de  modern ização ,  mas  procura  domes t icar  
esse  impulso  t ransformador ,  t razer  para  s i  essa  ex igênc ia .  E  em nome 
da  ordem e  a té  da  t radição ,  e  sempre  p le i teando o  pr imado do públ ico  
sobre  o  pr ivado,  que o  Estado Novo,  real izando  expec ta t ivas  d i fusas  
da  soc iedade  c iv i l ,  se  assume como arauto  da  modernidade  e  rea l izador  
dos  idea i s  dos  anos  20  (LAHUERTA,  1997 ,  pág .  101). 
 

Modernizar a educação, incentivar a pesquisa e preservar as raízes 

culturais brasileiras foram as principais  metas dos intelectuais que 

trabalharam no ministério de Capanema, mas essas metas nem sempre 

foram alcançadas pois, muitas vezes, esbarravam nos procedimentos 

centralizadores e burocráticos do regime. 

Ao mesmo tempo em que incentivava a pesquisa e a refle xão 

conduzidas pelos intelectuais reunidos no ministério dirigido por Gustavo 

Capanema, o governo estabelecia via DIP uma rígida política de vigilância 

em relação às manifestações da cultura popular. A propaganda do regime 

foi facilitada pelo controle dos mais variados meios de comunicação e seus 

instrumentos principais foram o rádio e a imprensa.  

Sob a liderança de Lourival Fontes iriam se reunir, no DIP os 

remanescentes do modernismo conservador representado pela corrente dos 

verde-amarelos. Foi esse grupo que traçou efetivamente as linhas mestras 

da política cultural do governo voltada para as camadas populares. Uma das 

metas fundamentais do projeto autoritário era obter o controle dos meios de 
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comunicação garantindo, assim, tanto quanto possível, a homo geneidade 

cultural. 

O jornal A Manhã,  criado em 1940, sob a direção de Cassiano 

Ricardo e a revista Cultura Política ,  sob a direção de Almir de Andrade, 

tornaram- se os importantes porta- vozes do regime. Ambas as publicações 

contavam com a colaboração de intelectuais das mais diversas correntes. 

A propaganda política estado- novista teve no rádio um de seus 

veículos de maior alcance. Em seus programas transmitiam- se os padrões 

de comportamento e valores desejáveis. A Rádio Nacional contava com 

expressiva verb a oficial para manter o melhor elenco da época, incluindo 

músicos, cantores, radioatores, humoristas e técnicos. Buscando 

monopolizar a audiência popular, o governo instituiu concursos musicais 

em que a opinião pública elegia seus astros favoritos. A apuração era feita 

no DIP e o resultado era transmitido durante o programa "Hora do Brasil".  

A Rádio Mauá diretamente ligada ao Ministério do Trabalho, 

autodenominando-se "a emissora do trabalho", popularizava a imagem de 

Vargas. Entretanto é interessante lemb rar que se a imprensa foi uma peça 

fundamental na definição e na difusão da ideologia do Estado Novo seria, 

também, através dela que a imagem do regime de Vargas entrou em crise e 

por fim ruiu.  

O Estado Novo investia alto na propaganda ideológica. Para construir 

uma imagem positiva do governo junto aos artistas, Vargas criou em 1939 o 

"Dia da Música Popular Brasileira"; a fim de incentivar as manifestações 

cívicas, o governo deu apoio ao projeto orfeônico de Villa- Lobos, 

aproveitando o fato de que as apresentações de canto orfeônico eram 
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comuns durante as grandes concentrações populares no estádio do Vasco da 

Gama. A ideologia do regime também era transmitida através das cartilhas 

infanto- juvenis e dos jornais nacionais, passando pelo teatro, pela música, 

pelo cinema,  marcando sua presença nos carnavais, nas festas cívicas e 

populares. Foi durante o Estado Novo que surgiu o chamado "samba da 

legitimidade", em que se buscava converter a figura do malandro na figura 

exemplar do operário de fábrica. O DIP ince ntivava os compositores a 

exaltar o trabalho e abandonar a boêmia. Também através do samba se 

ensinava a repudiar o comunismo como ameaça à nacionalidade 3. 

Uma outra forma de marcar a presença do Estado no cenário nacional 

foi a construção de prédios símbolos, construções arquitetônicas sólidas, 

como o Ministério da Guerra e a estação da Central do Brasil com os quais 

procurava-se demonstrar a força e a solidez do regime. Mas também se 

ousava nos pilotis e nos painéis do edifício- sede do Ministério da Educação 

e foi essa combinação entre conservadorismo e arrojo a marca do Estado 

Novo na área cultural.  

O Es tado  Novo ,  em sua  complexa  t rama  de  “ t rad ição”  e  
“modern ização” ,  exerceu  um ape lo  subs tanc ia l  sobre  a  in te lec tua l idade  
bras i le i ra .  F iguras  egressas  do  mod ern ismo - t an to  os  que  ing res sa ram 
nos  movimentos  rad ica i s  dos  anos  1930  quan to  os  que  se  mant iveram 
l igados  aos  par t idos  t rad ic ionais  - fo ram desembocar  numa cor ren te  
comum que  se  insere  no  pro je to  de  cons t rução  do  Es tado  nac iona l .  
Li tera tos  modernis tas ,  po l í t i cos  in tegra l i s t as ,  pos i t iv i s t as ,  ca tó l i cos ,  
soc ia l i s tas  são  encont rados  t raba lhando  lado  a  l ado  em órgãos  e  
p rogramas  do  governo  federa l  (Ol ive i ra ,  1989 ,  pág .  508) .  

 

Educação, ciência e cultura receberam do Estado atenção especial, 

visando transformá- las em patrimônio social da nação em benefício do 

povo. O povo, alvo da atenção governamental, era por outro lado 

                                                                 
3  Gravado em 1941, o samba Isto Aqui O Que É, de autoria de Ari Barroso, permanece ainda como exemplo 
de exaltação do nacional.  
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considerado uma espécie de matéria bruta a ser elaborada pelo saber das 

elites. A partir dessa premissa, o governo justificava seu controle e  

fiscalização sobre as mais diversas expressões culturais, até mesmo sobre a 

linguagem popular. 

Sendo verdade — como fartamente apontado pela literatura 

especializada — que foi extensa a participação de intelectuais na montagem 

dos projetos de ação polític a para diversas áreas (educação, cultura e 

patrimônio) na formulação de todo um sistema doutrinário de legitimação 

do Novo Estado, através de um grande projeto de propaganda que passou 

pelos diversos canais de difusão (imprensa, rádio, cinema e teatro),  também 

é verdade que alguns intelectuais, mais que outros, foram alvos 

preferenciais das cobranças posteriores. 

A organização da sociedade esteve dependente da idéia de construção 

de um Estado que incorporasse e atuasse em espaços fundamentais da 

convivência social, entre eles o campo das artes. Assim o Estado passou a 

ser o grande incentivador e financiador de obras artísticas.  

As relações entre aquele que produz e aquele que pensa a arte e a 

cultura de um povo e o Estado foram objeto de discussão dos intele ctuais,  

como se pode ver na obra de Julien Benda, A traição dos intelectuais 4.  O 

livro de Benda aborda um ponto essencial da cultura contemporânea: a 

problematização das relações entre política, arte e cultura. Esse pode ser, 

portanto, um texto paradigmático a ser refletido sobre o período em que 

Gustavo Capanema permaneceu como Ministro da Educação e Saúde no 

Brasil. Este foi um tempo extremamente importante para as artes e cultura 

                                                                 
4 The Treason of the Intellectuals, by Julien Benda, translated by Richard Aldington, primeira publicação em 
1928.  
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nacionais, marcado pela presença de célebres intelectuais, compondo o que 

já foi denominada “constelação Capanema” e por um verdadeiro esforço de 

modernização dos diversos âmbitos da educação, arte e cultura nacional. 

A tese central do livro de Benda é a de que o artista e intelectual 

deve se isentar de compromisso e engajamento político, permanecendo fiel 

apenas à arte e ao pensamento espiritual5, sendo que a traição dos 

intelectuais se inicia, conforme destacado por Bomeny: 

( . . . )  exa tamente  no  ins tan te  em que  e les  en t ram na  arena  movediça  da  
h is tór ia  e  ent regam os  va lores  universa is  do  espí r i to  - a  verdade ,  a  
jus t iça ,  a  l iberdade - aos  poderes  i r rac iona is  do  ins t in to ,  do  esp í r i to  do  
povo,  da  in tu ição,  e tc .  Os  c lercs  in te lec tuais ,  f i lósofos  e  l i te rár ios ,  
de f in idos  como c lé r igos  secu la res ,  t êm de  conse rvar  e s ses  va lo res  
universa is  d ian te  da  in t rusão  do  respec t ivo  esp í r i to  po l í t i co  da  época .  
(Bomeny ,  2001 ,  pág .12) . 

Como se pode intuir, o livro de Benda torna-se um ponto de partida 

para se discutir, no meio intelectual, as relações entre arte e poder, 

tematizando as implicações éticas, morais e estéticas de uma aproximação 

demasiada entre arte/pensamento e política. As questões levantadas por 

Benda nos ajudam a perceber o dilema da participação dos intelectuais no 

ministério Capanema durante o Estado Novo — marcado por uma política 

autoritária. 

No âmbito do nosso interesse cabe compreender as complexas 

relações e interseções entre arte e nacionalismo na gestão de Capanema, 

posto que esse foi um dos períodos de maior incentivo do Estado às artes e 

à cultura nacional. Havia um mecenato co mprometido com a modernização 

e com a construção de uma nação que em nada deixava a desejar às nações 

de “primeiro mundo”. Parece clara a relação que se estabelece em uma 

                                                                 
5 Benda utiliza o termo “clerc” para definir essa espécie de fidelidade quase religiosa do artista e do 
intelectual ao idealismo do pensamento, citando os nomes de Platão, Spinoza, da Vinci, e principalmente 
Sócrates, como exemplos de perfeitos “clers” . 
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“arte comprometida com o projeto nacional” e o nacionalismo, fomentado 

implícita ou explicitamente no engajamento daqueles que “pensam” o 

Brasil. De acordo com Schartzmann, Bomeny e Costa (1984), 

A ambigüidade  do  re lac ionamento  en t re  o  min is té r io  e  os  in te lec tua is  
modern is tas  se  es tendia ,  na  rea l idade ,  a  toda  á rea  de  ação  cu l tu ra l  do  
minis té r io ,  e  mais  par t icu larmente ,  às  formas  de  ação  or ien tadas  para  o  
grande  públ ico ,  ou  se ja ,  o  rád io ,  o  c inema e  a  mús ica .  A d i f icu ldade ,  
aqui ,  e ra  es tabe lecer  a  tênue  l inha  d iv isór ia  que  separasse  a  ação  
cul tura l ,  eminentemente  educat iva  e  format iva ,  da  mo b i l i zação  
pol í t ico -soc ia l  e  da  propaganda  propr iamente  d i ta .  Era  uma d i f icu ldade  
t an to  conce i tua l  quan to  ins t i tuc iona l  (pág .  86) . 
 

A esse respeito o poema de Mário de Andrade “Acalanto ao 

seringueiro”6 é paradigmático para compreender o engajamento intelec tual 

que transformou os iconoclastas modernistas em bem-comportados 

auxiliares de Capanema. A necessidade de “descobrir” o Brasil,  

cinicamente satirizada por Drummond no poema “Hino Nacional” 7 (“é 

preciso esquecer o Brasil /o Brasil está farto de nós/ o Brasil não existe, 

acaso existirão brasileiros?” ), é idilicamente retomada por Mário, que  

utiliza a figura do seringueiro como símbolo de uma cultura e um modo de  

ser brasileiro alienado do projeto de brasilidade. 

O poema se inicia “situando geograficament e” as diferenças culturais 

entre esse Brasil que se quer cosmopolita e moderno e aquele outro, “na 

escureza da floresta”  em que o seringueiro dorme, distante das teorizações 

sobre brasilidade. A pergunta “como será a escureza/desse mato- virgem do 

Acre?”  se cala na constatação de que o único contato possível entre esses 

dois “brasis” é pela representação de uma nação que abarque essas 

diferenças (“tenho de ver por tabela,/ sentir pelo que me contam” ) em um 

                                                                 
6  Poema publicado na década de 40, na obra Poesias Completas, reeditada pelas editoras Itatiaia e EDUSP. 
ANDRADE, Mário de. Poesias Completas. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1987, p. 204-6.   
7 Poema originalmente publicado na obra  ‘ Sentimento do mundo’ (1940), in: ANDRADE , Carlos 
Drummond de. Antologia  poética. 20. ed.  Rio de Janeiro: Record, 1986, p. 45-6.  
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mesmo projeto de nação, afinal o seringueiro também é brasileiro 

“brasileiro que nem eu.. . /  fomos nós dois que botamos /pra fora Pedro II. . . /  

somos nós dois que devemos/ até os olhos da cara/ pra esses banqueiros de 

Londres.. .” (Andrade, 1987). 

O projeto de brasilidade será retomado por Mário e por outros 

modernistas visando a incorporar todos os brasileiros à idéia de nação. 

Cabe ressalvar que o âmbito de ação desses modernistas, ainda que muitos 

tenham sido incorporados pelo projeto estado- novista, é 

predominantemente estético e ideológico porque a atuaçã o prática desses 

intelectuais no poder era bastante limitada. Ainda assim o nacionalismo 

quando compreendido para além de suas manifestações mais “ingênuas”, 

parece ser a engrenagem que moveu artistas e intelectuais em sua obsessão 

por  “descobrir a cara do Brasil e de seus brasileiros” .  Basta lembrar que 

no século XIX o movimento artístico- literário do romantismo que 

“coincidiu” com nossa independência, teve como uma de suas chaves 

interpretativas a busca de inventar uma “expressividade brasileira” em 

oposição à arte e à cultura européias (Idem). 

Assim, tal qual os românticos o fizeram no século XIX, os 

intelectuais modernistas continuam buscando a legitimação do nosso lugar 

no cenário mundial e, como os românticos, os modernistas também se 

encontram sobre a s protetoras asas do Estado, antes Monárquico, agora 

Republicano.  

A experiência de mecenato das artes nos Estados Unidos, por 

exemplo, esteve sempre associada a vários setores e atores da sociedade 

civil. Lá, historicamente, o Estado era malvisto nesses empreendimentos. 
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Nos países da América Latina, ao contrário, o campo das artes teve o 

Estado como seu maior, mais confiável e legítimo mecenas. 

O Ministro Capanema, conforme destacado por Cecília Londres 

(Apud Bomeny, 2001), soube perceber o potencial da arte como construtora 

de símbolos e significados que fixassem um projeto de nação na memória e 

na cultura nacional. A esse respeito é interessante observar, com a autora, a 

importância de Capanema para a constituição do patrimônio histórico e 

artístico nacio nal, cabendo destacar a grande importância de sua atuação 

para a criação do Museu Nacional de Belas-Artes, do Museu Imperial, do 

Museu da Inconfidência, além de inúmeros museus regionais. 

Compreendendo que o monumento histórico é uma forma de 

“fixação” da memória nacional, elaborando imagens e signos que 

permaneçam no tempo/espaço e respondam por nós, percebemos que a idéia 

de patrimônio histórico, levada a cabo por Capanema, obedece à demanda 

de um projeto de modernização do nacional, conforme comentado po r  

Cecília Londres, 

Já  tem s ido  bas tan te  enfa t izada  a  pecul ia r idade  da  cons t i tu ição  da  
idéia  de  pat r imônio his tór ico  no Bras i l ,  na  medida  em que os  
p ro tagonis tas  desse  p rocesso  fo ram in te lec tua i s  e  a r t i s t as  
compromet idos  com a  vanguarda  da  a rqui te tura  e  nas  a r tes  p lás t icas .  
Além desse  fa to  incontes táve l ,  cons idero  que  o  para le l i smo en t re  o  
p rocesso  de  cons t rução  da  nova  sede  do  MES (Min i s t é r io  da  Educação  
e  Saúde)  e  a  e s t ru tu ração  do  SPHAN (Serv iço  de  Pa t r imônio  His tó r i co  
e  Art ís t ico  Nacional)  não foi  apenas  cronológica .  Em ambos  os  casos ,  
ocor reu  um t ra tamento  de  obras  como monumento ,  no  sent ido  de  
a t r ibu i r  a  bens  a  função  de  perpe tuar  va lores  co le t ivos  que  foram 
ident i f icados  a  uma imagem de  nação que  se  quer ia  cons t ru i r :  de  um 
passado,  em que  foram buscados  va lores  que  t ranscendiam seu  tempo,  
no  caso  dos  bens  em que  o  SPHAN se lec ionava  pa ra  tombamento ,  e  de  
um presen te ,  em que  esses  va lores  e ram reencont rados  e  ree laborados  
es te t icamente ,  de  modo a  indicar  um proje to  para  o  fu turo .  (Apud  
Bomeny ,  2001 ,  pág .88- 89) . 

 

A imagem de nação que se deseja construir é a de uma síntese entre o 

novo, entendido basicamente pelas contribuições européias no campo 
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estético e social, e o antigo, percebido como aquilo que é genuinamente 

brasileiro, nacional e particular à realidade brasileira.  

 

2.2. — SPHAN: um Projeto Modernista de Cultura Nacional 

No Brasil, o reconhecimento da necessidade de proteger o patrimônio 

histórico e artístico já havia sido apontado nos anos 20, época em que se 

registraram iniciativas locais e estad uais. Em 1936, a pedido do Ministro 

Gustavo Capanema, Mário de Andrade elaborou o anteprojeto do decreto 

Lei 25 que instituiu o sistema de proteção ao patrimônio histórico e 

artístico nacional ainda em vigor. A proteção ao patrimônio nacional foi 

decretada  através do instrumento de tombamento,  estabelecendo que os 

monumentos naturais, sítios ou paisagens de feição notável, por força da 

natureza ou da técnica humana, também deveriam ser considerados como 

passíveis de preservação.  

Andrade, A. L. Dias (1984) ressalta que na proposta original do 

decreto, elaborada por Mário de Andrade, o quadro natural foi destacado 

apenas como suporte de atividades humanas, portanto sua importância 

relacionava - se apenas aos casos em que paisagens naturais estivessem em 

íntima relação com grupos humanos como no caso de cidades lacustres, 

grutas trabalhadas, aldeamentos. Mário de Andrade fez uma apreensão 

etnográfica do que seria a do nosso patrimônio histórico, salientando não 

somente o edifício, o concreto, o bem material, mas a dança, o lúdico, a 

cultura no seu sentido imaterial.  

Entretanto o anteprojeto de Mário de Andrade foi considerado 

inviável e inadequado à situação, sendo pouco aproveitado para a redação 
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final do decreto, feita por Rodrigo Melo Franco8. Como a redação do artigo 

não estabelece esse caráter complementar do quadro natural, pode- se pensar 

que deve ter havido, por parte do autor, um desejo de ampliar essa visão 

original de Mário de Andrade, dotando-se o patrimônio natural de uma 

maior importância. Foram então incorporadas experiências de outros países 

europeus à exemplo da França, cuja noção de patrimônio havia evoluído da 

idéia de monumento para a preocupação com o tecido urbano, o centro 

histórico da cidade. Surgiu, assim, o conceito de patrimônio urbano. 

Ainda que no Brasil, na década de 1930, tenha sido tímida a incursão 

nesta área do patrimônio natural, esta idéia resultou no tombamento, em 

1938, de alguns morros na cidade do Rio de Janeiro devido à ameaça de 

construção de um restaurante e uma nova estação de bondes no topo do Pão 

de Açúcar.  

O projeto de criação do SPHAN vincula- se estreitamente ao ideário 

modernista de Mário de Andrade e de outros intelectuais e artistas que 

participaram ativamente do movimento estético- literário e dos quadros do 

SPHAN. Um novo tipo de nacionalismo movia esse empreendimento 

cultural e os “modernistas” desenvolviam importantes trabalhos 

especializados em arte, arquitetura, etnologia, música, etc..  Apesar das 

diferenças que pudessem existir entre todos esses empreendimentos, quer 

no âmbito teórico ou estético, eles comungavam de um mesmo desejo de 

“investigação da identidade nacional”. Nesse sentido, os modernistas se 

                                                                 
8  A esse respeito Campo Fiorito afirma: “Quarenta e sete anos depois é praticamente impossível apurar por 
que razões circunstanciais e políticas ou ideológicas o trabalho de Mário de Andrade não foi realmente 
aproveitado. O fato é que o texto do projeto só foi publicado por Aloísio em 1980, embora desde 1945 Dr. 
Rodrigo, em seu prefacio para o “Padre Jesuíno do Monte Carmelo” reconhecesse que coube à Mário de 
Andrade “traçar as bases da organização do SPHAN”. O Decreto n.º 25/37 guarda de Mário quase que só os 
conceitos de arte histórica, arte arqueológica arte ameríndia e arte popular, além de que remete ao 
agenciamento da natureza pela cultura humana (art. 4º, Caput, e art. 1º, parágrafo 2º.)” (Campo Fiorito, s/d,   
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opunham a uma forma de se pensar e fazer cultura até então comum no 

Brasil: 

Os modernis tas  t inham,  a inda ,  um pro je to  de  nação  incomparave lmente  
mais  g loba l izante ,  sof i s t icado  e  inc lus ivo  da  complexa  rea l idade  
bras i le i ra ,  enquanto  os  “ t rad ic iona l i s tas”  buscavam compensar  sua  
f rag i l idade  teór ica  com uma arenga  denunc iadora ,  be i ravam o  r id ícu lo ,  
como ao acusar  de  co munis ta  Manuel  Bande i ra ,  f igura  sab idamente  
conservadora  no  p lano  po l í t i co  (Cava lcan t i ,  1995 ,  pág .  20) .  

 

A questão da brasilidade tornou- se essencial para os modernistas, em 

conseqüência de uma reflexão da importância da tradição como elemento 

estruturante de uma produção artística que se queria ao mesmo tempo 

universal e particular, ou seja, nacional. Cabe ressaltar a dificuldade de se 

definir esse “particular” em um país que, além de toda a natural herança da 

metrópole colonizadora, caracteriza-se por uma singular amálgama de 

culturas e etnias.  Fonseca (1997) irá ressaltar a dialética da universalidade 

e da particularidade, como um fator peculiar da cultura brasileira:  

para se referirem ao universal, os modernistas tiveram que primeiro 

construir uma ident idade que correspondesse a uma tradição brasileira 

autêntica: a brasilidade. 

O decreto de criação do SPHAN definia o patrimônio histórico e 

artístico nacional como  

( . . . )  o  con jun to  de  bens  móve i s  e  imóve i s  ex i s t en tes  no  pa í s  e  cu ja  
conservação se ja  do  in t e resse  públ ico  quer  por  sua  v inculação  a  fa tos  
memoráve is  da  His tór ia  do  Bras i l ,  quer  por  seu  excepc iona l  va lor  
a rqueo lóg ico  ou  e tnográ f ico ,  b ib l iográ f ico  ou  a r t í s t i co  (Apud  
Maga lhães ,  1985 ,  pág .  61) . 

 

Eram também classificados como patrimônio “monumentos naturais,  

bem como sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição 

notável com que tenham sido adotados pela natureza ou agenciado pela 

indústria humana"  ( Idem,  pág .  61) . 
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O SPHAN estava subordinado ao Ministério da Educação e teve como 

primeiro diretor Rodrigo Melo Franco de Andrade, que permaneceu no 

cargo de diretor do patrimônio de 1937 até 1967, quando se aposenta. A 

instituição veio a ser posteriormente Departamento, Instituto, Secretaria e, 

de novo, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

como se chama atualmente. 

Durante os 30 anos em que Rodrigo Melo Franco esteve à frente do 

SPHAN, a política da instituição se pautou pelas noções de "tradição" e de 

"civilização", dando especial ênfase à relação com o passado. Os bens 

culturais classificados como patrimônio deveriam fazer a mediação entre os 

heróis nacionais, os personagens históricos, os brasileiros de ontem e os de 

hoje. Essa apropriação do passado era concebida como um instrumento para  

educar a população a respeito da unidade e permanência da nação. Sobre a 

relação entre patrimônio e identidade nacional, assim afirmou Rodrigo 

Melo Franco em palestra na Escola Nacional de Engenharia, nos idos de 

1939: 

O que  cons t i tu i  o  Bras i l  não  é  apenas  o  seu  t e r r i tó r io ,  cu ja  
conf iguração  no  mapa  do  hemis fé r io  su l  do  con t inen te  amer icano  se  
f ixou  em nossa  memór ia ,  desde  a  in fânc ia ,  nem esse  t e r r i tó r io  
acresc ido  da  população  nac iona l ,  que  o  tem ocupado a t ravés  dos  
t empos .  Para  que  a  nação  b ras i l e i ra  se ja  iden t i f i cada ,  t e rá  de  
cons ide ra r-se  obra  da  c iv i l i zação  rea l izada  nes te  pa i s .  Somente  a  
ex tensão  te r r i to r ia l ,  com seus  ac identes  e  r iquezas  na tura i s ,  somada  ao  
povo  que  a  hab i t a  não  conf igura  de  fa to  o  Bras i l ,  nem cor respondem a  
sua  rea l idade .  Há que  computar  também,  na  área  imensa  povoada  e  
despovoada ,  a s  rea l i zações  subs i s ten tes  dos  que  a  ocuparam e  l egaram 
às  gerações  a tua is :  a  p rodução  mater ia l  e  esp i r i tua l  duradoura  ocor r ida  
do  nor te  ao  su l  e  de  les te  a  oes te  do  pa is ,  cons t i tu indo as  ed i f icações  
urbanas  e  rura is ,  a  l i tera tu ra ,  a  musica ,  ass im como tudo mais  que  
f i cou  em nossas  paragens ,  com t raços  de  ca rá te r  nac iona l ,  do  
desenvo lv imen to  h i s tó r i co  do  povo  b ras i l e i ro  (Melo  Franco ,  s /d ,  p .  56 ) 

 

Criado, o SPHAN passou a contrariar muitos grandes proprietários, 

entre eles a Igreja Católica que detentora da maioria desses bens, por sua 
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vez como outros proprietários, não demonstrava qualquer interesse no 

tombamento se encarregando de realizar sucessivos literais “tombamentos” 

de seus imóveis, num súbito afã de os “modernizar” ou de construir outros 

“mais rentáveis” impulsionados pela especulação imobiliária. Com isso 

consideráveis valores históricos e artísticos, produções da arte colonial 

brasileira, foram destruídos e/ou se perderam em rítimo acelerado 

obrigando do SPHAN uma política mais urgente e enérgica. Esse programa 

de trabalho provocou muitas críticas, inclusive mais recentes não 

contextualizadas afirmando que os processos de tombamento e conservação 

privilegiavam sobretudo a arquitetura portuguesa setecentista de Minas, do 

Rio de Janeiro e da Bahia, a escultura e a pintura presentes nessa 

arquitetura tombada e também o neoclássico de Grandjean de Montigny e 

seus seguidores da Imperial Academia. Ou ainda que o programa valorizava 

preferencialmente os bens da arquitetura religiosa que passaram a 

constituir a grande maioria dos tombamentos. Também foi bastante 

criticado o reduzidíssimo quadro de funcionários da época -  mal 

remunerados e sem equipamento, não conseguiam apagar os incêndios 

diários resultantes da grande quantidade de vistorias, análise de processos, 

projetos emergenciais, especificações etc. (hoje não é muito diferente). 

Conforme Campo Fiorito, a média de tombamento no período de 

aproximadamente 34 anos caiu de 129 (1948-1952) para 39 (1978-82),  o 

que demonstra um progressivo declínio no interesse pelos bens 

patrimoniais de concepção ortodoxa e uma nascente visibilidade para a 

cultura material e imaterial dos “segmentos traumatizados da sociedade 

brasileira, ou seja, de tudo que foi oficialmente discriminado, 
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menosprezado e oprimido ” pela política oficial de patrimonização (Campo 

Fiorito, s/d, pág. 37). 

Conforme ressalta Fonseca (1997), no período em que Rodrigo Melo 

Franco de Andrade e seu grupo esteve à frente do SPHAN, os tombamentos 

incidiram principalmente sobre a arte e a arquitetura barrocas concentradas 

em Minas Gerais, em especial os monumentos religiosos católicos. 

Prevalecia ainda a autoridade dos funcionários do SPHAN que ditavam os 

critérios de seleção e de valoração de bens para tombamento, “raros eram 

os pedidos de tombamento originados de fora do órgão, sendo a 

participação de elementos externos à instituição possível apenas nesse 

momento do processo, o do pedido de tombamento” (Fonseca, 1997, pág. 

124). 

 

2.3 — Aspectos Legais da Patrimonização Cultural 

A preocupação com a preservação do patrimônio cultural surge em 

contrapartida à exaltação do novo e da busca frenética pela adequação às 

demandas do consumo. A valorização de bens que representam referências 

culturais ou naturais, que simbolizam a diferença e a diversidade, pode ser 

entendida como uma forma de preservação da identidade singular diante de 

um mundo em que as fronteiras geográficas e culturais se esgarçam. 

O primeiro indício de preocupação governamental com a preservação 

do patrimônio cultural brasileiro data do ano de 1742, quando o então Vice-

Rei do Brasil, André de Melo e Castro (Conde de Galveias), escreveu ao 

Governador de Pernambuco ordenando a paralisação das obras de 

transformação do Palácio das Duas Torres,  construído por Maurício de 
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Nassau em um quartel para as tropas locais. A partir da ordem do Conde de 

Galveias foi iniciada a restauração do palácio. 

Entretanto, foi apenas com a Constituição Federal de 1934, quase 

dois séculos após a iniciativa do Conde de Galveias, que foi elaborada a  

primeira disposição legal sobre proteção ao patrimônio cultural brasileiro. 

O art. 148 da referida Carta, estabelecia que cabia à União, aos Estados e 

aos Municípios favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das 

artes, das letras e da cultura em  geral, proteger os objetos de interesse 

histórico e artístico do País.  Esta atribuição estatal vem sendo reafirmada 

em todas as demais Constituições brasileiras. 

Atualmente ainda cabe ao Estado a incumbência de promover a 

preservação do patrimônio histórico-cultural (art. 23, III), mas desapareceu 

a exclusividade  estatal de atuação nesta área. As Normas de Quito,  sobre 

conservação e utilização de monumentos e lugares de interesse histórico e 

artístico editadas em 1967, após reunião da Organização dos Estad os 

Americanos, já prenunciava que  

Do se io  de  cada  comunidade  pode  e  deve  surg i r  a  voz  de  a la rme e  ação  
v ig i lan te  e  p revent iva .  O es t ímulo  a  agrupamentos  c ív icos  de  defesa  
do  pa t r imôn io ,  qua lque r  que  se j a  sua  denominação  e  compos ição ,  t em  
dado excelentes  resu l tados ,  espec ia lmente  em loca l idades  que  não  
d i spõem a inda  de  d i re t r i zes  u rban ís t i cas  e  onde  a  ação  pro te to ra  em 
n íve l  nac iona l  é  déb i l  ou  nem sempre  e f i caz  (A rt. 23, III) . 

 

Freqüentemente o Estado carece de condições de atuar de maneira 

pronta e eficaz para a satisfação de todos os anseios públicos. Daí, a nova 

tendência constitucional de incentivar a participação da sociedade na 

definição e execução de medidas que visam a melhoria da condição de vida 

da própria população. Quanto à preservação do patrimônio cultural 
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brasileiro, a nova Constituição de 1988 é clara ao dispor em seu art. 216, § 

1º que 

O Poder  Públ ico ,  com a  co laboração  da  comunidade ,  promoverá  e  
pro tegerá  o  pa t r imônio  cu l tura l  b ras i le i ro ,  por  meio  de  inventár ios ,  
r eg i s t ros ,  v ig i l ânc ia ,  tombamento  e  desapropr iação ,  e  de  ou t ras  fo rmas  
de  acau te l amen to  e  p re se rvação . 

 

Na nova Carta Magna desapareceu do ordenamento jurídico brasileiro 

a exclusividade  de atuação estatal quanto à preservação do patrimônio 

cultural.  Agora, a participação comunitária em tais ações passou a ser um 

direito constitucionalmente assegurado. Essa participação nas ações de 

preservação do patrimônio cultural deve se dar mediante a atuação conjunta 

de parcelas organizadas da comunidade (associações culturais, instituições 

escolares, etc.) com os entes federativos (União, Estados e Municípios) e a 

ação fiscalizadora dos órgãos competentes (IPHAN, IBAMA, etc. ) : 

O uso  adequado  do  pa t r imônio  deve  exe rce r  duas  funções :  ga ran t i r  o  
respe i to  à  cu l tura ,  inc lus ive  no  que  se  re fe re  aos  es t i los  a r t í s t i cos ,  e  
preservar  o  seu  s igni f icado h is tór ico .  É  impor tante  a inda  garant i r  que  a  
comunidade  loca l  não  se ja  exc lu ída  do  processo  de  dec isão  sobre  o  uso  do  
pa t r imônio  e ,  p r inc ipa lmente ,  dos  benef íc ios  econômicos  adv indos  da  
a t iv idade  tur í s t ica .   

 

Essa participação da comunidade, na decisão e nos benefícios da 

preservação, é essencial para que os impactos do turismo não acarretem a 

degradação do meio ambiente e para que não se estabeleçam confrontos 

entre a comunidade e os turistas. Portanto, emp regos para a comunidade, 

oportunidades de comercialização do artesanato e de prestação de serviços 

em geral devem ser incentivados. Paralelamente, as escolas precisam 

fortalecer os estudos sobre a história e cultura locais, possibilitando à 

população a orientação e o atendimento da demanda exercida pelos turistas. 
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Em relação aos sítios históricos e arqueológicos, além do aspecto 

cultural que encerram em si, deve-se ressaltar também o relevo paisagístico 

do local em que se situam conjugando-se, assim, valore s ambientais e 

culturais. Caso haja área de interesse ambiental,  abre-se a possibilidade de 

atuação comunitária na preservação do bem (CF, art. 225, caput) .  Sobre 

isso, a Declaração do Rio de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento ,  de 1992, em seu art. 10, diz: 

“O melhor modo de tratar as questões do meio ambiente é assegurando a 

participação de todos os cidadãos interessados, no nível pertinente”. 

O modelo preservacionista, adotado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, defende um mínimo de intervencionismo estatal no que diz 

respeito às propriedades privadas que abrigam os valores de interesse 

cultural e ambiental. A experiência tem revelado que o Estado é muito mais 

eficiente quando atua como fiscalizador do que como proprietário ou 

administrador. A intervenção obtusa em assuntos desta natureza, como 

ocorre em alguns casos de desapropriação, parece uma alternativa não 

recomendável. 

O direito de participação comunitária na esfera de proteção aos 

patrimônios culturais e ambientais nacionais é garantido pela Constituição. 

Os cidadãos brasileiros estão cada vez mais conscientes da importância de 

se proteger esses patrimônios, assumindo a co-responsabilidade de 

preservá- los e reconhecendo o dever de transmiti- los na plenitude de sua 

integridade às futuras gerações. A esse respeito afirma Arnaut (1984): 

Ter  consc iênc ia  nac iona l  não  é  ma i s  um pr iv i l ég io  de  poucos  no  
Bras i l .  Ao  con t rá r io ,  é  s ign i f i ca t ivo  ho je  o  número  de  b ras i l e i ros  que ,  
ind iv idua lmente  ou  o rgan izados  em en t idades  c iv i s ,  t êm consc iênc ia  
de  que  somente  com sua  par t ic ipação  e  conseqüente  compromet imento  
com as  de te rminações  adv indas  do  poder  púb l ico  se rá  poss íve l  
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t ransformar  o  Bras i l  num país  jus to  soc ia l ,  po l í t ica  e  economicamente  
(1984 ,  pág .12).  

 

2.4 — Patrimônio Histórico -Cultural, Espaço Urbano e Cidadania  

Barreto (2000) discute as chamadas transgressões dos espaços 

públicos: o mau trato dos lugares, a privatização das ruas e a insegurança 

urbana, esta última geralmente impulsionada pelo aumento dos índic es de 

violência e pelo desprezo do poder público e privado em relação ao 

patrimônio. Com base em suas considerações, vemos que o desejo da 

simples convivência cultural, do lazer e da revitalização dos bens tombados 

muitas vezes esbarra nessas transgressões urbanas. Para o autor, vivemos 

em um tempo paradoxal: de um lado a preocupação com a violência, que 

isola o homem nos apartamentos, nos condomínios, nos “shopping centers” 

e em suas próprias casas; do outro, a busca pelo conhecimento cultural,  o 

sentiment o de que é necessário reviver tradições e interagir com outras 

culturas. A resposta para a transgressão do espaço público e coletivo 

“parece estar no repensar os grandes conglomerados urbanos, partindo, de 

um planejamento que tome em conta as necessidades humanas ” (Barreto, 

2000. pág 52.). 

Tal planejamento precisa levar em conta a cultura globalizada, 

tipicamente consumista e capitalista, que gera impactos e interfere nos 

comportamentos tradicionais, transformando bens culturais em produtos de 

consumo. Por isso, a revitalização e os estudos sobre as formas de uso e 

interação com o patrimônio devem ter profissionais, capazes de pensar 

nestas questões e de apontar alternativas exeqüíveis às mesmas. Cabe 

lembrar que tais pesquisas e debates devem ser multidisciplinares e ter 
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como referência os interesses da comunidade e a preservação de seu 

patrimônio histórico e cultural. 

Santos (2002) ressalta que a problemática do patrimônio histórico e 

cultural, nos grandes centros urbanos, assume importância singular por 

possibilitar novas perspectivas para a recuperação e preservação das 

memórias e identidades das comunidades locais. Estas, freqüentemente, 

perderam todos seus referenciais histórico-culturais, sendo “soterradas” 

pela cultura consumista globalizante. Daí a importância de um projeto 

pedagógico que una história e educação na recuperação da memória 

comunitária: 

Desconhecendo -as  (as  p rá t i cas  cu l tu ra i s  o r ig iná r ias )  em grande  pa r te ,  
a s  novas  gerações  loca i s ,  fo rmadas  no  bo jo  da  cu l tu ra  consumis ta  e  de  
massa  propagadas  no  pe r íodo ,  v ivem as  cond ições  in t roduz idas  nos  
lugares  onde  moram como se  sempre  t ivessem ex is t ido ,  e  da  mesma 
forma.  Sem elementos  para  l igá- las  a  qua isquer  impulsos  econômicos ,  
po l í t i cos ,  soc ia i s  e  cu l tu ra i s ,  que  lhes  dêem sen t ido  h i s tó r i co ,  
inclusiv e  o  de  que  v ivem e  exercem papé i s  em soc iedade ,  chegam à  
quase  per fe ição  do  consumismo:  a  fan tas ia .  In t roduz ida  em suas  casas ,  
sobre tudo  pe la  te lev isão ,  a  fan tas ia  a l imenta  a  envolvente  economia  de  
consumo gerada  nas  ú l t imas  décadas ,  com uma ef icác ia  hoje  a m p l i a d a  
pe la  chamada  g loba l ização  econômica ,  t ão  presente  em suas  v idas ,  mas  
d i s tan te  por  não  expl ica r  os  e fe i tos  nega t ivos  e  imprev is íve i s  que  em 
sua  v i s i t a  d iá r ia ,  sem ba te r  à  por ta ,  pode  t razer  (Santos ,  2002 ,  pág .  
107).  
 

O historiador Jacques Le Goff (1988) reflete sobre o papel das 

cidades, discutindo a excessiva concentração urbana e a necessidade de 

recuperação da sua função pública, dos espaços de convivência, de cultura, 

dos lugares de formação e de exercício da cidadania. De acordo com o 

autor, a cidade desvitalizada representa a continuidade do descaso com o 

patrimônio e seu uso indevido. A paisagem urbana descaracterizada faz 

com que a sociedade se distancie das discussões sobre o uso do bem 

cultural, daí a importância dos processos de revitaliza ção dos espaços 
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históricos urbanos para a preservação da identidade cultural de uma dada 

comunidade. 

Segundo Barreto, a revitalização do patrimônio contribui para a  

( . . . )  recuperação  de  iden t idades  loca is  ameaçadas  em todas  as  par tes  
do  mundo pe lo  avanço  de  uma  ún ica  cu l tu ra  hegemônica ,  que  se  impôs  
nas  ú l t imas  décadas  na  mús ica ,  no  ves tuá r io ,  na  a l imen tação ,  nas  
fo rmas  de  l aze r  e  de  consumo (Bar re to ,  2000 ,  pág .44) . 

 

As discussões sobre a revitalização do patrimônio passam 

essencialmente pelo debate sobre o planejamento urbano, as formas de uso 

dos monumentos históricos e o apoio às manifestações culturais. Nesse 

processo é importante a participação de órgãos de classe e da comunidade 

local, para um melhor conhecimento dos espaços a serem reconstruídos. 

Assim, precisam ser motivados a fortalecer o seu sentimento de identidade 

e pertencimento. 

A preservação do patrimônio tem entre suas funções o papel de 

realizar “a continuidade cultural”, sendo o elo entre o passado e o presente 

a partir do qual serão constr uídas as noções de identidade e memória 

cultural compartilhada. Daí a importância de que esse processo se oriente 

para buscar a representatividade de uma cultura plural como a brasileira. 

Afinal conforme destacado por Canclini (1994), existe uma lógica 

hie rárquica na “manipulação” dos capitais culturais que exclui as 

representações simbólicas dos grupos subalternos e das classes dominadas:  

Se é  verdade  que  o  pa t r imônio  serve  para  un i f icar  uma nação ,  as  
des igua ldades  na  sua  formação  e  apropr iação  ex igem que  o  es tude ,  
também como espaço  de  lu ta  mater ia l  e  s imból ica  en t re  as  c lasses ,  
e tn ias  e  os  grupos .  Es te  pr inc íp io  metodológico  cor responde  ao  cará te r  
complexo  das  soc iedades  contemporâneas .  Nas  comunidades  a rca icas ,  
quase  todos  os  membros  compar t i lhavam os  mesmos  conhec imentos ,  
possu íam crenças  e  gos tos  semelhantes  e  t inham acesso  
aproximadamente  igua l  ao  cap i ta l  cu l tu ra l  comum.  Atua lmente ,  as  
d i fe renças  reg iona i s ,  o r ig inadas  pe la  he te rogene idade  de  exper iênc ias  
e  pe la  d iv i são  t écn ica  e  soc ia l  do  t r aba lho ,  são  u t i l i zadas  pe los  se to res  
hegemônicos  para  que  obtenham uma apropr iação  pr iv i leg iada  do  
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pa t r imônio  comum.  Consagra-se  como super io res  ce r tos  ba i r ros ,  
ob je tos  e  saberes ,  porque  es tes  foram gerados  pe los  grupos  
dominan tes ,  ou  porque  t a i s  g rupos  con tam com a in fo rmação  e  
formação  necessár ias  para  compreendê - los  e  apreciá - los ,  ou  se ja ,  para  
controla - los  melhor  (Canc l in i ,  1994 ,  pág .  97) .   

 

Canclini (1994) compreende o processo de patrimonização como 

“construção” de sentidos sociais e culturais. Assim, já não ma is interessa 

“perseguir ou restaurar a autenticidade” e, sim, reconstruir a 

“verossimilhança histórica” de determinado bem simbólico-cultural.  Isso 

implica em uma profunda discussão acerca desses mecanismos de produção 

de sentidos culturais que contribuem para perpetuar desigualdades sociais e 

econômicas no nível simbólico-significativo. O desenvolvimento do 

sentimento de identidade nacional (brasilidade) e memória cultural deve ser 

compartilhado e não pode permanecer como instrumento de exclusão e 

alienação, é o que defende Canclini.  Antes, cabe aos agentes interessados 

no processo de patrimonização — o setor privado, o Estado e os 

movimentos sociais — assumirem o compromisso de criar condições 

históricas e materiais para que todas as classes possam encontrar e 

vivenciar um significado cultural no patrimônio (Canclini, 1994, pág. 102).  

Continuando ainda a argumentação da necessidade de que o 

patrimônio assuma significados coletivamente compartilhados 9,  citamos 

Barreto (2000), que defende a “recriação de espaços revitalizados” como 

um dos fatores que podem “desencadear o processo de identificação do 

cidadão com sua história e cultura” (2000, p.44). Entretanto, a 

revitalização do patrimônio não pode prescindir de uma reflexão acerca dos 

                                                                 
9 Compartilhados não apenas por uma elite culta e intelectualizada capaz de “entender seu significado”; o que 
implica em uma maior heterogeneidade na escolha dos bens simbólicos a serem patrimonizados, pois esses 
devem abranger diferentes setores e segmentos da população brasileira.  
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mecanismos de tombamento, dos recursos financeiros e humanos 

disponíveis e das alternativas de seu uso. 

Além d isso ,  o  p rocesso  de  rev i ta l i zação  deve  que  se r  benéf ico  para  a  
soc iedade ,  t r ans formando  o  lugar  em um espaço  agradáve l  pa ra  todos  
os  c idadãos .  Deve,  a inda ,  respei ta r  as  carac te r í s t icas  cu l tura i s  da  
população  e  da  a rqu i te tu ra  das  cons t ruções ,  não  podendo  d i s to rcer  o  
seu  s ign i f icado  a r t í s t i co .  Nesse  sen t ido ,  a  soc iedade  c iv i l ,  por  meio  de  
suas  o rgan izações  não  governamenta i s ,  conse lhos ,  assoc iações  de  
c lasses ,  assoc iações  de  ba i r ro ,  en t idades  educa t ivas ,  e tc . ,  deve  ser  
conv idada  a  pa r t i c ipa r  a t ivamente  do  p rocesso  de  pa t r imonização ,  po i s  
sua  co laboração  e fe t iva  con t r ibu i rá  para ,  segundo  pa lavras  de  Canc l in i  
(1994,  pág.  114) ,  a  “af i rmação da  nação,  não como algo abst ra to ,  mas  
s im como aqu i lo  que  une  e  concen t ra  num pro je to  h i s tó r i co  so l idá r io  
os  g rupos  soc ia i s  p reocupados  com a  forma como habi tam seu  espaço  e  
conqu i s t am sua  qua l idade  de  v ida” . 
 

A questão da identidade e da cultura nacional adquire atualmente 

contornos complexo s e difusos, como se constatou na comemoração dos 500 

anos da história brasileira. A indagação decisiva consiste em como se 

poderá fazer coexistir apropriadamente os aspectos sócio-psicológicos, 

relativos à ligação entre identidade pessoal, identidade cole tiva e os 

aspectos objetivos relacionados à economia e à atuação econômico-social  

do Estado.  

O Estado teria, sem dúvida, importante papel a cumprir no 

empreendimento, em contraste com a curiosa esquizofrenia atual de certos 

setores de opinião. São os que sustentam a um tempo a retórica do “Estado 

mínimo” e a da necessidade de “vontade política” para formular e executar 

um “projeto nacional”, tudo remetendo a um Estado complexo e utópico. 

De qualquer forma o sonho nacionalista subsiste e certamente sobreviverá à 

atual geração.  

Há, por certo, um sentido em que a referência ao Estado continua a 

impor-se como parte da inescapável referência ao nacional. O Estado 

nacional segue sendo um ícone indispensável e objeto crucial de disputa 
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pelos diversos setores da sociedade. Se ele se debilitou, tanto pior. Nesse 

caso, será preciso enfrentar o desafio de capacitá- lo para enfrentar a escala 

transnacional onde se afirmam os mecanismos de mercado. Os obstáculos 

postos pela dinâmica transnacional da globalização a qualquer pretensão 

autárquica ou mesmo autonomista dos Estados nacionais, nos convidam a 

tratar de solucionar o problema da identidade coletiva e pessoal em outros 

termos. 

Um possível caminho é abandonar as vicissitudes ligadas ao eventual 

processo de desenvolvimento material e transnacional e tratar as questões 

de identidade no terreno cultural.  Nessa ótica, cabe perguntar quais seriam 

as imposições da inserção do Brasil no mundo globalizado e como é 

possível preservar os valores culturais próprios? Tudo isso se liga de 

maneira complexa com a diversidade social. Nossa “questão nacional” se 

identifica fortemente com a “questão social”, basicamente um problema de 

democracia igualitária. Sem esquecer de aspectos mais turvos, como por 

exemplo, a persistência do delicado problema racial e seu impacto sobre a 

identidade nacional, além daqueles de exclusão ou exclusões decorrentes da 

grave violência urbana. Não se pode pretender defender os “simpáticos” 

valores culturais ao custo de manter sem solução o problema social 

brasileiro. Não se pode pretender preservar a favela para preservar o samba 

autêntico. A desejável visibilidade dos assim chamados bens imateriais ou 

intangíveis não deve mascarar questões sociais e econômicas, ou seja, o 

olhar para o “outro”, que se encont ra em espaço periférico em relação à 

cultura hegemônica, não pode fazer dele um objeto “folclórico”, não pode 

ser objetificado. Antes, em palavras de Gonçalves (2002, pág. 122), a 
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pratica de políticas de patrimonização do cotidiano precisam se tornar um 

“recurso à disposição de grupos sociais e seus representantes em sua luta 

por reconhecimento social e político no espaço público ”. 

Ou seja, a patrimonização deve representar também uma 

possibilidade de inserção social. 
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CAPÍTULO III 
 

FORMAÇÃO DE PARCERIAS: 

UMA ESTRATÉGIA PARA A INTEGRAÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

3.1 Algumas reflexões sobre o binômio educação e cultura 

A tentativa de integrar esforços múltiplos entre diversos órgãos 

públicos e privados com o objetivo de fomentar a cultura e a educação para 

a cid adania teve, no Brasil ,  seu gérmen no programa Interação, Cultura e 

Educação, oriundo de experiências desenvolvidas no Centro Nacional de 

Referência Cultural (CNRC) nas cidades de Trucunhaém (PE), Orleans (SC) 

e Ouro Preto (MG) entre os anos de 1981 e 1986 . De acordo com Brandão 

(1996, p. 32), o Projeto Interação intentou “Recriar simbolicamente esferas 

de sentido. Criar novos símbolos na educação e subverter os existentes ”.  

Desejava - se assim uma maior aproximação entre as esferas da educação, 

cultura e cidadania. Algo que a atual Lei de Diretrizes e Bases do 

Ministério da Educação (LDBEn) prevê, quando afirma que o currículo é o 

conjunto de aprendizagens e competências que integra conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores desenvolvidos ao longo de toda a  

escolaridade. 

Em recente documento elaborado pela UNESCO, que trata das 

diretrizes para a educação no século XXI, a educação é compreendida como 

"um processo para todos ao longo da vida que deve ser realizada sob os 

princípios democráticos e de respeito aos direitos humanos, a partir de 

quatro pilares: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e 

aprender a viver" (UNESCO apud  Freitag, 1999). Nesse sentido, o 
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currículo torna-se espaço de produção de identidade e culturas, e se 

constitui atravé s de um cruzamento de práticas socioculturais, políticas e 

pedagógicas, em um processo interativo com as forças que constituem o 

complexo escola- sociedade- Estado. Esse é um projeto alternativo de 

educação voltado para a formação de identidades cidadãs e para a inclusão 

de personagens até então ausentes do cenário político-social. Ele investe na 

construção de identidades sociais coerentes com os valores de igualdade, 

direitos sociais, justiça social, cidadania e espaço público em oposição ao 

modelo de sociedade exclusiva e elitista.  Silva irá lembrar que esse é o 

desafio proposto aos educadores contemporâneos: “ampliar o espaço 

público e o do debate coletivo sobre o que significa uma “boa” sociedade e 

quais as melhores maneiras de alcançá - la”  (2001a, pág. 09). 

Discutindo os antecedentes do Projeto Integração, Brandão (1996) 

aponta um movimento de progressiva compreensão da cultura como uma 

construção social, que tanto escreve a historia quanto é escrito por ela. Tal 

afirmativa, aplicada aos esforços educaciona is, tende a exigir que a 

educação assuma o papel de problematizadora das práticas culturais, 

contribuindo para a consciência de que as culturas são recriadas e estão 

sempre se refazendo em função de cada grupo que nelas se inserem. Isto é, 

o entrelaçamento dos cinco aspectos que constituem as práticas culturais: 

1) significação; 2) produção; 3) relação social; 4) relação de poder; 5) 

produção de identidades culturais (Silva, 2001 b, pág. 17).  

A cultura é sobretudo atividade, ação e experiência. Como tal é 

sempre trabalho sobre alguma coisa e/ou materiais existentes. Vê- la como 

produção não significa dizer que ela opera sobre o vazio, que a criação se 
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dá a partir do nada. Mas significa sim dizer que os materiais existentes, as 

matérias significantes são vistas como produtos, e não como coisas que 

estão aí apenas para ser contempladas ou simplesmente recebidas, aceitas e 

passivamente consumidas. A cultura nunca é apenas consumo passivo. Os 

significados, os sentidos, a matéria significante, o material cultural são 

sempre, embora às vezes de forma desajeitada e oblíqua, submetidos à uma 

nova atividade e significação. São traduzidos, transpostos, deslocados, 

condensados, desdobrados, redefinidos, sofrem, enfim, um complexo e 

indeterminado processo de transformação (Silva, 2001b, pág. 19-20) . 

A perspectiva em que Silva (2001) se insere é pós-estruturalista,  

inspiradora dos atuais estudos culturais, campo que compreende a cultura 

como uma prática de significação centrada na linguagem e no discurso 

social. É um espaço de luta em torno da construção e da imposição de 

significados sobre o mundo social (Silva, 2001). Significados esses que se 

estruturam no interior das práticas sociais e que na escola se constituem em 

campos de saber, definidos pelos atores e estruturas educacionais 

(currículos e políticas educacionais, professores, alunos, etc.) como saberes 

necessários e legítimos. Em se tratando do binômio educação- cultura é 

importante não esquecer que um projeto, de parceria entre entidades 

responsáveis pela proteção patrimonial e instituições de ensino público ou 

privado, não pode prescindir das necessárias reflexões sobre os processos 

de patrimonização. 

Entendendo-se cultura tanto como prática de significação quanto de 

relação social (sempre relações de poder), a nova LDBen aposta no 

currículo como um campo plural e polissêmico de produção de significados 
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e identidades abertas ao questionamento e à crítica. E o projeto político-

pedagógico que fundamenta esses esforços é a busca de uma “Educação 

para a Cidadania”. O Projeto Interação, já mencionado, constituiu-se numa 

rica experiência, pois nele não se “sonhou mais do que recuperar uma 

relação criativamente motivada entre a cultura — e as diferentes culturas 

de uma cultura — e a educação ” (Brandão, 1996, pág. 34). 

Confor me a já citada proposta do Ministério da Educação, através da 

LDBen/96 é retomado esse ideal de uma educação que não seja 

alienada/alienadora mas sim libertária -  nas clássicas palavras de Paulo 

Freire. As diretrizes curriculares do MEC buscam a convergênc ia de todos 

os envolvidos no processo didático-pedagógico, em um mesmo esforço, 

para construir cidadãos mais conscientes e participantes da sociedade 

brasileira; ao mesmo tempo, capacitados a enfrentar o competitivo mercado 

de trabalho em um mundo globalizado. Essa é a educação integral, que 

exige da escola que considere o educando como corpo, intelecto, emoções, 

contexto sócio-cultural. E a partir de uma perspectiva holística, procure 

capacitá- lo para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades como 

sujeito histórico e social. A esse respeito, as palavras de Brandão (1996) 

são particularmente adequadas para se pensar o binômio educação e 

cultura, a partir de um discurso inclusivo -  o discurso da diferença: 

Em pr imei ro  lugar ,  de  es tabe lece r ,  da  esco la  para  fo ra ,  bases  de  uma  
exper iência  mot ivadamente  cul tura l .  Tra ta -se  de  to rnar  consc ien te  do  
va lor  da  cu l tura  todo  o  t raba lho  escolar  e  de  recuperar ,  a t ravés  de  uma 
“ação  esco la r  sobre  a  cu l tu ra” ,  assoc iada  a  uma “ação  cu l tu ra l  sobre  a  
escola” (sem nenhum jo go  de  pa lavras ,  a í ) ,  de te rminadas  re lações  que  
p ro je tos  cu l tu ra i s  e  pedagógicos  an teceden tes  nunca  rea l i za ram 
plenamente .  Por  exemplo ,  a  re lação  ent re  a  t rad ição  cul tura l  da  cul tura  
popular  e  a  d inâmica  das  t ransformações  da  cu l tura  das  c lasses  
populares .  Por  exemplo ,  a  r e l ação  en t re  a  p rese rvação  de  va lo res  
cu l tura i s  de  cada  comunidade  e  a  in te rpene t ração  de  va lores  de  cu l tura  
de  uma comunidade  popular  em out ra .  Por  exemplo ,  a inda ,  a  re lação  
en t re  a  compreensão  da  cu l tu ra  como d imensão  de  s ign i f icações  do  
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processo  da  h is tór ia ,  e  a  compreensão  da  h is tor ia  popular  a t ravés  de  
sua  par t ic ipação  na  cu l tura  nac ional  (desaf io  ao  professor  de  h is tor ia ,  
desa f io  a  qua lquer  educador )  (Brandão ,  1996 ,  pág .  50) .   

 

Brandão (1996) ira lembrar que a prática pedagógica sempre  opera 

com e através da cultura, de modo que o discurso da diferença não constitui 

realmente um projeto novo no país, filiando-se antes em uma tradição 

educacional que nos anos 60 ficou conhecida como “educação libertadora” 

e “educação popular”. Pretendia-se por meio de diferentes movimentos de 

cultura popular, fazer uma crítica de todo o sistema de educação 

antecedente e das políticas oficiais de cultura. Isto através de propostas 

pedagógicas que apostavam no caráter emancipatório e libertador da 

educação para a transformação do sujeito econômico em sujeito político, ou 

seja, em cidadão. 

É nesse contexto que surgem as primeiras intercessões pragmáticas 

entre as organizações museais e as escolas. Para Sepúlveda (s/d), aquele 

“museu templo” que era locus de poucos iniciados foi substituído pelo 

“museu escola”, que procura democratizar seus acervos a professores e 

alunos de escolas públicas e privadas. Cabe lembrar, com a autora, que as 

parceria formais museu-escola demandam das organizações museais 

atendimento especializado para o público escolar, com serviços de 

mediação cultural e de educação que democratizem a esse público 

específico o acesso ao patrimônio e à cultura, respeitando as 

especificidades desse público que não era, até pouco tempo, o “público-

alvo ” do museu. Conforme aponta Sepúlveda (s/d), “Trata-se de viabilizar 

uma estratégia de ampliação e de diversificação, de seus visitantes, 

baseada no pressuposto segundo o qual a demanda cultural provém da 



 56 

educação, uma necessidade construída por diversos p rocessos de 

socialização, como o familiar, o escolar e o das mídias da cultura de 

massa”. 

Almeida et al (2002), em relatório da conferência anual do CECA -  

Conferência Anual do Comitê de Educação e Ação Cultural -  em Nairobi,  

2002, destaca alguns pontos que considera essenciais para se refletir  sobre 

a ação educativa e a questão museológica: 

1.  A qualidade e relevância social da ação cultural-educativa devem 
nortear o trabalho educativo;  

2.  O compromisso dos educadores é com o desenvolvimento da 
sociedade e com a sensibilização dos cidadãos sobre o seu 
patrimônio cultural;  

3.  A ação (trans)formadora dos museus exige que seus profissionais 
tenham consciência da posição política que ocupam nesse processo;  

4.  Cada ação educacional em museu deve ser minuciosamente 
elaborada, aplicada e avaliada e ser expressão de princípios 
claramente estabelecidos da missão e da política institucionais;  

5.  A política de educação museal deve ser de interesse do público e 
baseada na missão do museu, no seu acervo, na pesquisa e em 
princípios  educacionais;  

6.  Todas as ações de educação devem ser desenvolvidas 
interdisciplinarmente, sendo que o educador tem uma participação 
qualificada nessa construção;  

7.  A ação educativa em museus deve possibilitar ao educador e ao 
público se colocarem como sujeitos e autores desse processo 
(Almeida et al., 2002).  

 
3.2 — Definição de Parcerias/Alianças Estratégicas  

Um estudo sobre formação de parcerias entre organizações de 

proteção patrimonial, cultural e instituições de ensino público e privado 

não pode prescindir de uma adequada definição de parceria — também 

definida como alianças estratégicas — e de algumas questões específicas 

sobre esse tema, antes de se considerar propriamente a parceria museu-

escola. 
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No mundo contemporâneo, as parcerias ou alianças estratégicas 

permitem reconhecer atividades complementares que levam a uma situação 

“ganha- ganha” para ambas as partes envolvidas, representando considerável 

redução de tempo e dispersão de recursos. Isto só se torna viável dentro 

desse modelo caracterizado pela cooperação entre organizações e voltado 

para atingir benefícios comuns. 

Nesse sentido a parceria ou aliança estratégica pode ser definida 

como um processo de negociação focado na vantagem competitiva, 

decorrente da reconsideração de perspectivas de recurs os e posicionamento 

estratégico. Isto com o propósito de cooperar na criação de objetivos 

comuns que sejam, presumivelmente, melhores que a criação de forma 

independente (Rodrigues, 1999). 

O termo aliança estratégica é utilizado para caracterizar um 

instrumento de aumento de poder de competição das organizações. Seu 

traço fundamental é a existência em potencial de uma certa concorrência, 

entre duas organizações que têm declaradamente a intenção de estabelecer 

laços de cooperação. 

Garrete e Dussauge (1996 apud Rodrigues, 1999) definem parceria 

estratégica como uma associação entre organizações independentes que 

desejam desenvolver um projeto ou uma atividade específica, coordenando 

as competências, meios e recursos necessários, em vez de realizar o projeto 

de maneira autônoma, suportando riscos e defrontando-se isoladamente com 

a concorrência. 

As parcerias estratégicas desempenham papel importante frente às 

alianças globais, na medida em que é comum uma organização não ter um 
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fator-chave de sucesso para um mercado, buscando assim na parceria a 

complementação necessária. 

De acordo com o que nos informa Arnaut (2001), o conceito de 

parceria educativa possui inspiração francesa, tendo se desenvolvido no 

Brasil desde os fins da década de oitenta, a partir da proble mática oriunda 

da constatação de um “fracasso escolar”. Isto significa que as aproximações 

entre escola e museu se iniciaram tendo como pano de fundo a crise de 

qualidade na educação contemporânea, bem como as reflexões políticas, 

sociais e pedagógicas, or iundas dessa crise, sobre o que significa uma 

educação de qualidade e democratizante.  

Surgem, assim, projetos pedagógicos que defendem a aproximação 

entre escola, família, comunidade e outras instituições. Em uma tentativa 

de unir forças, a escola convida outros atores sociais para unirem esforços 

e compartilharem das responsabilidades referentes aos problemas de 

adaptação e de aprendizagem de seus alunos (Arnaut , 2001). Conforme 

salienta Sepúlveda (s/d): 

A parcer ia  mate r ia l i za  a  aber tu ra  da  ins t i tu ição  es co la r  à  comunidade ,  
des igna  campos  de  a tuação  conjunta  onde  os  d iversos  a tores  deverão  
negociar  a  na tureza  e  a  extensão das  respect ivas  in tervenções  e  
encont ra  na  pedagogia  d i fe renc iada  uma jus t i f ica t iva  pedagógica  
(02/10) .  

 

Um exemplo de formação de parceria entre órgãos de proteção 

patrimonial, iniciativa privada e administração pública em projetos que 

conciliam preocupações sociais, culturais e educacionais, é dado pela 

restauração formal do Forte São João10 na cidade do Rio de Janeiro. Nesse 

caso específico, as organizações envolvidas são, respectivamente, o 

                                                                 
10 Terceiro forte mais antigo do Brasil, foi a principal defesa da entrada da Baia de Guanabara nos séculos 
XVI, XVII e XVIII contra as tentativas de invasão do litoral brasileiro por tropas da Franca, Holanda e 
Espanha. 
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IPHAN, a Petrobrás, o BNDES, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 

(especificamente o Programa Rio Criança Cidadã — PRCC).  

O projeto de implantação do Sítio Histórico da Fundação da Cidade 

iniciou- se no ano de 1999 e conjuga interesses e objetivos distintos, ainda 

que não conflitantes. Restaurar as edificações do Forte São João que passa 

assim a funcionar como um museu a céu aberto, implanta um pólo turístico 

auto-sustentável gerando novas oportunidades de emprego e renda. Investir 

na educação e formação profissional de crianças e adolescentes em situação 

de risco social para assumirem a função de guias mirins nesse museu sui 

generis  são alguns dos interesses contemplados por esse projeto.  

O progra ma de capacitação desses adolescentes — de nome 

“Descobrindo campeões” — na faixa etária de 14-18 anos é desenvolvido 

nas instalações do Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEX). Ali 

eles são treinados em várias modalidades de atletismo, recebem aulas de 

turismo, filosofia, informática, inglês e reforço escolar, além de 

acompanhamento psicológico.  

O interessante é notar que essas ações conjugadas — restauração de 

um patrimônio e de uma memória cultural da cidade, investimento em 

turismo sustentável e atividades educativas para a formação integral e 

cidadã — são “vantajosas” para os diferentes atores envolvidos. Para a 

população da cidade, que recebe parte de uma memória histórico-cultural  

de volta; para os órgãos municipais, que conciliam investime nto social com 

o desenvolvimento de mais um forte atrativo turístico para a nossa bela 

cidade; para os parceiros da iniciativa privada que, além dos benefícios 

conferidos através das leis de incentivo fiscal à cultura, agregam valores 
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positivos à sua image m pública, naquilo que se conhece atualmente como 

marketing social; para o IPHAN, que encontra novo “fôlego” para a 

preservação de nosso patrimônio cultural. As vantagens dessa formação de 

parceiras são sintetizadas pela Superintendente de Comunicação e Cultura 

do BNDES, Elisabeth São Paulo: 

Para  o  BNDES é  impor tan te  pa t roc inar  o  res tauro  do  for te  São  João  - u m  
marco  h i s tó r ico  da  c idade  do  Rio  de  Jane i ro ,  a lém d isso ,  agradou  ao  
Banco o  fa to  de  que ,  no  pro je to ,  es tava  ac lopada  a  rev i ta l ização  da  
For ta leza  da  Urca ,  a t ravés  de  um grande  empreendimento  de  tu r i smo 
auto-sus ten táve l .  A  u t i l i zação  de  c r i anças  do  Pro je to  Rio  Cr iança  Cidadã  
–  PRCC –  como gu ias  tu r í s t i cos  mi r ins  t ambém fo i  fundamenta l  pa ra  que  
o  banco  o  f inanc iasse  (Rev is ta  Cidadan ia ,  2001 ,  pág .  16) .   

 

Atualmente museus em todo o mundo sofrem cortes orçamentários, 

não mais sendo financiados integralmente pelo Governo, o que vem 

forçando essas instituições a buscarem novas formas de sobrevivência e 

patrocínio para suas atividades. No Brasil,  a maior parte dos museus passa 

por sérias dificuldades financeiras, devido a orçamentos que não permitem 

colocar em prática muitos de seus projetos que, de maneira geral, não saem 

do papel. Essas instituições ressentem- se de uma política que explore as 

potencialidades dos museus e os valorize no cenário cultural do país. Nesse 

contexto, a iniciativa privada vem desempenhando um papel crucial no 

patrocínio de eventos e atividades culturais (Arnaut, 2001) e a formação de 

parcerias tem se tornado uma “estratégia de sobrevivência” para as 

instituições museais.  

Uma parceria — ou aliança estratégica — bem sucedida deve ser 

estruturada a partir da intenção das partes. Alguns autores argumentam que 

intenções estratégicas diferentes, entre parceiros, são pontos saudáveis. Tal 

fator é típico em parcerias ou alianças estratégicas em que as metas, mesmo 
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sendo muito diferentes, são complementares. O ganho mútuo, ainda que 

havendo divergência de metas a longo prazo, ocorre a partir do 

reconhecimento das divergências pelos parceiros, o que as torna uma força 

de impulsão das intenções estratégicas. Importante é que as intenções sejam 

harmonizáveis, declaradas explicitamente e estabelecidas desde o início, o 

que favorecerá o entendimento das partes durante as negociações. 

No desenvolvime nto de parcerias ou alianças entre instituições de 

preservação patrimonial e outras (escolas, empresas privadas, etc) faz- se 

necessário que essas organizações assumam uma postura flexível e disposta 

à inovação, respeitando as diferenças e particularidades de cada parceiro e 

estando aberta para diálogo e intercâmbio de idéias e métodos de gestão. 

Bons parceiros suprem habilidades complementares, conhecimento técnico 

e outras competências que, de diversos modos, podem auxiliar cada 

organização na maximização de seu resultado final.  

Portanto a gestão desse processo requer habilidade e consciência de 

que, ao somar forças e recursos, os resultados devem ser maiores. Por meio 

de alianças e parcerias, uma organização pode superar suas lacunas e 

preencher espaços importantes onde se apresente enfraquecida. Nesse caso, 

a aliança funciona melhor quando cada parceiro reconhece que não pode 

evoluir sem ajuda, nem aporte de recursos do outro, ou quando a instituição 

deseja uma abordagem revolucionária ou ainda pretenda iniciar um novo 

empreendimento. 

A base de um modelo de gestão deve incluir parceiros que 

reconheçam sua importância e suas necessidades, garantindo a 

administração coerente dos processos. Em uma parceria ou aliança, ao 
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contrário dos processos de fusão e aquisição, as organizações necessitam 

apenas entrosar partes da cultura e das funções que irão trabalhar em 

conjunto. No caso, a gestão concentra-se nesse contexto. O respectivo 

gerenciamento considera como essenciais ao processo: 

1) assimilação da aliança pelas organizações; 

2) capacidade de aprender (representando competência fundamental em 

cada organização parceira); 

3) desenvolvimento de um perfil de flexibilidade (disposto a alterar sua 

rotina). 

A gestão dos limites e fronteiras da parceria deve ser firme, 

preservando aspectos internos de cada uma das organizações, porém, 

ajustando os processos de interesse comum.  

A comunicação tem também papel fundamental na construção da 

cultura das alianças ou parcerias estratégicas. A interação entre todos os 

componentes que fazem o cotidiano das organizações é a própria essência 

do fluxo que deve ter as informações que levam ao saber coletivo. 

 

3.3 — Museu, escola e iniciativa privada  

O projeto de parceria do museu com a escola traz vantagens, pois 

possibilita a democra tização da instituição e de seus produtos culturais, ao 

mesmo tempo em que divulga o bem tombado junto a possíveis 

financiadores da iniciativa privada. Com relação à escola as vantagens 

estão em oferecer aos alunos, não só experiências de aprendizagem, 

distintas daquelas tradicionalmente privilegiadas na sala de aula, como 

também possibilitar o contato direto com o objeto, estimulando as 
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interações entre alunos e o acervo de memória e cultura que um museu 

representa. O que vem favorecer a inovação pedagógic a (Sepúlveda, s/d). 

Nesse ponto do nosso estudo, serão mencionadas experiências 

educacionais e culturais que alguns museus da cidade do Rio de Janeiro 

estão desenvolvendo em parcerias com escolas e, também, com outras 

instituições públicas e privadas. 

 

3.3.1 — Museu Histórico Nacional  

O Museu Histórico Nacional (MHN) promove uma série de eventos com 

o objetivo de democratizar seu espaço a um público que normalmente está 

fora dos museus. Palestras, participação em exposições, cursos e 

treinamentos, exposição com legendas em braille para deficientes visuais, 

encontro de colecionadores de carros antigos, etc., são alguns deles. De 

acordo com o “site” do museu, as atividades educativas e sociais são 

priorizadas, tais como 11: 

1.  Patrocinado pela Comunidade Solidária,  em parceria com o Museu da 
República e a Cruzada do Menor, o MHN promoveu, de julho a dezembro 
de 1998, o curso "A Palha no Mobiliário -  História e Conservação -  Ofício 
Empalhador", destinado a jovens entre 15 e 18 anos, interessados no 
aprendizado de  técnicas de empalhamento, noções de conservação e história 
do mobiliário no Brasil, que vivenciaram o ofício numa instituição cultural, 
inclusive no importante acervo de mobiliário do MHN. 
 

2. Patrocinado pela Comunidade Solidária, numa parceria com a Associação 
Beneficente São Martinho, o MHN promoveu, de julho a dezembro de 1999, 
o curso "Semeando História -  Iniciação à Jardinagem" destinado a jovens, 
entre 15 e 18 anos que interessados no ofício, praticaram nos jardins do 
Museu. 
 

3. O curso "Lustrando o Nosso Passado e Conhecendo a Nossa História" -  
patrocinado pela Comunidade Solidária, numa parceria com a Associação 
dos Amigos do Museu Histórico Nacional (ocorreu de março a agosto de 
2001), atendeu 30 jovens entre 15 e 18 anos interessados no ofício de  
lustrador de móveis. 
                                                                 
 
11 Informações coletadas no site do museu, em 15.06.2005.  



 64 

4.  O MHN e o Grupo Renascer na Tradição promoveram, em outubro de 
2001, a “VI Jornada de Políticas Públicas com vistas à melhoria da 
Qualidade de Vida da 3ª Idade”, cujo tema central é “Quatro Horas para 
Pensar, Compreender, Participa r e Agir”. Ação de ajuda voluntária com 
participação de especialistas e técnicos, de renomado saber, estudiosos da 
causa do idoso. 
 

5.Patrocinado pelo BNDES, em parceria com a Associação dos Amigos do 
MHN e Arnaldo Danemberg Antiquário, o MHN promoveu, de setembro a 
dezembro de 2001, o curso "Profissionalizando o Futuro" destinado a 
jovens de 15 a 20 anos, interessados nos ofícios de empalhador e lustrador 
de mobiliário. 
 

6.  Patrocinado pela Secretaria Estadual do Trabalho do Rio de Janeiro, em 
parceria com o Ministério do Trabalho, FAT, Planfor e Casa Alto da Lapa, 
o MHN promoveu, de 3 a 14 de junho de 2002, o curso "Formação de 
Monitores da Cidadania Para Comunidades" destinado a jovens de 16 a 30 
anos, interessados no aperfeiçoamento profissional. 
 

7.  Patrocinado pela Secretaria do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, em 
parceria com o Ministério do Trabalho, Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), Planfor e CESOP/Centro de Estudo Sociopsicanalíticos, o MHN 
promoveu, de 25 de novembro a 06 de dezembro de 20 02, o curso 
"Qualidade no Atendimento ao Público-Cidadão", destinado a jovens 
interessados no aperfeiçoamento profissional.  
 

8.  Patrocinado pela Ford Foundation e a ONG Ser Cidadão, o MHN 
promoveu, de maio a dezembro de 2004, o curso "Técnicas de Vendas e 
Negociação". Ministrado pelo Galpão de Cidadania do SENAC, atendeu a 
25 jovens em busca de oportunidade profissional. 
 

9.O MHN está participando, com quatro jovens guias, do Projeto "Meninos 
do Rio", promovido pelo Governo do Estado, através do CEI -  Centr o de 
Educação Integral, com o apoio da UNICEF e RIO-SUL Linhas Aéreas. O 
objetivo é aumentar a oferta de oportunidades para a juventude carioca. 
Meninos e meninas estão sendo preparados para fornecer informações aos 
visitantes dos principais museus e monumentos da cidade. Os serviços 
prestados são gratuitos e cada guia- mirim trabalha quatro horas por dia e 
recebe um salário mensal patrocinado pela RIO- S U L. 
 

10. O Museu recebe, semanalmente, menores de rua, entre 7 e 17 anos, que 
estão em processo de socialização pela Associação Beneficente São 
Martinho, para atividades de lazer. Através de atividades lúdicas, exibição 
de vídeos, visita às exposições, lanches e sorteio de brindes, estas crianças 
têm acesso a uma outra realidade, auxiliando na aquisição de novos 
valores. 
 

11.  O Museu abriga curso da Associação Beneficente São Martinho que 
visa a preparar o jovem carente para ingressar no mundo do trabalho como 
mensageiro, digitador, etc.. O menor, que deve estar freqüentando a escola 
regularmente, passa por per íodo de estágio e, após rigorosa avaliação, é 
encaminhado a uma empresa do porte da Light e Eletrobrás.  
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12.  Atividades especialmente preparadas para a terceira idade acontecem no 
Museu, criando um ambiente propício para o encontro e a confraternização 
desse segmento social. 
 

3.3.2 — O Museu de Arte Moderna 12  

O Museu de Arte Moderna desenvolve o “Projeto Educação” com 

atividades educativas e sociais direcionadas a grupos de estudantes da rede 

pública, portadores de deficiência e de comunidades carentes. Ofe rece 

ainda transporte gratuito para esse público e visitas guiadas às exposições 

em cartaz, com o objetivo de democratizar o acesso ao Museu. 

3.3.3 — Museu da República 13 

O Museu da República oferece em suas dependências “Cursos Livres” 

como : Filosofia e Arte;  História da Filosofia/ Nietzsche ;  Paisagismo ;  Artes 

Plásticas; Espaço Educação;  Desenho e História em Quadrinhos ;  

Movimento e Dança de Salão na República; e outros de d ança.  

Cursos de informática  — Montagem, manutenção e configuração de micro ;  

informática para crianças; Windows, Word e Excel básico; Adobe 

Photoshop 5.0 ; ensino à distância, controle digital de diário e segurança 

de dados; odontologia digital para informatização de consultórios, triagem 

de fornecedores, filosofias de CRM, montagem de eq uipes e 

acompanhamento à distância. 

Projetos Educativos — atividades de interação com o público em geral,  

alunos e professores da rede pública e privada de ensino, em particular.  

a) Projeto Educação e Trabalho , desenvolvido pela Associação Ser 

Cidadão em parceria com o Museu da República e Jardim Botânico,  

oferecendo cursos de iniciação profissional dirigidos a jovens de 16 a 19 

                                                                 
12 Informações coletadas no site do museu em 10.05.2005.  
13 Informações coletadas no site do museu em 10.05.2005.  
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anos de instituições sociais e comunidade populares. Além dos cursos, são 

desenvolvidas outras atividades (palestras, atividades de lazer e cultura e 

oficinas diversas); 

b) Projeto patrimônio, vida e preservação  — desenvolve atividades e 

oficinas diversas (cidadania e identidade, artes plásticas, música, etc.) com 

adolescentes do Projeto Educação e Trabalho, onde se busca refletir sobre a  

questão do patrimônio e da memória nacional;  

c) Visitas guiadas ao museu  — são desenvolvidas atividades lúdico-

pedagógicas (oficinas diversas, projeção de vídeos, debate, etc.) dirigidas 

principalmente a estudantes do ensino fundamental e médio, como 

complemento às visitas e às exposições de longa e curta duração; 

d) Encontro de professores — capacita professores para ciceronear grupos 

escolares àquele patrimônio, através de visitas técnicas e troca de 

experiências sobre a relação museu-escola; 

e) Colônia de férias — realizada em janeiro, é dirigida à crianças em férias 

escolares. O tema central da Colônia varia a cada ano, mas sempre 

buscando trabalhar a questão do patrimônio; 

f ) Visitas agendadas — para grupos escolares, comunitários, terceira idade,  

turismo e outros; 

g) Brinquedoteca  — são atendidas crianças de escolas públicas e 

particulares com atividades lúdicas e educativas.  

3.3.4 — Museu Nacional da Quinta da Boa Vista14  

Atua em regime de mútua colaboração com as unidades da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e outras instituições do país e do exterior no 

âmbito das Ciências Naturais e Antropológicas. As atividades de 
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divulgação, de responsabilidade do Serviço de Assistência ao Ensino 

(SAE), contribuem para esclarecer e elevar o nível cultural e cívico do 

meio social,  despertando vocações para as ciências. Os seguintes projetos 

são desenvolvidos pelo SAE: 

1. Museu-Escola : O seu principal objetivo é explorar o potencial educativo 

do acervo que compõe exposições permanentes e do material de estudo e 

empréstimo; além de atividades de treinamento de professores nas mesmas 

exposições. Tudo visa conscientizá- los da importância de visitas bem 

orientadas e das múltiplas possibilidades a serem exploradas antes, durante 

e após a visitação.  

2. Vendo, Tocando e Aprendendo :  Projeto para estimular a percepção e 

curiosidade do aluno, provocando curiosidade reflexiva e questionamento 

pelo contato direto com o objeto de estudo. Através dessa experiência 

pretende-se diversificar e desestigmatizar a função do objeto museal, 

acrescentando ao currículo do aluno novas dinâmicas de ensino-

aprendizado. 

3. No Meio Verde :  Brincando e Aprendendo: Seu objetivo é desenvolver a 

consciência ambiental nos alunos a partir de atividades lúdico-educativas 

que ressaltam a importância de hábitos e costumes na conservação das 

árvores e conseqüente preservação do meio ambiente e da qualidade de vida 

no planeta. 

Como se depreende da apresentação de várias instituições 

patrimoniais, existe um tesouro a explorar em projetos de parcer ias 

patrimônio e escolas. Inúmeras atividades podem ser agendadas, visando a 

aproximação entre instituições educacionais e patrimoniais. Da parte das 

                                                                                                                                                                                                     
14 Informações coletadas no site do museu em 15.06.2005.  
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escolas o interesse é grande, pois todos os educadores valorizam o contato 

do aluno com a realidade e com situações em que ele tenha oportunidade de 

novas aprendizagens e experiências. Outrossim, do ponto de vista das 

instituições patrimoniais existe todo o interesse de que sejam visitadas e 

que alunos dos diversos cursos se mobilizem para profissões relacionadas 

com visitação, divulgação desses órgãos patrimoniais e preservação dos 

bens tombados. 

A partir dos postulados apresentados, é possível afirmar que a 

formação de parcerias com as instituições públicas, além de ser um 

complemento na educação do jovem, representa uma importante nuance 

enriquecedora do currículo escolar. As relações sócio-culturais se 

aperfeiçoam mediante experiências práticas, como visitas a museus e casas 

de cultura. O presente capítulo mostrou que é totalmente viável a formação 

dessas pa rcerias, até mesmo a elaboração de uma agenda fixa com os 

museus e demais órgãos patrimoniais, existentes em bens tombados. O 

quadro de visitas revela a demanda por políticas de educação, voltadas para 

parcerias entre instituições dos mais diversos segment os em cultura. Há 

margem para tais acordos, pois são interessantes para os museus, uma vez 

que trarão maior visibilidade e, assim, um aumento do número de 

visitantes. Faz-se realmente necessário um planejamento sobre estratégias 

de parcerias com as demais instituições, como forma de enriquecer os 

currículos, aprimorar a qualidade do ensino e, simultaneamente, promover 

o patrimônio histórico e artístico nacional. 
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CAPÍTULO IV 

A PESQUISA: CARACTERIZAÇÃO E MÉTODO 

 

4.1. — Caracterização da Pesquisa 

Dado o des envolvimento atual dos estudos sobre a temática da 

relação entre patrimônio e educação, optou-se pela realização de uma 

pesquisa de campo cujas características e os procedimentos adotados serão 

aqui apresentados. 

De acordo com os especialistas em metodologia, um modelo de 

pesquisa pode ser classificado quanto aos fins e quanto aos meios.  

Quanto aos fins a presente dissertação constitui uma pesquisa, 

basicamente descritiva, conforme conceituação habitual desses 

especialistas em metodologia de pesquisa (Martins, 2001). 

A pesquisa também se define como investigação explicativa, pois 

pretende tornar inteligíveis e esclarecer quais fatores contribuem para que 

uma aproximação entre os órgãos patrimoniais e as escolas públicas seja 

efetiva. 

Quanto aos meios de investigação, o estudo se enquadra como 

pesquisa bibliográfica, pois se trata de estudo sistematizado com base em 

material publicado e acessível ao público, visando a uma análise do tema 

em profundidade (Martins, 2001). A presente pesquisa pode também ser 

considerada como documental,  já que faz uso de documentos, textos e 

arquivos eletrônicos pertencentes à instituições, além de outras fontes 

fornecidas pelos diferentes órgãos.  
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Por fim, vale ressaltar a utilização da metodologia da pesquisa de 

campo, quando foram contatadas e ouvidas pessoas da instituição 

patrimonial e das diferentes unidades do estabelecimento de ensino. 

4.2 — Justificativa da Pesquisa de Campo  

Ao longo de alguns anos trabalhando na 6ªSR/IPHAN, Sexta 

Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, percebeu o autor a conveniência de realizar um projeto que 

destacasse a importância histórica e cultural dos bens patrimoniais entre os 

alunos de escolas públicas. Deseja- se verificar se a participação dos alunos 

em programas culturais, dinâmicos e lúdicos é capaz de despertar maior 

interação, sentimentos de pertencimento, cidadania e interesse pela 

preservação do Patrimônio Nacional.  

Corolário da pesquisa e objetivo da dissertação é mostrar a viabilidade 

concret a de intercâmbio entre entidades patrimoniais e colégios públicos do 

Rio de Janeiro. Neste sentido, a pesquisa pretende captar e analisar as 

percepções de vários personagens essenciais ao intercâmbio, a saber: os 

alunos, os professores, os funcionários das instituições, a serem visitadas e 

as respectivas direções. 

 

4.3 — Universo da Pesquisa — Programa e Amostra Escolhida  

Foram definidos como informantes da pesquisa de campo : 

-57 alunos, de diferentes unidades do Colégio Pedro II,  que estão no 

programa de iniciação científica (PIC -JÚNIOR) do Museu Nacional. 

-14 professores das seguintes unidades de ensino do Colégio Pedro II :  
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Humaitá II (02), Tijuca II (03), São Cristóvão III (05), Engenho Novo 

II (03) e Centro II (01). 

-10 funcionários do Museu Nacional da  Quinta da Boa Vista. 

-  03 autoridades do Museu Nacional e do Colégio Pedro II . 

 

4.4 — Coleta de Dados — Instrumentos  

A pesquisa combina aspectos qualitativos e quantitativos na coleta de 

dados, tendo como instrumentos aqueles abaixo citados, anexos no final  

deste capítulo: 

1) questionário de perguntas e respostas fechadas para os alunos 

(anexo I); 

2) questionário com perguntas abertas e fechadas para professores de 

diferentes unidades de ensino do Colégio Pedro II (anexo II); 

3) questionário de perguntas e respostas fechadas para os 

funcionários do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista (anexo III); 

4) entrevistas com três autoridades das duas instituições (anexo IV). 

Os anexos citados estão lançados no final deste capítulo. 

4.5 — Tratamento de Dados  

Os dad os coligidos na pesquisa realizada foram inicialmente 

tabulados em três blocos, divididos nas seguintes categorias: 

a) Colégio  — os alunos, todos do PIC-J U N I O R , e alguns professores do 

ensino médio de diversas unidades do Colégio Pedro II; 

b) Instituições — os funcionários serventuais do Museu Nacional da 

Quinta da Boa Vista; 
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c) Autoridades —  do Colégio Pedro II e do Museu Nacional da Quinta 

da Boa Vista. 

A distinção em blocos tem caráter metodológico, para facilitar a 

análise das percepções de cada um dos envolvidos quanto às questões 

apresentadas. 

Após a tabulação, os dados são dispostos em gráficos e tabelas 

objetivando sua melhor visualização. Comentários específicos foram 

acrescentados para ajudar na compreensão das representações gráficas. 

 

4.6 — Análise dos Resultados  

Os resultados inferidos do trabalho são principalmente apresentados 

ao longo dos comentários sobre os gráficos referentes à pesquisa de campo, 

a respeito de Bens Patrimoniais e Escolas Públicas. A apresentação e 

análise dos resultados, o bjetos do capítulo V, são acrescidas de outros 

comentários e propostas decorrentes da revisão bibliográfica e da análise 

efetuada no Estudo de Caso. As inferências são correlacionadas aos 

objetivos da dissertação e às posições teóricas dos autores apresent ados na 

revisão bibliográfica. 

 

4.7 — Limitações do Método  

Como em qualquer pesquisa de campo, relativamente reduzida, a 

partir de questionários e entrevistas, o estudo apresentado possui certas 

limitações que devem ser consideradas, pois  os resultados se condicionam à 

amostra escolhida  — ainda que esta deva, em princípio, espelhar a 
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totalidade em questão, sempre existirá um desvio mais ou menos 

considerável. 

Além disso, não se pode deixar de registrar o fato de a mesma ter 

sido realizada por um funcionário público pertencente ao universo 

analisado. O que pode, de certa forma, ter influenciado nas respostas (dos 

alunos, professores e funcionários),  evitando talvez posições mais críticas 

apesar de terem sido informados, logo no início, do caráter anônimo e 

s igiloso da pesquisa.  A aplicação da pesquisa se deu em circunstâncias 

normais, não havendo nenhuma adversidade com relação à recepção dos 

questionários. 

A apresentação dos resultados da pesquisa de campo em três blocos, 

distinguindo as categorias alunos e professores, funcionários e autoridades, 

objetiva refletir o mais fielmente possível as opiniões de cada um dos 

seguimentos envolvidos com o programa em curso. 
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ESTUDO SOBRE PROGRAMAS CULTURAIS ENTRE INSTITUIÇÕES 

PATRIMONIAIS E ESCOLAS PÚBLICAS 

ALUNOS DO PIC -JUNIOR,  PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ENTRE O 

COLÉGIO PEDRO II  E O MUSEU NACIONAL DA QUINTA DA BOA VISTA 

Caro aluno, você está contribuindo para uma pesquisa onde terá 

oportunidade de opinar sobre relações entre instituições escolares e 

construções tombadas. 

 

 

 

 

 

1) Você sabe o que é uma construção privada? R: Uma construção 

particular pertencendo à uma ou mais pessoas ( ) Uma construção 

pertencente à uma associação ( ) Uma construção do governo ( ) Outra :___ 
 

2) Você sabe o que é uma construção pública? 

R: Construção  do governo ( ) Construção  de ninguém ( ) Construção  de todos 

os brasileiros ( ) Outra:_______________________________________________  

 

3) Você sabe o que é uma construção  tombada pelo patrimônio 

histórico?  R:  Construção que caiu ( ) Construção demolida ( ) Construção  

de importância cultural (  ) Outra:______________________________________________ 

 

4) Você conhece alguma construção tombada no Rio de Janeiro?  

R:Não ( )  Sim ( ) cite:____________________________________________ 

 

5) Que motivo levaria você visitar construções  tombadas? R: Curiosidade 

( ) Trabalho escolar ( ) Interesse pela história ( ) Interesse na arquitetura ( ) 

Assistir a exposições, shows e eventos etc. ( )  Outros:__________________ 

Instituição: Colégio Pedro II –  Unidade _____________________________  

Ensino Médio – Série :____________ Idade :____________  Sexo: F ( )  M ( ) 

Nome do entrevistado :_________________________________________________  

Bairro onde mora :_____________________________________________________  

Pai trabalha?  Não ( )  Sim ( ) na profissão de ____________________________  

Mãe trabalha? Não ( )  Sim ( ) na profissão de ____________________________  
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6) Você já visitou alguma cons trução tombada no Rio de Janeiro? 

R: Não (  ) Sim (  ):  Com a escola (  ) Com a família (  ) Com amigos (  ) 

Cite aquelas que você ainda lembra _____________________________________ 
 

7) Nessa(s) visita(s), você teve alguma informação sobre a construção 

tombada e a área em sua volta?  R: Não ( ) Sim ( ): Sobre ambas ( ) 

Somente sobre a construção( ) 

 

8) Essas informações foram passadas verbalmente ? R: Não (  ) Sim (  ) 

Outros  (  ) Explique de que forma?_______________________________ 

 

9) O que você achou das  explicações das pessoas/funcionários que 

atendem ao público? R: Poderiam ser melhores ( ) Foram entendidas ( ) 

Não entendi muito bem (  ) Justif ique:_____________________________ 

 

10) Houve distribuição de material sobre o que foi visitado? R: Não (  ) 

S im:_____________________________________________________________  

 

11) Preencheu algum questionário sobre a(s) visita(s)?  R: Sim ( ) Não ( ) 

 

12) Com quem você chegou a comentar sobre a visita? R: Em casa ( ) 

Com colegas que não participaram ( ) Com amigos fora do colégio (  )  

 

13)  Você ainda lembra de algo que tenha comentado? R:_____________ 

 

14) Após a visita, você aproveitou as informações para desenvolvimento 

de alguma atividade escolar? R: Não (  )  Sim (  ) Qual?_______________  

 

15)  De que forma? R: Em debates e/ou pesquisa ( ) Em sala de aula ( ) 

Trabalhos pessoais ( ) Ainda não houve oportunidade ( ) Outros:_________ 

 

16)  Você gostaria que o Colégio realizasse essas visitas mais 

freqüentemente? R: Sim ( ) Não ( ) Justifique _______________________  
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17) Você gostaria de conhecer mais sobre construções tombadas? 

R: Sim ( ) Não ( ) Justifique _______________________________________  

 

18) Você teria alguma idéia que estimulasse seu interesse pelas construções 

tombadas? R: Não ( ) Sim ( ) Qual? _________________________________ 

 

19) Quando conheceu o Museu Nacional lhe foi dada alguma explicação 

sobre a construção e o parque tombados? R: Sim ( ) Não ( ) 

 

20) Em caso positivo, quem passou as informações? R: Atendentes do 

Museu ( )  Professor do Colégio ( )  Professores do Museu ( )  Outros:______ 

 

21) Você ainda lembra de alguma informação dada? R: Não ( ) Sim ( )  

Qual?______________________________________________________________ 

 

22) Você gostaria de participar como estagiário, guia turístico, etc.,  ou 

em projetos ligados à instituições tombadas? R: Sim ( ) Tenho algum 

interesse ( ) Não tenho interesse ( ) 

 

23) Na sua opinião seus professores demonstram interesse nas 

construções tombadas no Rio de Janeiro? R: Sim ( ) Não ( ) Comente  __ 

 

24) O que motivou seu ingresso no programa PIC? R: ________________ 

 

25) Como você hoje avalia o programa? R: Estou gostando ( ) Já foi mais 

interessante ( ) Outros/Justifique __________________________________ 
 

26) Você sabe o que significa a sigla IPHAN? R: Instituto de Pesquisa da 

His tória Atual Nacional ( ) Instituto de Previdência Histórica e Artística 

Nacional ( ) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ( ) 

 

Observação: Sempre que necessário dê continuidade ao desenvolvimento 

do seu pensamento no verso de cada folha, enumerando a questão 

correspondente. 
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ESTUDO SOBRE PROGRAMAS CULTURAIS ENTRE INSTITUIÇÕES 

PATRIMONIAIS E ESCOLAS PÚBLICAS 

QUESTIONÁRIO - PROFESSORES DE HISTÓRIA DO 2º  GRAU 

Prezado Professor, o objetivo do presente questionário é conhecer sua 

opinião sobre a necessidade de aproximar escolas públicas e bens 

tombados, bem como seu interesse em participar de projetos que envolvam 

educação patrimonial. 

 

 

 

 

 

1) Como você vê a aproximação entre escolas públicas e monumentos 

tombados? R: Nada acrescenta ( ) Interessante (  )  Importante (  )  

Justifique ______________________________________________________ 

 

2) Você conhece algum projeto que fomente interesse dos alunos por 

bens patrimoniais tombados? R: Não ( ) Sim ( ) qual? _______________ 

 

3) No seu entender, como o Colégio reagiria à possibilidade de 

introduzir educação patrimonial, no currículo, através de atividades 

extra classe? R: _______________________________________________ 

 

4) Você gostaria de participar de parcerias entre o Colégio P.II, o IPHAN e 

instituições patrimoniais para desenvolver projetos de educação patrimonial? 

R: Não (  ) Sim ( ), porque _________________________________________________ 

 

5) Quais seriam os prós e contras para o colégio promover a valorização 

de bens tombados pelo Patrimônio His tórico? R: ___________________ 

 

Instituição: Colégio Pedro II –  Unidade(s) _______________________ 

Nome do entrevistado : __________________________________________________ 

Idade: _____________ Sexo: F (  ) M (   )  

Formação: ( ) Graduação ( ) Pós - Graduação ( ) Mestrado ( ) Doutorado 

Cargo  que  ocupa  _____________________________Tempo  no  ca rgo :  ____________  

Maté r ia :____________________Tempo que  l ec iona___________________________  



 78 

6) Quais seriam esses prós e contras para os alunos? R: _____________ 

 

7) O que acha de o Colégio incluir no currículo de história visitas às 

construções tombadas no Rio de Janeiro? R: É importante ( ) Não há 

espaço ( ) Acho bom ( ) Parece já haver planos ( ) Não sei ( ) Outros:_____ 

 

8) E no caso de serem incluídas em um programa extra curricular 

adequado anualmente? R: Não sei ( ) Não há espaço ( ) É bom ( ) Seria 

importante ( ) por que?__________________________________________ 

 

9) Acredita na importância de tais visitas, por que? R: Não (  ) Sim (  ) ____________ 
 

10) Na sua opinião, como essas visitas poderiam ser mais atrativas? R:  

Vídeos e palestras antecipadas com distribuição de material ( ) Encenação e 

trabalhos lúd icos no local ( ) Filmes/vídeos com debates assistidos e 

comentários ( ) Outros:__________________________________________ 
 

11) Baseado(a) em atividades extra classe já desenvolvidas com seus 

alunos, exemplifique no âmbito de sua disciplina, como os alunos  

poderiam ser preparados para visitas dirigidas a bens patrimoniais? R: 

 

12) Teria alguma outra idéia que estimule o interesse dos alunos por 
esses bens tombados? R: Não (  ) Sim (  ) Qual?_______________________________ 
 

13)  Comente a possibilidade de cursos habilitarem alunos como guias 

turísticos internos de instituições patrimoniais, existentes em 

construções tombadas e/ou outras iniciativas semelhantes. R: _________ 
 

14) Funcionários que atendem o público em bens tombados, deveriam 

conhecer a história e arquitetura dessas construções? Por que? 

R: Não (  ) Sim (  )______________________________________________ 
 

15) Qual a sua opinião sobre o “PIC-JUNIOR”, programa existente entre o Colégio 

Pedro II e o Museu Nacional? R: ____________________________________________ 
 



 79 

16) Uma proposta envolvendo educação patrimonial poderia ser desenvolvida em 

paralelo e/ou em conjunto com o programa em questão? Explique. 

R: Não (  ) Sim (  ) ______________________________________________ 
 

17) Ciente dos objetivos do presente estudo, há algum ponto relativo ao 

tema que gostaria de sugerir ou opinar? R: Não (  ) Sim (  ) Cite _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Sempre que necessário, dê continuidade ao desenvolvimento 

do seu pensamento, no verso de cada folha, enumerando a questão 

correspondente. 
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ESTUDO SOBRE PROGRAMAS CULTURAIS ENTRE INSTITUIÇÕES 

PATRIMONIAIS E ESCOLAS PÚBLICAS 

QUESTIONÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES PATRIMONIAIS  

EM CONTATO DIRETOCOM O PÚBLICO 

 

 Sr. funcionário, o objetivo deste questionário é conhecer sua opinião 

sobre as visitas ao Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, e seu interesse 

em participar de projetos de educação patrimonial.  

 

 

 

 

 

1) Quais construções tombadas que você conhece? R: ________________  

 

2) Como você a(s) conheceu? R: Visitando (  ) Filmes (  ) Outros:___________________ 

 

3) Ao visitá - las você recebeu alguma orientação/explicação? 

R: Não (  ) Sim foi satisfatória (  ) Sim mas ficaram dúvidas (  )  

 

4) As  visitas ao Museu passam por algum tipo de avaliação? 

R: Não ( ) Sim ( ) Questionários ( ) Outros instrumentos:_______________ 

 

5) Quando são aplicados questionários, em geral em que momento da 

visita ocorrem? R: Antes ( ) Depois ( ) Antes e após as vistas ( ) 

 

6) Esses questionários são sempre iguais independentemente da fixa 

etária? R: Sim (  ) Não variam segundo a idade do visitante (  ) Outros:___ 

 

Instituição: Museu Nacional da Quita da Boa Vista 

Nome do entrevistado :_________________________________________________  

Idade: _______________ Sexo: F (  ) M (  ) 

Escolaridade: 1 Grau (  ) 2 Grau (  ) Universitário (  ) Aperfeiçoamento (  ) 

Cargo que ocupa:________________________Tempo no cargo:___________ 
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7) Por ocasião de visitas ao Museu, você distribui algum material 

(panfleto, catálogos etc.) com questões referentes à construção e parque 

tombados? R: Não (  ) Sim (  ) As ve zes (  ) 
 

8) Você gostaria de participar de um projeto voltado para educação 

patrimonial no Museu Nacional? R: Não (  ) Sim (  ) 
 

9) Você acredita que visitas de colégios ao Museu Nacional colaboram para aumentar 

o conhecimento de história dos alunos? R: Não (  ) Sim (  )  
 

10) Você, como funcionário que faz parte do atendimento recebe 

informações específicas sobre o bem tombado? 

R: Sim sempre passamos por reciclagem ( ) Sim para aqueles que trabalham 

nas exposições ( )  Não, só nos restringimos à função administrativa ( ) 
 

11) Funcionários que atendem ao público nas recepções, informam sobre a 

construção e parque tombados? R: Não (  ) Sim (  )  

 

12) Você sente falta de formação e/ou mais informações a respeito 

desses bens? R: Não, sempre somos atualizados ( ) Sim falta conhecimento 

sobre a história da construção e parque tombados ( ) Depende do tipo da 

visita e do local visitado ( ) 

 

13) Você gostaria de participar de cursos que lhe proporcionassem maior 

informação sobre a história e a arquitetura da construç ão e do parque 

tombado? R: Não (  ) Sim (  )  
 

14) Você tem alguma idéia que melhore o interesse dos alunos por esses 

bens tombados? R: Não ( ) Sim ( ) Qual? __________________________ 

 

15) Há algum ponto relativo ao tema que tenha interesse ou gostaria de  

comentar? 

R: Não (  ) Sim (  ) Qual? ________________________________________  
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16) No seu entendimento o que pode ser feito em prol da valorização dos bens 

patrimoniais brasileiros? R: Maior divulgação na mídia ( ) Maior 

esclarecimento e orientação por par te dos professores ( ) Fomentar 

palestras e cursos extracurriculares sobre o tema ( ) Outros:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Sempre que necessário, dê continuidade ao desenvolvimento 

do seu pensamento no verso de cada folha, enumerando a q uestão 

correspondente. 
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ESTUDO SOBRE PROGRAMAS CULTURAIS ENTRE INSTITUIÇÕES 

PATRIMONIAIS E ESCOLAS PÚBLICAS 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

AUTORIDADES DO COLÉGIO PEDRO II  E DO MUSEU NACIONAL  
 

Prezados Srs. go staríamos de conhecer sua opinião sobre parcerias e a 

possibilidade de desenvolver projeto(s) de educação patrimonial em 

paralelo ou em consecução do programa existente, entre o Museu Nacional da 

Quinta da Boa Vista e o Colégio Pedro II. 

 

1) O Colégio costuma promover visitas à construções tombadas? 

R: Não (  ) Sim (  ): Às vezes (  ) Raramente (  ) 

 

2) Nas visitas realizadas ao Museu há algum tipo de avaliação? 

R: Não ( ) Sim ( ): Questionários ( ) Outros instrumentos (  ):___________ 

 

3) Quando utilizados  questionários, estes são iguais independentemente 

da faixa etária? R: Não (  )  Sim (  )   

 

4) Havendo avaliação, são incluídas  questões referentes à construção e 

ao parque tombados? R: Não ( ) Sim ( )  

 

5) Em geral essa avaliação é realizada em que momento da visita? 

R: (  ) Antes (  ) Depois (  ) Antes e após as visitas 

 

6) Os funcionários que atendem ao público são informados sobre a 

história e arquitetura da construção e parque tombados? R: Não 

somente têm função administrativa (  ) Sim (  ) 

 

7) O Colégio costuma promover visitas/passeios às instituições públicas? 

R: Não ( ) Sim (  ): Às vezes (  ) Raramente (   ) 
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8) Em quais disciplinas os professores demonstram interesse nessa 

atividade? R: História ( ) Geografia ( ) Ciências ( ) outras______________ 

9) Que atividades didáticas são desenvolvidas para que os a lunos 

alcancem melhor aproveitamento desses passeios? R: Não há passeios ( ) 

Não ocorrem atividades ( ) Há distribuição de material escrito ( ) Há 

esclarecimentos sobre o passeio: ( )  Antes ( )  Durante ( )  Após ( ) Realizam-se  

atividades práticas: Gincanas ( ) Teatro ( ) Feiras ( ) Outros_________________  
 

10) Os alunos recebem informação específica sobre a sede tombada do Colégio? 

R: Não (  ) Sim (  ) Algumas (  ) 
 

11) Em caso positivo esclarecer se o trabalho é anual e com que turmas 

especificamente? R: _____________________________________________ 
 

12) Projetos envolvendo educação patrimonial poderiam despertar o 

interesse dos alunos pelo seu edifício sede ? R: Não ( ) Talvez ( ) Sim ( ) 
 

13) Em caso positivo que reações os alunos poderiam manifestar?  

R: Curiosidade ( ) Indiferença ( ) Entusiasmo e contentamento ( ) Outros_______________ 

 

14)  Alunos que participam do programa PIC JUNIOR ,  com o Museu 

Nacional, demonstram algum interesse por aquele bem tombado?   

R: Não (  ) Não sei (  ) Sim: (  ) Muito (  ) Pouco (   ) 
 

15)  Projetos envolvendo educação patrimonial, desenvolvidos pelas duas 

instituições, poderiam despertar o interesse dos alunos por esses 

referenciais da memória?  R: Não ( ) Sim ( ) Talvez ( ) 

 

16)  Gostaria de desenvolver e/ou participar de um projeto de educação 

patrimonial, relativo a algum bem tombado? R: Não ( ) Sim ( ) qual 

especificamente?________________________________________________ 
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17) Poderia lhe interessar uma parceria com o IPHAN, no sentido de 

trazer informações mais específicas pa ra seus alunos sobre tombamento 

e bens tombados no Rio de Janeiro? R: Não  ( ) Sim ( ) Justifique _______ 
 

18) Quais são os prós e contras para essas instituições promoverem a 

valorização de bens tombados pelo patrimônio histórico? R:____________  
 

19) Comente, sucintamente, quais seriam esses prós e contras para os 

alunos. R: _____________________________________________________  

 

20) Comente, sucintamente, a idéia de acrescentar às atividades 

pedagógicas, outras envolvendo educação patrimonial. Por exemplo: 

palestras, filmes com debates, visitas a bens tombados e instituições 

neles localizadas, etc.? R: ________________________________________  

 

21) Comente, sucintamente, o que acha da possibilidade de incluir no 

currículo atividades extra classe de educação patrimonial envolvendo 

alunos e professores?  R: ________________________________________ 
 

22) No seu entendimento, o que seus colegas poderiam pensar dessas 

suas idéias? R: Concordariam ( ) Discordariam ( ) Nada diriam ( ) Diriam 

que para eles não faria diferença ( ) Outros:__________________________ 
 

23) Conhece algum projeto que fomente o conhecimento dos bens 

patrimoniais? R: Não ( ) Sim ( ) Comente  __________________________ 
 

24) Nos projetos que conhece, há apoio/auxílio governamental e/ou 

incentivos pa ra essas iniciativas? R: Não ( ) Sim ( ) 
 

25) Existe algum projeto de educação patrimonial, em andamento, que 

promova participação de adultos, jovens e/ou crianças? R: Não ( ) Sim( ) 

Cite qual:_______________________________________________________ 

 

26) O que ainda pode ser feito em prol da valorização dos bens 

patrimoniais brasileiros? R: _____________________________________ 
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27) Ciente dos objetivos do presente estudo, há algum ponto relativo ao 

tema que teria interesse em comentar? R: Não ( ) Sim ( ) Co mente_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Sempre que necessário, dê continuidade ao desenvolvimento 

do seu pensamento no verso de cada folha, enumerando a questão 

correspondente. 
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CAPÍTULO V  

ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

 

A pesquisa, como já foi mencionado, compreende basicamente três 

universos: 

Colégio  — 57 discentes, pertencentes ao programa PIC-JUNIOR ,  e 14 

docentes de diferentes unidades do Colégio Pedro II; 

Instituição Patrimonial — 10 funcionários do Museu Nacional; 

Autoridades — 03 do Museu Nacional e do Colégio Pedro II.  

Os resultados da pesquisa de campo, devidamente tabulados,  são 

apresentados em forma de gráficos, acompanhados dos comentários sobre 

as respostas aos questionários, além das entrevistas, com o intuito de 

facilitar a comp reensão dos dados. Foi elaborada, então, uma análise geral 

das questões respondidas segundo os objetivos propostos neste estudo. 

No caso dos estudantes daremos destaque às questões relacionadas às 

visitas a bens tombados e ao impacto das mesmas que procura ram medir, 

entre outras coisas, seu interesse por essas construções tombadas e pelas 

atividades de intercâmbio com órgãos patrimoniais. Assim foi possível 

obter opiniões e sugestões que poderão ser utilizadas em projetos de 

educação patrimonial, que concil iem interesses e despertem maior atenção 

e envolvimento. 

O questionário, destinado aos professores de História do Colégio 

Pedro II, procurou saber a visão dos mesmos sobre a necessidade de 

aproximação entre escolas públicas e monumentos tombados. A pesquis a  

direcionou- se a esse grupo no sentido de indagar sobre a possibilidade de 
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parcerias do Colégio com o IPHAN e instituições patrimoniais e também a 

inclusão da educação patrimonial no currículo. 

As perguntas, apresentadas aos funcionários do Museu Nacional da  

Quinta da Boa Vista, tiveram o objetivo de conhecer sua opinião e interesse 

em aumentar o conhecimento sobre os bens tombados, particularmente 

aquele com o qual estão diretamente envolvidos e, também, da 

possibilidade de participarem de projetos de parceria com o atual convênio 

entre aquela instituição e o Colégio Pedro II. 

Esta parte do trabalho se divide em três blocos: 

-  O primeiro apresenta os dados coletados junto aos alunos e, em 

seguida, os dos professores do Colégio Pedro II.  

-  O segundo bloco analisa as questões respondidas pelos funcionários 

que atendem ao público no Museu Nacional.  

-  O terceiro e último bloco discute a opinião das três autoridades 

dirigentes -  o Professor-Coordenador do Programa PIC-JUNIOR  e  o Diretor  

do Colégio Pedro II,  bem como o Diretor do Museu Nacional. 
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RESULTADOS DO BLOCO I 

ALUNOS. E PROFESSORES do COLÉGIO PEDRO II 

 

5.1 - APRESENTAÇÃO DE 57 ALUNOS DO PROGRAMA PIC-JUNIOR  

5.1.1 – CARACTERIZAÇÃO 

 

     GRÁFICO 1 - Séries do Ensino Médio . 

2%

19%

79%

1° ano.

2° ano.
3° ano.

 

 

A predominância (79%) de alunos do segundo ano pode ser explicada 

porque os (2%) do primeiro ano ainda estão se ambientando no ensino 

médio, enquanto os (19%) do terceiro ano já se preocupam com o acesso à 

universidade, via vestibular. A Unidade Humaitá é a única que tem 

representantes de todas as séries do ensino médio, com maioria de 

estudantes do segundo ano. 

 

GRÁFICO 2 -  Distribuição por sexo dos alunos . 

79%

21%

Masculino

Feminino

 

Quanto ao gênero, observa-se que a maioria (79%) é de alunas, mostrando 

que o trabalho desperta maior interesse no público feminino. Cabe fazer 

estudo mais aprofundado sobre a identificação das razões desta preferência.  
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GRÁFICO 3 - Seu pai trabalha?  

5%11%

84%

Sim.

Não.
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A representação gráfica ajuda a perceber a configuração dos núcleos 

familiares dos participantes, evidenciando que o pai geralmente mantêm 

atividade remunerada (84%), existindo casos em que o chefe de família 

encontra-se desempregado ou não trabalha (11%). 

 

GRÁFICO 4 -  Sua mãe trabalha?  

35%

65%

Sim
.
Não

 

 

O gráfico respalda a tendência da sociedade brasileira nas últimas décadas, 

onde a participação da mulher no núcleo familiar é muito representativa 

dentro do lar, embora no trabalho externo seja bastante significativa, pois 

65% exercem atividade remunerada. 
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5.1.2 – PERCEPÇÃO 

 

GRÁFICO 5 -  Para você o que é uma construção privada? 

19%

67%

2%

12%

Instituição
particular.
 Associação.

 Instituição
Governamental.
 Outros.

 

A maioria dos alunos (67%) sabe o que representa uma instituição privada; 

uma minoria (12%) afirma que se trata de uma associação, e para uma 

parcela ainda menor (2%) é uma instituição governamental. Outros (19%) 

deram respostas diferentes às alternativas do questionário e/ou marcaram 

mais de uma opção listada. 

 

GRÁFICO 6 -  Para você o que é uma construção pública?  

0%9%

44%

47%

De ninguém.

De todos.

Do governo.

 Outros.

 

Neste caso os entrevistados mostram- se mais divididos: Metade (47%) 

afirma que “público” pertence a todos, outros (44%) dizem ser do governo, 

enquanto a opção em que se afirma “ser de ninguém” não foi escolhida. 

Esta noção de públic o ainda não parece bem esclarecida, enquanto que a 

noção do particular apresentou-se evidente nas respostas.  
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GRÁFICO 7 - Sabe o que é uma construção tombada? 
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É evidente o conhecimento sobre o patrimônio cultural, já que a maioria 

(88%) afirma que uma construção tombada possui relevância histórica, e 

ninguém optou pelas alternativas que classificam os patrimônios tombados 

como demolidos e/ou que caíram. 

 

GRÁFICO 8 -  Conhece alguma construção tombada no Rio de Janeiro?  

88%

12%

Sim.

Não.

  

 

Mais da metade (88%) tem o conceito bem definido destacando-se: o 

Palácio do Catete, o Paço Imperial,  o Museu Nacional e a Quinta da Boa 

Vista, o Colégio Pedro II, a Biblioteca Nacional. No entanto, disseram 

não conhecer um préd io histórico tombado (12%) -  um número ainda 

bastante significativo. 
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GRÁFICO 9 -  Por que visitaria uma construção tombada? 

 

5%
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Curiosidade.

Obrigação escolar.

Interesse pela história.

Interesse pela arquitetura.

Para assistir aos  eventos.

Mais de um dos interesses
listados

 

O interesse pela história (9%) é relevante, dada a importância do diálogo 

e interação entre instituições patrimoniais e escolas públicas. Por 

curiosidade (7%), interesse pela arquitetura (4%), e outros (5%) para 

assistir à exposições e eventos. A maioria (75%) em razão de dois ou mais 

motivos apontados, por exemplo: obrigação escolar (ressaltando a 

impo rtância e responsabilidade da formação educacional) e interesses 

diversos. 

GRÁFICO 10 - Visitou alguma construção tombada?  

23%

61%

14%2%

Não.
Sim, com a escola.

Sim, com minha família.
Sim, com amigos.

 

Verifica-se que enquanto (14%) dos entrevistados nunca visitaram, 86% 

conhecem e já visitaram esses be ns. Desse último grupo, 61% foram com a 

escola (evidenciando a responsabilidade desta formação), (23%) com a 

família e (2%) com amigos. Das construções visitadas destacam- se o 

Palácio do Catete, o Paço Imperial e o Museu Nacional.   
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GRÁFICO 11 -  Como você avaliou as informações fornecidas aos 

visitantes? 

 

 
Quanto às informações fornecidas aos visitantes, 43% afirmaram compreender o que lhes 

foi informado, outros 30% acreditam que a transmissão dos dados poderia ter sido mais 

elaborada. Apenas 2% não conseguiram captar os informes. Infelizmente 25%, não se 

pronunciaram comprometendo, um pouco, os resultados. 

 

GRÁFICO 12 - Comentou sobre a visita com alguém?  

 

12%

70%

18%

Sim, em casa.

Sim, com amigos.

Não responderam.

Sobre os reflexos gerados pela visita às construções tombadas, enquanto 

70% teceram comentários principalmente com seus familiares, 12% o 

fizeram em conversas com amigos. Infelizmente 18% não responderam ao 

questionário. Confirma- se, assim, que todo conhecimento obtido poderá ter 

sua divulgação ampliada por meio desses possíve is agentes multiplicadores.  

 

 

2%

25%

43%

30%

Poderiam ser melhores.

Foram bem entendidas.

Não entendi muito bem.

Não responderam.
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GRÁFICO 13 - Aproveitou as informações em atividades escolares? 

 

18%

47%

35%
Não.

As vezes.

Não responderam.

 

Enquanto 47% disseram que algumas vezes utilizaram as informações em 

atividades escolares, 35% informaram não ter aproveitado o que foi 

transmitido nas visitas, e 18% não opinaram, pode-se inferir que a maioria 

realmente não apreendeu o conteúdo das informações. 

 

GRÁFICO 14 -  De que forma? 

25%

31%

14%

30% Em debates.

Em sala.

Em trabalhos escolares.

Aproveitei eventualmente

 

Dos que responderam afirmativamente quanto ao uso — 30% informaram tê-

las aproveitado eventualmente, 31% as utilizaram em debates, 25% em sala 

de aula e 14% efetivamente em trabalhos escolares. Estas respostas 

refletem a grande responsabilidade das visitas ao agregar novos 

conhecimentos. 
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GRÁFICO 15 -  Gostaria que a escola realizasse mais esse tipo de visita? 

 

83%

17%

Sim.

Não.

 

 

Constata-se que enquanto (17%) não tiveram seu interesse despertado por 

essa atividade sócio-educativa, a maioria (83%) se mostrou interessada na 

realização de visitas aos Patrimô nios Históricos. O que sinaliza para um 

considerável potencial ainda não explorado. 

 

GRÁFICO 16 - Gostaria de conhecer mais sobre as construções tombadas? 

 

45%

11%

44%

Sim, mas a cultura brasileira é
muito rica e pouco divulgada.
Sim, pois precisamos conhecer
nosso patrimônio histórico.

Não.

 

A maioria (89%) tem consciência da importância histórica e se interessou 

por mais informações/conhecimentos sobre as construções tombadas. São 

alunos como esses que podem colaborar de forma positiva para a 

elaboração de projetos de educação patrimonial. Infelizmente (11%) não 

têm interesse. 
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GRÁFICO 17 - Na visitação foi da da alguma explicação sobre as noções 

do processo de tombamento das construções? 

 

46%

2%

52%

Sim.

Não.

Não responderam.

 

Enquanto um pouco menos da metade (46%) disse sim, o que pode 

significar que tiveram algum interesse maior pela questão, mais da metade 

(52%) não tomou conhecimento, ou não compreendeu a explicação dada na 

ocasião. Apenas 2% não responderam. 

 

GRÁFICO 18 - Quem transmitiu as informações sobre a construção visitada? 

13%

16%

11%

46%

14%

Atendentes.

Professores do colégio.

Professores do museu.

Outros.

Não responderam.

 

A maioria (46%) não soube responder, uma outra parte declarou que o 

conhecimento fora transmitido (13%) por atendentes, (16%) por professores 

do colégio, (14%) professores do museu e (11%) outros não relacionados. 
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GRÁFICO 19 -  Você se recorda de alguma informação da época em que 

visitou a construção?  

36%

32%32%
Sim.

Não.

Não responderam.

 

Do montante de 68% que responderam, 32% disseram se recordar e 36% 

negaram ter lembrança de algum dado. Isto mostra a necessidade de visitas 

mais criativas, atendentes mais bem informados, sabendo despertar 

interesse e gostando d e transmitir conhecimento. 

 

GRÁFICO 20 - Você gostaria de participar como estagiário guia turístico, 

etc. em instituições existentes em construções tombadas? 

44%

30%

26%

Sim

Tenho algum interesse.

Não tenho interesse.

A maioria dos alunos (74%) tem algum tipo de interesse nessas atividades,  

relacionadas aos bens tombados, dentre eles 44% se interessaram 

concretamente, outros (30%) somente demonstraram simpatia e, mesmo não 

havendo incentivo, apenas 26% não demonstraram qualquer interesse, 

indicando um importante espaço a ser explorado. 
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GRÁFICO 21 - Em sua opinião os professores demonstram interesse nas 

construções tombadas no Rio de Janeiro?  

21%

34%

11%

34%

Sim, apesar das dificuldades
organizam atividades.

Sim, despertaram um pouco
de interesse sobre o assunto.

Não, eles não são interesados.

Não comentaram nada.

A maioria (55%) respondeu que os professores demonstram interesse pela 

divulgação do patrimônio tombado e a organização de atividades 

correlatas, o que mostra uma boa possibilidade na busca de parcerias. 

Outros (34%) acreditam que os professores não têm nenhum interesse e 

11% não opinaram.  

 

GRÁFICO 22 - Por que ingressou no programa PIC?  

8%

34%

33%

25% Interesse pela
botânica. 
Futura Profissão.

Gosto por ensinar.

Interesse pela
história.

 

As respostas ficaram divididas: o interesse pela botânica (8%), 34% 

visando uma futura profissão nessas áreas; 33% pelo magistério e 25% 

motivados pela História, colaborando assim para ampliar o conhecimento 

sobre os bens tombados.  
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GRÁFICO 23 - Como av alia o programa hoje? 

84%

8%

0%

8%
Estou gostando. 

já foi mais interessante.

Não responderam.

Outros.

Os dados acima mostram que a grande maioria (84%) dos alunos está 

gostando de participar do programa e concorda que esta experiência 

demonstra ser proveitosa, o que mostra que programas e convênios podem e  

devem ser mais explorados. Apenas 8% não opinaram e outros 8% tiveram 

diferentes opiniões sobre as atividades. 

 

GRÁFICO 24 - Sabe o que significa a sigla IPHAN?  

4% 11%

80%

5% Instituto de Pesquisa Historica
Atual Nacional.
Instituto do Previdência Histórica
e Artística Nacional.
Instituto do Patrimônio Histórico
e Artistico Nacional
Não responderam.

 

A maioria (80%) conhece o significado da sigla. Mesmo assim, (11%) ainda confundem 

seu significado com um órgão público previdenciário, (4%) com um órgão somente 

voltado à pesquisa, enquanto 5% dos alunos não opinaram. Há necessidade de participação 

efetiva do IPHAN junto às instituições escolares para divulgar o conhecimento dos bens 

sob sua responsabilidade. 
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GRÁFICO/TABELA 25   

Refere -se às quatro seguintes questões do questionário aplicado aos 46 

alunos participantes do PIC-JUNIOR  do Colégio Pedro II 
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Questão 1 - Durante a visitaçã o as informações sobre a construção foram 
suficientes? 
 
A pesquisa procurou valorizar não somente a visitação à construção como um fator 

isolado, mas também saber o tipo de interesse que despertou nos alunos. A partir daí, 

avaliaram-se as informações que foram transmitidas aos alunos. Dos entrevistados, 35% 

(20 alunos) disseram que foram suficientes para conhecer melhor o local visitado. 56% 

(32 alunos) afirmaram que não se sentiram contemplados com o transmitido. E 8% (9 

alunos) não responderam ao questionário. 

 

Questão 2 -  As informações foram passadas verbalmente? 

Para 51% (29 alunos) sim, enquanto 26% (15 alunos) disseram ter sido via 

panfletos, guias ou textos fixados em placas e/ou paredes. Preferiram não 

se pronunciar 23% (13 alunos). Ressalto que grande parte das informações 

não foi transmitida diretamente pelos atendentes/cicerones. Inexistindo 

interação entre atendente e visitante, muitas informações importantes 

acabam por se perder. 
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Questão 3 — Houve distribuição de material? 

Durante as visitas, 37% (21 alunos) afirmaram que receberam 

panfletos/folhetos enquanto 46% (26 alunos) disseram que não receberam 

nenhum informativo nas instituições que conheceram, outros 17% (10 

alunos) não responderam. Segundo a pesquisa, a divulgação de dados 

referentes às construções tombadas não é prática comum entre instituições 

responsáveis pela manutenção dos bens patrimoniais — característica 

determinante para perda de interesse por parte dos alunos. Cria-se assim 

um problema dada urgência em fazer com que a educação patrimonial seja 

mais democratizada no meio escolar. 

 

Questão 4 — Durante a visita respondeu a algum questionário?  

Esta questão ajuda a comprovar a análise do gráfico anterior, já que a maioria (75%) (43 

alunos)  não respondeu questionários de nenhuma ordem durante suas visitações. Este 

alto número revela o problema da distância entre aluno e a instituição 

visitada. Sem questionários, não é possível saber o grau de aproveitamento 

das visitas, o que leva a persistir em possíveis erros que poderiam ser 

corrig idos através da opinião dos alunos. Enquanto 11% (6 alunos) não o 

responderam, 14% (8 alunos) o fizeram; conclui-se, então que não há uma 

preocupação das instituições em reciclar o método de trabalho e em interagir com esses 

visitantes.  
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5.1.  3 - ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

 

A esse respeito, veja-se, por exemplo, o que nos dizem alguns alunos 

quanto às visitas que apesar das dificuldades, como mostra o gráfico 13, 

foram bem aproveitadas: 

— "A visita de campo te leva imagens, e essas são guardadas com 

mais facilidade e prazer " (M.F.C. M, Humaitá). 

— "Acho que qualquer aluno aprende mais e melhor quando entra em 

contato com aquilo que está estudando" (B.S. C, Tijuca). 

Aborda-se aqui um aspecto essencial para a educação patrimonial —  

o prazer,  a alegria e a diversão precisam ser incorporados a toda atividade 

curricular e extracurricular de educação patrimonial. Caso contrário, essa 

será apenas mais uma "tarefa chata" a ser cumprida para se alcançar o 

"canudo do diploma", sem qualquer proveito para aluno s, professores ou 

comunidade. O aprendizado nos museus deve ser vivido como uma 

aventura, um jogo lúdico em que todos ganham e ninguém perde, 

utilizando- se até contadores de história, entre outros recursos que são 

também uma forma de se refletir sobre questões, antigas e contemporâneas, 

de interesse de todo brasileiro. A própria noção de cidadania e patrimônio 

cultural,  por exemplo, precisa ser devidamente discutida entre os alunos. 

Retomando a afirmativa anterior da necessidade de fomentar 

discussão e reflexão sobre a definição de patrimônio cultural,  cabe 

mencionar os dados das questões onde se pede aos alunos a definição de 

“construção privada” e “construção pública” (Gráficos 5 e 6). Em um país 

como o nosso, onde geralmente o bem público é identificado com aquilo 
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que "não tem dono", explicitando a grave problemática da ausência de 

sentimento de pertencimento e cidadania que marca a nossa história social, 

as respostas dos alunos surgem com uma grata surpresa, pois denotam a 

percepção do que significa um be m público. Assim, enquanto que para 

aproximadamente 47% uma construção pública se define como pertencente 

a todas as pessoas, para 44% dos mesmos essa é uma construção "do 

governo" (Questão 6). Muito embora esse não seja o percentual ideal, é 

bastante promissor que 47% dos entrevistados entendam que o princípio 

básico da patrimonização seja tornar um bem cultural "público", isto é, de 

todos, e não apenas de alguns, de uma “elite cultural” etc.. Retomamos aqui 

uma discussão, empreendida no primeiro capítulo de nosso estudo, onde se 

defendia a revitalização do patrimônio como forma de desencadear um 

processo de identificação do cidadão com seu tempo, história e cultura 

(Barreto, 2000).  

Nesse sentido, a educação patrimonial apresenta-se como um 

poderoso aliado para a educação integral e cidadã que fundamenta a 

proposta da atual Lei de Diretrizes e Bases do Ministério da Educação. Isto 

porque através dela uma ampla gama de temas relativos à cidadania 

poderão ser refletidos, e, mais do que isso, vivenciados. Atua lmente não se 

pode prescindir de uma extensa problematização de conceitos tais como 

"nação", "identidades", "culturas", "cidadania", etc. Assim, despertar nos 

alunos a consciência para questões não apenas teóricas, mas também 

políticas e sociais que permeiam as práticas de patrimonização, é fomentar 

um espírito crítico e cidadão nos mesmos. 
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Um indicativo interessante que o estudo revelou foi a receptividade à 

proposta de visitas a museus: 97% deles gostariam que a instituição na qual 

estudam realizasse visitas freqüentes a museus e outros patrimônios 

tombados. Veja-se a opinião de alguns entrevistados: para A.F.S. (Engenho 

Novo) essa "é uma forma interessante de adquirir cultura", além de 

"incentivar os alunos a visitarem esses lugares, sem a escola " (R.S.S,  

Centro), e "aumenta o conhecimento geral de mundo, e melhora o 

entendimento da matéria em sala de aula"  (C.A.T., Tijuca). 

Também foi perguntado se tinham sugestões a dar de ações que 

estimulassem o interesse público pelo patrimônio (Questão 18). Aqui são 

citadas algumas das idéias que foram dadas pelos alunos: 

1.  Maior divulgação do patrimônio do Museu Nacional e dos eventos ali 

realizados através da mídia em geral (M.F.C.M. Humaitá II); 

2.  Adequar e capacitar pessoas para prestar informações gerais aos 

visitantes (R.D.N., Humaitá II); 

3.  Trabalhar educação patrimonial de forma integrada, multi e 

transdisciplinar (I.A.S., Humaitá); 

4.  Promoção, pelo Museu, de atividades lúdicas nas visitas voltadas para 

crianças e adolescentes envolvendo o patrimônio, e/ou para as 

desenvolverem em suas casas; 

— A aluna L.P.P.O., Humaitá, recorda ter recebido na infância uma 

maquete de papelão de um museu, e menciona o grande prazer de montá- la, 

o fato de ainda se lembrar do episódio, mostra como o aspecto lúdico 

precisa ser incorporado à educação patrimonial;  
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5.  Dar maior incentivo às escolas públicas para realizarem visitas 

guiadas aos museus (B.S.C, Tijuca, II); 

6.  Realizar eventos educativos e culturais com palestras, oficinas, jogos 

e teatro que tornem mais interessantes e lúdicas as visitas dos estudantes ao 

museu (M.F.C.M. Tijuca; C.K.P., de São Cristóvão; M.F.C.M, Humaitá II).  

Um dos alunos, acima mencionado, lembra a importância dos 

funcionários serem mais integrados às atividades de visitação – ao 

responder à questão onde se perguntava se em visitas anteriores a outros 

museus eles haviam recebido informações sobre aqueles bens tombados 

(Gráficos 17 e 18).  

Com relação ao gráfico 11, ainda que as informações recebidas 

tenham sido satisfatórias, 30% afirmaram que poderia m ter sido melhores. 

Para 43% foram bem entendidas. Vale observar que os alunos notaram a 

falta de funcionários devidamente preparados e em número suficiente para 

atendimento aos visitantes: 

— A aluna B. A. M. (Humaitá, II) comenta que "Geralmente essas 

instituições não possuem muitos guias à disposição do público, a não ser 

em casos de visitas guiadas";  

— G. L. P registra uma percepção negativa sobre a recepção que teve 

por parte dos funcionários do museu: "Parecia que os funcionários não 

gostavam do que f aziam e explicavam de má vontade".  
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5.2 - APRESENTAÇÃO DOS 14 PROFESSORES  

5.2.1 - CARACTERIZAÇÃO  

   GRÁFICO 1 -  Distribuição por Sexo  
 

21%

79%

Masculino.

Feminino.

 

Há predominância do sexo masculino 79% no corpo docente das diferentes unidades do 

colégio, cabendo 21 % ao sexo feminino. 

 

 

GRÁFICO 2 -  Formação Docente  

 

36%

21% 7%

36%

Graduação.

Especialização.

Mestrado.

Doutorado.

 

 

É notável o fato de que os professores do Colégio Pedro II mantém-se atualizados em suas 

áreas de estudo. Parte do corpo docente (57%) é composta por profissionais titulados com 

os graus Mestre e Doutor. Não obstante, 36 % possuem algum curso de especialização, 

somando um percentual de 93% de profissionais que não cessaram seus estudos na 

graduação. 
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5.2.2 – PERCEPÇÃO 

 

GRÁFICO 3 - Como vê a aproximação ent re escolas públicas e 

monumentos tombados? 

 

0%

0%

100%

Nada
acrescentaria.
Interessante.

Importante.

 

Todos os professores admitiram a importância dessa aproximação. Quanto 

às razões, as respostas apontam para a relevância de despertar o interesse 

dos jovens pelo patrimônio. Destaca- se também a relação entre patrimônio 

e história, suas respectivas contribuições para a formação da identidade 

nacional e a valorização da memória social coletiva. 

 

GRÁFICO 4 -  Conhece algum projeto que fomente essa aproximação?   

60%

40%

Sim.

Não.

 

A minoria (40%) dos professores afirma que sim. Os mais citados foram 

aqueles empreendidos pelo próprio Colégio Pedro II, como a realização de 

aulas de campo no centro histórico da cidade e projetos elaborados pelo 

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). 
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GRÁFICO 5  - Como o Colégio reagiria à possibilidade da educação 

patrimonial no currículo escolar? 

22%

5% 5%

68%

Problemas burocráticos
Integração
Problema da direção
Não responderam

 

A escola aceita e estimula oficialmente a inclusão da educação patrimonial. A maioria 

acredita que a idéia seria bem vinda, ainda que sinalize para os entraves burocráticos — 

68% se referiram a burocracia como obstáculo. Não obstante, 22% enfatizaram a 

integração como objetivo fundamental, enquanto 5% associaram esta questão à direção das 

escolas.  

 

GRÁFICO 6 -  Gostaria de participar de parcerias do Colégio com o IPHAN 

e instituições patrimoniais? 

0%

100%

Sim.

Não.

 

 

A aprovação do projeto é unânime entre os professores. Grande parte dos 

docentes se interessa em participar de parcerias, até mesmo para 

complementar o trabalho do professor, o que se constitui um passo 

importante na possível introdução da educação patrimonial no currículo.  
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GRÁFICO 7 -  Quais as vantagens de o colégio promover a valorização de 

bens tombados pelo patrimônio histórico? 
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Processo de aprendizagem

Relação aluno e patrimônio 

Fortelecimanto da Cidadania

 

 

Embora a maioria cite a carência de professores como obstáculo para ministrar um novo 

componente curricular, a dinamização do processo ensino-aprendizagem e a melhoria da 

relação aluno-patrimônio são os principais argumentos apresentados que favorecem a 

institucionalização do projeto na opinião dos docentes. 

 

GRÁFICO 8 -  Para os alunos quais seriam os prós e os contras? 

13%

14%

73%

Nenhum

Sobrecarrega os alunos

Compromete outras
disciplinas

 

Os professores que se pronunciaram contra afirmaram que os discentes 

ficariam sobrecarregados e que o aumento de mais uma atividade na grade 

curricular comprometeria outras disciplinas. A maioria informou que não 

existem aspectos negativos nesses casos. Conclui- se que a possibilidade de 

aumentar o conhecimento é maior que a resistência ao novo. 
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GRÁFICO 9  -  O que acha de o Colégio incluir no currículo de história 

visitas às construções tombadas no Rio de Janeiro? 

20%

33%

20%
7% 0%

20%

Não sei.

Acho bom.

Parece já haver
planos.
É  importante.

Não há espaço.
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Esta questão dividiu as opiniões: 33% dos professores afirmaram a importância da 

alteração curricular e 20% acreditam ser uma boa iniciativa. Por outro lado 20% disseram 

que não há espaço, enquanto 20% já ouviram falar de planos para oficializar tal proposta. 

Tal contexto define um significativo espaço de aceitação. 

 

GRÁFICO 10 - Você acredita na importância de  tais visitas? 

 

0%

100% Sim.

Não.

 

 

Todos estão cientes da relevância do projeto para a dinamização da 

aprendizagem. 
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GRÁFICO 11 - As visitas poderiam ser mais atrativas? 
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Sobre a questão da atratividade, os recursos audiovisuais figuram como forma eficaz de 

chamar à atenção dos alunos. No entanto, o esclarecimento mediante trabalhos encenados 

é, de acordo com 40% dos professores, a melhor forma de despertar o interesse do assunto. 

 

GRÁFICO 12 - Os alunos poderi am ser preparados para visitas dirigidas 

a bens patrimoniais? 

 

38%

26%
36% Eventos especiais em sala

Recursos audiovisuais

Orientação 

 

 

Sim, promovendo aulas expositivas, teatro e debates assistidos 

anteriormente à elas. Podendo ainda orientá- los para captação do foco 

central das visitas e respec tiva exploração do bem. Tal cenário abre um 

grande espaço para o desenvolvimento desse potencial de 

monitores/agentes multiplicadores 
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GRÁFICO 13 - Há alguma idéia que estimule o interesse dos alunos por 

bens tombados? 

 

50%
50%
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Não.

 

 

Metade não tem idéia do que possa estimular o interesse dos alunos. A outra metade 

entende que conceitos de memória e identidade nacionais possam contribuir para despertar 

o interesse pelos bens patrimoniais. Essas idéias podem constituir o fio condutor para 

novos debates. 

 

GRÁFICO 14 - Comentários sobre a possibilidade de implantação de cursos para 

habilitação dos alunos como guias internos de instituições patrimoniais. 

 

30%
70%

Bom, desde que não
comprometa os estudos

A proposta é boa, no entanto
o estudo vai além da questão
do mercado de trabalho

 

 

A maioria garante que essa iniciativa é interessante para capacitar o aluno 

profissionalmente desde que não o desvie do estudo. Entretanto, parte 

acredita que o aluno deve estudar sem preocupação com o mercado de 

trabalho. 
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GRÁFICO 15 - Qual sua opinião sobre o programa “PIC JUNIOR” ? 

 

68%

32%
Não participo, mas apoio

Não tem conhecimento

 

 

Muitos professores não participam do programa, mas aprovam a iniciativa e 

garantem que os alunos estão satisfeitos com o mesmo (68%). Uma pequena 

parcela não conhece o programa. 

 

 

GRÁFICO 16 - Uma proposta envolvendo educação patrimonial poderia ser desenvol - 

vida em paralelo e/ou em conjunto com o programa em questão? 

 

7%

86%

7%

Sim.

Não.

Não respondeu.

 

 

A maioria (86%) afirma que a inclusão é viável, principalmente por que o próprio Colégio 

Pedro II é um patrimônio público. 
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GRÁFICO 17 - Sugestões? 

 

60%

40%

Sim.

Não.

 

 

A maioria dos docentes ficou satisfeita com as questões apresentadas, 

preferindo nada mais acrescentar. No entanto, uma parcela sugeriu que 

seria fundamental o treinamento de professores e o diálogo dos mesmos 

com o IPHAN. 
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5.2.3 - ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 

-A maior parte (93%) possui nível de pós- graduação (Gráfico 2), e 

bastante tempo de experiência no magistério, indicando não só uma sólida 

formação acadêmica como uma considerável vivência pedagógica que,  

provavelmente, é responsável pela absoluta unanimidade (100%) em 

defender a aproximação da escola com instituições de preservação do 

patrimônio (Gráfico 3) e bens tombados. 

— Um dos professores (M. D. Humaitá) diz que tal aproximação é 

importante “Porque permite discutir questões referentes à memória e 

identidades nacionais”  tocando, assim, em um ponto que foi bastante 

discutido em nosso estudo -  as relações entre patrimonização e construção 

da identidade nacional.  Gonçalves (2002), por exemplo, defende que os 

patrimônios culturais são “estratégias” de narração e afirmação da memória 

e identidade de indivíduos e sociedades. Esse movimento de 

patrimonização, entretanto, não deve ser entendido como “pacífico”, e sim 

como um processo permeado por diálogos e lutas em torno do que seja o 

verdadeiro patrimônio. 

Atualmente, as discussões sobre o processo de patrimonização 

enfatizam esse caráter de “construção” simbólica, historicamente atribuído 

aos bens culturais. Todos precisam ser convidados a tomar posição nes se 

jogo de forças, discutindo a representatividade coletiva de qualquer bem 

"tombável".  

Os professores parecem conscientes disso, como se vê na resposta de 

W. V. M., que defende a função simbólica do patrimônio trazê- lo ao 
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presente e assim tornar acessível o passado de uma nação: "O monumento 

não é uma representação de um passado morto, mas um símbolo a ser 

trabalhado no presente"; 

— Ou na afirmativa de R. C. C. "A valorização dos bens tombados 

representa um aspecto significativo na formação dos alunos no q ue se 

refere à avaliação de conceitos de cidadania".  

A menção do professor R. C. C. à questão da cidadania nos remeteu 

ao mencionado no capítulo III, Programa Integração, porque esse programa 

pedagógico-cultural constitui-se num exemplo do desejo de construir um 

projeto alternativo de educação, voltado para a formação de identidades 

cidadãs e para a inclusão de personagens até então ausentes do cenário 

político-social. Não é possível haver cidadania caso não haja um profundo 

sentimento de pertencimento e re sponsabilidade dos atores sociais para com 

a sociedade em construção. 

Entendem 53% deles que visitas a museus deveriam ser incorporadas 

aos currículos (Gráfico 9), enquanto 33% consideram importante tal 

incorporação e 20% acham que não há espaço nos curríc ulos. Para 86% 

(Gráfico 16), uma proposta envolvendo educação patrimonial deveria se 

estender ao âmbito da educação como objeto de estudo, em paralelo com o 

atual programa do colégio. Disseram ainda que deveriam ser atividades 

extracurriculares permanentes no calendário da escola. 

Sobre o aprendizado a partir de bens tombados um dos professores, 

falando quanto às formas de se estimular o interesse dos alunos (Gráfico 

13), sugeriu que se associasse a questão com "a discussão dos conceitos de 

memória e identidade nacionais como processo em construção" (M. D., 
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Humaitá). Se a cultura é um campo de construção simbólica sobre o mundo 

social, não é mais possível profissionais do patrimônio e também 

educadores desconsiderar que a apropriação desses bens culturais se dá de 

forma desigual por parte dos diferentes grupos e segmentos sociais, como 

afirma Canclini (1994): 

Não  bas t a  que  a s  e sco la s  e  os  museus  se j am abe r tos  a  todos ,  que  se j am 
gra tu i tos  e  promovam (em todos  os  se tores )  sua  ação  d i fusora ;  à  medida  
que descemo s  na  esca la  econômica  e  educac iona l ,  d iminui  a  capac idade  
de  apropr iação  do  cap i ta l  cu l tu ra l  t r ansmi t ido  por  essas  ins t i tu ições  (pág .  
96). 

 

A questão do treinamento dos funcionários foi também abordada no 

questionário dos professores —  a maioria afirmou que os funcionários 

deveriam receber treinamento e informações básicas sobre a história e a 

arquitetura dos bens tombados, por meio de cursos e oficinas que os 

preparassem para receber os visitantes.  

— Um dos professores chega a lamentar a “postura de guarda-parede 

desempenhada pela maioria deles" (C.A., SC III); 

— Outros defenderam a necessidade de especialização dos 

funcionários serventuais "Porque assim (eles) teriam uma relação menos 

alienante com o local de trabalho, (compreendendo) sobre a importância 

de preservá- lo e defendê- lo" (A. L. F. T, SC III); 

— M. D., Tijuca sinaliza: "Para melhor orientar e até mesmo 

estimular o público a novas descobertas (no patrimônio)"; 

— Para W. T.  A os funcionários "Devem saber a importância do seu 
trabalho" . 

Cabe registrar ainda que a incorporação, direta ou indiretamente, da 

questão patrimonial nos currículos do ensino médio foi bem recebida pela 

maior parte dos professores. 
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RESULTADOS DO BLOCO II 

5.3 - APRESENTAÇÃO DOS 10 FUNCIONÁRIOS DO MUSEU NACIONAL 

 

5.3.1 - CARACTERIZAÇÃO  

GRÁFICO 1 -  Distribuição por Sexo 

 

 

100%

0%

Masculino.

Feminino.

 

 

Com relação aos funcionários, também há predominância do sexo 

masculino, indicando que, nesta área de trabalho, não houve conquista do 

mercado por parte das mulheres. 

 
 

GRÁFICO 2 – Escolaridade  

 

60%

40%
Fundamental.

Médio.

 

 

Enquanto 60% são portadores do diploma de ensino médio, 40% dos 

funcionários são formados no ensino fundamental. 
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GRÁFICO 3 -  Cargo ocupado  

 

20%

10%

70% Porteiro.

Vigilante.

Segurança patrimonial. 

 

 

Na maioria dos cargos exercidos 70% são de porteiros, 20% são de 

vigilantes e 10% fazem parte da segurança patrimonial.  

 

 

5.3.2 - PERCEPÇÃO  
 

GRÁFICO 4 -  Conhece alguma construção tombada? Qual? 

 

100%

0%

Sim.

Não.

 

 

É unânime o conhecimento de pelo menos uma construção tombada. 

Conclui-se, portanto, que numa cidade como o Rio de Janeiro é grande o 

número de pessoas que, mesmo posicionadas em classes menos favorecidas, 

possuem noções básicas sobre o que é uma construção tombada. 
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GRÁFICO 5 - Como conheceu?  

 

42%

8%

50%

Visitando.

Filmes.
Trabalhando.

 

 

 

Desses funcionários 50% conheceram através do trabalho, 42% por passeios 

turísticos e 8% assistindo vídeos. É preciso observar que a maioria não tem 

conhecimento histórico do seu próprio local de trabalho. 

 

 
 

GRÁFICO 6 -  Recebeu orientação durante a visita? 

 
 

20%20%

60%

Sim.

Não.

Não responderam.

 

 

 

Não contaram qualquer orientação 60%.  
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GRÁFICO 7 -  As visitas são avaliadas? 

 

0%

100%

Sim.

Não.

 

 

De acordo com os funcionários (100%), não há avaliação. Portanto não é 

possível mensurar o gra u de satisfação, de conhecimento adquirido e de 

percepção. Tal dado é de extrema importância para a discussão da condução 

de visitas posteriores. 

 

 

GRÁFICO 8 -  Quando aplicados, em que momento os questionários de 

avaliação são respondidos? 

 

10%

20%

60%
10%

Antes.

Depois.

Antes e após as visitas.

Não responderam.

 

 

Dos funcionários que já presenciaram ou ouviram falar de avaliações, 20% 

dizem que são feitas após as visitas enquanto 10% garantem que são antes. 
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GRÁFICO 9 -  Os questionários são iguais? 

 
 

20%

60% 20%

Sim.

Não, dependem da faixa etária.

Não responderam.

 

 

 

Para 40% deles os questionários aplicados são iguais, 20% afirmaram que 

variam de acordo com a faixa etária. 

 

 

GRÁFICO 10 - Existe distribuição de material?  

30%

30%

40%
Sim.

Não.

As vezes.

 

 

Segundo 40% a distribuição é feita ocasionalmente, 60% se contradisse nas 

respostas 
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GRÁFICO 11 - Gostaria de participar de algum projeto de educação 

patrimonial? 

 

100%

0%

Sim.

Não.

 

 

Todos os funcionários gostariam de participar, demonstrando que é grande 

a demanda por incentivo a nesta área  

 

 

GRÁFICO 12 - Acha que as visitas contribuem para aumentar o 

conhecimento dos alunos visitantes? 

 

100%

0%

Sim.

Não.

 

 

Também foi unânime a opinião, concordando com a importância das visitas. 
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GRÁFICO 13 - Você recebe informações específicas sobre os bens 

tombados? 

 

0% 10%

90%

Sim, sempre passamos
por reciclagem.
Sim, para as exposições.

Não, nos restringimos a
parte administrativa. 

 

O alarmante índice (90%) de funcionários não recebeu qualquer informação 

nesse sentido. A parcela restante (10%) amplia sua cultura somente por 

ocasião de exposições. 

 

 

GRÁFICO 14 - Os funcionários que atendem ao público informam sobre 

a construção e parque tombados? 

 

70%

30%

Sim.

Não.

 

O reflexo da falta de conhecimento disponível aos funcionários é a 

constatação de que 70% deles não informam sobre a construção e parque 

tombados.  
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GRÁFICO 15 - Sente falta de formação e /ou mais informações a respeito 

desses bens? 

 

90%

0% 10%

Sim.

Não.

Depende.

 

 

A carência de informações (90%) é surpreendente, principalmente quando 

se constata que esse mesmo percentual anseia pelo conhecimento. 

 

 

GRÁFICO 16 - Gostaria de participa r de cursos? 

 

100%

0%

Sim.

Não.

 

 

Todos os funcionários gostariam de participar de cursos de capacitação.  
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GRÁFICO 17 - Tem alguma idéia para melhorar o interesse dos alunos 

pelos bens tombados? 

 

40%

40%

20%

Sim.

Não.

Não responderam.

 

 

Talvez em razão do pouco conhecimento a respeito do tema, as respostas 

tenham sido contraditórias. 

 

 

GRÁFICO 18 - O que pode ser feito em prol da valorização dos bens 

patrimoniais brasileiros? 

 

40%

10%

50%

Maior divulgação pela
mídia.
Maior esclarecimento 
orientação.
Outros.

 

 

A metade sugeriu que haja maior esclarecimento sobre os bens patrimoniais 

por meio dos professores, enquanto 40% mencionaram a necessidade de 

mais divulgação na mídia  
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5.3.3 - ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS FUNCIONÁRIOS 
 
 

Analisando os dados dos funcionários, é possível perceber que nesse 

segmento também há grande interesse em aprimorar os conhecimentos sobre 

o patrimônio e participar de projetos envolvendo educação patrimonial.  

A pesquisa revelou que é grande a demanda por projetos pedagógicos 

que incluem o patrimônio como estudo. Perguntados se gostariam de 

participar de um projeto educativo no museu, 100% dos funcionários 

responderam afirmativamente (gráfico 11). Há uma queixa de 90% que 

afirmaram restringir -se lamentavelmente à funções administrativas sem 

receber qualquer informação específica sobre o bem tombado onde 

trabalham (Questões 13, 15 e 16). A incapacidade do corpo de funcionários 

em esclarecer questões fundamentais é outro ponto relevante da pesquisa. 

Ela vai se refletir no aproveitamento das visitas, particularmente dos 

alunos que acabam sendo prejudicados. A falta de capacitação dos 

funcionários desestrutura o planejamento feito para qualquer visita. 

Na verdade é impossível realizar um projeto de educação patrimonial 

que não busque integrar, direta ou indiretamente, todos os envolvido s. 

Afinal, para a devida valorização, apreciação e fruição da memória cultural 

e patrimonial de um povo é preciso democratizar esse conhecimento, de 

modo que todos se sintam igualmente responsáveis. 

Sobre como se poderia promover a valorização do patrimônio cultural 

brasileiro (Gráfico 18), as opções mais votadas foram: palestras e cursos 

extracurriculares sobre o tema; esclarecer e orientar os alunos; maior 

divulgação desses patrimônios públicos na mídia. 
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RESULTADOS DO BLOCO III 

AUTORIDADES DO COLÉGIO PEDRO II E DO MUSEU NACIONAL 

5.4 ENTREVISTAS - COMENTÁRIOS  

A formação de parcerias, como alternativa de aprimorar conceitos de 

cidadania, é a posição defendida pelo entrevistado que assim afirma: 

— "(as parcerias) Contribuem para sua cidadania (do aluno), dan do 

praticidade para a própria história, ajudando a trabalhar com memória, 

tempo e espaço ".  

Também tem postura receptiva quanto à incorporação de atividades 

curriculares e extracurriculares de educação patrimonial no ensino regular 

público, indicando que tais atividades contribuiriam para informar e 

ampliar o conhecimento dos alunos sobre a História e a memória nacional,  

bem como conscientizá- los sobre a importância da preservação do 

patrimônio. Quando se falou de visitas à construções tombadas, informou 

que são promovidas pelo próprio colégio. 

Muito embora a simples visita guiada a museus não esgote o tema da 

educação patrimonial, que precisa ser um trabalho pedagógico mais amplo e 

complexo, abrangendo atividades dentro e fora do museu e das salas de 

aula convencionais, essa visita pode ser um instrumento bastante didático e 

de grande alcance, pois é o primeiro contato do aluno com a memória 

"viva" de sua cidade e nação. 

Abaixo seguem algumas respostas aos principais pontos abordados 

nas entrevistas: 

— Os professores de História, Geografia, Ciências, Artes, Psicologia, 

Filosofia e Sociedade (integrada) [sic] demonstram interesse nesta 

atividade. 
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— Para um melhor aproveitamento desses passeios, os alunos devem ser 

esclarecidos durante e após os mesmos, através de orientações, atividades 

culturais e pedagógicas, com citação de textos, poesias e imagens. 

— Projetos acerca da educação patrimonial poderiam despertar interesse 

dos alunos quanto ao seu edifício sede. 

— Não sabe informar se são dadas informações sobre a sede tombada do 

Colégio, embora haja uma fita VHS sobre a mesma. 

— Não soube responder se existem trabalhos anuais e se somente com 

turmas específicas. 

— Os alunos participantes do programa PIC com o Museu Nacional 

demonstram muito interesse sobre aquele bem tombado em questão. 

— Projetos sobre educação patrimonial deveriam ser desenvolvidos pelas 

duas instituições a fim de despertar interesse dos alunos. 

— Os alunos também demonstraram curiosidade e interesse em conhecer 

mais a preservação e valorização do patrimônio em geral. 

— Há interesse em desenvolver e/ou participar de um projeto envolvendo 

educação patrimonial em relação à sede ou outro bem tombado no centro 

do Rio. 

— Seria proveitosa uma parceria com o IPHAN no sentido de trazer mais 

informações que contribuíssem para a formação da cidadania de seus 

alunos, ajudando a trabalhar com a memória, tempo e espaço. 

— Só existem prós quando o Colégio promove a valorização de bens 

tombados pelo patrimônio histórico. 
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— Como prós — o conhecimento da história, da cidade, dos bens, da 

ligação mais direta com a memória e a questão patrimonial, além de 

desenvolvimento da cidadania. 

— É uma ótima idéia acrescentar atividades pedagógicas sobre a educação 

patrimonial como: palestras, filmes, visitas a bens tombados, das quais 

também gostaria de fazer parte. 

— Incluir no currículo atividades extraclasse, segundo o professor, 

depende do colegiado das diferentes matérias estudar e discutir a questão 

— Os colegas teriam interesse e gostariam de ver concretizada a 

possibil idade em trabalhar com esse patrimônio, cuja implementação 

poderia ser estudada. 

— Em prol da valorização dos bens tombados brasileiros, a educação 

patrimonial é fundamental para informar e ampliar o conhecimento dos 

alunos e funcionários, embora não seja aplicada nas escolas.  

Conforme já foi mencionado por Canclini (1994) pensar as relações 

entre cultura e patrimônio significa pensar a sociedade que temos e a que 

queremos ter, de tal modo que as parcerias educativas se apresentem, 

conforme as defendemos em nosso estudo -  uma interessante alternativa 

para trabalhar conceitos de pertencimento e pacto social (cidadania), 

memória, bens culturais (tangíveis e intangíveis) e patrimonização. 

Uma das autoridades, mencionou a questão do lúdico na educação 

patrimonial. Defendeu a existência de um corpo de atividades curriculares e 

extracurriculares em que a aprendizagem ocorresse de forma prazeirosa e 
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lúdica, usando diversos recursos didáticos e midiáticos para despertar o 

interesse e a curiosidade dos alunos. 

Outra chamou atenção para o fato de que qualquer atividade de 

educação patrimonial,  envolvendo parceria museu-escola não pode: 

— “ser uma coisa chata, muito teórica, porque o aluno tende a se 

desinteressar, mas se for objetiva e pratica será produtiva...”. 

Quand o perguntado sobre a possibilidade de enriquecer o currículo 

do colégio com atividades extracurriculares de educação patrimonial,  disse 

que “Disciplinas muito teóricas e chatas não cabem”. 

Na verdade, o que disseram confirma antes de tudo que o aprendizado  

precisa ser útil, passado de forma interessante, consistente, inovador e 

atualizado; ou seja, um prazer e uma aventura que desafiem os alunos a ir  

além dos limites dos muros da escola. 

Vale lembrar aqui dos quatro pilares para a educação, preconizados 

pela UNESCO como diretrizes básicas para a educação do século XXI :  

“Aprender a aprender, Aprender a ser, Aprender a fazer e Aprender a viver” 

(UNESCO apud Freitag, 1999). Para aprender a aprender faz-se necessário 

não apenas que o aluno domine “técnicas” de estudo e memorização. 

Significa antes descobrir que todo aprendizado é uma construção a ser feita 

dentro e fora de nós e que tal processo não se dá desvinculado de um 

contexto social e político: 

— O verdadeiro aprendizado é vivo, e tudo que vive emociona, seduz,  

incomoda, se transforma e é transformador. Daí não ser possível 

desvincular o aspecto de jogo e prazer (o lúdico) desse modelo de educação 
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integral que se deseja para o nosso país e que consta na nova Lei de 

Diretrizes e Bases do Ensino -  LDBen.  

Qua nto à importância das parcerias educativas entre escolas e 

museus, um entrevistado defende que parcerias contribuem para a educação 

cidadã, listando os seguintes benefícios para os alunos: 

— “conhecimento da historia da cidade, (e) dos bens”; 

— “ligação mais direta com a memória e a questão patrimonial, além 

de desenvolvimento da cidadania”.  Esse é um ponto pacifico entre os 

envolvidos na pesquisa, quer sejam alunos, profissionais da educação e da 

instituição pesquisada.  

Entretanto as parcerias não são só interessantes do ponto de vista 

educacional, o patrimônio também ganha, já que elas possibilitam às 

entidades de preservação conseguirem maiores recursos financeiros. Veja-

se, como exemplo, a reforma do Salão Nobre do Colégio Pedro II que 

obteve recursos na parceria com a Eletrobrás e Petrobrás. Conforme 

discutido no presente estudo, parcerias são alianças estratégicas que se 

caracterizam pela cooperação entre organizações com o fim de atingir 

benefícios comuns, em que todos saem ganhando (Rodrigues, 1999), isso é 

o que o presente estudo também procura mostrar.  

Existem ainda aspectos positivos para as organizações privadas e/ou 

governamentais que investem no patrimônio, tanto pela criação de uma 

imagem pública de empresa socialmente responsável -  denominado  

marketing social -  quanto pelos incentivos fiscais em razão de 

investimentos na cultura nacional. O próprio marketing social contribui 

para dar maior visibilidade a esses bens (o que também é interessante do 
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ponto de vista da instituição de preservação e da sociedade), pois além de 

garantir a conservação de um bem patrimonial publico que passa a ser 

resguardado, a publicidade decorrente atrai o publico, inclusive aquele que 

normalmente não costuma freqüentá- lo.  

Finalmente foi sugerida também uma taxa a ser cobrada nas diárias 

dos hotéis que subvencionaria, por exemplo, “folders” e outras promoções 

de incentivo ao turismo, realimentando-o. 
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CAPÍTULO VI 

6.1 INDICAÇÕES PARA UM PROJETO DE AÇÃO 

 

 

Até o presente momento, tendo em vista os estudos e as conclusões 

acerca do patrimônio e suas interfaces com o aprendizado, o trabalho 

alcançou o ponto onde os sedimentares postulados suscitam um antigo 

problema instalado nas propostas dos estudos acadêmicos: Como 

desenvolver soluções práticas a essa questão?  

Com o objetivo de intensificar projetos pedagógicos relacionados ao 

patrimônio, integrando assim todos os segmentos do colégio analisado, 

figuram como sugestões operacionais de potencial factível: 

— promover aulas expositivas especializadas no tema 

pa trimônio, até o estabelecimento de uma disciplina 

referente às questões que envolvem este assunto, como 

segmento dos estudos de História; 

— estimular o aprendizado sobre o tema a partir de recursos 

audiovisuais, como a exibição de vídeos, de slides e de 

imagens capazes de enriquecer o conhecimento do aluno;  

— fomentar o interesse pelo tema a partir da atribuição de 

notas às atividades escolares, como testes e jogos, 

contribuindo como formação extracurricular; 

— desenvolver projetos de iniciação científica especializados 

no estudo do patrimônio, incluindo programas de bolsas;  
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— criar programas de atualização e aprendizado direcionado 

aos funcionários do museu; 

— Inserir, a partir de um trabalho de assessoria nos meios de 

comunicação, os programas desenvolvidos pelo colégio,  

bem como materiais esclarecedores acerca da importância 

de um sistema de ensino voltado para o patrimônio 

(reportagens sobre visitas em andamento, etc.); 

— disponibilizar material de fomento ao estudo do patrimônio 

no sítio eletrônico do colégio; 

— elaborar pesquisas não somente para nivelar o interesse dos 

alunos, mas também para identificar a natureza desses 

interesses. Não obstante, pesquisas podem ser aplicadas 

para verificar a eficiência das visitas e dos programas de 

estímulo ao estudo do patrimônio; 

— preparar os funcionários com o intuito de qualificar as 

orientações durante as visitas; 

— promover visitas interativas de maneira que alunos, 

funcionários e professores possam escolher, através de voto, 

o roteiro de opções, favorecendo a integração entre os  

diferentes grupos dentro do colégio. 

Ao esclarecer sobre a importância desses bens, que reforçam a 

questão da identidade geográfica, o aluno sente- se parte integrante do seu 

lugar. A história presente em determinada construção é a matéria-prima da 

cult ura contemporânea e o patrimônio é o seu símbolo. Entender sua região 

geográfica implica em conhecer seus marcos referenciais e sua memória. O 



 137 

estudo de história, sob um viés do patrimônio, deveria integrar programas 

de reforço educacional presente em toda s as escolas. 

Com efeito, o trabalho alçou a proposta inicial de mostrar a questão 

da aprendizagem sobre o patrimônio, a partir de um olhar crítico, 

respaldado por referências teóricas que cumprem a função de enriquecer as 

abordagens. Assim a pesquisa evid enciou, também, as principais 

dificuldades encontradas no processo de conhecimento e aprendizagem 

sobre as edificações tombadas. 

O estudo do questionário aplicado na pesquisa, além de apresentar os 

pontos problemáticos, cristalizou uma discrepância motriz presente nas 

respostas. De fato, não há oferta para cobrir as demandas e os interesses de 

alunos, professores e funcionários. Se por um lado faltam programas de 

incentivo ao patrimônio, a necessidade de atenção à questão se reforça a 

partir da constatação que os alunos estão interessados em aprofundar seus 

conhecimentos nesse âmbito. 

Outro tópico de profunda relevância circunda a orientação. Um bom 

trabalho de esclarecimento e contextualização entre a imagem que se vê e a 

sua história só é viável mediante orientação. É perceptível, principalmente 

no questionário de funcionários, que não há preparo, o que impossibilita 

um completo aproveitamento de determinadas visitas.  

Agrava-se a questão quando as respostas revelam escassez de 

pesquisas de satisfação e/ou aproveitamento das visitas. É primordial a 

preocupação, principalmente em se tratando de instituições de ensino, com 

os vários níveis de absorção de conhecimento dos alunos, aspecto que 
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determinará mudanças na didática das apresentações. A falta dessas 

pesquisas causa prejuízo incalculável.  

Tendo em vista estas considerações, foi elaborado um projeto de ação 

que pretende cobrir as diferentes atividades envolvidas em um programa de 

educação patrimonial. 
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6.2 ETAPAS DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

 

 

Organização 

O projeto será organizado entre diferentes esferas sociais.  

Evidentemente, as escolas articulam- se através de parcerias com O N G ’ s , 

casas de cultura e empresas. Atualmente o fator crítico de reconhecimento, 

atribuído às empresas, está na sua responsabilidade social, consagrando a 

área de educação como a mais importante. Portanto, é interessante para as 

empresas a construção de uma boa imagem a partir de sua responsabilidade 

social. Já grande parte das ONG’s  e casas de cultura, centralizadas na 

proposta de fomentar cultura e educação, possuem considerável interesse 

em articular programas com essa proposta.  

Em tempo, o projeto pretende se apoiar nas Secretarias de Educação e 

de Cultura do Rio de Janeiro, esferas mais importantes no sistema 

educacional da cidade.  

 

Lançamento 

Uma festa de inauguração abrirá o início das práticas do projeto, 

pretendendo contar com um representante da Secretaria Municipal de 

Educação e da Cultura, empresários envolvidos e representantes de 

organizações não governa mentais. O evento contará com uma apresentação 

audiovisual do projeto, seguido de palestras dos organizadores e um 

coquetel de integração.  
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Divulgação 

Como parte do planejamento inclui- se o desenvolvimento de um sítio 

eletrônico próprio, onde estarão disp onibilizadas informações detalhadas 

sobre o projeto, a agenda de eventos, o cronograma de atividades e as 

etapas processuais. Além disso uma equipe de assessores intermediará o 

contato com os meios de comunicação, de maneira que o projeto encontre a 

devida divulgação pública. Para o evento de lançamento, a assessoria 

planejará convidar jornalistas de diversos veículos, com o intuito de alçar 

abertura na mídia. 

Custos  

Os custos abarcam a promoção do evento, contratação de 

profissionais qualificados, compra d e equipamentos de infra-estrutura, etc. 

A viabilidade econômica do trabalho se dá na medida em que se 

estabelecem as parcerias. Cumpre ressalvar que a natureza da parceria é 

fundamental nesse processo. Considerando que a parceria com as ONG’S  e  

com a Secre taria de Educação será logística, às empresas caberá a parte 

financeira. Para tanto, deverão ser contatadas instituições privadas e 

solicitado esse apoio. Entre as vantagens que de que as empresas poderão 

se beneficiar está a divulgação dos seus nomes nos meios de comunicação 

como instituições preocupadas com a educação. Este é um dos trunfos que o 

projeto é capaz de oferecer. Cabe observar que inevitavelmente, os custos 

figuram como cálculos imprecisos, impedindo vislumbrar o que exatamente 

é viável no pro jeto. Os recursos de empresas dispostas a formar parcerias 

serão o fator preponderante para sua viabilidade.  
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CRONOGRAMA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO 

 
 
 

Etapas da 
pesquisa 

Mês  

1 

Mês  

2 

Mês  

3 

Mês  

4 

Mês  

5 

Mês  

6 

Mês 

7 

Mês  

8 

Mês  

9 

Pesquisa de opinião 
com alunos 

X X        

Pesquisa com 
professores e 
funcionários 

X X        

Tabulação do 
material coletado 

 X X       

Lançamento do 
projeto 

  X X      

Aprovação do 
projeto 

 

 
  X 

 

  

 

   

Início das 
atividades com os 

alunos 

    

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Capacitação dos 
profissionais 

     

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Negociações  e 
agendamento das 

visitas 

 X X X   

 
 

 

  

Preparo dos  
alunos 

   X X X X   

Realização da 
primeira visita 
experimental 

      

 

 

 

 

X 

 

Pesquisa de 
satisfação com 

alunos, professores 
e funcionários 

       X  

Avaliação da 
primeira etapa do 

projeto. 

        X 
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6.3 CONCLUSÃO  

 

 Ao fim deste estudo em que foram abordadas as possibilidades da 

educação patrimonial, retomamos uma citação de Fonseca (1997), 

anteriormente mencionada, onde a autora tratando dos processos de 

estabelecimento, valoração e preservação dos bens culturais,  chama atenção 

para o fato de que essas referências contribuem, direta ou indiretamente, 

para o fortalecimento dos valores nacionais, pois se fundam em um 

sentimento de pertencimento a uma comunid ade ou nação (pág.32). Mas, 

pergunta Fonseca “de que forma pode-se construir um processo de 

identificação entre os povos e os bens patrimoniais, de tal modo que esses 

bens sejam a expressão da pluralidade cultural e social desse povo?” Ou, 

em outras palavr as, como o acervo cultural e patrimonial de uma 

comunidade pode ser representativo de seus valores se antes não houver, no 

próprio processo de constituição desse acervo, uma ampla participação dos 

diferentes sujeitos sociais na eleição/preservação desse pa trimônio?  

O presente estudo defende a existência de parcerias educativas com 

vista a ampliar as relações entre instituições públicas educacionais e 

aquelas instaladas em bens tombados, desenvolvendo neles suas atividades, 

introduzindo educação patrimonial a fim de promover esses bens 

específicos junto aos alunos. Projetos culturais, envolvendo escolas 

públicas e instituições patrimoniais, podem significar uma estratégia de 

largo alcance, pois se espera que esses jovens estudantes se transformem 
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em agentes multiplicadores e atuem, como tal,  nas suas escolas, famílias e 

comunidades. 

Somente uma integração entre diversos setores da sociedade viabiliza 

a realização de projetos amplos, capazes de atender grande quantidade de 

jovens. Procurou-se mostrar que a formação de parcerias entre as 

instituições de preservação patrimonial e as que se dedicam ao exercício 

educacional em geral, como as universidades, escolas, centros educacionais 

etc., podem promover o conhecimento histórico específico sobre essas 

construções  tombadas, além de contribuir para o desenvolvimento de um 

“sentimento de pertencimento nacional” mencionado por Fonseca (1997). 

Ampliar a aproximação entre esse importante público jovem, os bens 

patrimoniais e seu entorno imediato, facilita um relacioname nto capaz de 

despertar a indispensável interação, necessária ao uso contínuo e gradativo 

dessas referências culturais. 

Tradicionalmente o tombamento de um espaço público, pela sua 

importância histórica e simbólica, visa entre outros aspectos a constituição  

da memória nacional. Nesse contexto o papel do Estado tem se limitado à 

conservação/preservação e administração desses bens. Não incluindo um 

trabalho de relacionamento com a população que, sem um conhecimento 

maior, é excluída -  ou assim se sentindo distancia- se dos mesmos, 

esquecendo-se de que se trata de bens públicos. 

Grande parcela da população desconhece esses marcos culturais e 

seus valores históricos, embora políticas públicas ainda que tímidas sejam 

adotadas para mudar essa situação. Mais recentemente, entre outras 
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edificações, alguns museus, igrejas, fortes, foram restaurados e ganharam 

uma nova perspectiva, passando a promover projetos sociais. 

O resga te  de  monumentos  quase  esquec idos ,  a l iado  ao  
desenvo lv imento  soc ia l ,  d inamiza  esses  espaços  h i s tó r i cos ,  e  pode  
con t r ibu i r  pa ra  mudar  a  a tua l  s i tuação  soc ia l  de  jovens  ca ren tes  
(Barre to ,  2000) .   

 

A tentativa de aproximar a população dos bens culturais revela a 

presença das desigualdades em diversos níveis: social, cultural, econômico, 

etc.. Apesar da educação formal deficitária e dos problemas daí 

decorrentes, os programas de incentivo ao acesso de grupos sociais e 

culturais distintos são uma boa iniciativa, pois despertam um interesse 

maior pelos bens públicos. Com a democratização desses espaços, pre tende-

se aproximar a população das atividades culturais, possibilitando o 

conhecimento sobre a história nacional e seus marcos referenciais. 

No Bras i l ,  a  cu l tu ra  em pro l  do  soc ia l  pa rece  f ina lmente  t e r  ganhado  
os  cen t ros  de  poder  e  a s  ruas .  A  cada  d ia ,  é  po s s í v e l  d e p a r a r-s e  c o m  
in ic ia t ivas  mos t rando  a  v iab i l idade  e  o  sucesso  des te  t raba lho .  Em 
out ros  pa íses ,  p ro je tos  semelhantes  já  são  rea l izados  há  a lgum tempo.  
A união  do  pa t r imônio  cu l tura l  com a  educação  tem-se  mos t r ado  
pos i t iva ,  po i s  se  ve r i f i cou  que  a  soc iedade  c iv i l  ne la  pa r t i c ipa  
a t ivamente .  Programas  de  d ivu lgação  cu l tu ra l  em comunidades  e  
escolas ,  en t re  out ras  a t iv idades ,  são  impor tan tes ,  po is  promovem 
encont ros  de  rea l idades  d i fe ren tes ,  d iminuindo  d is tânc ias  soc ia i s .  
(Maga lhães ,  s /d ) .  

 

O estudo re alizado procurou enfatizar o patrimônio como recurso 

pedagógico, defendendo que a formação de parcerias entre instituições 

existentes em bens tombados e escolas proporciona aos jovens assistidos 

pelo programa, o acesso à informação e o conhecimento do que é um bem 

público, ampliando suas noções da História do Brasil e dessas referências 

culturais tombadas. 
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Cabe destacar o surpreendente dado que aponta para a insuficiência 

de pesquisas de opinião com os alunos, ferramenta indispensável ao 

adequado atendiment o de suas demandas. Não somente restritas às 

investigações acerca dos seus interesses, essas pesquisas também 

abordariam suas expectativas e receptividade com relação aos projetos. Na 

medida em que se materializam os planos pedagógicos centrados na questão  

do patrimônio, a obtenção de dados estatísticos, capazes de revelar a 

eficiência dos trabalhos, é via de qualidade nos serviços educacionais 

prestados. Como apresentou a pesquisa, os funcionários se encontram 

completamente despreparados para dar orientação aos alunos e demais 

freqüentadores. Nesse contexto, como oferecer visitas ricas em conteúdo 

sem disponibilizar programas de aperfeiçoamento cultural aos funcionários 

e levantar pontos de interesse dos alunos? A pesquisa, como fonte de 

informações relevantes e norteadoras para o desenvolvimento dos projetos, 

é o principal instrumento capaz de beneficiar os programas de reformulação 

das políticas educacionais voltadas para o patrimônio. 

Finalizando, a iniciativa privada ganha pela aquisição de uma 

positiva imagem pública de empresa socialmente responsável e também 

pelos incentivos fiscais como a Lei Rouanet (2002) e outros; os órgãos de 

preservação, por encontrarem parceiros interessados em investir recursos 

financeiros no patrimônio que, por sua vez, ganha uma maior visibilidade 

na mídia em geral obtendo mais recursos financeiros para sua manutenção 

e/ou outras necessidades. A comunidade, ela principalmente, tem garantida 

a preservação de seus marcos culturais e sua história. Além disso a 
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educação patrimonia l contribuirá ainda para criar uma cultura da memória 

que aproximará mais o patrimônio da coletividade social. 

O estudo conclui, portanto, que as parcerias educativas e outras, 

podem dar sustentabilidade ao patrimônio, ao mesmo tempo em que 

desenvolvem na comunidade social uma cultura de preservação, que nasce 

da consciência de que esse patrimônio não é algo “morto” a nos falar de um 

passado construído por uma “elite econômica e social”. Ao contrário, se o 

patrimônio nos fala do passado o faz com perspectiva do futuro. Refletir de 

forma crítica sobre a sociedade que herdamos não deixa de ser um modo de 

lutar para que ela seja outra -  mais democrática e justa. 
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