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RESUMO 

 

Este estudo se debruça na proposta de analisar a importância da temática do Patrimônio Cultural 

como recurso do Ensino de História, atentando para uma relação entre Identidade e Memória. Faz-se 

necessário analisar a visão dos discentes referentes à disciplina de história e os fatos históricos como algo 

descontextualizado do seu cotidiano, levando-os ao desinteresse pela disciplina de História, como por 

determinados valores socioculturais. Referente a essa visão o docente deve, buscar envolver o aluno em um 

sentimento de pertencimento e valorização da sua própria história, cultura e criação de sua identidade – 

conforme os Parâmetros Curriculares nacionais – PCNs (Brasil, 1997). As estratégias e dinâmicas de ensino 

relacionadas ao Patrimônio Cultural buscam garantir a valorização e a difusão dos bens materiais e 

imateriais, bem como permitir o surgimento das identidades e a preservação das memórias.  
 

PALAVRAS CHAVES: patrimônio cultural; ensino de história; identidade social; memória. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de trabalhar o patrimônio cultural fortalece a relação das pessoas 

com suas heranças culturais, estabelecendo um melhor relacionamento destas com estes 

bens, percebendo sua responsabilidade pela valorização e preservação do patrimônio, 

fortalecendo a vivência real com a cidadania, num processo de inclusão social 

(MORAES, 2005). Para trabalhar essas questões o presente trabalho será estruturado em 

três tópicos. Onde no primeiro tópico o objetivo é analisar a importância da temática do 

Patrimônio Cultural, principalmente no processo do Ensino de História. Discutiremos 

também sobre a tarefa dos docentes em transformar a ótica descontextualizada do discente 

a cerca da disciplina de história, dos fatos históricos, bem como da temática do patrimônio 

cultural. É por falar em patrimônio cultural, iremos discutir sobre o conceito que envolve 

o tema sobre a ótica de alguns autores. 

O segundo tópico discutiremos a relação entre Patrimônio Cultural e Identidade 

Social no processo do Ensino de História. Onde o patrimônio cultural surge como formas 

do passado no presente capazes de transmitir significados históricos à formação das 

identidades, como objetivo de inserir o aluno no contexto social em que vive. Trabalhar 

as questões inerentes ao património cultural é, de certo modo, contribuir para o 

surgimento das identidades. “A identidade é vista como parte fundamental da dinâmica 

pela qual os indivíduos e os grupos compreendem os elos, mesmo imaginários, que os 

mantêm unidos” (MOREIRA, 2005, p. 125). 

No terceiro e último tópico, faremos a abordagem da Memória dentro da temática 

do Patrimônio Cultural no Ensino de História, percebendo assim, que a constituição da 
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memória individual ou coletiva está intimamente relacionada à construção das 

identidades. 

 

2 PATRIMÔNIO CULTURAL X ENSINO DE HISTÓRIA 

A História contribui para a nossa própria compreensão como ser individual e 

social. Nesta perspectiva, o Ensino de História busca valorizar os conhecimentos prévios 

de cada aluno com o objetivo de construir o conhecimento histórico. Porém, muitos 

alunos veem a disciplina de história e os fatos históricos como algo descontextualizado 

do seu cotidiano. Ciampi (2003) enfatiza que o desinteresse dos alunos com a disciplina 

vincula-se ao ensino positivista, narrativo, burocrático e repetitivo. Portanto, ensinar 

história vai além dos critérios memorização dos fatos históricos. Com base em evidências 

históricas o papel do docente é ensinar o discente a pesar historicamente: 

 

O professor de História pode ensinar o aluno a adquirir as 

ferramentas de trabalho necessárias; o saber-fazer, o saber-fazer-bem, 

lançar os germes do histórico. Ele é o responsável por ensinar o aluno a 

captar e a valorizar a diversidade dos pontos de vista. Ao professor cabe 

ensinar o aluno a levantar problemas e a reintegrá-los num conjunto mais 

vasto de outros problemas em problemáticas. (SCHMIDT, 2004, p.57) 

 

  A visão do discente sobre o Ensino de História se estende à temática do 

Patrimônio Cultural, isso porque o aluno vê os patrimônios como lugares velhos e que 

pertencem a um passado muito distante deles, onde os mesmos não se reconhecem como 

participantes culturais da sociedade no contexto histórico. Referente a essa visão, o 

docente tem a tarefa de difundir a ideia de valoração das origens e da história de cada 

aluno, certamente, a temática Patrimônio Cultural é mais uma ferramenta no Ensino de 

História disponível ao professor para tal tarefa.  

 

Na “Carta de Goiânia – 1º Encontro Nacional do Ministério Público 

na Defesa do Patrimônio Cultural” ,ficou consignado na conclusão de nº 

04: Só por meio da educação é possível mudar valores e incluir a 
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preservação do Patrimônio Cultural na rotina de vida dos cidadãos. É 

preciso que as instituições de cultura, educação e a sociedade em geral 

incluam a educação sobre o patrimônio em seus projetos. É necessário criar 

essa “consciência cultural”, pois a condição primária para a preservação 

de um bem cultural é o reconhecimento de seu valor pela comunidade onde 

está inserido. (MIRANDA, 2009). 

 

Segundo os PCNs (BRASIL, 1997), a educação deve voltar-se para a formação 

ampla do sujeito buscando o seu desenvolvimento individual e social. A partir desse 

ponto, podemos trabalhar com o aluno o patrimônio cultural em toda a sua diversidade, a 

fim de se criar identidade própria e social. Com isso o aluno formula interpretações sobre 

si, sobre sua comunidade, sobre seus costumes e suas crenças. Portanto, nos PCNs de 

história se torna imprescindível ao ensino do patrimônio cultural.  

Portanto ao se tratar de Patrimônio Cultural no Ensino de História devemos como 

educadores desenvolver a consciência histórica dos alunos, considerado a identidade 

individual e social no contexto escolar em que o aluno está inserido. Enfim, patrimônio 

cultural vai além de um bem material, ele também está ligado ao sentimento de 

pertencimento, às memórias individuas e coletivas dos sujeitos inseridos em um 

determinado espaço.  

Para avançar no entendimento sobre patrimônio cultural precisamos buscar a 

definição da palavra patrimônio, analisando o sentido da palavra e sua formação. 

Segundo, Manoel Luiz Salgado Guimarães (2012, p. 99) define:  

 

“O termo patrimônio supõe, portanto, uma relação com o tempo e 

seu transcurso. Em outras palavras, refletir sobre o patrimônio significa, 

igualmente, pensar nas formas sociais de culturalização do tempo, próprias 

a toda e qualquer sociedade humana”. 

 

Abrangendo ainda mais o conceito e a definição, associa-se ao patrimônio cultural 

a ideia da lembrança e da memória, que são fundamentais para as ações patrimonialistas, 

pois o patrimônio cultural é preservado em função da sua relação com as identidades 

culturais (ROCHA, 2012). Podemos adentrar também no conceito trazido por Rodrigues 

(2012, p. 4) ao assegurar que patrimônio cultural:  
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É o conjunto de bens, materiais e imateriais, que são considerados 

de interesse coletivo, suficientemente relevantes para a perpetuação no 

tempo. O património faz recordar o passado; é uma manifestação, um 

testemunho, uma invocação, ou melhor, uma convocação do passado. 

Tem, portanto, a função de (re)memorar acontecimentos mais importantes; 

daí a relação com o conceito de memória social.  

 

Seguindo a ótica de conceito e importância do patrimônio pelos autores, vimos 

que as definições do conceito podem partir da relação afetiva, da econômica, da pratica 

religiosa, entre outras. Sobretudo partem do princípio de que patrimônio, antes de 

qualquer coisa, é a manutenção da memoria social e das identidades coletivas. Enfim, a 

utilização do patrimônio cultural como fonte no Ensino de História possibilita ao 

docente/discente perceberem-se como componentes ativos do processo histórico, assim 

como, portadores de identidades e culturas diversas. De acordo com Marília Machado 

Rangel:  

 

Sob esse ponto de vista, a educação é tratada como um processo 

(ou método) que visa à continuidade da criação cultural. Destaca-se aqui o 

papel do patrimônio cultural para o resultado pretendido. Neste caso, o 

entendimento sobre o que seja e como cuidar do patrimônio cultural é 

indispensável. A partir de uma pedagogia ativa, que poderá adotar o 

método da apropriação e valorização de sua herança cultural, espera-se que 

todo cidadão possa usufruir o patrimônio cultural. (RANGEL, 2002). 

 

2.1 PATRIMÔNIO CULTURAL x IDENTIDADE SOCIAL 

 

No Ensino de História com base nas informações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, os professores podem adquirir um conceito amplificado da historicidade da 

história. Ou seja, no ensino de história o patrimônio cultural, será visto como uma 

importante ferramenta para construção das identidades e da preservação da memória. 

Dentre os objetivos:  
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Introduzir o estudo do patrimônio cultural no ensino de história, o 

professor permitirá a compreensão e a reflexão do educando ao resgate de 

uma identidade social, esse trabalho dever ser conduzido pelo professor, 

que estará proporcionando ao aluno ao momento reflexivo de uma 

constituição de memórias e uma identidade social. (PCNS. 2000, P 21). 

 

Seguindo, nesse sentido o patrimônio cultural como suporte para uma formação 

de identidade é de extrema importância para compreensão, valorização e respeito às 

diversidades culturais, sociais, econômicas, religiosas. Podendo contribuir na formação 

da identidade do país, como também na formação de um determinado grupo: 

 

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 

brasileiro, bem como aspecto socioculturais de outros povos e nações, 

posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 

culturais de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais. (PCNS, 1998, s/ p.). 

Continuando a considerar a importância do Patrimônio Cultural em seu aspecto 

histórico como ferramenta de identidade, uma pessoa que ignora o patrimônio cultural 

em toda a sua diversidade, tende a perder sua identidade, bem como a sua memória seja 

individual ou coletiva. Notamos nitidamente que o envolvimento do patrimônio cultural 

é bastante relevante para uma identidade social historicamente construída. De maneira 

que, o ensino de história dentro da temática do patrimônio cultural constrói um caminho 

possível para aproximar a comunidade da sua história, do seu legado, da sua herança, 

possibilitando assim o sentido social e cultural: 

 

[...] um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 

centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo. [...] É um instrumento de 

“alfabetização cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do 

mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e 

da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva 

ao reforço da auto-estima dos indivíduos e comunidades e à valorização 

da cultura brasileira, compreendida como múltipla e plural. (HORTA; 

GRUNBERG; MONTEIRO,1999, p. 5) 
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A construção da identidade ou identidades vai se moldando quando um 

determinado grupo se apropria de seus valores e manifestações perpetuando-os na sua 

história, passando de geração a geração. De acordo com Peralta (2003), o patrimônio pode 

ser compreendido a partir da definição elaborada por Llorenç Prats (2003): 

 

“[...] considera-o, antes de mais nada, uma construção social (1997, 

p. 19), porque para que determinados elementos se constituam como 

patrimônio têm de ser resgatados de um corpus cultural mais ou menos 

difuso e sujeitos a uma engenharia social que lhes confere valor e 

significado. A conversão de objetos e fenômenos culturais em patrimônio 

não é espontânea nem natural. Nem sequer é um fenômeno cultural 

universal. O patrimônio constrói-se [...] "ativa-se" (1997, p. 31). O que 

quer dizer que toda a operação de construção ou ativação patrimonial 

comporta em si mesma um propósito ou uma finalidade. Existe uma 

dimensão utilitária inerente a todo o processo de construção patrimonial. 

[...] Sendo uma idealização construída por uma sociedade sobre quais são 

os seus próprios valores culturais, o patrimônio serve, antes de mais nada, 

a fins de identificação coletiva, veiculando uma consciência e um 

sentimento de grupo, para os próprios e para os demais, erigindo, nesse 

processo, fronteiras diferenciadoras que permitem manter e preservar a 

identidade coletiva.” (PRATS apud PERALTA, 2003, p. 85) 

Dessa maneira, nós educadores devemos instigar o aluno a conhecer o passado 

histórico. O passado fortalece não só a identidade individual como também a coletiva e 

permite o vislumbre do futuro. Não existe identidade sem passado. (IEPHA/MG, 2008).  

De acordo com Hewinson, apud Harvey (1992, p. 85) 9:  

 

“[...] o impulso de preservar o passado é parte do impulso de 

preservar o eu. Sem saber onde estivemos, é difícil saber para onde 

estamos indo. O passado é o fundamento da identidade individual e 

coletiva; objetos do passado são a fonte da significação como símbolos 

culturais. A continuidade entre passado e presente cria um sentido de 

seqüência para o caos aleatório e, como a mudança é inevitável, um 

sistema estável de sentidos organizados nos permite lidar com a inovação 
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e a decadência. O impulso nostálgico é um importante agente do ajuste à 

crise, é o seu emoliente social, reforçando a identidade nacional quando a 

confiança se enfraquece ou é ameaçada [...]” 

2.2 PATRIMÔNIO CULTURAL x MEMÓRIA 

 

Analisando os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais - de história: (2000.p, 

26), a constituição do patrimônio cultural e sua importância para formação de uma 

memória social e nacional sem exclusões e discriminações é uma abordagem necessária 

a ser realizada com educando, situando-os nos “lugares de memória” constituídos pela 

sociedade e pelos poderes constituídos. O patrimônio cultural nos permite o senso de 

unidade, mas não podemos esquecer que essa unidade é fruto das enumeras diferenças, 

sejam elas étnicas, econômicas, sociais, religiosas, ideológicas, etc. Enfim, o estudo do 

Patrimônio cultural como ferramenta para o Ensino de História se apresenta como 

proposta interdisciplinar de ensino que é voltada para o senso de valorização, de 

conservação, de construção de identidade, baseados na preservação da memória histórica 

de uma determinada sociedade. Ainda analisando os PCNs: 

 

Introduzir o estudo do patrimônio cultural no ensino de história, o 

professor permitirá a compreensão e a reflexão do educando ao resgate de 

uma identidade social, esse trabalho dever ser conduzido pelo professor, 

que estará proporcionando ao aluno ao momento reflexivo de uma 

constituição de memórias e uma identidade social. (PCNS. 2000, P 21). 

 

No Brasil o patrimônio histórico cultural e defendido pelo Estado por lei, e 

decretos n° 25 de 30 de novembro de 1937, que determina a proteção do nosso patrimônio 

cultural, e quando e defendido de forma legal, estamos mantendo vivo a memória e as 

heranças de uma sociedade. (Fundarpe. 2003). Portanto, uma pessoa que ignora e não 

preserva o Patrimônio Cultural em toda a sua amplitude, tende a perder sua identidade e 

memória. Preserva-lo na sua amplitude pode garantir que o individuo tenha a 

oportunidade de conhecer a história das sociedades passadas. Pois através da 

materialidade, o indivíduo consegue se realizar e afirmar sua identidade cultural, podendo 

também, reconstruir seu passado histórico (OLIVEIRA; LOURES OLIVEIRA, 2008).  
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Portanto, o patrimônio cultural possui a capacidade de estimular a memória das pessoas 

historicamente vinculadas a ele, se tornando alvo de estratégias que visam a sua proteção 

e conservação: 

 

A proteção e conservação do patrimônio cultural deve ser de 

interesse do Estado e da sociedade, é de suma importância essa abordagem 

pelo professor, mostrando para os alunos que os monumentos, museus, 

patrimônios naturais, orais (documentos e arquivos) são constituídos como 

herança patrimoniais, e que devem ser conservados para manter viva uma 

identidade local e a historia de uma sociedade, essa conscientização levara 

o aluno a reflexão sobre o assunto discutido, e sobre a tentativa de 

destruição das riquezas arqueológicas, históricas, artísticas e naturais que 

remetem nossos antepassados. “É preciso educar, e educar é uma processo 

permanente, de descobertas, que se iniciam já nos primeiros anos de vida”. 

(POSSOLI, 2008, p. 10). 

 

A partir dos parágrafos acima é possível refletirmos sobre a importância da 

memória para a constituição temática do Patrimônio Cultural no Ensino de História. 

Memória, conceituada de maneira habitual, corresponde ao processo de lembranças de 

fatos passados, ou aquilo que um indivíduo representa como passado. De acordo com Le 

Goff (1990), a memória, por conservar certas informações, contribui para que o passado 

não seja totalmente esquecido, pois ela acaba por capacitar o homem a atualizar 

impressões ou informações passadas, fazendo com que a história se eternize na 

consciência humana. Dessa maneira, a memória contribui para coesão social, suas 

conexões, bem como seus conflitos. É o que nos mostra Pierre Nora, em suas palavras 

sobre a Memória:  

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse 

sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança 

e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, 

vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências 

e de repentinas revitalizações (NORA, 1984: XIX). 
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Ainda sobre o historiador Jacques Le Goff (2003, p. 476) em seu livro “História e 

memória” exalta que a memória é um “elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia”. Para Pollak (1992), a 

memória é elemento fundamental da construção identitária. Para o autor as identidades se 

constroem a partir de visões do passado, que funcionam como pontos de referência para 

determinados grupos e fornecem coerência, no tempo, a seus quadros de representação 

simbólica. A partir dessas concepções, entende-se que a formação da identidade a 

memória individual ou memória coletiva.  

 

Ao sintetizar as relações entre memória e identidade social, o 

ensino de historia possibilitar o desenvolvimento do educando a práxis 

educativa, compreendendo o ensino das diferentes transformações 

históricas, e levar o educando ao desenvolvimento das diferentes relações 

do saber histórico, as temporalidades, principalmente a longa duração, que 

poderá contribuir para reavaliar o mundo de hoje. (PCNS. 2000.p 27). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No campo do Ensino de História, os desafios que se impõem no cotidiano da sala 

de aula aos docentes, é o combustível para que o mesmo se perceba como elemento 

insubstituível no processo da transformação social, na formação dos discentes, levando-

os as competências e habilidades de pensar e agir por eles mesmos. Uma vez que os PCNs 

de história propõem como uma das prioridades a formação de indivíduos com um senso 

critico/reflexivo, e com capacidade de apreensão no conjunto das vivencias humanas. O 

ensino de história nesse contexto propicia ao discente a um senso reflexivo do meio no 

qual estar inserido, mantendo um equilíbrio na compreensão da história. 

No campo específico da temática do Patrimonial Cultural, nota-se a entrelaçada 

relação entre identidade social e a memória. Através do reconhecimento do patrimônio 

cultural o ensino de história apresenta-se como uma importante ferramenta para o 

docente, permitindo ao discente formação de uma identidade social, bem como o 
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desenvolvimento uma consciência de preservação da memória. Os patrimônios culturais, 

segundo Gonçalves (2002. p.121-122):  

 

são estratégias por meio das quais grupos sociais e indivíduos 

narram sua memória e sua identidade, buscando para elas um lugar público 

de reconhecimento, na medida mesmo em que as transformam em 

‘patrimônio’. Transformar objetos, estruturas arquitetônicas e estruturas 

urbanístísticas em patrimônio cultural significa atribuir-lhes uma função 

de ‘representação’, que funda a memória e a identidade. (...) Os 

patrimônios são, assim, instrumentos de constituição de subjetividades 

individuais e coletivas, um recurso à disposição de grupos sociais e seus 

representantes em sua luta por reconhecimento social e político no espaço 

público. 

 

Já no campo da fundamentação legal, o órgão responsável pela difusão sobre o 

patrimônio cultural, tem-se o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, nascido como secretaria durante o governo Vargas – SPHAN. Este órgão tem 

como objetivo concretizar esse processo de recuperação do Patrimônio Cultural Nacional, 

fundamentando o processo educacional. Para tal objetivo, o IPHAN preparou um Guia 

Básico de Educação Patrimonial, com propostas para o desenvolvimento de ações no que 

se refere às questões do Patrimônio cultural. 

E por último, no campo dos conteúdos das diretrizes educacionais, tem-se nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCN´s/1997) o destaque sobre o patrimônio, em que 

propõem ao aluno “conhecer a diversidade do Patrimônio etnocultural brasileiro, tendo 

uma atitude de respeito para com as pessoas e grupos que a compõem”.  
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