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RESUMO 

 

A presente investigação buscou seguir a linha de pesquisa abordada pelo Programa de 

Mestrado Profissional em Artes - Prof-Artes, a qual discorre sobre o processo de ensino, 

aprendizagem e criação em artes. Foram realizadas ações de Arte-Educação, a fim de 

desenvolver a Educação patrimonial por meio da mediação cultural em espaços públicos do 

Centro Histórico da cidade de São Luís do Maranhão, ao mesmo tempo aproximar os 

discentes oriundos da Zona Rural aos elementos do patrimônio mundial presentes na área 

central da cidade. Teve como objetivo analisar quais os efeitos causados nos discentes durante 

a prática de mediação cultural e das ações de intervenção urbana por meio de criações 

artísticas. Desta forma, observar se elas servem de ferramenta para implementar a educação 

patrimonial, além de construir um diálogo significativo e permanente no cotidiano dos 

discentes sobre importância de atuarem como sujeitos ativos, no diálogo reflexivo sobre a 

preservação de suas heranças culturais. A referida pesquisa ação apresenta-se exploratória, de 

abordagem qualitativa, construída através da pesquisa de campo e pautada em fontes 

bibliográficas. Resultou na participação ativa dos discentes no processo de ensino e 

aprendizagem. Permitiu-se um diálogo com o meio e com o repertório cultural que eles já 

trazem consigo. E, assim, conclui-se que a mediação cultural e as práticas artísticas 

aproximam o sujeito às suas heranças culturais, além de propiciar um diálogo significativo e 

permanente, construído através de experiências estéticas com os bens patrimoniais. 

 

Palavras-chave: Arte-Educação. Educação patrimonial. Mediação cultural. Criação artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ABSTRACT 

 

 

The present research sought to follow the Research Line addressed by the Professional Master 

Program in Arts - Prof-Arts, which discusses the process of teaching, learning and creation in 

the arts. Art / Education actions were carried out in order to develop heritage education 

through cultural mediation in public spaces in the Historic Center of the city of São Luís do 

Maranhão. And, at the same time, bring the students coming from the Rural Zone to the 

elements of the world heritage present in the central area of the city. The purpose of this study 

was to analyze the effects of the students during the practice of cultural mediation and the 

actions of urban intervention through artistic creations. And, in this way, to see if they serve 

as a tool to implement heritage education, in addition to constructing a consistent and 

permanent dialogue in the everyday of the students on the importance of acting as active 

subjects, in the reflective dialogue on the preservation of their cultural heritages. This research 

presents an exploratory, qualitative approach, built through field research and based on 

bibliographic sources. It resulted in the active participation of the students in the teaching and 

learning process. It allowed a dialogue with the medium and the cultural repertoire that they 

already bring with them. Thus, it is concluded that cultural mediation and artistic practices 

bring the subject closer to his cultural heritages, as well as providing a consistent and 

permanent dialogue, built through aesthetic experiences with patrimonial assets. 

 

Keywords: Art education. Heritage education. Cultural mediation. Artistic creation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa discorre sobre uma experiência educativa com o patrimônio cultural 

que discute e problematiza a relação existente entre a mediação cultural
1
 e as Artes Visuais 

contemporâneas, como propostas para vivenciar a Educação Patrimonial
2
. A referida 

investigação seguiu a linha de pesquisa abordada pelo Programa de Mestrado Profissional em 

Artes - Prof-Artes, referente ao processo de ensino, aprendizagem e criação artística.  

A presente investigação buscou dialogar com o trabalho de pesquisa e monografia 

realizado durante a graduação pautando-se na temática do patrimônio material e imaterial, a 

qual possibilitou preencher algumas lacunas referentes à história das salas de cinemas de São 

Luís, enfatizando-se o trabalho dos projecionistas ludovicenses e seus percursos no período de 

(1897 a 2014). Nesta perspectiva, é possível dar continuidade a um trabalho que já vem sendo 

desenvolvido no âmbito do patrimônio cultural.  

O interesse pelo assunto tem sido totalmente observado durante ações realizadas 

nessa trajetória pessoal e profissional. Observa-se que a temática do patrimônio e da 

importância da preservação, manutenção e divulgação dos bens culturais, mantêm-se viva nas 

relações estabelecidas durante as experiências construídas nesse processo de pesquisadora 

participante que se inicia no ambiente familiar e que, através de documentos e maquinários 

sobre as antigas salas de cinema presentes em acervo particular, teve a oportunidade de 

vivenciar e acompanhar as modificações de um dos equipamentos culturais
3
 que se estava 

perdendo no tempo: os cinemas de rua
4
. E de que pouco se teve registro, o que torna a 

temática bastante incipiente na historiografia local, e por isso, muitas salas de cinema popular 

foram esquecidas. Nesse contexto, nota-se a importância da preservação e divulgação de bens 

culturais materiais e imateriais, e, por isso, esse tema reflete direta e indiretamente em 

experiências vividas também como arte educadora de forma a incluir, sempre que possível, 

em produções técnicas e textuais, o resultado de pesquisas sobre Artes Visuais inseridas na 

temática do patrimônio cultural, juntamente com conteúdos ligados ao pré-cinema, tecnologia 

e metodologias do ensino de Artes.  

                                                             
1 Segundo Barbosa e Coutinho, 2009, é estabelecer ações que possibilitem aproximar e potencializar a 

apreciação e a experiência estética no encontro entre a arte, a cultura e o público. 
2 Trata-se de um conjunto de práticas pedagógicas, realizadas dentro e fora do ambiente educativo, como forma 

de promover conhecimentos e experiências através do contato direto com o patrimônio cultural.  
3 Entende-se por equipamentos culturais os locais públicos e privados de interação pública por meio de 

atividades artísticas, culturais e de lazer, tais como museus, galerias, cinemas, parques, bibliotecas, centros 

culturais, casas de espetáculos e etc. 
4 Estabelecimentos ou salas de projeções cinematográficas construídas em ruas de bairro, ou seja, edificadas fora 

dos shoppings centers.  
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A motivação sobre a presente investigação iniciou-se em 2006, durante a 

graduação realizada na UFMA, estendendo-se em 2010 no decurso do estágio curricular não 

obrigatório desenvolvido em espaços culturais localizados no centro da cidade de São Luís, 

tais como na Galeria de Artes e Setor de Cultura do Serviço Social do Comércio SESC-MA e 

no Museu de Artes Visuais. O trabalho realizado nesses ambientes permitiu a construção de 

uma pesquisa inicial, a fim de responder inúmeras questões acerca do campo histórico, 

artístico e cultural da capital maranhense que trazíamos ao investigar sobre aspectos da 

cultura regional e, desta forma, esses espaços culturais foram utilizados como ferramentas 

para se promover uma pesquisa e extensão educativa fora da universidade, fato que contribuiu 

bastante para a formação de novos conhecimentos e experiências formativas.  

 O interesse por essa área de pesquisa permanece até os dias atuais em atividades 

ligadas a Arte/Educação realizadas através de ações de mediação cultural e oficinas artísticas, 

desenvolvidas em eventos culturais, a exemplo da Feira do Livro de São Luís, no Festival 

Internacional de Linguagem Eletrônica e em projetos artísticos desenvolvidos em escolas 

públicas e particulares da capital maranhense. Buscou-se sempre uma vivência e experiência 

com o patrimônio cultural, com os artistas, com as obras de artes modernas e contemporâneas, 

enfim, com a história e a memória de um povo dono de um legado histórico considerado um 

Patrimônio da Humanidade
5
.  

Toda essa trajetória profissional oportunizou vivências formativas que contribuem 

para ampliar o repertório de ações desenvolvidas como arte/educadora e como pesquisadora 

participante de trabalhos educativos e pesquisas apresentadas em eventos com classificação 

regional, nacional e internacional. 

Portanto, exercendo atualmente a função de professora de Artes, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação de São Luís foi possibilitada a realização de uma pesquisa 

sobre brincadeiras populares na sociedade ludovicense contemporânea. Resultando na 

produção de um jornal juntamente com um grupo de alunos o qual divulgava a importância do 

prédio de uma escola localizada em um bairro tradicional do centro de São Luís, por se tratar 

                                                             
5 Trata-se de uma região que vem a ser considerada pela comunidade científica de inigualável e fundamental 

importância para a Humanidade. São contemplados os bens materiais e imateriais, vistos em obras isoladas ou 
conjugadas do homem e da natureza, subdivididos nas seguintes categorias: Patrimônio Cultural Material: 

monumentos e grupos de edifícios ou sítios que tenham valor histórico, estético, arqueológico, científico, 

etnológico ou antropológico; Patrimônio Cultural Natural: formações físicas, biológicas, geológicas, habitats 

de espécies animais e vegetais ameaçadas e áreas que tenham valor científico; Patrimônio Cultural imaterial: os 
saberes, práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas juntamente com seus instrumentos, 

objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, ou seja: trata-se de ambientes, objetos e 

manifestações que apresentam especificidades identitárias de uma determinada nação e que possam ser 

considerados patrimônio de todos os povos. O referido título é creditado pela UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 
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do local onde o bairro teve início e expansão.  

A referida proposta educativa permitiu que os alunos observassem também que as 

ruas do bairro levam nomes de inúmeros escritores brasileiros. Por conseguinte, o referido 

informativo contribuiu para desenvolver atitudes ligadas aos aspectos de valorização da 

trajetória histórica, de identidade, pertencimento e de apropriação dos bens culturais que os 

representam. Assim, na prática docente, sempre que possível, são incluídas ações educativas 

através do patrimônio como forma também de desmistificar o conceito de que o público de 

menor poder aquisitivo não tem acesso e participação aos diversos equipamentos culturais, 

tais como museus, galerias, associações, teatros, cinemas e etc., de forma a permitir um 

diálogo direto com estes ambientes, promovido através de visitas mediadas com a finalidade 

de fazer sempre uma articulação com a escola, a comunidade e com a sociedade na qual eles 

estão inseridos.  

Deste modo, expõe-se que é possível aproximar o alunado da escola pública às 

práticas culturais, mesmo com baixo orçamento, e, assim, aliar e ampliar informações 

necessárias à formação educativa e a atuação cidadã. 

Destarte esta pesquisa buscou desenvolver práticas de ensino, aprendizagem e 

criações artísticas que foram realizadas em espaços educativos formais e não formais, a fim de 

estimular a Educação Patrimonial, por meio da mediação cultural em espaços públicos do 

Centro Histórico da cidade de São Luís do Maranhão, com o propósito de intervenção para as 

problemáticas de desvalorização que ainda se encontram presentes na área de preservação 

deste patrimônio mundial.  

Consequentemente, seguindo nessa perspectiva, é importante multiplicar ações no 

sentido de levar práticas de ensino e aprendizagem para mediar e promover ações de 

cidadania, através de atividades que promovam o contato do público com os equipamentos 

culturais aos quais todos fazem parte, portanto, observa-se que, tendo em vista a realidade 

multicultural, em que vivemos no Brasil. A Educação, através de um diálogo com o 

patrimônio, merece atenção especial e urgentemente se fazer presente como ação pedagógica 

que dialogue com esse cotidiano, com vistas a estabelecer uma mediação entre os sujeitos e 

diversos objetos culturais para que se possa estabelecer uma conexão que permita melhor 

compreensão, apreensão e multiplicação de saberes e fazeres que formam toda essa 

diversidade cultural. 

Pelo exposto, verifica-se a importância de incluir-se a Educação Patrimonial como 

instrumento de mobilização e reflexão sobre as problemáticas que ainda acontecem sobre a 

desvalorização do patrimônio cultural, na tentativa de aproximar os discentes oriundos da 
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Zona Rural da cidade, que apesar da distância física em relação ao Centro Histórico, também 

podem e devem ter aproximação com estes bens materiais, fazendo-os se reconhecer como 

parte integrante deste legado cultural; aproximando-os aos locais onde nasceu a história deles, 

ou seja, a origem do povo ludovicense; permitindo um diálogo efetivo e cotidiano com os 

bens culturais; fazendo com que eles reflitam e internalizem ações diárias sobre a manutenção 

e preservação de suas heranças culturais, presentes não só no Centro Histórico, mas como 

também percebam isso no espaço das comunidades rurais onde habitam: em sua casa, na 

escola, nas associações culturais, nas instituições religiosas e etc., ou seja, em todo o ambiente 

que permite a referida troca. 

O tema do referido trabalho justifica-se pela necessidade de serem abordadas 

ações referentes à Educação Patrimonial, utilizando-a como uma importante ferramenta de 

ensino-aprendizagem ao possibilitar que o indivíduo construa e reconheça a sua identidade. 

Este trabalho propõe de maneira dinâmica e criativa uma experiência educativa com o 

patrimônio cultural. E, para isto, utilizou-se também da mediação cultural, permitindo ao 

alunado uma experiência estética através da apreciação do patrimônio histórico e artístico, 

incentivando a valorização, preservação e divulgação de sua cultura. Assim como também 

possibilitou favorecer a integração dos conteúdos do ensino de Artes Visuais, por meio de 

produções artísticas desenvolvidas por um grupo de discentes oriundos da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Gomes de Sousa, localizado na Zona Rural da capital maranhense. 

Essa performance possibilitou aos alunos exercer ações de cidadania, através da reflexão e 

participação ativa na sociedade como sujeitos atuantes de sua própria história.   

Esta pesquisa justifica-se por possuir caráter educativo e reflexivo acerca da falta 

de preservação e conservação do patrimônio cultural, a qual poderá contribuir de forma 

significativa para a sociedade, ensejando informações acerca do patrimônio mundial, tendo 

em vista que o Estado do Maranhão possui uma cultura diversificada e sua capital conserva 

em seu Centro Histórico, cerca de quatro mil imóveis tombados pela União, sendo desta 

forma incluso na lista de patrimônio mundial cultural e natural da UNESCO, desde 4 de 

dezembro de 1997 (BRASIL, sd, p.3). E, apesar disto, ao inserir este tema no contexto escolar 

foi observado que um contingente significativo de alunos não entende a importância deste 

legado cultural, inclusive, a maioria deles passa despercebidas ao transitar pelos locais do 

Centro Histórico da capital maranhense sem notar a grande importância desse equipamento 

material, histórico, artístico e cultural na construção de sua própria identidade.  

Além do mais, observa-se que um quantitativo expressivo de alunos sequer 

percorre ou frequentam estes e outros espaços culturais, o que fere o seu direito legal de 
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acesso e interação com os equipamentos culturais. E, por isso, o presente trabalho busca 

apresentar relevância social e acadêmica, fato que justifica a realização das ações presentes 

nesta pesquisa, como forma de contribuir para minimizar inclusive os problemas citados 

anteriormente referentes à desvalorização e desconhecimento sobre certos aspectos culturais e 

ao mesmo tempo estreitar laços entre os sujeitos e a sua história. 

De acordo com os pressupostos acima discorridos, esta investigação expõe o 

seguinte problema científico:  

Será possível demonstrar se a Arte-Educação através da prática de ações de 

mediação cultural em espaços públicos auxilia no desenvolvimento da Educação Patrimonial, 

sendo assim, capaz de promover um diálogo significativo no cotidiano dos alunos sobre a 

importância de sua atuação para a preservação de suas heranças culturais?       

Nesse sentido, a referida investigação teve como objeto de pesquisa a experiência 

educativa com o patrimônio cultural, mediante o corpus de análise constituído pelas oficinas 

de Arte-Educação e mediação cultural voltadas para a Educação Patrimonial: Patrimônio 

Azulejar
6
 e Intervenção Urbana

7
. Assim, o trabalho desenvolvido teve como objetivo geral: 

analisar um processo de mediação cultural e de Arte-Educação como ferramentas de 

implementação da Educação Patrimonial e de seus possíveis desdobramentos na vida dos 

sujeitos envolvidos na preservação de nossa herança cultural. Desta forma, fundamenta-se nas 

etapas desenvolvidas nos objetivos específicos, tais como: conhecer a história da Educação 

Patrimonial e a importância dos espaços públicos como ferramentas de conhecimento sobre o 

patrimônio cultural; utilizar a Arte-Educação e a mediação cultural como ferramentas 

possíveis para a implementação da Educação Patrimonial; desenvolver atividades de Arte-

Educação que ressaltem a importância da preservação do patrimônio cultural ludovicense,  e 

consequentemente desenvolvam atitudes de pertencimento e cidadania.  

Pautados no problema e nos objetivos, projetou-se as seguintes perguntas 

científicas: 1. A Arte/Educação e a mediação cultural pautadas na Educação Patrimonial 

estabelecem alguma interferência no cotidiano dos alunos?;  2.  De que forma a rua pode ser 

utilizada como ferramenta de ensino e aprendizagem sobre o patrimônio cultural e ao mesmo 

tempo fortalecer o desenvolvimento das experiências estéticas? e 3. Atividades artísticas de 

intervenção urbana ajudam a desenvolver ações de identidade, pertencimento e cidadania? 

                                                             
6 Conjunto de azulejos que compõe a arquitetura da capital maranhense, datados entre os séculos XVIII ao 

século XX. Eles apresentam características, temas, estilos, materiais e técnicas diversificadas e raras que 

valorizam determinados saberes e fazeres populares de uma determinada época, e, ao mesmo tempo, 

constituem-se como Patrimônio Cultural Material da Humanidade. 
7 Diz-se das manifestações artísticas realizadas em ambientes públicos, em que a cidade é utilizada como suporte 

para uma determinada obra de arte.  
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 Mediante a isto, foram esboçadas as seguintes hipóteses: 1-Pode-se perceber que 

a prática pedagógica da educação patrimonial, pautada na mediação cultural e na Arte-

Educação, poderá estabelecer uma maior aproximação com o cotidiano dos alunos; 2- 

Acredita-se que o espaço público da rua possui elementos que formam a identidade cultural 

no diálogo com a História, a memória e a afetividade dos sujeitos, de forma a oportunizar 

experiências estéticas com o espaço público. 3- Supõe-se que as intervenções urbanas por 

meio de objetos artísticos ajudam a criar um diálogo que permite conscientizar o sujeito, 

colocando-o na posição de cidadão que se identifica, constrói e modifica a sua realidade. 

A referida pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa e quantitativa. Deste 

modo, em referência ao tipo de pesquisa, o trabalho se enquadra nos seguintes aspectos: 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, pois este tipo de pesquisa busca 

desenvolver, esclarecer e modificar conceito e ideias, uma vez que o estudo em questão 

procura aproximar os alunos aos bens materiais, fazendo com que eles possam transformar a 

realidade observada, vivenciando de perto situações que irão a partir deste momento trazer 

reflexão sobre a importância da atuação deles na sociedade.  

Apresenta-se também de forma bibliográfica, uma vez que no processo 

investigativo foram abordadas produções literárias ligadas ao tema, como forma de 

contextualizar a pesquisa, recolhendo informações e conhecimentos prévios sobre o assunto. 

Além disso, faz-se o uso de recursos da pesquisa ação, pois a mesma trata-se de um tipo de 

investigação social realizada em estreita associação com a ação ou com resolução de um 

problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. Assim, a Educação Patrimonial visa estimular e desenvolver 

ações sobre a preservação do patrimônio cultural, pois, apesar de inúmeros esforços, a 

desvalorização e a depredação de bens culturais, ainda é uma decorrente problemática que 

insiste em se desenvolver.  

E, desta forma, este trabalho buscou atuar também com a intenção de multiplicar 

ações por meio do ensino e aprendizagem, estimulando hábitos e atitudes que tornem válidas 

a atuação dos discentes na preservação de suas heranças culturais. Portanto, ao multiplicar as 

referidas ações em sua casa, em seu bairro, em sua cidade e etc., os discentes estabelecem um 

diálogo com a sua trajetória histórica, além de praticar ações de cidadania. 

A referida investigação utiliza-se da pesquisa de campo, em que os sujeitos da 

investigação foi o corpo discente formado por crianças da Unidade Básica de Ensino 

Municipal Gomes de Sousa. Portanto, seguimos o seguinte critério de inclusão: foi extraído 

um quantitativo de 15 crianças do gênero masculino e feminino de 12 a 14 anos de idade, 
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discentes da referida escola, pertencentes ao 6º ano do Ensino Fundamental, oriundos de 

diferentes turmas, na tentativa de incluir-se uma quantidade significativa da população de 

estudo e como forma de contemplar igualmente todas as salas do referido nível de ensino.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa e da atuação pedagógica fora do espaço 

escolar, foi necessário o preenchimento de documentos que pudessem formalizar a pesquisa, 

tais como autorização da gestão escolar para inserção das práticas pedagógicas na escola e 

liberação dos alunos para o processo de mediação cultural e de práticas de intervenção urbana 

nas ruas do Centro Histórico, assim como também o trabalho foi desenvolvido mediante a 

entrega do termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos sujeitos e pelos seus 

respectivos responsáveis. 

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu nos seguintes locais: 1- Na instituição de 

Educação Formal
8
: Unidade de Ensino Básico Municipal Gomes de Sousa, localizada na Rua 

da Igreja nº 1000, no bairro da Vila Maranhão, Zona Rural de São Luís-MA. 2- Em locais de 

Educação não formal
9
, ou seja: em ruas do Centro Histórico da capital maranhense, como 

forma de seguir um circuito de visita mediada pelos seguintes espaços: 1-Rua Portugal; 2-Rua 

da Estrela; 3-Escadaria situada na Rua da Estrela. As referidas ruas são detentoras de um 

grande acervo arquitetônico, histórico e artístico, e, por isso, a escolha destes espaços para a 

atuação da mediação cultural, a fim de observá-las como um grande museu a céu aberto que 

pode ser acessado a todo o momento sem prévio agendamento. E, ao mesmo tempo, 

possibilita notar a importância dos logradouros populares como um instrumento de 

informação sobre o patrimônio material e como ambiente de manifestações culturais, 

religiosas, políticas e artísticas.  

E, concomitante a isso, possibilitar uma aprendizagem significativa também fora 

do ambiente escolar, onde se permite aprender diversos costumes, fazeres e saberes através do 

contato com o público e com a dinâmica da cidade. Portanto, Franco (1985, p.35) corrobora 

ao dizer que “[...] a pesquisa de campo ajuda a vivenciar a observação de fatos e fenômenos 

exatamente como acontecem na realidade”, a fim de possibilitar a coleta de informações, além 

de analisar e interpretar os dados obtidos durante a pesquisa com base numa fundamentação 

teórica consistente, com o intuito de compreender e explicar o problema pesquisado.  

                                                             
8 Refere-se ao processo de ensino e aprendizagem realizado dentro de instituições educativas oficiais, isto é, em 

creches, escolas e universidades. 
9 Acontece fora do sistema formal de ensino, mas relaciona-se com as práticas oficiais educativas, de forma a 

ressaltar a relevância das ações, das práticas dos saberes e fazeres do cotidiano humano. É mediada em 

ambientes como museus, ruas, praças, parques botânicos, centros culturais e comunitários, cinema, galerias de 

arte, ciberespaços e etc.    
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Com base no exposto, o trabalho tem como instrumentos de coleta de dados 

questionários que foram respondidos pelos alunos em dois distintos momentos: no início e no 

fim da pesquisa, tendo em sua estrutura perguntas abertas e fechadas referentes ao patrimônio 

cultural, sendo entregues aos alunos como forma verificar o grau de entendimento deles e a 

noção de importância da sua identidade cultural. O questionário é, então, uma técnica de 

investigação de característica quantitativa composta por um número grande ou pequeno de 

questões apresentadas por escrito que tem por objetivo propiciar determinado conhecimento 

ao pesquisador (GIL, 2002). Portanto, este instrumento servirá como forma de comparar os 

níveis de entendimento dos alunos e se as atividades transformaram a sua visão e reflexão 

sobre os aparatos culturais e a importância da participação cidadã para a manutenção e 

preservação dos mesmos. 

Será utilizada também a observação direta como instrumento de pesquisa na 

intenção de observar-se o patrimônio cultural presente nos acervos arquitetônicos e históricos 

das ruas da cidade e sua relação com o cotidiano do aluno, além de verificar como a atuação 

direta dos alunos com este equipamento cultural pode incentivar a consciência dos mesmos 

em relação à preservação de suas heranças culturais. E, ao mesmo tempo, “a observação 

utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 

em ver ou ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar.” 

(LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 224). Esse processo possibilitou perceber o envolvimento 

e a familiarização dos sujeitos com os equipamentos culturais, a fim de analisar de que forma 

ocorreu a sensibilização estética, a apreciação e o posicionamento crítico promovido pelo 

contato direto dos discentes com os espaços e com diversos elementos que constituem suas 

trajetórias históricas.  

Nesse sentido, inclui-se a revisão bibliográfica sobre os assuntos elencados nesta 

pesquisa que versam sobre diversos aspectos educativos, a exemplo da Teoria Sócio-

Interacionista de Lev Semynovitch Vygotsk , a Abordagem Triangular
10

 de Ana Mae Barbosa 

e a Metodologia da Educação Patrimonial
11

 Incluíram-se outras referências que substanciam 

informações referentes aos conceitos de patrimônio, mediação cultural, intervenção urbana e 
                                                             
10 Proposta ou Abordagem Triangular refere-se ao termo amplamente utilizado na Arte/Educação como prática 

docente com a finalidade de facilitar a leitura de um determinado objeto artístico ou manifestação artística. 

Consiste em três etapas: contextualização histórica (conhecer a fundamentação histórica); fazer artístico 

(produzir arte); apreciação artística (perceber, ler e interpretar o objeto artístico). 
11 Centra-se em estimular a prática pedagógica da educação patrimonial em quatros etapas: observação, registro, 

exploração e apropriação. Assim, (LIBÂNEO, 1990, p.152) diz que “Em resumo, podemos dizer que os 

métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos alunos 

para atingir objetivos do trabalho docente em relação a um conteúdo específico.”, então, a metodologia 

empregada para a educação através do patrimônio visa uma maior aproximação e familiarização dos discentes 
com a sua trajetória histórica de forma interativa e reflexiva. 
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metodologias empregadas para o processo de criação artística. Tais como:  

No embasamento da pesquisa referente à mediação cultural, foi utilizada a obra: 

Arte/Educação como mediação cultural e social (BARBOSA, 2009), em que as arte 

educadoras Ana Mae Barbosa e Rejane Galvão Coutinho discorrem sobre a importância da 

mediação cultural, utilizando a arte como forma de promover conhecimento para a sociedade, 

baseadas em diversas pesquisas e propostas na área da mediação cultural e social. Portanto, 

contribuiu para ressaltar a atuação do professor como mediador dentro e fora do espaço 

escolar. 

O Guia de Educação Patrimonial traz informações sobre a trajetória da Educação 

Patrimonial no Brasil. A referida obra trata-se, portanto, da primeira publicação a apresentar a 

metodologia da educação patrimonial e que até a contemporaneidade é utilizada como 

referência por quem pesquisa e trabalha com ações educativas através do patrimônio. Assim, 

esta obra foi escolhida para ajudar a discorrer sobre a educação patrimonial que ainda é um 

tema pouco recorrente no currículo formal, expondo alguns fundamentos, conceitos e métodos 

sobre a importância da inserção da metodologia da educação patrimonial, analisando a 

inserção desta prática de ensino e aprendizagem no cotidiano escolar e comunitário. 

(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999).   

Para ajudar na prática pedagógica e no processo de criação artística, foram 

inseridos os aportes presentes na obra Ensino de Artes. Nesse trabalho, as arte educadoras 

Luciana Mourão Arslan e Rosa Iavelberg (2006) contextualizam as tendências da arte-

educação, fazendo um recorte teórico entre os principais processos de leitura de imagens, de 

forma a influenciar no planejamento e desenvolvimento das práticas pedagógicas, durante a 

mediação cultural e na prática das ações efêmeras de expressão artística desenvolvida pelos 

discentes no decorrer da pesquisa.   

Como forma de entender-se melhor aspecto relativo ao patrimônio cultural 

material e arquitetônico regional, lançou-se mão do livro Urbanidade do Sobrado: um estudo 

sobre a arquitetura do sobrado de São Luís, do arquiteto Francisco Filho, que apresenta, de 

forma didática, informações sobre o patrimônio histórico, artístico e cultural ludovicense, 

baseadas não apenas nas instalações e na arquitetura, mas também sobre a história dos 

sobrados de São Luís do Maranhão. Expõe-se conteúdos fundamentais sobre as edificações da 

arquitetura dos sobrados, o que permite contextualizar de maneira interdisciplinar as 

informações sobre a paisagem urbanística ludovicense que embasam a pesquisa. 

Na obra Educação Patrimonial: da teoria à prática (2009) as arquitetas 

Magalhães, Zanon e Branco (2009), trazem informações importantes que são utilizadas para 
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introduzir conceitos referentes à Educação Patrimonial. Apresenta-se como um instrumento 

de reflexão e de inspiração para professores da rede de ensino, agentes culturais, bacharéis em 

turismo, arquitetos, historiadores, dentre outros profissionais que desenvolvem ações na área 

do patrimônio histórico e cultural. Para tanto, parte-se da apresentação de diversas 

perspectivas referentes aos conceitos que envolvem patrimônio, memória, tombamento, 

educação, sociedade, entre outros, temas que visam essencialmente a apresentação, debates, 

troca de conhecimentos e a ampliação da compreensão sobre o assunto.  

A publicação, nesse contexto, corrobora com a pesquisa ao incluir o conceito de 

patrimônio e, em contrapartida, permite provocar novos olhares e experiências a serem 

multiplicadas de forma teórica e prática em diversas instituições educativas. O que ajudou a 

observar as inúmeras possibilidades de promover uma prática educativa voltada na 

valorização do patrimônio cultural e na formação cidadã.  

A referida pesquisa tem como referenciais artísticos trabalhos realizados na 

capital maranhense que apresentam como temática principal a valorização do patrimônio 

histórico, artístico e cultural, presentes nos acervos arquitetônicos de ruas e monumentos 

localizados em seu centro histórico.  Tais como: A intervenção urbana, realizada durante o 

ano de 2010, por alunos do IFMA do Centro Histórico a fim de modificar a rotina da Rua 

Grande, localizada na área central da cidade de São Luís do Maranhão. 

Essa ação artística pedagógica foi orientada pelos professores do IFMA Almir 

Valente e Ramúsyo Brasil. Que utilizaram a rua como suporte para a exposição de 

inúmeras fotografias dos prédios que compõem o acervo arquitetônico da principal rua de 

comércio da cidade, tendo como objetivo provocar novos olhares acerca do bem 

patrimonial que fica escondido por trás de placas e cartazes de publicidade, assim, foi 

possível conscientizar comerciantes acerca do prejuízo cultural ocasionado pelo uso 

indevido do espaço público.   

As atividades educativas presentes na investigação dialogam também com o 

trabalho desenvolvido pelo Coletivo Linhas. Estas propõem uma nova forma de olhar e 

experenciar a arte urbana. Utiliza-se da técnica do crochê, para tramar inúmeras criações 

artísticas tecendo linhas, cores e formas desse saber e fazer popular para dialogar com os 

espaços públicos, monumentos e a natureza da cidade.  Revelam através da poética visual as 

problemáticas existentes, trazendo reflexão sobre a importância de cuidar da cidade. 

Desta forma, os aspectos ressaltados pelos trabalhos acima citados são 

tomados como referências artísticas para demonstrar a possibilidade de serem estabelecidas 

relações afetivas com a cidade, incorporando momentos de reflexão sobre a utilização e 
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manutenção da preservação dos espaços públicos que compõem este acervo mundial, de 

forma a estabelecer um diálogo poético por meio de diversas experiências estéticas.   

Para além da introdução, a dissertação apresenta a seguinte estrutura: O primeiro 

capítulo apresenta a trajetória da educação patrimonial no Brasil. Este capítulo discorre 

sobre o percurso da educação patrimonial no Brasil, contextualizando os principais 

acontecimentos que tornaram possível esta prática educativa e os principais documentos 

legais que estimulam e possibilitam esta ação pedagógica. Em seguida, expõe a situação do 

patrimônio material ludovicense, em três distintas fases (gênese, declínio e retomada) e o seu 

caminho até receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Assim como permite 

analisar as problemáticas que ocorrem sobre vários aspectos desse bem comum e que 

persistem até a contemporaneidade.  

O segundo capítulo discorre sobre a Mediação do Olhar: Arte-Educação e 

medição cultural como propostas para vivenciar a educação patrimonial, como forma de 

verificar as possibilidades em mediar conhecimentos referentes aos objetos culturais, 

utilizando-se a mediação do olhar sobre as diferentes experiências estéticas com o patrimônio 

cultural. E ainda, conceitua a Abordagem Triangular, inserindo-a como um instrumento 

facilitador desse processo. Neste capítulo, veremos o trajeto desse caminho artístico 

pedagógico realizado na escola municipal Gomes de Sousa, a fim de possibilitar a 

contextualização, a produção artística e a apreciação estética com os objetos representativos 

da cultura maranhense, mediando o olhar dos alunos através de oficinas de Arte-Educação, 

resultando-se em diferentes criações artísticas pedagógicas. 

O terceiro capítulo traz como título: Um museu a céu aberto: ações artísticas 

efêmeras no espaço público como forma de inserir práticas de pertencimento, cidadania e de 

preservação das heranças culturais. Apresenta as possibilidades de se utilizar a rua como 

uma ferramenta educativa, enfatizando a importância de se estabelecer a experienciação 

estética, em um ambiente pouco utilizado quando se fala em mediação cultural. Analisa a 

viabilidade de se utilizar as ruas do Centro Histórico de São Luís, observando suas 

características arquitetônicas, como uma importante ferramenta de conhecimento sobre o 

patrimônio cultural ludovicense. E ainda, apresenta a interação dos alunos durante as ações 

efêmeras de arte pública o que ajudou a inserir práticas de pertencimento, cidadania e de 

preservação das heranças culturais. 

  Consequentemente, este capítulo mostra também as consonâncias existentes 

entre a abordagem triangular e a metodologia da educação patrimonial, a fim de refletir que 

ambas se complementam e juntas possibilitam vivências culturais mais significativas. E ao 
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final mostra-se a análise, o resultado e a discussão sobre os dados obtidos no decorrer da 

referida pesquisa e experiência educativa através do patrimônio.  

Desta forma, seguindo-se a amplitude conceitual do tema proposto, é que este 

trabalho se desenvolveu na tentativa de desmistificar aos discentes envolvidos na pesquisa de 

que o termo patrimônio não se resume apenas a pedra e a cal, como muitos ainda pensam. E 

expor aos sujeitos que a referida temática está inserida no cotidiano deles, e que é construída 

cotidianamente pelos mesmos, desenvolvendo a importância de reconhecer, divulgar e 

preservar todos os elementos e manifestações culturais existentes em sua casa, na comunidade 

e em todo o ambiente histórico-cultural no qual ele se insere, como forma de criar sua 

identidade, preservar histórias e memórias, e, assim, permitir a multiplicação desse legado às 

futuras gerações.  
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1 A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO BRASIL 

 

A origem da expressão (sintagma) Educação Patrimonial provém da denominação 

inglesa (Heritage Education) referente às ações pedagógicas, voltadas ao patrimônio. Trata-se, 

portanto, de uma ação educativa que visa educar através do acesso e experiência com os bens 

culturais.  

Segundo a definição de Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p.5), a Educação 

Patrimonial “é um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 

patrimônio cultural, como fonte primária de conhecimento e de enriquecimento individual e 

coletivo”. Educar através do patrimônio cultural significa possibilitar aos envolvidos neste 

processo de ensino - aprendizagem um contato direto e participativo com a sociedade e com o 

espaço ao qual estão inseridos, trazendo ações que ensejem desenvolver noções de 

pertencimento, identidade, cidadania e muitas outras características específicas no parâmetro 

da Educação Patrimonial. Trata-se, portanto, do contato direto com os bens culturais. Desta 

forma, Florêncio (2015, p.22) afirma que: 

 
É importante destacar que os processos educacionais que tenham como foco o 

patrimônio cultural devem estar integrados às demais dimensões da vida das 

pessoas. Em outras palavras, devem fazer sentido e serem percebidos nas práticas 

cotidianas. 
 

Nesse viés, pode-se dizer que se trata de um processo contínuo que dialoga 

constantemente com o cotidiano da cidade e com as pessoas, modificando percepções e 

costumes como forma de desenvolver capacidades e atitudes humanas, refletindo em um boa 

convivência coletiva e individual. E, antes de tudo, construir um diálogo perseverante, direto e 

sensibilizador com os saberes e fazeres do povo que nem sempre se identificam com todo esse 

aporte material e imaterial que possuem, mas, que impreterivelmente estão inseridos, pois, de 

acordo com Florêncio (2015, p.23)  

 
Não bastam a “promoção” e “difusão” de conhecimentos acumulados no campo 

técnico da preservação do patrimônio cultural. Trata-se, essencialmente, da 
possibilidade de construção de relações efetivas com as comunidades, verdadeiras 

detentoras do patrimônio cultural. 

 
Nesse sentido, é necessário também o envolvimento da comunidade, que precisa 

estabelecer uma relação próxima com a cidade, por meio de uma experiência significativa e 

significante com a sua trajetória histórica. De acordo com Murta e Albano (2002, p.11):  

Uma comunidade que não conhece a si mesma dificilmente poderá comunicar a 

importância de seu patrimônio, seja na interação com os visitantes, seja na 

sensibilização das operadoras. A prática interpretativa deve, portanto, promover a 
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discussão entre vários seguimentos sociais sobre aquilo que torna seu lugar especial 
e diferente. Deve também levar os moradores a (re) descobrir novas formas de olhar 

e apreciar seu lugar, de forma a desenvolver entre eles atitudes preservacionistas.  

 

Observa-se, portanto, a necessidade de construir ações que valorizem a ideia de 

pertencimento e identidade com as inúmeras manifestações e objetos culturais, despertando o 

interesse e descoberta do lugar em que vivem, através da experiência e apreciação com o 

legado histórico-cultural como forma de conhecer e se reconhecer-se nele. Neste sentido, 

Grunberg (2007, p.4), corrobora o tópico afirmando que: 

O Brasil é um país pluricultural, isso significa que existem diversas formas e 

expressões de interpretar e se relacionar com o mundo. Reconhecer que todos os 

povos produzem cultura e que cada um tem uma forma diferente de se expressar, 

aceitar a diversidade cultural e reconhecer também que não existem culturas 
superiores a outras. Assim, a diversidade cultural produz características regionais 

que fazem com que as pessoas tenham histórias, sotaques, costumes, comidas e 

vestimentas muito diferentes, sendo, ao mesmo tempo, todos brasileiros.  

 
Dessa forma, é necessário conhecer e reconhecer-se em sua própria cultura, ou 

seja, ter noção de pertencimento, e isto só pode ser estabelecido através da experiência e do 

contato com os diversos bens e fazeres culturais. Pensando na importância da diversidade 

cultural brasileira, inúmeras ações de incentivo a práticas educativas que reflitam na 

preservação, valorização e manutenção do patrimônio cultural brasileiro foram observadas 

durante o século XX. Então, preservar o patrimônio é valorizar a cultura e tudo o que constitui 

a especificidade de um local. A noção de patrimônio e de valorização da cultura brasileira tem 

sido observada desde a Semana de Arte Moderna, ocorrida no Teatro Municipal na cidade de 

São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. E sobre esse acontecimento, Torelly 

(2012, p.2) descreve que era um movimento que se propõe a:  

Deglutir as formas importadas para produzir uma arte e cultura genuinamente 
nacionais. O resgate de um Brasil de feição mestiça e desgarrado dos padrões 

europeus de então, mais indígena, mais africano, mais caboclo e caipira, inicia uma 

nova síntese cultural que procura abarcar as múltiplas faces da brasilidade. Trata-se 

de reinventar o País, a partir da valorização de um passado até então desprezado.  

 

Esse movimento deu início a uma conscientização sobre a diversidade cultural 

brasileira que estava sendo desvalorizada em detrimento do enaltecimento da cultura 

europeia, no entanto, foi uma forma de chamar a atenção pública para a valorização do Brasil 

e dos brasileiros. As ideias sobre o reconhecimento da cultura brasileira foram-se expandindo 

e durante o século XX inúmeras ações aconteceram a fim de despertar sensibilidades para a 

preservação e valorização do patrimônio cultural promovida por diversos intelectuais da 

época, tais como descreve  Torelly (2012, p.3). Alguns nomes vêm se destacando neste 

cenário de defesa dos bens patrimoniais, tais como: 

Alceu de Amoroso Lima e o francês Blaise Cendrars, redatores dos estatutos da 
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Sociedade dos Amigos dos Monumentos Históricos do Brasil – proposta de 
instituição que contava com o apoio da aristocracia do café e também Oswald de 

Andrade, que sugeriu a criação do Departamento de Organização e Defesa do 

Patrimônio Artístico do Brasil – Dodepab, ao Presidente da República Washington 

Luiz, em 1926. Na esfera pública, a criação das Inspetorias Estaduais de 
Monumentos nos estados da Bahia, de Minas Gerais e Pernambuco, ainda nos anos 

20, assim como a elevação de Ouro Preto à condição de Monumento Nacional, em 

1933, e a criação da Inspetoria de Monumentos Nacionais, em 1934, estabeleceram 

antecedentes indispensáveis à consolidação da ideia de valorização dos bens 
culturais. 

 

Como se pode observar, a preservação dos bens culturais tornara-se uma constante 

por diversos representantes e grupos sociais brasileiros, que defendiam a preservação do 

patrimônio e, ao mesmo tempo, protegiam diferentes vantagens relacionados aos bens 

patrimoniais, tais como o domínio das elites nacionais e o uso do patrimônio como fonte de 

exploração econômica por meio da indústria cultural. Entre outros aspectos que se mostravam 

indiretamente nos discursos preservacionistas.  

Sendo assim, apesar da existência de inúmeros interesses por trás dos discursos de 

preservação patrimonial, a importância sobre a salvaguarda dos legados culturais acontece em 

todo o mundo e um grande exemplo disto foi a I Conferência Internacional para a 

Conservação dos Monumentos Históricos que ocorreu na cidade de Atenas no ano de 1931. 

Este evento, que reuniu diversos especialistas de diversos países, o que resultou na chamada 

Carta de Atenas
12

. Nesse documento estavam estipuladas recomendações sobre a conservação 

e restauração de monumentos históricos, onde o Estado se torna o principal responsável para a 

execução de tais recomendações a fim de garantir a memória e a identidade das nações 

mundiais.  

No Brasil, em meados do século XX, a Carta de Atenas e as iniciativas dos 

diversos intelectuais modernistas influenciaram também na criação de uma instituição de 

preservação e valorização cultural, criada em 1937, recebendo nome de SPHAN- Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Idealizada pelo esforço de diversos intelectuais 

paulistas e mineiros, tendo destaque o escritor Mário de Andrade que pretendia, através desse 

projeto, “[...] abrasileirar os brasileiros valorizando temas, objetos, sons, cores e construções 

brasileiras”. (FENELON, 1992). A criação do SPHAN, segundo Torely (2012, p.4) 

constituiu-se em: 

                                                             
12 Trata-se de um documento de compromisso internacional, redigido e assinado por renomados arquitetos e 

urbanistas internacionais do inicio do século XX, resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura 
Moderna (CIAM), realizado em Atenas em 1931. Promover diretrizes acerca da preservação do patrimônio e 

o novo urbanismo e enfatizando a preocupação do bem coletivo em cidades de diversas partes do mundo. Esse 

documento deu início a uma série de outras cartas patrimoniais que são elaboradas constantemente por 

especialistas que atuam no âmbito do patrimônio cultural, a fim de atualizá-las e complementá-las de acordo 
com as necessidades do bem comum. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Internacional_de_Arquitetura_Moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Internacional_de_Arquitetura_Moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://pt.wikipedia.org/wiki/1933
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Referência central para a elaboração do Decreto-Lei nº 25, de 1937, que estabeleceu 
o conceito de patrimônio cultural e criou o instrumento do tombamento. Conceitos 

como o de arte ameríndia e popular, bastante abrangentes, incluindo o que hoje 

denominamos de saberes, fazeres e falares, bem como o de paisagem cultural – sem 

ainda receber esta denominação –, estão nele presentes, o que lhe confere 
impressionante contemporaneidade após tantos anos.   

 

A Lei nº 25, criada em 30 de novembro de 1937, durante o Estado Novo na gestão 

de Getúlio Vargas, tornou-se a primeira legislação patrimonial brasileira. Observa-se que o 

referido decreto-lei inseriu temas centrais que decretavam procedimentos a serem executados 

nacionalmente. Exponha a divisão de tais regulamentos da seguinte forma: Capítulo I: Do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; Capítulo II: Do Tombamento; Capítulo III: Dos 

Efeitos do Tombamento; Capítulo IV: Do Direito de Preferência; Capítulo V: Disposições 

Gerais. Entre outros temas expressos em seus inúmeros artigos e parágrafos. 

Como se percebe, o SPHAN norteou as políticas voltadas à preservação do 

patrimônio, privilegiando a memória e a tradição brasileira. E desde o ano de 1970, a 

instituição recebeu o nome de IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional), por meio do Decreto nº 66.967/1970 que “dispõe sobre a organização 

administrativa do Ministério da Educação e Cultura e, em seu Art. 14, transforma a Diretoria 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Instituto” (BRASIL, 2014). Trata-se, 

portando, atualmente, de uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura 

encarregado pela preservação do patrimônio cultural brasileiro, responsável por fomentar 

ações que se reflitam na salvaguarda e promoção dos diversos bens materiais e imateriais, de 

forma a garantir o direito do cidadão brasileiro de manifestar e usufruir suas heranças 

culturais e ao mesmo tempo estender essa conquista às futuras gerações.   

As atividades da referida instituição começaram a ser debatidas entre diversos 

especialistas colocando a participação da comunidade como atuante nas ações desenvolvidas, 

haja visto, que  há muito tempo era levado em consideração apenas o debate estritamente 

técnico sobre as ações relacionadas aos bens culturais. 

E, assim, após o regime da ditadura militar no Brasil de (1964-1985). No dia 5 de 

outubro de 1988 era promulgada a Constituição Federal também conhecida por Constituição 

Cidadã, fato este que marcou a redemocratização do Brasil. Tendo como objetivo principal 

garantir direitos e deveres referentes à vida social, econômica, política e cultural, que haviam 

sido cessados pelo governo anterior. E sobre o que se refere ao patrimônio cultural brasileiro, 

podemos observar que, de acordo com Brasil (2017): 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216, ampliou o conceito de 

patrimônio estabelecido pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Constituicao_Federal_art_216.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm
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substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico, por Patrimônio Cultural 
Brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e a definição 

dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial. A 

Constituição estabelece ainda a parceria entre o poder público e as comunidades 

para a promoção e proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro, no entanto mantém a 
gestão do patrimônio e da documentação relativa aos bens sob responsabilidade da 

administração pública.  

 

A partir da Constituição brasileira, a expressão Patrimônio Histórico e Artístico 

foi substituído por Patrimônio Cultural Brasileiro, ganhando um sentido abrangente. Desta 

forma, como meio de respeitar e reconhecer a diversidade cultural brasileira, foram redigidos 

inúmeros documentos legais que tornam possível o desenvolvimento da Educação 

Patrimonial. Esses regimentos são aplicáveis tanto na Educação formal, informal e não 

formal
13

. O que torna essa prática educativa altamente abrangente e democrática, 

aumentando-se a amplitude das ações e intervenções para amenizar e resolver problemas 

ligados diretamente e indiretamente aos assuntos preservacionistas.  

De fato, a Constituição Federal de 1988, expressa no seu art. 216, a 31º afirma que 

“O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.” Efetivamente, a 

comunidade se torna também uma das principais responsáveis pelo zelo com o bem público, 

promover uma parceria entre a população e o poder público é uma medida fundamental para 

que as referidas medidas protetivas efetivamente aconteçam.   

Ainda em referência ao mesmo documento legal, em seu art. 216, colhe-se a 

seguinte definição sobre o que compõe o patrimônio brasileiro In verbis:  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem:  
I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988). 

 

Observa-se, portanto, nesse regimento que o legado cultural brasileiro é formado 

por bens materiais, imateriais, individuais e coletivos, referindo-se a identidade de um povo 

                                                             
13 A Educação é entendida como um processo bidirecional de ensino e aprendizagem sobre um conjunto de 

saberes, hábitos, valores e maneiras de interagir com o ambiente. Quando regida por padrões estipulados pelo 

Estado, desenvolvida em espaços físicos específicos, temos, portanto, a Educação formal; já a Educação não 

formal apresenta-se em outras instituições, ou seja: fora da esfera escolar e a Educação informal é aquela 
estabelecida no diálogo cotidiano com a família, vizinhos, colegas, entre outras interações.  
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pluricultural. Dessa maneira, a educação patrimonial surgiu em meio a esse cenário de 

mudança, transformação e inquietação, pelo qual a sociedade brasileira se encontrava, 

estendendo ações de preservação e conscientização para valorizar aspectos culturais próprios 

da nação, aproximando e compartilhando as referidas responsabilidades de preservação a toda 

comunidade brasileira, utilizando a educação como meio de construir ações possíveis para 

estreitar laços, buscando a conscientização e participação cidadã de forma eficiente e 

produtiva no meio social.  

Em vista do exposto, é notório que diversas medidas foram implementadas para a 

preservação do patrimônio; assim, é importante salientar que o conceito de patrimônio vai 

muito além da materialidade presente em prédios e monumentos ou nos resultados das ações 

humanas, ele abrange o meio ambiente e a natureza, sendo reconhecido também nas 

manifestações culturais imateriais, expressados em saberes, fazeres e na oralidade de um 

determinado povo. 

Atualmente, em escala global, o patrimônio cultural torna-se um termo abrangente 

que abarca inúmeros elementos constituintes da trajetória histórica da humanidade, ou seja: 

refere-se aos componentes classificados nas seguintes vertentes: 1- o meio ambiente: presente 

no patrimônio ambiental, tais como os rios, os animais, os vales, as montanhas entre outros 

hábitats naturais. 2- o conhecimento: origina-se do conhecimento humano, presentes em 

costumes, crenças, saberes, fazeres, ou seja: elementos imateriais. 3- os bens culturais: 

referem-se às obras, objetos, monumentos e construções de natureza material imagética e 

simbólica. 

Destarte, o patrimônio passa por mudanças gradativas que saem do conceito de 

patrimônio histórico, para a nomeação de patrimônio cultural, pelo sentido de amplitude que 

estabelece, e assim romper com a noção anterior de patrimônio antes atrelado apenas ao 

patrimônio material. Essa ruptura é observada expressamente, conforme documento elaborado 

durante a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, 

ocorrida em Paris durante o ano de 2003. Conforme recomendações em seu Artigo 2º 

observa-se o reconhecimento da importância da cultura imaterial, presentes em práticas 

sociais, rituais, e atos festivos, nos saberes, fazeres, tradições, expressões orais, técnicas 

artesanais e tradicionais, elementos que contribuem, portanto, para o respeito à diversidade 

cultural e à criatividade humana. (UNESCO, 2003, art. 2º).   

É apropriado referir e discutir sobre a mudança gradativa que o conceito de 

patrimônio histórico vem sofrendo constantemente. Isso propicia a inclusão de diversos 

elementos patrimoniais que por ter uma conotação imaterial, até um determinado momento 
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não era valorizado como componente constituinte dos bens patrimoniais, assim observa-se 

atualmente que o termo patrimônio histórico se subdivide em duas categorias: 1- O 

patrimônio cultural material: compõe-se de elementos físicos que servem de testemunho 

tangível do passado. 2- O patrimônio cultural imaterial que se refere às práticas relacionadas 

às tradições e expressões orais, incluindo-se o idioma
14

 como veículo do patrimônio 

culturalmente herdado, tais como, expressões artísticas; práticas sociais; conhecimentos e 

práticas relacionados à natureza e ao universo; técnicas de tradição realizadas artesanalmente, 

expressões oriundas de rituais e festividades, conhecimentos e fazeres populares. 

Contudo, tanto a cultura material e imaterial fazem parte do patrimônio cultural e 

têm igual importância nesse contexto, merecendo políticas e ações de valorização e de 

reconhecimento de suas existências no trajeto histórico da sociedade, verificando-se também 

suas transformações e resistências temporais, a fim de contornar problemas de desvalorização 

e ameaça a existência de bens culturais que precisam ser resgatados e relembrados como 

objetos que constituem a trajetória histórica individual e coletivamente de todos.  

Para melhor conscientizar a sociedade acerca de seus bens patrimoniais, a 

Educação se insere como a melhor ferramenta de aproximação, pertencimento e valorização 

das heranças culturais. Assim, na prática de ensino e aprendizagem interdisciplinar as ações 

realizadas ajudam os discentes a desenvolver novas capacidades e habilidades e ao mesmo 

tempo utilizar ensinamentos apreendidos no seu cotidiano, de forma a entender e a valorizar 

aspectos e práticas de sua cultura colocando-os em prática, levando-se em consideração a 

aprendizagem de forma mais significativa, como insiste Horta, Grunberg e Monteiro (1999, 

p.3). 

A Educação Patrimonial consiste em provocar situações de aprendizado sobre o 

processo cultural e, a partir de suas manifestações, despertar no aluno o interesse em 

resolver questões significativas para sua própria vida pessoal e coletiva. O 
patrimônio histórico e o meio ambiente em que está inserido oferecem 

oportunidades de provocar nos alunos sentimentos de surpresa e curiosidade, 

levando-os a querer conhecer mais sobre eles. Nesse sentido podemos falar na 

“necessidade do passado”, para compreendermos melhor o “presente” e projetarmos 
o “futuro”. 

 

Colhe-se, então, com base na historiografia da Educação Patrimonial que diversas 

medidas para que essa modalidade educativa efetivamente aconteça, já estavam-se 

desenvolvendo de forma indireta em anos anteriores à década de 80. Posto visto, em ações de 

valorização e preservação do patrimônio implementado pelo IPHAN. Contudo, a expressão 

educação patrimonial no panorama brasileiro surgiu “durante o ano de 1983, por meio do 

seminário organizado pelo Museu Imperial de Petrópolis, localizado no Estado do Rio de 
                                                             
14 seja lembrado que o idioma, e só este, (re)transmita a cultura, embora só exista para tal fim. 



33 

 
Janeiro que teve como tema: Uso Educacional de Museus e Monumentos.” (HORTA; 

GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p.05). Com o objetivo de discutir ações educativas através 

do patrimônio cultural. Contribuiu, portanto, como referência de inserção e inspiração a 

outros eventos e experiências ligadas ao educar através de elementos histórico-culturais, 

surgindo-se nesse evento informações a respeito das metodologias aplicadas durante o 

processo educativo nos museus e outros espaços públicos. Essa proposta foi inspirada em um 

modelo já utilizado na Inglaterra, conhecido como Heritage Education (Educação 

Patrimonial). 

A metodologia proposta pela museóloga Maria Horta e sua equipe propõe 

experiências formativas, através da sensibilização e do contato direto com os diversos 

elementos do patrimônio cultural, conscientizando todos os envolvidos nesse processo de 

ensino-aprendizagem para a importância da gestão dos bens culturais, além de utilizá-los 

como instrumentos de desenvolvimento de práticas de cidadania e de pertencimento. 

Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p.6) defendem a ideia de que a educação 

patrimonial é uma forma de “alfabetização cultural”. O que contrasta com a concepção de 

Tolentino (2012, p. 41), uma vez que, para ele a similar alfabetização cultural, utilizada por 

Horta, Grunberg e Monteiro (1999), ajuda a enaltecer a visão instrucionista, pois a educação 

patrimonial deve reconhecer o outro como protagonista de sua própria cultura e não colocar 

uma cultura (a minha) como superior à outra (a do outro). 

Diante das oposições referentes ao contexto, concorda-se que a educação 

patrimonial é uma ação contínua que deve levar em consideração a cultura que o cidadão já 

traz consigo, pois, todos nós fazemos parte de uma sociedade que é construída e se 

desenvolve por meio da cultura. Apesar da discordância entre os autores. É necessário 

observar o contexto histórico da utilização do termo “alfabetização cultural”, pois, na década 

de 80, a educação patrimonial era vista como uma ação nova e inovadora, sobre a utilização 

da cultura como meio de ensino-aprendizagem.  

No decorrer do tempo, inúmeras ações foram desenvolvidas a fim de inserir o 

sujeito no centro dessa aprendizagem, dialogando com a sua bagagem, ou seja: com o capital 

cultural 
15

 de todas as classes sociais, e não enaltecer e utilizar a cultura como meio de 

dominação, mas, sim, como forma de libertar e conscientizar o sujeito que suas ações na 

sociedade podem modificar a sua própria realidade.  

Portanto, a referida expressão utilizada outrora refletia na sociedade que estava 

                                                             
15 Termo utilizado pelo sociólogo para conceituar vivências e conhecimentos prévios referentes ao contato do 

indivíduo com a sua cultura material e imaterial adquirido através da interação social. (BOURDIEU,1998).  
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tendo um primeiro contato com o conhecimento da educação patrimonial e não contempla 

atualmente a utilização do referido termo, pois seria totalmente inadequado, uma vez que, o 

termo “alfabetização” faz-se entender como se o indivíduo começasse do zero, desprovido de 

nenhum aporte cultural, o que em muitos estudos já se prova o contrário, pois não existe 

nenhum ser desculturado. Já que, antes mesmo de nascer, o indivíduo já sofre as influências 

do meio ao qual ele está inserido. Segundo Lopes, Mendes e Faria (2005, p. 13), a cultura 

refere-se às “teias de significados tecidas pelo homem ao longo de sua existência. Tudo o que 

envolve o homem e que é adquirido e significado por ele ao longo de sua vida a partir da 

relação com a sociedade”. Desta forma, há uma necessidade de perceber a diversidade cultural 

e o respeito a elas. Assim, é necessário realizar um trabalho de mediação da cultura, como 

forma de valorizar, identificar, divulgar e acessibilizar as informações presentes na trajetória 

sociocultural dos indivíduos, pois, a educação deve estimular o saber popular e possibilitar a 

participação crítica e analítica de suas informações. Salientando que: 

A perspectiva de educação que aqui se apresenta é a que entende que educadores são 

mediadores para a apropriação do conhecimento e para a sua construção coletiva, 

que reconhece as comunidades como produtoras/detentoras de saberes locais, e que 

os bens culturais estão inseridos em um contexto de significados locais associados às 
memórias dos lugares. Essa perspectiva é diferente daquela que entende a educação 

como reprodutora de informações e as comunidades como meras consumidoras e 

“público-alvo” das ações educativas. (FLORÊNCIO et al., 2014, p. 27). 

 
Percebe-se, desta forma, que cada ser já nasce dentro de um espaço cultural e não 

precisa ser alfabetizado culturalmente, mas se faz necessária a mediação desse conhecimento 

para que o mesmo se conscientize de sua importância como sujeito histórico-social, e que suas 

escolhas e ações na sociedade trarão mudanças positivas ou negativas, de forma a transformar 

aspectos individuais assim como também o cotidiano coletivo. 

Deixaremos claro, que dentro desta reflexão a alfabetização cultural
16

 é 

totalmente diferente da alfabetização visual
17

, sendo que esta última precisa necessariamente 

se fazer presente no processo de ensino-aprendizagem, “sempre que alguma coisa é projetada, 

feita, esboçada, pintada, desenhada, rabiscada, construída, esculpida ou gesticulada, a 

substância visual da obra é composta a partir de uma lista básica de elementos imagéticos”. 

(DONDIS, 2007, p. 51), ou seja, a arte é uma linguagem e, portanto, estabelece uma 

comunicação, por isso, necessita ser interpretada, analisada e compreendida, até mesmo 

                                                             
16  Alfabetização cultural, refere-se ao termo citado por Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p.6), sendo utilizada 

como instrumento voltadas a ações de educação através do patrimônio. A palavra (alfabetização) empregado no 
panorama da cultura em muitos momentos, torna-se instrucionista, estabelecendo uma conotação equivocada 

remetendo às relações de cultura dominante X cultura dominada. Por isso, tem gerado grande discussão 

acadêmica.   
17 Alfabetização visual, processo de ensino-aprendizagem voltado para a leitura, compreensão e análise da 
linguagem visual. Facilitando a apreensão de códigos e significados de elementos não discursivos. 
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porque elas possuem especificidades formais estruturadas em sua gramática visual, por isso, 

há uma necessidade de alfabetizar o indivíduo para que o mesmo possa fazer a leitura, a 

compreensão e a interpretação visual da arte e da imagem em suas diferentes formas 

midiáticas, propiciando um melhor entendimento acerca da linguagem visual, contribuindo 

para tanto que a arte cumpra a sua função enquanto meio de comunicação, linguagem e 

expressão. 

No contexto da educação através do patrimônio deve-se valorizar os aspectos 

inerentes de cada indivíduo. Já que o sujeito social constantemente se envolve com as 

influências de seu ethos cultural que lhes são disponíveis de forma individual, ou a um 

conjunto de pessoas. No sentido de que todos sem exceção têm direito ao acesso a esses bens 

histórico-culturais, visto que a preservação, manutenção, expressão e divulgação das heranças 

culturais é um compromisso de todos. Portanto, acrescenta-se a isto a seguinte afirmação: 

Para que possam ser consideradas como educação patrimonial, essas ações devem 
fazer parte de um processo e o uso desses materiais de difusão deve estar atrelado a 

um projeto permanente e sistemático de um trabalho reflexivo e crítico em relação 

ao patrimônio cultural. O campo do patrimônio, como sabemos, é um campo de 

conflitos e de construção social e, ao adentrar nele, não se pode ser ingênuo. Por 
isso, a educação patrimonial, para que possa ser efetiva, implica ir além do conhecer 

para preservar; é necessário que se propicie a reflexão crítica. E, a partir dessa 

reflexão, buscar a transformação da realidade. (FLORÊNCIO et al., 2014, p. 27). 

 
Sendo assim, a educação patrimonial deixa, portanto, de centrar-se apenas na 

preservação de elementos materiais e passam a ser inseridos outros componentes culturais 

relacionados aos aspectos imateriais, ressaltando a história, a identidade e a memória de seu 

povo que também compõe o patrimônio vivo e imaterial brasileiro. Nesse contexto. Machado 

(2004, p.14) afirma que: 

Os bens culturais que recebemos de outras gerações contribuem para a formação da 

identidade de grupos e categorias sociais. Fazem parte da memória coletiva e, como 
tal, permitem-nos estabelecer elos de pertencimentos com os nossos antepassados. 

Desconsiderar essa produção é esquecer nossas raízes.  

 

Desta forma, também não se pode desassociar o patrimônio material do imaterial, 

pois ambos se encontram intimamente ligados e um depende do outro para existir. Ao 

trabalhar-se com a educação através do patrimônio, deve-se, portanto, deixar claro que 

nenhuma cultura se sobrepõe a outra, e , ao mesmo tempo, segundo Silva e Fonseca (2007, p. 

70-71). É necessário entender que a cultura material não se encerra no mundo dos objetos, 

pois, estes também fazem parte dos fazeres humano. “englobam saberes, aprendizados, 

ensinamentos e simbologias de várias naturezas.” A cultura se propaga com elementos que 

evidenciam aspectos que vão do espiritual ao material. 

Observa-se também, a ligação que a cultura material e imaterial tem com a relação 
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do corpo do sujeito com a sua cultura, pois, “uma prece, um desejo, uma lembrança, um medo 

ou um sonho, e as sensações físicas como o frio na barriga, calores, relaxamento, euforia...” 

(SILVA; FONSECA, 2007, p.70-71) se manifestam também no contato do ser com objetos e 

expressões culturais, pois, se trata a respeito, de bens patrimoniais carregados de significados 

que ligam o sujeito a sua própria existência. Uma vez que, Merleau-Ponty, (1994, p.205) 

evidencia que “o corpo não está primeiramente no espaço: ele é o espaço”; o sujeito se 

encontra interligado ao mundo e aos objetos, pois se trata de um corpo que sente e percebe-se 

no mundo por meio de sua relação com o lado interno e externo de suas relações perceptivas.  

Ao dizer que o corpo percebe e sente, trata-se, portanto, de uma unidade viva 

ligada à experiência vivida. “O corpo é, então, visto como fonte de sentidos, porém, um 

sujeito visto na sua totalidade, na sua estrutura de relações com as coisas ao seu redor, com as 

coisas que nos cercam.” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 241).  Assim, a educação patrimonial 

ajuda a despertar os sentidos e a relação que o mesmo tem com a sua história.  Desta forma, 

cientes da importância social, histórica e humana destas relações, é indispensável a inserção 

dessa prática educativa em todas as modalidades de ensino, seja ela formal,  informal e não 

formal. 

No contexto educativo formal, observam-se inúmeros documentos legais que 

incentivam e norteiam práticas educativas, pautadas na educação patrimonial, os quais levem 

em consideração a cultura como instrumento de ensino e de aprendizagem; assim, a cultura se 

insere como conteúdo a ser praticado no âmbito educativo firmado sob a Lei 12796/2013, de 

4 de abril de 2013, altera a Lei expressa nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

9394/96) , lavrada no art. 26, no sentido de que a Educação Básica deve ter uma base nacional 

comum expressa no currículo educativo, onde a cultura deva ser inserida de forma necessária 

e obrigatória, levando-se em conta as especificidades de cada região. Então assegura a prática 

da educação patrimonial que em muitos fazeres docentes fica em segundo plano.  

Essa lei leva em consideração que as ações do educar, através do patrimônio, 

devem respeitar o contexto social e os diversos ambientes histórico-culturais dos discentes, 

outras diretrizes legais, que direcionam as ações pedagógicas do sistema educativo brasileiro, 

aparecem nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Apresentando a importância de conteúdos 

transversais no processo de ensino aprendizagem como forma de integrar as diversas áreas de 

conhecimento, a fim de promover ações educativas que reflitam em assuntos globais, isto é, 

“[...] que discute a necessidade da escola considerar valores gerais e unificadores em suas 

práticas de ensino, levando em consideração a dignidade humana, a igualdade de direitos, a 

participação democrática e o direito cidadão.” (BRASIL, 1998. p. 65).  
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Nesse contexto, a Pluralidade Cultural

18
 aparece como um de seus temas 

transversais, pois cumpre perceber, entender e respeitar as diversas faces da cultura, na 

medida em que “a desigualdade, que não se confunde com a diversidade, também está 

presente em nosso país como resultado da injustiça social.” (BRASIL, 1998, p.69). Nessa 

perspectiva, a Educação Patrimonial contribui de forma dinâmica e democrática, valorizando 

as especificidades de cada indivíduo, ao permitir um conhecimento por meio do dialogo entre 

os sujeitos de forma a ampliar e a respeitar a cultura que cada um traz consigo. Permite-se 

também que ações do educar, através do patrimônio, permaneçam de forma abrangente e 

permanente no cotidiano escolar, fazendo com que a comunidade escolar participe ativamente 

na elaboração e execução de ensinamentos que valorizem esta práxis educativa.  

Apesar da existência de ações de mediação cultural e educativa em museus, 

galerias, centros culturais e diversos outros espaços, isto ainda não é o suficiente, uma vez que 

estas práticas não são colocadas de forma abrangente para toda a comunidade, em 

contrapartida, alguns avanços vão se firmando sobre esta ação educativa.  

Recentemente foi publicada a Portaria nº 137, de 28 de abril de 2016, que 

estabeleceu as diretrizes de educação patrimonial no âmbito do IPHAN e das Casas do 

Patrimônio
19

. A elaboração da portaria considerou diversas discussões e documentos pautados 

em reflexões trazidas pelos encontros nacionais que discutem sobre a educação patrimonial. O 

documento englobou um conjunto de medidas a serem tomadas de forma abrangente, a fim de 

articular ações de preservação e valorização do patrimônio cultural refletindo em uma atuação 

ativa e no diálogo permanente entre os agentes públicos e a comunidade.  

O referido documento apresenta um total de oito diretrizes e o seu texto expõe a 

importância das ações do Projeto Casas do Patrimônio como instrumento estratégico de 

implementação da política de educação patrimonial. Destina-se, portanto, a articular ações 

estratégicas do IPHAN juntamente com as comunidades e instituições públicas e privadas, 

tendo como objetivo desenvolver ações de mediação cultural e educativa visando “fomentar e 

favorecer a construção do conhecimento e a participação social para o aperfeiçoamento da 

gestão, proteção, salvaguarda, valorização e usufruto do patrimônio cultural brasileiro.” 

                                                             
18 Diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais 

que convivem no território nacional, às desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações sociais 

discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira. (PCN, 1999, p.121). 
19 Constituem-se de um projeto pedagógico, com ações de educação patrimonial, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da gestão, proteção, salvaguarda, valorização e usufruto do patrimônio cultural com intensa 
participação social de forma a estabelecer novos relacionamentos entre o IPHAN, a sociedade e os poderes 

públicos locais. Um dos seus objetivos é interligar experiências e espaços que promovam práticas e 

atividades de natureza educativa de valorização do patrimônio cultural. (BRASIL, 2014,) 
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(BRASIL, 2016.).  

Ainda consta, para efeitos deste documento, a conceituação do termo Educação 

Patrimonial em seu Art. 2º “Trata-se dos processos educativos formais e não formais que 

versam sobre o patrimônio cultural socialmente apropriado como recurso para a compreensão 

sócio-histórica das referências culturais, a fim de colaborar para seu reconhecimento, 

valorização e preservação”. Portanto, Essas medidas apontam a necessidade também de 

promover-se essa prática pedagógica no cotidiano escolar, como forma de possibilitar uma 

aprendizagem interdisciplinar e integralizada com a vida dos educandos, com a realidade da 

cidade e com a comunidade nas quais eles convivem, enfatizando aspectos 

socioconstrutivistas, experenciados por meio de elementos que formam suas trajetórias 

históricas.  

Contudo, o que se observa efetivamente nas instituições de ensino é que apesar de 

conscientização, divulgação e obrigatoriedade legal, a Educação Patrimonial ainda está sendo 

exercida em segundo plano, até mesmo por se tratar de um assunto ainda desconhecido para 

algumas comunidades escolares que carecem de um aprofundamento teórico-metodológico 

acerca da Educação Patrimonial volta para o processo de ensino e aprendizagem de caráter 

interdisciplinar
20

 e transdisciplinar
21

. 

Assim sendo, para a efetivação permanente e contínua dessa prática educativa é 

importante ensejar reflexão sobre a importância de existir políticas públicas mais atuantes e 

contínuas, voltadas para o patrimônio cultural, uma vez que o diálogo não pode ficar apenas 

nas comunidades, como se observa em muitos discursos preservacionistas, referindo-se à 

população como se não tivessem uma noção sobre a importância dos bens culturais que 

possuem. É necessário, então, construir uma ação conjunta do Estado com as instituições 

públicas responsáveis e a comunidade, que, através de ações educativas, reflexivas e 

interventivas, tragam de fato a preservação e a manutenção dos bens culturais, promovendo 

uma conscientização também a todos os administradores públicos que em alguns momentos 

não agem com ações sistemáticas e permanentes de intervenção da depreciação do patrimônio 

público, o que acarreta em prejuízo em outros setores sociais como na economia, saúde, 

educação, turismo, segurança pública, entre outras áreas sociais. 

 

                                                             
20 Considera um diálogo entre as disciplinas, porém, continua estruturada nas esferas da disciplinaridade. 

(PIAGET, 1970) 
21 Visa estabelecer uma unificação entre diversos saberes das diferentes disciplinas que compõem o currículo 

formal de ensino e aprendizagem, portanto, estabelece um diálogo sobre um tema comum a todos, ou seja, de 
forma transversal. 
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1.1 O patrimônio cultural ludovicense: gênese, declínio e retomada 

 

Para perceber a cidade e seu legado cultural, iniciar-se á esse tópico, relatando 

acontecimentos históricos importantes que proporcionaram à cidade conquistar o título de 

patrimônio cultural da humanidade. E assim, buscando perceber que o Centro Histórico 

localizado na Ilha de São Luís possuí uma diversidade cultural conquistada através da herança 

deixada por diversos povos que habitaram esta cidade, tais como: os portugueses, os 

holandeses, os franceses, os africanos e seus nativos. Esse legado cultural se expressa nos 

diversos monumentos arquitetônicos, nas manifestações artístico-culturais, bem como nos 

hábitos e costumes de seu povo. Desta forma, Lopes destaca que:  

 

São Luís é cidade e é ilha. E como toda ilha, é paraíso imaginado, mais do que 
qualquer outra cidade, São Luís revela a cada detalhe, a cada mudança, por mais 

furtiva, que é o resultado do desejo dos homens; Homens que usaram o engenho e 

arte para moldar à Ilha imagem e semelhança de suas ideias. (LOPES, 2008, p, 11) 

 

Entretanto, sobre a origem da cidade, existem outras versões
22

 acerca da fundação 

francesa, mas, tomarei como base a história oficial. Portanto, todo esse legado cultural 

iniciou-se em 1612, época de seu descobrimento, quando Daniel de La Touche, Sieur de La 

Ravardière  e seu companheiro e sócio, François de Razilly, tenentes - generais do Rei de 

França Luís XIII, vieram a mando da rainha consorte da França Maria de Médicis, com o 

objetivo de fundar uma colônia francesa, chamada de França Equinocial
23

, e assim, os 

militares aportaram no local que os índios Tupinambás
24

 denominavam Ilha Upaon-Açu
25

, 

que significa ilha grande. 

Teve como primeiro assentamento um local estratégico, situado em um platô 

elevado localizado próximo aos rios Bacanga e Anil, de frente a baía de São Marcos. Nesse 

lugar os franceses construíram um forte que recebeu o nome de Saint Louis, em homenagem 

ao rei da França Luís XIII. E ali rezaram a primeira missa, a fim de concretizar o domínio 

francês na ilha, ocorrida em 08 de setembro de 1612. Essa data ficou marcada como a 

                                                             
22 Alguns autores como Lima (2006) e Lacroix (2008) refutam a informação de que a capital maranhense foi 

fundada pelos franceses, baseando-se em pesquisas documentais, apontam para o fato de que os franceses 

permaneceram na capital maranhense por um período insuficiente para estabelecerem uma colônia. Para eles 

o discurso da fundação francesa foi adotado pela elite dominante como forma de destacar e elevar 
culturalmente a capital maranhense em relação às outras capitais brasileiras. Oficialmente reconhecida como 

a única capital brasileira fundada pelos franceses. 
23 O termo equinocial significa noites iguais.  Assim, a colônia francesa foi chamada de França Equinocial pelo 

sentido da localização da Ilha de São Luís que se encontra justamente próximo à linha do Equador onde os 
dias e as noites possuem a mesma duração temporal. 

24 Foram os primeiros habitantes da Ilha de São Luís, chegados por terra, provenientes do litoral Leste do 

Brasil.(Martins, 2012, p. 21). 
25 Upaon-Açu refere-se ao nome que os índios Tupinambás atribuíram a Ilha de São Luís, que quer dizer Ilha 

Grande. 
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fundação da cidade de São Luís. Contudo, a ocupação francesa foi breve, pois os portugueses 

e espanhóis se uniram com a intenção de expulsar os franceses; esse fato se estabeleceu 

devido ao rei português D. Sebastião I ter desaparecido na Batalha de Alcacér- Quibir, em 

Marrocos. E como ele não possuía herdeiros seu império ficou sob o domínio do Rei Filipe, 

da Espanha, que juntou os dois países (Espanha e Portugal) em um só reino. Os espanhóis 

temiam que os franceses instalados na ilha de São Luís dominassem suas terras e, então, 

resolveram aliar-se com os portugueses, acabando de vez esta ameaça.  

E, consequentemente, em 1615, os franceses foram expulsos pelas tropas 

portuguesas comandadas pelo líder do exército português, Alexandre de Moura, que, após 

vencer a batalha, deixou o militar Jerônimo de Albuquerque no comando, a fim de 

administrar, desenvolver e expandir a cidade. E assim, como marco de conquista territorial os 

portugueses reedificam o forte francês rebatizando-o de São Filipe em homenagem ao rei 

espanhol. Nesse local foi construído o prédio do Palácio dos Leões, localizado na Avenida 

Pedro II.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Palácio dos Leões: edifício sede do Governo do Maranhão.  

Fonte: Márcio Vasconcellos (2007) 
 

E assim deu-se início à demarcação territorial, sob a responsabilidade do 

engenheiro português Frias de Mesquita que projetou a edificação de fortalezas e do traçado 

urbanístico da cidade. Assim, decorridos menos de três décadas os portugueses foram 

expulsos pelos holandeses, em 1641, por tropas lideradas pelo conde e príncipe Maurício de 

Nassau. Deu-se início à invasão holandesa que perdurou menos de três anos, quando os 

portugueses retornaram à cidade de São Luís e travaram novamente uma batalha violenta 

contra os holandeses que aqui estavam. A disputa territorial resultou no domínio e retomada 
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portuguesa que, por fim pôde colonizar a cidade por muitos anos, reiniciando o plano de 

domínio e desenvolvimento da capital maranhense. E assim, para o desenvolvimento da 

cidade seguiu-se o modelo já anteriormente estabelecido por Frias de Mesquita, que planejou 

as ruas e praças com desenhos traçados em quadras regulares e duas grandes praças por onde 

se originariam diversas ruas. O registro de tão excepcional traçado se deu pelos holandeses 

quando invadiram a cidade e deixaram este documento como testemunho imagético da planta 

da cidade de São Luís em 1641. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Planta da cidade de São Luís traçada por Frias de Mesquita. Registrada pelos 

                  holandeses em 1641 em gravura atribuída à autoria do pintor Frans Post.  

Fonte: Fundamentos do Patrimônio Cultural (2012) 

 

E deste modo, a cidade estabelecia importância e desenvolvimento. Foi, portanto, 

durante a segunda metade do século XVIII que a cidade viveu seu apogeu, quando as 

exportações de algodão tomaram destaque na economia. “Nessa época a então província do 

Maranhão fornecia grande parte dos tributos ao Tesouro Real, superando várias outras 

províncias que integravam o império português”. (LOPES, 2007, p.32) 

A Coroa passou a investir e a financiar importantes obras de melhoria urbana na 

cidade tais como canalização, esgotos, pavimentação de ruas e calçadas e instalações de 

fontes, e por isso, a cidade torna-se cada vez mais urbanizada. E, assim, o comércio se 

desenvolveu com a construção de um porto no bairro da Praia Grande. Consequentemente, o 

referido bairro tornou-se um local estratégico de desenvolvimento econômico, devido às 

condições favorecidas pelo comércio marítimo. Sobre isto, afirma Lopes (2006, p. 16): “É ali 
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que, em 1780, a coroa ordena a construção de um lugar destinado a compra e venda de 

mercadorias, denominado de Praça do Comércio, edificado nos moldes das praças régias, em 

voga na época.” As ruas e praças construídas na capital maranhense se assemelham as 

edificações presentes em Portugal antes da destruição promovida pelo terremoto em 1755. A 

capital maranhense foi se desenvolvendo e seguindo os moldes de seus colonizadores que 

foram edificando a cidade com monumentos grandiosos e casarões com as fachadas revestidas 

de azulejos. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Rua Portugal: principal rua de comércio do bairro da Praia Grande e a  

               maior em quantidade de fachadas que ostentam a azulejaria portuguesa. 

Fonte: Andrès (2006) 

 

Mais adiante, no decorrer do século XIX, a cidade provinciana foi-se 

desenvolvendo. Isso se deu com grande impacto por causa da adesão do Maranhão à 

Independência do Brasil, momento em que São Luís foi confirmada como capital da 

província. Então, de acordo com (LOPES, 2006, p. 21) 

 
No ano de 1840 há seis fábricas de pilar arroz, três fábricas de sabão e de velas, duas 

prensas de algodão, vinte e duas de cal, oito olarias e seis tipografias instaladas na 

cidade. Em 1854, foi criada a Companhia Confiança Maranhense com a finalidade 

de construir um edifício com várias lojas comerciais para serem alugadas, no lugar 
antes ocupado pela Casa das Tulhas, que era um aglomerado de barracas que não 

apresentavam na época condições de salubridade. É em torno deste empreendimento 

que por volta de 1861 a Praia Grande passa a ser uma área de comerciantes 
abastados.  

 

A partir de então a capital passou a tornar-se cada vez mais urbanizada, e as casas 

comerciais passaram a multiplicar-se, sendo possível observar a inserção de diversos 

estabelecimentos comerciais. E assim, “entre 1850 e 1880, instalaram-se as lojas de moda, 

farmácias, agências de leilões, fábricas de chocolate, de licores, de fogos e foguetes” (LOPES, 
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2006, p. 21). Esses investimentos comercias na cidade elevaram o padrão de vida de seus 

habitantes esse fato se deu também devido ao grande investimento e implementação de 

fábricas fazendo com que a cidade se tornasse uma grande exportadora de diversos produtos.  

Assim sendo, a cidade, ainda no século XIX, seguia o rumo da modernidade, 

houve a transformação social e urbana, com melhoria, adaptação e criação de ruas, praças, 

calçadas, sistema de tratamento de esgoto, iluminação pública, serviços de distribuição de 

água e até a instalação de um sistema de bondes inicialmente com tração animal tudo isto 

fazia parte da modernização da cidade naquela época. Esse desenvolvimento é observado 

também através dos relatos contidos nos estudos realizados durante a Missão Científica 

Austro-Alemã, intitulada Viagem ao Brasil, quando os pesquisadores Spix e Martius (1828) 

relataram que a cidade de São Luís, ainda durante o século XIX, tornou-se a quarta cidade 

mais importante do Império e consequentemente uma das mais desenvolvidas do País, ao lado 

de Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Esse fato ajudou na elevação urbana e social da São 

Luís colonial.  

E assim, no início do século XX, a efervescência cultural aflorou com a 

implementação de diversos equipamentos culturais e de lazer a exemplo de cinemas, teatros, 

igrejas, escolas, biblioteca pública e a criação da Academia Maranhense de Letras. Isso 

contribuiu para que a sociedade elitizada ludovicense se aproximasse cada vez mais aos 

moldes do comportamento da classe abastada do primeiro mundo. Nota-se, portanto, que a 

atualização e o desenvolvimento dos aspectos urbanos se refletem também nas condutas do 

povo que a cada dia vai-se modificando e aprimorando seu comportamento para costumes e 

gostos mais refinados, e, ao mesmo tempo a divisão de classes sociais foi-se intensificando, 

uma vez que todo esse referido progresso não atingia de forma comum a todos os cidadãos. 

Nesse sentido, Prazeres (2009, p.56), descreve que:  

 
As classes populares além de serem bastante prejudicadas com a precariedade dos 

serviços públicos, ainda eram vistas como responsáveis pela situação de “atraso” 

que se encontravam os mesmos. No caso do transporte coletivo, as brigas e os bate-

bocas diários que ocorriam dentro dos carros, além de outros inconvenientes 
promovidos por estes setores sociais feriam a imagem de “sociedade civilizada.  

 

Provavelmente, a administração pública não soube conduzir de forma democrática 

todo esse desenvolvimento urbano de uma cidade que até outrora apresentava características 

majoritariamente rurais, jogando a responsabilidade da precariedade dos serviços às classes 

menos favorecidas, sendo que estas também sofriam pela falta de assistência.  E como forma 

de evitar e reprimir tais comportamentos e atitudes criaram-se os códigos de postura sobre 
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diversos ambientes, como forma de moldar a forma de agir da população sobre determinado 

uso dos espaços, serviços e objetos públicos. Sobre isto, Prazeres descreve:  

 

As autoridades administrativas do governo promulgavam leis que restringiam a 

utilização deste serviço às camadas populares, pois, ao estabelecer que a entrada nos 
bondes fosse permitida somente aos que estivessem “bem” vestidos, deixava uma 

grande parte da sociedade fora desse beneficio, pois muitos eram os trabalhadores 

que residiam longe de seus locais de trabalho e precisavam do bonde para se 

locomover diariamente. (PRAZERES, 2009, p.57). 

 

Como se observa, as referidas normas administrativas criavam uma distância cada 

vez maior sobre as classes sociais, sem chance nenhuma de equiparar o acesso aos serviços 

públicos para todas as classes sociais, estreitando cada vez mais a relação humana e social de 

seus serviços prestados. Ao mesmo tempo se criavam relações culturais o David Schneider 

(apud. LARAIA, 2004, p.63) refere que “cultura é um sistema de símbolos e significados, 

compreendendo categorias ou unidades e regras sobre relações e modos de comportamento”.  

Relaciona-se, portanto, ao conjunto de regras de posturas socialmente transmitido, a fim de 

adaptar o indivíduo aos parâmetros exigidos ao modo de viver em uma determinada 

comunidade em referencia também ao uso de tecnologias, a economia, a religiosidade, a 

política, às crenças, aos saberes e fazeres de uma determinada região.  

Além disso, “As sucessivas normas presentes nos Códigos de Posturas de 1832, 

1842, 1866 e 1893– regularam a expansão do modelo urbanístico em malha ortogonal e com 

dimensões e larguras pré-estabelecidas, pelo menos, até o período republicano.” (LOPES, 

2008, p.22). Essa diretriz arquitetônica, que foi idealizada pelo engenheiro militar e arquiteto 

português Francisco Frias de Mesquita, foi seguida pelos sucessivos governos, fazendo com 

que a cidade crescesse em uma malha regular. 

E assim, diferentemente de muitas cidades conquistadas pelos portugueses, as 

quais seguiam um padrão desorganizado, a capital do Maranhão foi construída assumindo-se 

um aspecto de regularidade geométrica. Essa malha urbana ortogonal deu ao centro histórico 

ludovicense características peculiares, o que distingue a cidade de outros lugares do Brasil e 

aproxima cada vez mais a cidade às características presentes também no espaço urbano das 

cidadelas portuguesas. Apresentam ruas estreitas, conjunto de sobrados, igrejas, fontes, 

praças, becos, ladeiras, calçadas, fachadas e escadarias bem peculiares que marcam um longo 

tempo de glórias, e apesar de alguns impasses, coexistem até a contemporaneidade.  

Deste modo, Andrés (2006, p. 43) observa que: 

O projeto de urbanização do Eng. Frias de Mesquita foi tão determinante para a 
evolução urbana de São Luis, que até mesmo as áreas da cidade que vieram a se 

consolidar, cerca de duzentos anos depois, já durante o século XIX, ainda 
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obedeciam ao mesmo padrão reticulado uniforme de ruas estreitas que variam de 
sete a dez metros de largura e dimensões de quadras que não passam de 80 X 80 

metros.  

 

A continuação desses traçados e estilos arquitetônicos, presentes em todo o núcleo 

antigo e monumental da capital maranhense, contribuiu como um fator de forte impacto na 

consolidação de uma região que carrega estruturas e características históricas. E, 

consequentemente, em meio ao desenvolvimento arquitetônico da cidade, fazem parte 

também os vínculos entre as pessoas e o lugar , onde os aspectos materiais e imateriais se 

mesclam, facilitando e promovendo as expressões e manifestações culturais, pois, “cada uma 

de nós tem sua genealogia e sua carteira de identidade terrestre. Cada um de nós vem da terra, 

é da terra, está na terra, pertencemos à Terra que nos pertence.” (MORIN, 2003, p.175) 

Desta forma, é nesse espaço ludovicense que a expressividade toma corpo e se 

apresenta em forma de festividades, saberes, crenças e tradições imersas em uma cultura onde 

a tradição se perpetua, trazendo características distintas e marcantes. O seu povo carrega um 

legado cultural imortalizado em poemas e histórias de um momento, conhecido como Athenas 

Brasileira, referente à obra de diversos, escritores, poetas, artistas e dramaturgos maranhenses 

que contribuíram para a história e memória cultural da sua gente.  

Portanto, Lopes (2008, p. 23) corrobora, ao afirmar que: 

 
Não por acaso, diz-se que no Maranhão, cujo primeiro donatário, João de Barros 

(1496-1570) escreveu a primeira Gramática da Língua Portuguesa (1540), se fala o 

melhor português do Brasil. A proximidade das relações comerciais com a Europa e 

a influência do modelo intelectual francês na educação, nos costumes, nas artes. 

 

Assim, são destaques dessa época diversos poetas e escritores, tais como: 

Gonçalves Dias, Odorico Mendes, João Lisboa, Sotero dos Reis, Aluísio Azevedo, Graça 

Aranha entre outros intelectuais que atuaram no âmbito cultural, promovendo um grande culto 

às Letras e à Cultura. Entretanto, conforme Lopes (2008, p.23) observa-se que “[...] essas 

relações de interdependência entre o urbano e o rural que também caracterizam as 

manifestações culturais da população da Ilha.” Conseguinte, acrescenta-se também o 

folclore
26

a esse grande contexto histórico-cultural, expresso sob diversas formas, tais como as 

lendas de Ana Jansen, Manguda, Rei Sebastião, danças e festejos como o reggae, o cacuriá, a 

dança do coco, a Festa de Reis, a Festa do Divino Espírito Santo, o Tambor de Crioula, o 

Bumba-meu-Boi e etc., sendo que estes dois últimos foram reconhecidos como patrimônio 

cultural imaterial brasileiro. 

                                                             
26 Termo criado pelo antropólogo britânico William John Thomas, em 1846, como área responsável por estudar e 

compilar as manifestações oriundas das camadas populares.  
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Segundo Ferreti (2010, p. 174) “[...] assim, a chamada cultura popular que está 

sendo agora incluída, possui elementos tanto materiais como imateriais, mas, passa a ser 

resgatada como patrimônio imaterial da cultura.” Presentes e conservadas em seus fazeres e 

saberes, tais como o artesanato e a culinária regional. Destarte, o seu artesanato conserva 

características diversificadas, traduzindo-se em materiais como a palha e fibra de buriti, 

madeira, barro, bordado e rendas. Desta forma, o artesanato, como uma manifestação da 

cultura popular permite o reconhecimento e a divulgação de técnicas transmitidas de geração 

a geração, traduzidas em objetos feitos manualmente, que levam características e tradições 

oriundas de crenças, superstições, mitos, oralidade, identidade, pertencimento, ou seja: a 

tradição histórica, artística e cultural de uma região. 

Então, pode-se observar que “nesses últimos anos, a preservação das antigas 

tradições incidiu, principalmente, sobre a valorização da transmissão dos saberes [...]. Desse 

ponto de vista, parece haver uma integração maior entre os elementos da tradição e as práticas 

coletivas do presente.” (PELEGRINI, 2009, p. 21). Por isto, a importância da transmissão 

cultural, preservação e divulgação de práticas e conhecimentos culturais que se tornam 

indispensáveis para a sua própria existência, permitindo que se mantenham vivos e ativos os 

fazeres, saberes e costumes populares.  

O cenário ludovicense é reconhecido mundialmente pelo destaque e importância 

de seus bens tangíveis e intangíveis, preservando-se a diversidade histórica de sua gente que 

carrega a identidade e a memória do povo local. Traduz a permanência e garantia de um 

legado cultural vivo e muitas vezes imortalizado na memória de quem o produz e de quem o 

conhece. 

Contudo, apesar de todo esse legado cultural perdurar no Centro Histórico da 

capital maranhense até os dias atuais , de acordo com Carvalho (2013, p. 10) “o que poucos 

ludovicenses sabem é que, há 30 anos, o local era um verdadeiro antro de marginalidade.” 

Passear por essa localidade, no final da tarde, era quase risco de morte, lugares importantes e 

nobres da cidade como o conhecido Teatro João do Vale, a Feira da Praia Grande, o Centro de 

Criatividade Odylo Costa Filho e a Praça Nauro Machado estavam totalmente abandonados, 

no seu interior se encontravam bastantes lixos e ruínas do seu glorioso passado.  

Isso ocorreu devido à decadência que se estabelecera nesse espaço, com o 

decréscimo do patamar econômico, as famílias abastadas da cidade tiveram de abandonar suas 

residências, uma vez que não tinham mais o capital necessário para manter a vida de 

ostentação de outrora. Eles foram estabelecer moradias em bairros mais afastados do Centro 

Histórico em casas de fácil manutenção, e com isso levavam ou vendiam acervos de 
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riquíssimos valores e importância histórica, a exemplo de: pratarias, porcelanas, vestuários, 

tapetes, candelabros, entre outros objetos e acessórios de grande prestigio e fino acabamento. 

Assim, este espaço de ilustres e nobres moradores foi aos poucos cedendo lugar às 

pessoas de camadas populares menos favorecidas, que neste ambiente de total abandono e 

descaso pelo poder público foram fixando e improvisando moradas. Então as condições de 

vida nestes ambientes eram totalmente insalubres, esgoto a céu aberto, lixo e prédios 

totalmente em ruínas formavam o acervo arquitetônico das ruas ludovicenses. Esse quadro de 

decadência se estabelecera por muito tempo na cidade e grande parte de seu acervo material 

foi vendido ou simplesmente desmaterializado, restando ruínas de cal e pedra.  

De certo, o abandono do Centro Histórico desenvolveu um panorama negativo ao 

lugar que era muito mal frequentado, resultando em desprestígio sociocultural. Assim, 

comerciantes e famílias remanescentes foram se deslocando para bairros afastados do centro, 

restando apenas as pessoas em situação de extrema pobreza e em situação de marginalidade. 

Esse fato, apesar de negativo, incentivou o crescimento da cidade fora da zona 

central. Foram criados diversos bairros, estradas e pontes, que facilitaram o deslocamento 

populacional e o desenvolvimento urbano e econômico. Isso fez com que a cidade se dividisse 

na chamada cidade nova e cidade antiga. E um grande marco dessa divisão e progresso da 

malha urbana se deu com a construção da Ponte Governador José Sarney, amplamente 

conhecida como Ponte do São Francisco, inaugurada na década de 70, pelo Governador José 

Sarney. Essa construção fomentou o acesso para os bairros vizinhos do Centro Histórico, fato 

que contribuiu para que o quadro de desvalorização do local se agravasse ainda mais. 

O abandono do Centro histórico ocorreu também pela diminuição da frequência 

de importação e exportações que se realizara pelo porto, pois o comércio passou a se 

concentrar em direção ao Caminho Grande, popularmente conhecida como Rua Grande. 

Desenvolveu e interligou outros bairros como o Anil e o João Paulo, uma vez que a expansão 

comercial estava a se consolidar por meio do transporte terrestre, e assim, a zona portuária foi 

perdendo prestigio, estabelecendo falência do comércio marítimo. E, como forma de 

acompanhar as transformações ocorridas, o comércio, antes estabelecido nas principais ruas 

da Praia Grande, foi logo estabelecendo uma nova rota, ou seja: passou a se desenvolver em 

bairros mais afastados do Centro, próximo as rodoviárias, ferroviárias e ao aeroporto.   

Segundo Andrès (2006, p. 95). Esse fato, explica também o porquê do retrato de 

abandono do Centro Histórico, “justamente na parte onde se localizam os grandes conjuntos 

arquitetônicos, com os maiores e mais ricos sobrados é que entrou primeiro em estado de 

degradação em função do abandono de seus tradicionais proprietários” (ANDRÈS, 2006, 
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p.95). 

Então, é possível observar com base nas imagens abaixo, aspectos de abandono 

por toda parte. As ruas apresentam bastantes sujeiras, degradação do espaço e do acervo 

arquitetônico, colocando em risco a vida de transeuntes e de moradores, era possível observar 

a presença de animais por todos os lados; a falta de tratamento de esgoto, a inexistência de 

coleta de lixo, a acessibilidade dificultosa dos pedestres, pois, em algumas partes das ruas não 

existia calçamento, essa condições precária de mobilidade urbana se agravava devido ao 

intenso e pesado trafego de automóveis, ou seja, a cidade refletia um ambiente de total 

abandono e desprezo. 

  Figura 3 – Rua da Estrela em situação de total abandono nas décadas de 70-80 

  Fonte: Andrès (2006) 

Consequentemente, reverter esse quadro de abandono e decadência não foi uma 

tarefa simples. Revitalizar a cidade até chegar ao glorioso e imponente título de Patrimônio da 

Humanidade foi uma longa jornada que se iniciou através de parcerias entre o IPHAN - 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional juntamente com as ações de 

planejamento e desenvolvimento de sucessivos governos que se estabeleceram no período de 

1970 a 1997. A intenção era a de preservar e restaurar diversos acervos que estavam se 

perdendo, pois, apesar do estado de abandono ainda se mantiveram preservados, ainda que 

precariamente diversos elementos coloniais e paisagísticos urbanos da capital ludovicense e 
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que mereciam ser reestabelecidos. Essa foi provavelmente, 

 

a razão pela qual o antigo Serviço do Patrimônio Nacional/SPHAN, escolheu este 

perímetro para efetivar os seus tombamentos ainda nas décadas de 50 e 70. Buscava-

se, a partir de então a proteger a parte visivelmente mais degradada, mas que era ao 
mesmo tempo, no entendimento da época, a mais antiga e valiosa do ponto de vista 

arquitetônico. (ANDRÉS, 2006, p.95) 

 

Assim, o grande estágio de degradação que ameaçava todo esse legado histórico 

foi sendo amenizado.  E consequentemente , medidas interventivas para contornar o problema 

foram realizadas em várias e extensas etapas; Dessa forma, o conjunto arquitetônico da cidade 

passou a receber importância, durante seu longo processo de restauração.  

Desta forma, conforme se documenta no Dossiê UNESCO (BRASIL, s.d.).  

 

A percepção da dimensão urbana do patrimônio data de 1966-1973 da missão de 

Michel Parent à organização do Programa Integrado de Reconstrução das Cidades 
Históricas do Nordeste. O período de 1973-1979 viu a eclosão de numerosos estudos 

e pesquisas, que prepararam o Programa de Preservação e Revitalização do Centro 

Histórico (1979 até hoje). No âmbito desse Programa, o Projeto Praia Grande (1979- 

1982) e o Projeto Reviver (1987-1990) permitiram a restauração da parte mais 
antiga do Centro Histórico. 

 

Inicialmente em 1973, São Luís recebeu a visita do arquiteto Viana Lima, que 

veio a serviço da Unesco, através da solicitação feita pelo governador do Estado. Teve a 

missão de desenvolver uma análise e um plano de ação para a realização de um processo de 

restauração do Centro Histórico ludovicense.  

Em outro momento, o projeto de revitalização da estrutura central da cidade se 

deu com a participação do arquiteto John Gisiger, sendo contratado pela Secretaria de 

Planejamento do Estado do Maranhão. Logo se surpreendeu com a imensidade arquitetônica 

da cidade da qual nunca havia ouvido falar e ainda mais surpreso ficou com o seu total 

abandono, e começou a esboçar em seus papéis diversos traçados que chamaram a atenção de 

diversos moradores ilustres da capital. Então os seus desenhos, que expressavam o sonho de 

um grande projeto de revitalização da cidade, foi reconhecido, sendo, portanto, publicado em 

um jornal de grande circulação da cidade naquela época. (ANDRÈS, 2006.) 

Ainda nesta perspectiva, o referido arquiteto escreveu sobre o seu trabalho que 

tinha a intenção de revitalizar todo o complexo urbanístico do centro antigo e não se atentou à 

expressar um equívoco inserido no título do projeto Renovação Urbana da Praia Grande.  

Destaca-se a palavra “renovação” presente no título do projeto, provocando um 

grande equívoco, pois, diversos especialistas que formavam o corpo de trabalho do IPHAN, 

entenderam como se a intenção do projeto fosse de demolir todo o conjunto arquitetônico, 

para dar lugar a modernos prédios.  



50 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5 – O arquiteto John Gisiger e seu projeto de revitalização. 

Fonte: Andrès (2006) 

 
 

E ainda, segundo, Andrés (2006) “este equívoco contribuiu bastante para que 

estes projetos fossem efetivamente praticados”, pois, serviu para atrair a atenção da 

Instituição Nacional do Patrimônio Histórico, trazendo o então Presidente do IPHAN, o Sr. 

Aluísio Magalhães, à cidade de São Luís. E assim, conforme Chaves (2008, p.30) 

 
O Doutor Aloísio Magalhães, ouviu falar que aqui se estava gestando um projeto 
que iria destruir todo o Centro Histórico. Daí ele veio para cá. Quando chegou aqui a 

surpresa foi maravilhosa. Na verdade ele adorou o projeto, reuniu todas as 

instituições e deu um ‘start’ para que a coisa pudesse acontecer. 

 

Desta forma, Aluísio Magalhães pôde observar de perto o andamento do projeto e 

logo se desfez o equívoco, observando-se do que realmente se tratava o projeto. Convocou o 

Governador do Estado do Maranhão para que realizasse um Encontro Nacional, promovendo 

um debate com a sociedade. Desta forma em outubro de 1979, foi realizado em São Luís, a 1ª 

Convenção da Praia Grande. Conforme Souza (2002, p.59) 

 

A convenção contou com a participação de Aluísio de Magalhães que trouxe para 

São Luís os maiores especialistas no assunto. As experiências da Bahia, Pernambuco 
e Minas, muito contribuíram também para enriquecer a primeira proposta de 

preservação e revitalização de São Luís. A partir deste criou-se um grupo de 

trabalho e uma comissão para desenvolver e implementar o Programa de 

Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís. 

 

A partir de então se geraram discussões sobre temáticas referentes aos aspectos 

sócio econômicos, infraestrutura urbana, patrimônio arquitetônico e turismo. Deu-se início as 

ações de revitalização da área. De acordo com Andrés (2006, p.100): 
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Como resultado das primeiras conclusões e deliberações aprovadas em plenário no 
final dos debates, o governo do Estado assumiu o compromisso de através de sua 

Secretaria de Coordenação e Planejamento, de promover a partir dali a elaboração de 

um programa de preservação do Centro Histórico.  

 
Esse plano de revitalização recebeu o nome de Projeto Praia Grande, fazendo-se 

referência ao bairro localizado no Centro Histórico. As ações foram pautadas conforme um 

roteiro estabelecido em 11 políticas de preservação, assegurando uma filosofia de atuação que 

levasse em conta a forma democrática e participativa do trabalho político-administrativo.  

Tais como  Andrés (2006, p. 109-110, grifo nosso) descreve. A saber: 

 
1-Proporcionar a manutenção do uso residencial nas áreas do centro Histórico. 

 2 - Intensificar as atividades de assistência e promoção social e priorizar ações de 

fomento a geração de emprego e renda.  
 3 - Apoiar a instalação de centros profissionalizantes. 

4- Incentivar as manifestações culturais e educacionais mediante o 

estabelecimento de centros culturais e de criatividade e do fortalecimento das 

instituições públicas e privadas que se dedicam à ação e difusão cultural, bem 

como apoiar as manifestações artísticas de indivíduos ou grupos comunitários 

sediados na área.  
5 - Restaurar e preservar o patrimônio arquitetônico e ambiental urbano do Centro 

Histórico, reintegrando-o à dinâmica social e econômica da cidade, em condições 
adequadas de utilização e apropriação social.  

6 - Promover a revitalização econômica do comércio varejista, especialmente de 

gêneros alimentícios regionais e artesanato e das atividades relacionadas ao turismo 

cultural.  
7 - Adequar as redes de utilidades, serviços e logradouros públicos: água, esgoto, 

drenagem, energia elétrica, telefone, limpeza urbana, transporte, saúde, segurança, 

praças e rede viária, de forma a beneficiar a população residente e usuários, 

propiciando ademais uma ocupação coerente e diversificada do centro histórico.  
8 - Dinamizar as atividades portuárias tradicionais, visando à revitalização das 

funções econômicas e culturais mais representativas do Centro Histórico, relativas à 

pesca artesanal e ao transporte hidroviário de passageiros e carga.  

9 - Contribuir para o incremento do associativismo e consolidação das entidades de 
classe, de forma a garantir uma participação efetiva da comunidade no processo de 

preservação e revitalização do centro histórico.  

10 - Garantir um processo permanente de avaliação crítica do Programa de 

preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís.  
11 - Assegurar o compromisso político da administração pública quanto à inclusão 

dos temas relativos à restauração e à conservação dos bens culturais nos planos de 

governo estadual e municipal.  

 

Como se percebe, as políticas estabelecidas como parâmetros de preservação estão 

pautadas no regimento da Constituição Federal, através do Decreto-Lei Federal nº 25, que 

define patrimônio histórico e artístico da União como “conjunto de bens móveis e imóveis 

existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” (BRASIL, 1937). E também, 

conforme a política de ação de preservação do Instituto, segundo (BRASIL, 2014, p.5): 

 

Desde a sua criação, em 1937, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN manifestou em documentos, iniciativas e projetos a importância 
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da realização de ações educativas como estratégia de proteção e preservação do 
patrimônio sob sua responsabilidade, instaurando um campo de discussões teóricas, 

e conceituais e metodologias de atuação que se encontram na base das atuais 

políticas públicas de Estado na área 

 
Em destaque, observa-se a proposta de nº 4, levando-se em consideração ações 

que incentivem e promovam as manifestações culturais e educativas sobre a preservação do 

patrimônio e suas diversidades socioculturais. Observa-se, portanto, que essas ações iniciais 

carreiam uma grande importância, pois a comunidade estava inserida nesse cenário, levando-

se em consideração inclusive os bens imateriais. 

Discorrido, o processo de patrimonialização do cenário histórico da capital 

maranhense não foi uma tarefa fácil de executar. Desta forma, foram divididas e estabelecidas 

em longos períodos e como também em sucessivos mandatos de Governos do Estado, que se 

estabeleceram durante as diferentes etapas do projeto de revitalização. Assim, aconteceu 

conforme relatado pelo arquiteto que atuou em diversas fases deste referido projeto de 

preservação e revitalização do Centro Histórico da capital maranhense, dessa forma, Luiz 

Phelipe Andrès (2006). Descreve as seguintes fases do projeto; as duas primeiras etapas 

receberam o título de Projeto Praia Grande, realizado em distintas etapas: a 1ª etapa ocorreu 

entre os anos de (1979-1981). Durante o mandato do Governo de João Castelo.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Figura 6 – Realização da 1ª convenção da Praia Grande que resultou na criação do 

 Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís em 1979 

Fonte: Andrès (2006). 
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Nesse percurso inicial ocorreram diversos debates sobre o processo de 

revitalização, a organização da equipe técnica e o início de intervenções em alguns pontos do 

bairro da Praia Grande; outrossim, a escolha pelo bairro aconteceu por se tratar de um local, 

possuidor de grande parte da herança cultural e onde a cidade nasceu e se desenvolveu. 

De acordo Andrès (2006, p.111) criara-se logo de início. 

 

O subprograma de obras da Praça do Comercio, cuja primeira etapa foi implantada 

no período de 1981 e 1982, com a realização das obras da Feria da Praia Grande, 

Albergue, Beco da Prensa, Praça da Praia Grande e obras de urbanização em geral, 
representando investimentos da ordem de 2,5 milhões. 

 

Ressaltasse, também, que a revitalização da Feira da Praia Grande aconteceu em 

ampla e próxima participação popular, abrindo espaço também para o sindicato do comércio 

varejista de feirantes de São Luís, resultando em diversas reuniões para que a reestruturação 

do prédio atendesse às demandas da população. Desta forma observa-se uma forma distinta 

dos projetos, onde a participação popular é quase nula.  

Já na 2ª etapa ocorreu entre os anos de (1983 e 1987), durante o mandato de Luís 

Alves Coelho Rocha. Um grande impasse foi a falta de recursos para o desenvolvimento das 

obras, o que rendeu ações voltadas para a realização de uma “pesquisa socioeconômica da 

população residente no Centro Histórico; projeto de microfilmagem e transcrição paleográfica 

dos livros da Câmara de São Luís dos séculos XVII, XVIII e XIX ”. Esses escritos estavam 

prestes a desaparecer de vez , sendo mal armazenados e bastante corroídos com o tempo, mas 

uma iniciativa da CNPQ permitiu a restauração e descrição desses importantes documentos . 

(ANDRÈS, 2006, p. 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 7 – Situação dos livros da Câmara de São Luís, encontrados em pleno estado de abandono. 

  Fonte: Andrès (2006) 
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Na 3ª etapa, desenvolvida durante os anos de 1986 a 1989, durante a gestão de 

Epitácio Cafeteira, que intitulou as ações de revitalização do Centro Histórico de Projeto 

Reviver. E, assim, o então governador explicita acerca dos motivos sobre a origem do nome 

do projeto “denominei-o de Projeto Reviver porque entendia estar construindo ali ao mesmo 

tempo uma ponte e uma estrada entre o passado e o presente, mais importantes que as obras 

de concreto, cimento, pedra e cal
27

” Cafeteira (1997, p. 7). Para ele, o projeto integra a 

história, o povo e as suas relações com a cultura, elementos imprescindíveis para a essência de 

uma civilização humanizada e conectada ao futuro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 8 – Epitácio Cafeteira observando o andamento das obras do Projeto  
              Reviver na década de 80. 

Fonte: Andrès (2006) 

 

É altamente observado que nessa fase, ocorreu um maior investimento financeiro, 

consequentemente, pela atuação de José Sarney na Presidência da República, fato que 

favoreceu que as necessárias e urgentes transformações e reestruturações do bairro da Praia 

Grande tomassem dimensões mais consistentes, “O apoio do Governo Federal ao Projeto 

Reviver e o repasse de uma verba avaliada em três milhões de cruzados novos [...] e um 

investimento transmitido pelo Governo do Estado superior a 200 milhões de cruzados novos.” 

(CAFETEIRA, 1997, p.5). Dessa maneira, já era possível observar de forma mais consistente 

as transformações acontecendo. Portanto, Andrés (2006, p. 132-133), descreve-as assim:  

Esse período representou uma retomada dos investimentos no bairro da Praia 
Grande, que foi inteiramente recuperado. Foram beneficiados 10,7 km2 de área 

urbana (tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional), abrangendo 15 quadras e 200 

edificações com as seguintes intervenções: recuperação da infra-estrutura urbana, 
novas redes de água, esgoto e drenagem, construção de redes subterrâneas de 

energia e telefonia, retirando os enormes e pesados postes [...] construção de praças, 

jardins e alargamento das calçadas de cantaria, voltando às dimensões originais, 

conforme a documentação fotográfica do século XIX. 

                                                             
27 Termo amplamente utilizado ao se tratar do patrimônio edificado, ou seja, refere-se aos bens de natureza 
material, denominado “pedra e cal”.  
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De acordo com Cafeteira (1997, p. 4), “São 10 hectares de área urbana, totalmente 

recuperada, incluindo 15 quadras beneficiando cerca de 200 imóveis, além de vários 

monumentos isolados”, também restaurados, onde se destacam grandiosas e imponentes 

construções do século XIX que presenciaram o avanço, o declínio e a retomada da cidade no 

percurso pelo tempo, destacando-se a Fábrica Canhâmo, o Convento das Mercês, o Cais da 

Sagração, a casa do escritor Josué Montello, a Casa da Cidade de São Luís, o Palácio dos 

Leões, o Museu Histórico e Artístico, o Museu de Artes Visuais, entre outros monumentos e 

prédios arquitetônicos que compõem cidade. Desta forma, Cafeteira (1997, p.4), 

complementa: 

Turistas de todo o mundo poderão, doravante, ter impressão oposta ao que se 

presenciava até recentemente e reconhecer o esforço e capacidade de nossa gente em 

defesa da memória e do patrimônio cultural do Maranhão” [...] Isso é 

desenvolvimento, é cultura, é progresso sem desrespeitar a nossa história.  

 

Assim, aos poucos a cidade foi retornando aos padrões de outrora. Possibilitou-se 

refazer um novo cenário que passou a ser frequentado por pessoas de todo o mundo. A 

reconstrução do bairro da Praia Grande, devolveu a autoestima da comunidade, gerando-se 

também emprego e renda; foi aos poucos despertando interesse das pessoas pela herança 

material e imaterial, por meio da diversidade cultural que se expressava em pontos 

diversificados, tais como praças, centros culturais, galerias, restaurantes, museus, cinemas, 

teatros, ruas, becos e sobrados. A intenção era de promover o acesso da população e de seus 

visitantes aos diversos bens e serviços que a região central da cidade oferecera, além de 

participação em manifestações da cultura popular, tais como, as festividades, a gastronomia 

típica, o artesanato entre outras peculiaridades que até hoje, só se encontram em terras 

maranhenses.  

Seguindo esse ritmo de desenvolvimento, o projeto de revitalização chegou a sua 

4ª etapa que ocorreu entre os anos de (1991 e 1995). Período administrado pelos governos de 

João Alberto (1990-1991), Edson Lobão (1991-1994) e José de Ribamar Fiquene (1994 -

1995). Essa fase marcou a consolidação dos investimentos em preservação do patrimônio. A 

partir dessa etapa, foi possível observar a política de habitação sendo implementada, surgindo 

medidas referentes ao projeto-piloto de habitação, contudo, na prática, pouquíssimos prédios 

foram restaurados para a finalidade residencial, uma vez que, o déficit habitacional já era 

crescente na cidade.  

A razão que explica o referido fato foi de que as atenções, nessa época se, 

voltaram para reparar e reformar prédios que exigiam procedimentos mais especializados, 

pois se tratava de prédios com amplitude territorial, e os investimentos, que giravam em torno 
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de 30 milhões de recursos próprios do tesouro estadual, fazem parte dessa etapa, sendo 

realizadas intervenções de importantes prédios da capital, como na Fábrica de Tecidos Rio 

Anil e do Teatro Artur Azevedo. (ANDRÈS, 2006, p. 152). 

Em outro momento já na 5ª fase do projeto que foi executada entre os anos de 

1995 e 2002, já na administração pertencente ao governo de Roseana Sarney.  

Esse período foi o mais duradouro: cerca de oito anos, Isso favoreceu a 

continuidade das ações que já estavam por se desenvolver nas administrações anteriores. 

Inúmeros investimentos e parcerias foram-se consolidando, no intuito de se desenvolver uma 

intensa campanha na inclusão da cidade na lista do Patrimônio Mundial da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).  

Destarte, inúmeras obras preservacionistas e de reestruturação foram se 

multiplicando, e dessa forma, diversos documentos foram enviados confirmando a 

candidatura da cidade para concorrer ao título de Patrimônio da Humanidade. Por isso, a 

atuação e a parceria dos governos, comunidade e investidores, garantiram a São Luís o título 

de Patrimônio Cultural da Humanidade, que ocorreu no “[...] decorrer do ano de 1997, 

segundo decisão da Assembléia Geral do Comitê do Patrimônio Mundial daquela Instituição, 

reunida em Nápoles na Itália, em 4 de dezembro de 1997.” (BRASIL, s.d.). A eleição da 

cidade ao referido título se deu também porque ela possui características específicas que se 

mantiveram preservadas no decorrer do tempo.  

Conforme isso, destacam-se três dos principais critérios avaliados pela comissão 

da UNESCO que ajudaram a capital maranhense a conquistar esse título: É testemunho 

excepcional da tradição cultural: Mantém preservado um conjunto arquitetônico colonial na 

capital em sua capital, certificando a presença dos colonizadores portugueses no século XVIII 

e início do século XIX. Sua arquitetura é formada por remanescentes dos séculos XVIII e 

XIX, suas estreitas ruas possuem linhas que se caracterizam pela forma ortogonal, formando 

pequenas quadras, onde as construções obedecem a um padrão de altura.  

É possível observar a imensidão deste acervo, tendo em vista que “No centro 

histórico somam-se cerca de 4.000 imóveis predominantemente civis, de valor patrimonial, 

pelas peculiares soluções tipológicas, de revestimento das fachadas em azulejos e distribuição 

interna.” (BRASIL, s.d., p.4).  Inclui-se também, o patrimônio azulejar que reporta a história 

da Humanidade. 

 Esse acervo é composto por azulejos oriundos de diversos países, tais como: 

Inglaterra, Alemanha, Espanha, e França. Apresentam técnicas distintas que caracterizam 

também os fazeres e saberes de povos de diferentes países. Essas peças foram trazidas para 
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1. Tombamento Federal, área responsável 

pelo IPHAN 

2. Área protegida pela UNESCO; 

3. Área de proteção estadual. 

compor a decoração, e soma-se a isto, a sua indispensável utilidade térmica e ambiental que 

está peça de vidrados de cerâmica também possuí. Ainda hoje, é possível perceber que poucos 

azulejos apresentam suas características originais preservadas.  

A cidade possui também um traçado urbano preservado: o plano de urbanização, 

realizado pelo engenheiro Francisco Frias de Mesquita, para a construção do Centro Histórico 

deu a ela um aspecto de regularidade geométrica, talvez o primeiro a ser realizado no Brasil. 

“Essa malha urbana ortogonal no sentido norte-sul representava, na época, uma modernização 

considerável em relação ao estilo medieval de ruas estreitas e tortuosas que os portugueses 

adotaram em outras cidades brasileiras.” (IPHAN, s.d., p.5). A cidade possui uma divisão bem 

característica, que evoca forte conotação lusitana, confirmando um modelo usualmente 

adotado pelos colonizadores, tais como: cidade alta: onde se localizam os prédios 

administrativos, militar e religioso e a cidade baixa: associadas ao comércio e as funções 

marítimas. 

Apresenta importância histórica cultural para a humanidade, como se pode 

observar, a cidade possuí diversas características originais que carregam e expressam uma 

amplitude histórica e preservação de saberes e fazeres populares seculares, além de grandes 

sítios históricos, e a natureza característica da região. Assim, para entender-se melhor a 

dinâmica das áreas de tombamento do Centro Histórico de São Luís, cumpre destacar a figura 

que ilustra o mapeamento dessa área, conforme se observa abaixo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Figura 8 – Área de tombamento da região central da cidade de São Luís. 

 Fonte: IPHAN (2006) 
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Desta forma, observa-se que a colonização portuguesa edificou um legado cultural 

que apresenta uma média de 1.369 imóveis, em um perímetro tombado por órgãos estaduais e 

federal, distribuídos nos bairros e espaços da região Central, tais como Praia Grande, 

Desterro, nas Praças João Lisboa, Carmo, Antônio Lobo/Santo Antônio e São João. Sabe-se 

que desde a década de 40 já ocorria o tombamento de prédios isolados, mas foi somente na 

década de 70 que as ações do IPHAN se intensificaram, e desta forma, inicialmente, foram 

tombados os prédios da Academia Maranhense de Letras e a Fonte do Ribeirão; logo depois, 

o Largo do Desterro, a Praça Benedito Leite, a Praça João Lisboa, e por fim o conjunto 

arquitetônico, histórico e paisagístico da cidade de São Luís. (O IMPARCIAL, 2015). 

Em seguida, as ações foram transcorrendo para a 6ª etapa ocorrida entre os anos 

de 2002 e 2006, sendo realizadas algumas revitalizações de prédios tombados, dentre eles 

quatro casarões que foram adaptados para o uso residencial, totalizando 23 apartamentos para 

servidores públicos estaduais. Essa etapa deu importância ao processo de habitação e 

movimentação do comércio no local, incentivando a socialização da população através do 

turismo e lazer naquele ambiente, registrasse também a instalação de mais cinco 

estabelecimentos de ensino. Assim, essa etapa teve alguns retrocessos e muitas obras no 

entorno da região central da cidade ainda se encontram paralisadas e subprojetos se encontram 

cessados. 

Entretanto, conforme se constatou durante a pesquisa, pôde-se observar as 

relevantes e imprescindíveis contribuições que a comunidade, os órgãos de defesa pública ao 

patrimônio e os agentes administrativos, que uniram esforços e parcerias para reestruturar, 

preservar e manter erguido o “Centro Histórico com seu conjunto vasto de 270 hectares de 

área urbana e possivelmente a maior do Brasil que passou por décadas e décadas de 

abandono.” (CARVALHO, 2013, p, 11). 

Destaque-se, portanto, que a comunidade é um agente transformador e que precisa 

agir juntamente com o poder público para a preservação e manutenção de seu patrimônio, 

uma vez que, como comprovado nas ações do Programa de Revitalização do Centro Histórico, 

que apesar de pequena contribuição, a população foi um forte parceiro deste projeto, 

outrossim é preciso que a sociedade mantenha-se constantemente inserida em ações de 

interesse público. Em entrevista cedida ao trabalho de pesquisa de Chaves (2011). Houve 

ações do engenheiro Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrès, que atuou como coordenador 

geral durante a maior parte das ações do Programa de Preservação e Revitalização do Centro 

Histórico de São Luís,  mais conhecido como Projeto Reviver. Fez um balanço e uma análise 

sobre a importância da atuação das pessoas comuns, em ações deste tipo.  
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Segundo Andrés apud Chaves (2011, p.66). “Vejo que a participação da 

comunidade foi tentada de todo jeito, e percebi que quanto mais participação da comunidade 

mais possibilidade de sustento tem o programa.” Ele destacou-se três casos: no primeiro a 

falta da ação cidadã em interferir no relatório do engenheiro mandado pela UNESCO resultou 

no arquivamento esquecimento deste projeto.  O segundo momento diz respeito às ações 

desenvolvidas por Gisinger, que, através de seu relatório e diversos desenhos, acabou por 

envolver diversas pessoas, reunindo-as em um seminário que resultou no nascimento do 

projeto. Assim, o terceiro momento refere-se às ações do programa efetivamente saindo dos 

papéis. Confirmou-se a atuação da sociedade na época que tomou para si esse compromisso 

com o patrimônio, mas que ainda precisa-se incorporá-lo para si, ou seja: desenvolver o 

sentimento de pertencimento, identidade e cidadania. Assim, Andrès (2011 apud CHAVES, 

2012, p.66) corrobora ao enfatizar a seguinte observação: 

 
Que o projeto durou muito mais por ter uma participação muito maior da sociedade, 

mas que ainda não foi o suficiente devido à população de não ter incorporando o 

patrimônio como seu. Daí, quando vem um governo e abandona tudo, apenas alguns 

artistas fazem protestos na fonte e a população como um todo fica indiferente, isso 
porque perdemos a cultura, não damos valor a isso, estamos alheios ao nosso 

tesouro, nossa cidade é um tesouro que não se resume apenas a Praia Grande.  

 

Pelo exposto, observa-se inclusive a participação dos sucessivos governadores do 

Estado do Maranhão a exemplo de como João Castelo, de Epitácio Cafeteira e de Roseana 

Sarney, que atuaram durante o período de planejamento e execução do Programa de 

Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís, no período compreendido entre 

1970 a 2006, os quais diferentes de muitos governos que paralisam obras de um determinado 

projeto, positivamente deram continuidade e garantiram a inclusão da Cidade como 

Patrimônio Cultural da Humanidade. 

Esse projeto foi, acima de tudo, um trabalho estritamente coletivo que perdurou 

por um longo período para que o mesmo de fato acontecesse. 

 O que se torna lamentável é o atual abandono do Centro Histórico em pleno 

século XXI, sendo desta forma observado um retrocesso que já influencia até na perda do 

título de “Patrimônio Cultural da Humanidade”, se não houver nenhuma interferência, tanto 

por parte da comunidade e principalmente dos órgãos administrativos que devem buscar a 

melhor forma de resolver problemas estruturais e sociais acerca do patrimônio.  

Percebe-se que muito desses problemas se agravam também pelo simples fato de 

ações preservacionistas impostas por algumas instituições públicas responsabilizarem o 

descaso do Centro Histórico apenas aos populares, defendendo a falácia de que o povo não se 
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reconhece neste ambiente. E se escondem através de um discurso em que não analisam 

criticamente as suas ações como administração pública, para que os conflitos gerados sejam 

solucionados de forma construtiva, estabelecendo-se um diálogo constante e aberto à 

negociação entre todos os agentes envolvidos. Cumpre permitir-se de fato o respeito e a 

inclusão das pessoas que por ali, transitam, habitam, visitam e trabalham.  

Acrescentasse a isso a contribuição de Gonçalves (2007, p.214). Segundo ele. 

 

Um patrimônio não depende apenas da vontade e decisão políticas de uma agência 

de Estado. Nem depende exclusivamente de uma atividade consciente e deliberada 
de indivíduos, ou grupos. Os objetos que compõem um patrimônio precisam 

encontrar ‘ressonância’ junto a seu público.  

 

E assim, permitir reflexão sobre os problemas, e trazer uma solução que beneficie 

todos os agentes envolvidos nesse processo, a fim de contornar e amenizar as problemáticas 

discutidas sobre a preservação do patrimônio cultural.  

Desta forma, é importante ressaltar que qualquer medida ou intervenção 

protecionista relacionada aos bens culturais, seja na área educativa, seja na política ou seja na 

econômica, sempre se necessitará da participação de toda a população, neste processo 

construtivo, para que se obtenha um resultado satisfatório e ao mesmo tempo, estabelecer um 

diálogo produtivo, criando-se um ambiente propício para exercer a criticidade das ações 

praticadas tanto por parte da sociedade como do governo, na emergência de se trazer soluções 

consistentes que resolvam efetivamente os problemas relacionados ao patrimônio cultural, de 

forma a facilitar-se a inclusão de investimentos e incentivos no entorno destes espaços 

histórico-culturais. E, assim estabelece-se um discurso democrático que resulte em ações e 

parcerias voltadas ao bem comum da sociedade, onde não prevaleça um discurso que não leva 

a lugar nenhum, onde todos esperam acontecer, mas, que realmente, se faça acontecer.  

Por isso, ao verificar a atual situação deste cenário, é imprescindível a inclusão 

dos bens culturais ludovicenses, tido também como o Patrimônio Cultural da Humanidade 

como ferramenta educativa para que se multipliquem novos olhares, e ao mesmo tempo 

desenvolver-se uma construção democrática das ações de forma articulada e conjugada entre a 

sociedade e os agentes públicos, de forma a permitir uma reflexão critica construtiva acerca 

dos bens culturais e também pelos seguintes critérios que serão discutidos nas páginas que se 

seguem. 
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1.2 O patrimônio cultural presente no Centro Histórico ludovicense como ferramenta 

educativa 

 

O patrimônio cultural ludovicense cristaliza a maneira de ser e viver de seu povo. 

Reflete as ações do cotidiano e as especificidades de sua cultura, observados facilmente em 

suas manifestações populares, traduzidas em forma de objetos, monumentos e símbolos 

carregados de valores e sentidos. Esse processo de construção histórico-cultural possibilita 

revelar a gênese e a identidade de seus nativos. Por isso, preservar, divulgar e manter 

informações referentes a estas temáticas torna-se, um compromisso também com a história da 

humanidade. 

No entanto, é possível constatar no percurso da humanidade que diversas 

transformações vão acontecendo em relação ao homem, espaço e tempo, e desta forma, 

muitas características que envolvem as especificidades culturais de um determinado povo, se 

adaptam e se modificam nessa relação temporal e atemporal, pois vivemos em uma sociedade 

que avançou tecnologicamente, permitindo-se as trocas de informação e ensinamentos sobre 

uma determinada cultura e seus objetos.  

Facilitando-se a comunicação através de ferramentas de comunicação e 

informação que a tecnologia da época permite utilizar, facilitando-se desse modo, a 

aproximação de pessoas e de diferentes culturas. Por um lado, essa situação é vista como uma 

possibilidade integradora em uma sociedade globalizada, mas, por outro lado, muita das vezes 

pode ser um meio totalmente ameaçador a uma determinada cultura, quando existe a intenção 

de padronizar determinados valores e comportamentos, seguindo o modelo de uma cultura 

dominante. Nesse aspecto, Fonseca apud Ferraro e Nascimento (2017, p.93). Destacam que: 

 
Hoje mais do que nunca, fica evidente que as diferenças e as diversidades culturais e 

naturais necessitam encontrar seus espaços de discussão, tanto na academia como na 

sociedade. Na era da globalização cresce o sentimento de quanto unificação cultural, 

de padronização das técnicas, de homogeneização dos costumes. Contrapondo-se a 
esse movimento de padronização e pasteurização, passou-se [...] a se incentivar o 

processo de descoberta e valorização dos aspectos, locais e regionais das sociedades, 

trazendo novos olhares para temáticas como memória, cultura e patrimônio.  

 

Com base no exposto, é preciso notar a historicidade e a tradição como recursos 

imprescindíveis ao desenvolvimento de uma nação, valorizando a preservação, a divulgação e 

a manutenção de suas identidades. A educação patrimonial permite, nesse contexto, o 

envolvimento do cidadão com a sua origem histórica e cultural, assim como permite que o 

indivíduo relacione suas atividades cotidianas com as tradições de sua comunidade, a fim de 

resultar no envolvimento e na apropriação dos bens culturais e concomitante a isso. Tecer 
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relações integradoras através de um diálogo com a comunidade, onde se estabeleça uma 

relação de pertencimento para que a atuação dos envolvidos seja de criticidade em meio à 

diversidade cultural e ao grande fluxo de informações absorvidas. Esse fato facilitará a 

construção de uma autonomia para que ele se coloque a favor de transformações que 

beneficiem e valorizem de forma democrática o grupo social ao qual está inserido e desta 

forma permite- se trabalhar conceitos práticos sobre cidadania. Como se pode perceber com 

base nas observações de Figueira e Miranda (2013, p.65). 

 

Por isso, a construção da cidadania, tarefa árdua, complexa e permanente nos dias 
atuais, exige uma educação que possa dar conta da imensa complexidade da 

realidade social do país e das responsabilidades e dos diretos de todos os cidadãos 

brasileiros, no que tanto aos aspectos da vida privada dos indivíduos como às suas 

relações com a sociedade e com o meio ambiente.  

 

A educação patrimonial, nesse sentido, orienta as ações pedagógicas, visando-se 

construir atividades conceituais e práticas por meio de elementos que se apresentam no 

cotidiano histórico e cultural dos discentes, e fazendo com que eles se relacionem com as 

transformações que acontecem na sociedade e na relação que os indivíduos estabelecem com 

o meio social. Ter uma próxima relação com a cultura regional na qual o cidadão está inserido 

o ajudará a ampliar olhares sobre aspectos que estão próximos e ao mesmo tempo distantes. 

Assim, o indivíduo não apenas construirá conceitos e referências sobre uma 

cultura específica, quanto como também valorizará o que ele já carrega consigo, pois já nasce 

atrelado a um cotidiano histórico-cultural, carregando desde o nascimento símbolos, objetos e 

significados que o identificam e o inserem desde o início de sua vida a um determinado grupo 

social e cresce multiplicando referidos comportamentos e manifestações culturais. Desta 

forma, ter acesso aos bens culturais é dialogar com o seu interior, construindo uma identidade, 

desenvolvendo experiências sensíveis que o permitirá, ampliar novos olhares sobre a sua 

própria cultura e sobre a sua própria existência. Percebe-se, no entanto que: “A cultura é 

eminentemente dinâmica, transmite-se e aprende-se, é nesse processo de socialização que 

aprendemos a se tornar parte do grupo ao qual pertencemos, onde vamos adquirindo uma 

identidade” (GRUNBERG, 2007, p. 160). 

Deste modo a educação servirá de apoio para que tudo isso se construa, pois, a 

mesma tem o compromisso de desenvolver pessoas críticas, autônomas e democráticas, 

garantindo uma boa convivência e atuação no meio social. 

 E ainda, segundo Casco (2006, p. 2)  

 
Elaborar projetos educativos voltados para a disseminação de valores culturais, 
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formar mecanismos de resgate, preservação e salvaguarda, assim como para a 
recriação e transmissão desse patrimônio às gerações futuras é, sobretudo, um 

projeto de formação de cidadãos livres, autônomos e sabedores de seus direitos e 

deveres.  

 
No entanto, como forma de se trabalhar aspectos ligados à diversidade cultural. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais incorporam os temas transversais à prática docente, 

observando a necessidade de trabalhar as especificidades, tão marcantes e que constituem o 

povo brasileiro. Pois esses temas, presentes nos PCNs, objetivam a inserção de temáticas 

referentes ao reconhecimento da diversidade sociocultural brasileira, através do resgate e 

valorização dos patrimônios de cada região do país. Os temas transversais abordam assuntos 

como a Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. (PCN, 1998).  

No âmbito desses temas, a pluralidade cultural está intimamente relacionada com 

a educação patrimonial que acabou por intensificar o seu caráter interdisciplinar. Permite-se 

um diálogo construtivo com as produções artísticas, culturais e históricas que o simples 

acesso e interação com o patrimônio cultural promovem ao indivíduo.  

Portanto, de acordo com Bergmann (1990, p.35), “[...] a realidade deve ser sempre 

questionada, considerada, ordenada e analisada a partir de determinados procedimentos 

metodológicos”. Por isso, uma prática educativa através do patrimônio, pautadas nessas ações, 

facilitará que os discentes desenvolvam também ações de pesquisa-ação, sobre o repertório 

cultural e os espaços visitados, ou seja: neste caso no Centro Histórico da capital maranhense, 

onde os alunos participarão ativamente das descobertas e das experiências estéticas durante o 

contato com patrimônio que lhes pertence, elaborando-se inclusive o seu próprio 

conhecimento, pois eles estarão exercitando práticas de ensino e aprendizagem, que permitirá 

que reflitam sobre suas ações na vida em sociedade. 

 É notório que trabalhar a temática da pluralidade cultural na escola nunca foi uma 

função fácil, pelas questões sociais e particulares que cada indivíduo carrega e defende, assim, 

temas que reflitam o pensar e discutir sobre assuntos corriqueiros e complexos de dialogar e 

discutir socialmente, tais como a religiosidade e a sexualidade, por exemplo. Estes assuntos 

devem ser mediados de forma que todos os alunos expressem suas opiniões, mas acima de 

tudo respeitem as opiniões alheias e contrárias a sua, promover debates racionais, 

democráticos e construtivos de ações de cidadania. O alvo é entender que a escola e a 

comunidade são formadas por pessoas que constroem realidades diferentes do que em muitas 

vezes são impostas dentro de casa.  

Entretanto, diversas problemáticas encontradas atualmente no entorno do Centro 

Histórico servirão para discussão e análise, e, desta forma, utilizar esses recursos para 
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trabalhar temas mais próximos à realidade dos alunos. Através da proximidade com elementos 

sociais, culturais, históricos e artísticos em constante sintonia e comunicabilidade.  

Aproximando os indivíduos com a realidade escolar, aos problemas e diversidades 

existentes também nesse espaço, assim, como os fazer observar os acontecimentos existentes 

no local onde vivem, a fim de promover um censo crítico e ao mesmo tempo o respeito aos 

saberes em circulação, dentro e fora da escola, levando em consideração e valorização os 

aspectos culturais, apreendidos dentro de casa e na comunidade. Desta forma. Grunberg 

(2007, p.160), corrobora o tópico afirmando que: 

 
A cultura não é entendida como sendo apenas erudição, conhecimento, mas todo o 

processo de criação que resulta em formas específicas de ser e viver. Toda 

comunidade produz cultura. Sua forma de construir meios para sua sobrevivência, 
sua linguagem, os rituais que criam para celebrar suas datas especiais, suas festas e 

comidas típicas, enfim tudo aquilo que a representa e diferencia das demais 

comunidades é sua cultura.  

 
Vivenciar o patrimônio ludovicense presente no acervo de ambientes públicos e 

privados é uma forma de conduzir os alunos a fazer uma leitura de mundo, observando 

características e aspectos de sua cidade, do seu povo e de si mesmo. Cumpre desenvolver um 

constante senso crítico, modificando sua realidade, ou seja: é possível inventar, reinventar e 

transformar-se. Como se percebe nas palavras de Pesavento (2002, p.26) 

 

Uma cidade inventa seu passado, construindo um mito das origens, descobre pais 
ancestrais, elege seus heróis fundadores, identifica um patrimônio, cataloga 

monumentos, transforma espaços em lugares com significados. Mais do que isso, tal 

processo imaginário de invenção da cidade é capaz de construir utopias, regressivas 

ou progressivas, através das quais a urbis sonha a si mesma.  

 

Nesse sentido, verifica-se a prática educativa de forma dinâmica no momento em 

que ela instiga inúmeras descobertas e permite transformar a realidade, assim, ao utilizar os 

bens tangíveis e intangíveis que compõem o acervo da diversidade cultural ludovicense 

contribui-se para que a educação patrimonial adquira uma inserção real no currículo escolar, 

proporcionando relação de troca, memória e coletividade.  

Propicia, no entanto, desenvolver um trabalho que facilite a inclusão da temática 

da transversalidade na prática docente, estabelecendo-se, nas ações educativas, uma relação 

entre aprender na realidade e com a realidade, isto é, aprender a refletir sobre os fatos 

apreendidos na existência do cotidiano humano. (BRASIL, 1997, p.40). Entretanto, utilizar o 

patrimônio cultural regional ludovicense, como ferramenta educativa, permitirá que eles 

experenciem aspectos físicos e diversas experiências estéticas. Assim, observa-se segundo 

Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p.8) que:   
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A exploração dos monumentos históricos, através de caminhada pelo Centro 

Histórico oferece inúmeras possibilidades de aprendizagens, como por exemplo, 

ajuda a percepção dos alunos através da identificação de sons, cheiros, texturas, 

medidas, sensações em relação aos edifícios, as ruas, e aos espaços públicos, praças, 
largos, etc.  

 

Desta forma, essa ação pedagógica visará estabelecer ligações entre o currículo 

formal e a realidade do cotidiano por meio das experiências dos sentidos, sendo esta, portanto, 

uma ferramenta indispensável e pouco trabalhada no cotidiano escolar, regrado e acelerado.   

Nesse quesito a Arte se coloca como uma disciplina que enseja uma forma 

diferenciada de perceber o mundo, além de refletir racionalmente sobre questões da vida, só 

que de forma totalmente sensível e poética, facilitando que os discentes elaborem criações 

baseadas em percepções críticas, construtivas e estéticas. Destarte aprende-se através de uma 

poética do cotidiano. De acordo com Brasil (1997, p.15) 

 
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção 

estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência 

humana: O aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar 

formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e 
pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas.  

 

O ensino pode ser construído através de um processo vivo e perceptível por meio 

do diálogo com a cidade, mostrando que a matéria e a imaterialidade podem juntar-se e 

construir uma essência didática diferenciada, promovendo uma aprendizagem significativa. 

O trabalho com ações do educar através, do patrimônio promove práticas 

pedagógicas interdisciplinares, assim, diversas áreas do conhecimento, presentes no Currículo 

obrigatório da Educação brasileira. Podem usufruir dos inúmeros acervos e espaços, histórico-

culturais presentes em qualquer cidade, tais como praças, ruas, museu, galeria e etc., assim o 

cotidiano escolar, assume o cotidiano da cidade, fazendo-se perceber que “a cidade favorece a 

arte, é a própria arte” (MUMFORD, apud ARGAN, p. 73), sendo reconhecida como uma 

fonte de aprendizagem.  E, dessa maneira, passa a estabelecer conexões intensas e duradoras, 

promovendo um ambiente de pertencimento aos bens culturais. Permite-se de fato que a 

educação se amplie e não seja traduzida como uma simples reprodução do mundo, mas, 

estabeleça um processo construtivo, onde é totalmente possível de dialogar, interagir e 

construir relações pessoais com o conhecimento.    

A participação do sujeito em manifestações culturais ajuda a aproximá-lo de sua 

cultura, percebendo-se também com um corpo vivo dessa construção cultural e que também é 

produtor de objetos e ações repletas de signos e significados. Assim, na concepção de 

Figueira e Miranda, (2013, p.120).   
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O aluno torna-se capaz de reconhecer e de vivenciar a cultura no local que habita, de 
forma a criar vínculos com a memória de sua localidade e, dessa forma, de construir 

sua identidade social e cultural.[...] a educação patrimonial, ao instigar o 

aprendizado do processo cultural com base em suas variadas manifestações, desperta 

no estudante a curiosidade de compreender a experiência coletiva do espaço que 
integra. 

 

Desta forma, o discente pode observar e vivenciar que tanto a materialidade e a 

imaterialidade do patrimônio cultural estão presentes em sua cidade. Não podem ser 

observada de forma separada, mas sim como práticas que se complementam e se encontram 

inter-relacionadas, Apesar de apresentar características específicas uma dependerá da outra 

para existir. Percebe-se que a cultura é uma criação da humanidade. Assim, a cultura imaterial 

depende que ocorra uma interação social para que a mesma exista, pois trata-se de um 

fenômeno que deve ser percebido. Já a materialidade geralmente está atribuída a um objeto ou 

monumento que possui dimensão concreta. Desta forma, cabe destacar que, recentemente, 

duas manifestações culturais típicas do Maranhão receberam o título de Patrimônio Imaterial 

Brasileiro: o Tambor de Crioula, no ano de 2007, e o Bumba meu boi, em 2011. E, desta 

forma, certifica-se a importância e a riqueza da diversidade cultural regional.  

Portanto, ao entrar em contato com o acervo cultural local, o aluno torna-se um 

parceiro da sua comunidade capaz de reconhecer e vivenciar a sua cultura. Certamente 

reconhecerá, identificará e promoverá ações de preservação e de cidadania, pois os objetos, 

monumentos e manifestações culturais carregam parte da nossa história e da nossa memória. 

Mantê-los preservados é um exercício de solidariedade e de fortalecimento de identidades. 

Destarte, diversas ações e instituições também carregam esse compromisso com a 

memória da cultura material e da cultura imaterial. Observa-se, neste sentido, o quão 

importante é a função dos museus, centros culturais, galerias e outros espaços dedicados à 

preservação, memória, conservação, pesquisa, estimulando a comunicação de saberes e 

fazeres. Em qualquer localidade podem ser criados ambientes que abriguem conteúdos 

significativos para uma comunidade, seja disponibilizado em meio físico ou virtual, a 

contemporaneidade, portanto, permite o surgimento e acesso de bens patrimoniais em meios 

eletrônicos, o que torna essa era digital totalmente democrática, possibilitando a utilização das 

mais variadas formas de se trabalhar também com as tecnologias. Assim, percebe-se que: 

Tais dispositivos tecnológicos tem contribuído sobremaneira para as ações 

educativas dos museus em conexão com a comunidade e com o universo escolar. A 

comunicação virtual permite ao professor planejar visitas, incluindo essa atividade 

como estratégia pedagógica das aulas. As parcerias entre instituições museais e 
secretarias municipais e estaduais de Educação criam possibilidades para a 

elaboração de interessantes projetos voltados à educação patrimonial. (FIGUEIRA; 

MIRANDA, 2013, p.151).   
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Contemporaneamente, os professores necessitam buscar novas metodologias que 

facilitem a interação e participação dos discentes que não se satisfazem em copiar modelos e 

comportamentos adquiridos e baseados no ensino totalmente tradicional, que consiste em 

sentar e copiar conteúdos. De acordo com Freire (1996, p. 70). “Enquanto a prática bancária, 

como enfatizamos, implica uma espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, 

a educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica um constante ato 

de desvelamento da realidade.” Portanto, é necessário sair dos muros da escola e adentrar em 

experiências de aprendizagem do ambiente externo. 

Como por exemplo, inserir os alunos nos espaços culturais da cidade, mas para 

isso é necessário também que estes locais estejam acessíveis a todos, por isso, precisam 

integrar de forma constante na política administrativa dos espaços culturais projetos 

educativos, que estabeleça parceria com a escola, a comunidade e as Secretarias de Educação. 

Assim, a prática de mediação educativa, nos ambientes culturais da cidade , ajudam a inserir o 

indivíduo em um contato direto com a cultura, acessados em diversos formatos midiáticos, 

tais como imagens, sons e audiovisuais  presentes nos acervos desses ambientes expositivos.  

Estes necessitam ser disponibilizados também de forma digital em sites 

institucionais destas casas culturais, como forma de promover uma amplitude democrática 

destes conhecimentos. Pois, em muitos espaços a acessibilidade de forma presencial é 

praticamente dificultosa e as pessoas portadoras de necessidades especiais também precisam 

ser inseridas nestas ações de mediação, cultural e educativa. Assim, exerce-se a importância 

de existir políticas públicas que integrem todas as pessoas nesses e outros espaços.  

Além de tudo isso, o planejamento e a formação do professor para promover esse 

ensino são imprescindíveis para que a visita nesses espaços, realizadas tanto de forma 

presencial e não presencial, seja totalmente proveitosa, de forma a promover o acesso aos 

bens culturais e possibilitar ampliar o repertório cultural de seus alunos. Pois, é muito 

recorrente que mesmo fazendo parte da comunidade, algumas informações acabam por se 

tornar conhecimentos novos adquiridos pelos alunos.  

Leve-se em consideração que na cidade de São Luís, cada elemento que compõe a 

estrutura de sua cultura é carregado de diversidades, e sempre se tem algo que vai sendo 

descoberto a cada momento que um determinado objeto é pesquisado, pois cada pedra desta 

cidade é carregada de histórias e de memórias que merecem ser contadas e recontadas, 

utilizando-se a paisagem como ferramenta educativa. A propósito o IPHAN (2009, p.) 

esclarece que: 
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A paisagem cultural foi regulamentada pelo IPHAN por meio da Portaria nº 127, de 
30 de Abril de 2009. Assim, atualmente, patrimônio cultural abrange bens imóveis e 

conjuntos urbanos, bens móveis e integrados, sítios arqueológicos, patrimônio 

imaterial, paisagem cultural, acervos museológicos, bibliográficos, arquivísticos e 

audiovisuais. A política de preservação deste patrimônio envolve intervenções 
físicas de conservação e restauração, mas também ações de valorização dos bens de 

modo que seja resgatada sua relação de memória e afeto com a comunidade.  

 

Percebe-se ainda que o patrimônio cultural, localizado no Centro Histórico 

ludovicense abrange bens materiais e imateriais, que permitem aos estudantes, pesquisadores 

e comunidade em geral a valorizar as manifestações culturais, presentes em elementos que 

dialogam com as transformações ocorridas na trajetória histórica. Percebendo-se este 

patrimônio como algo vivo e indissociável do viver em sociedade.  

Como se observa, por meio dos pressupostos acima citados. O Centro Histórico 

possui um enorme acervo presente em seu patrimônio histórico-cultural, que pode e deve 

servir de ferramenta para diversas práticas educativas. O centro antigo da cidade é uma 

ferramenta imprescindível para se trabalhar em aspectos que dialogam com o cotidiano e a 

história dos discentes, ensejando-os a entender melhor a dinâmica deste patrimônio cultural, 

destacando diversos pontos turísticos, ou seja: começando a falar sobre os locais onde a 

cidade e a sua história nasceu. E por ser esta cidade agraciada por um legado cultural. 

composto de bens materiais, imateriais e naturais.  

Podem-se utilizar inúmeras referencias para construir um conhecimento que 

envolva diversas práticas educativas interdisciplinares dentro da paisagem cultural, composta 

de inúmeros elementos que constroem diariamente a identidade da população ludovicense e 

apesar da extrema importância, infelizmente alguns desses objetos e monumentos se desvelam 

em um constante desinteresse e desconhecimento, pelo fato de que poucos sabem a 

importância que este bem representa para a humanidade, o que afasta e excluí muitos do 

conhecimento de suas trajetórias históricas, e consequentemente, a cada dia um pouco dessa 

memória vai-se degradando com os bens que cotidianamente se desfazem, deixando 

simplesmente de existir.  

O que se pode observar também é que muitos desses problemas seriam facilmente 

solucionados se houvesse uma valorização destes bens patrimoniais também por parte do 

poder público que limita a participação da comunidade também na tomada de decisão sobre 

projetos de valorização que não incluem a todos. Inclusive estabelecer desde as séries iniciais 

da Educação Básica a acessibilidade destes conhecimentos, além de possibilitar uma 

constante formação continuada de profissionais e educadores, a fim de multiplicar ações 

positivas sobre a preservação e manutenção do patrimônio cultural.  
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Por esse motivo, são de total importância ações interventivas do educar pelo 

patrimônio no sentido de serem buscadas intervenções para a problemática de degradação 

patrimonial, colocando o sujeito como centro desse processo, através de medidas que 

explorem aspectos de identidade e de pertencimento, imprescindíveis no processo de 

educação patrimonial. Além de que é preciso entender e internalizar sentimentos referentes a 

esse patrimônio. É necessário conhecer e se sentir como membro pertencente e responsável 

desse legado cultural para que a educação patrimonial efetivamente aconteça. Além disso, 

essas práticas precisam estar constantemente inseridas no cotidiano das pessoas, pois se trata 

de um conhecimento sistemático, que precisa ser contínuo, a modificar de fato a realidade e 

transformar as ações de todos os sujeitos envolvidos. 

Contudo, é preciso inserir o indivíduo dentro e ativamente na construção de sua 

própria história para que ele se faça presente e se inclua como parte integrante desta realidade 

cultural e assim, será possível incluir o patrimônio cultural ludovicense, nas práticas docentes 

de forma interdisciplinar promovendo e articulando ideias e soluções que reflitam 

criticamente e construtivamente sobre aspectos de preservação, memória, identidade, 

pertencimento com os elementos que compõem o repertorio da cultura local. Além de 

possibilitar uma experiência sensível, através de práticas que instiguem a ampliação do olhar 

sobre diferentes objetos materiais e imateriais do cotidiano, assim como também interagir e 

apreciar diferentes espaços públicos e privados. 
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2 MEDIAÇÃO DO OLHAR: Arte-Educação e medição cultural como propostas para 

vivenciar a Educação Patrimonial. 

O termo mediação recebe inúmeros significados em diversas áreas de 

conhecimento sendo conhecido por ser um processo voltado à forma de se conduzir uma 

informação, ou uma ação. Aqui esse termo relaciona-se à definição presente em Figueiredo 

(2005, p. 1300) onde descreve que a mediação é “Acto ou efeito de mediar; intercessão; 

intervenção. (Lat. mediatia)”. Desta forma, a medição busca estabelecer um elo de ligação 

entre o objeto, ou manifestação artística e o público. Assim, o sentido de medição aqui 

empregado está associado à forma de se conduzir a educação através da arte e da cultura, 

suscitando reflexões sobre o papel do professor como mediador nesse processo de ensino e 

aprendizagem. Contudo é preciso esclarecer que o mediador não é um simples facilitador, 

mas, um profissional capacitado para estabelecer conexões proveitosas nesse processo 

educativo. 

Deste modo a arte-educação vivenciada por meio da mediação cultural propicia a 

construção de um diálogo com a cultura e a trajetória histórica individual e coletiva das 

pessoas, assim, determinados objetos culturais podem ser experenciados fazendo-se com que 

os sujeitos envolvidos nesse processo mantenham laços de afetividade e pertencimento com 

seus bens patrimoniais.  Sendo assim, a mediação cultural possibilita trocar conhecimentos 

por meio de experiências vividas com os diferentes bens culturais. Na medida em que a 

mediação cultural permite trocas estabelecidas entre ambientes, pessoas e objetos. Desta 

forma, cria-se uma conexão dialógica entre o objeto cultural, o mediador e o mediado. E ainda 

entende-se que: 

A mediação entre arte e público é uma tarefa que, quando inventiva pode ampliar a 

potencialidade de atribuição de sentido à obra, por um fruidor tornando mais 

sensível. Como facilitadora do encontro entre arte e fruidor, a mediação cultural 
precisa ser pensada como uma ação específica. Percebê-la como um canal de 

comunicação que permite seu processo. (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 2009, 

p.70) 

 

Como se observa, a mediação está plenamente associada ao processo de ensino e 

aprendizagem, pois, o professor atua como o agente mediador que promoverá essas conexões 

tão necessárias à apreensão de conhecimentos, de forma a desenvolver a criticidade e a 

empatia com as pessoas e a identificação com o ambiente vivido e experenciado na cidade, 

pois, “De nada adianta voltar os olhos para a cidade, para o cotidiano multifacetado, se os 

olhos não enxergam, se o poder de percepção não estabelece conexões, se os ouvidos não 

ouvem, se a mente não seleciona, não organiza.” (AROUCA, 2012, p.09). De certo, a Arte-

Educação através da medição com a cultura propicia trabalhar os sentidos dos discentes para 
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vivenciar a educação através do patrimônio. Isso permite a criação de um diálogo com o 

modo de viver e de ser de cada aluno, ou seja, permite desenvolver aspectos das 

especificidades culturais que cada aluno já traz consigo. Dessa maneira, se constrói o 

conhecimento em conjunto com os diversos elementos que compõe seu horizonte existencial,  

por isso, é importante estabelecer essa mediação para aguçar o entendimento dentro e fora do 

espaço escolar estabelecendo relações curriculares e extracurriculares, como descreve Arouca 

(2012, p. 10): 

Saber estabelecer relações entre o currículo formal e a realidade cotidiana é um 

dever de todos os educadores envolvidos com o processo de ensino e aprendizagem. 
Cabe à disciplina Arte, com suas especificidades na maneira de observar o mundo e 

refletir sobre ele, proporcionar um espaço voltado para descobertas tanto de criação 

quanto de percepções críticas e estéticas.  

 
Portanto, é necessário estabelecer uma associação entre o ensino e a percepção de 

mundo dos discentes a fim de promover uma mediação significativa com o seu modo de 

viver. Isso reflete também no que nos apresentaVygotsky acerca do aprendizado em que se 

valorize o processo sócio- histórico. Para ele o ser humano ao nascer carrega inicialmente 

apenas os seus recursos biológicos, a interação do indivíduo com o ambiente, com a cultura e 

com os valores sociais acarretam no processo de humanização permitindo o seu 

desenvolvimento através do convívio social estimulado pelo processo de ensino-

aprendizagem. (VIGOTSKY, 1991).  

Entretanto, o processo de mediação é constantemente construído por meio das 

experiências do indivíduo com o meio no qual ele se insere, e por isso, “a relação do homem 

com o mundo não é uma relação direta, mas, uma relação mediada [...] entre o homem e o 

mundo real existem mediadores, ferramentas auxiliares da atividade humana.” (OLIVEIRA, 

MARTHA KOHL, 2010, p. 27). Desta forma, é coerente salientar a importância da interação 

do individuo com outras pessoas a fim de construir o seu desenvolvimento. Esse conceito é 

totalmente percebido no espaço escolar em que se utiliza a mediação do conhecimento a fim 

de promover uma educação baseada no processo sócio-histórico, por isso, as atividades 

previamente elaboradas pelo professor mediador permitirá um intercambio com o 

conhecimento socialmente construído pelos discentes. 

Percebendo-se essa necessidade, a arte-educação por meio da mediação cultural 

torna-se um importante instrumento para que se vivencie a educação patrimonial, de forma 

dialogada e interativa com os elementos sócio-historicamente construídos. Pois, a mediação 

cultural implica em ações que aproximem o público, a obra de arte e outros elementos 

culturais, tornando esses objetos significativos e proveitosos a quem os observa e os 
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experiência.  Posto que “A mediação cultural agrupa o conjunto das ações que visam reduzir a 

distância entre a obra, o objeto de arte, o público e as populações”. (BEILLEROT, 2000, 

p.679). Já para Barbosa (2009, p.13), a importância da arte está justamente “[...] na mediação 

entre os seres humanos e o mundo, apontando um papel de destaque para a Arte-Educação: 

ser a mediação entre a arte e o público”.  

Diante das afirmações. É importante destacar que apesar de sermos seres 

individualizados e, ao mesmo tempo coletivos, somos influenciados pela sociedade por meio 

das relações e interações estabelecidas por meio da cultura e seus objetos, por isso a 

construção da sociedade depende da relação dialética e consciente da apropriação desses 

elementos por cada indivíduo de uma determinada comunidade a fim de garantir a sua própria 

existência. Sobre isto, Lamizet (1998, p. 9), corrobora ao discorrer que: 

 

 A sociedade pode existir apenas se cada um dos seus membros tiver consciência de 
uma relação dialética necessária entre a sua própria existência e a existência da 

comunidade: é o sentido da mediação que constitui as formas culturais de pertença e 

de sociabilidade dando-lhes uma linguagem e dando-lhes as formas e os usos pelos 

quais os atores da sociabilidade apropriam-se dos objetos constitutivos da cultura 
que funda simbolicamente as estruturas políticas e institucionais do contrato social. 

(...) É no espaço público que são levadas a efeito as formas da mediação, que trata-se 

do lugar no qual é possível tal dialetização das formas coletivas e as representações 

singulares. O espaço público é por definição o lugar da mediação cultural. 

 

Portanto, percebe-se que é no espaço que as relações estabelecem vínculos e 

agregam valores, “O espaço é hoje apenas o lugar onde as coisas acontecem; as coisas fazem 

o espaço existir” O' Doherty (2002, p.36). O espaço público é o lugar do encontro de pessoas 

e objetos carregados de significados e a interação entre os mesmos permitirá um dialogo 

significativo com a essência de cada coisa que ali se faz presente, ou seja, é necessário que 

esse espaço seja de fato um espaço a ser vivido.  

Nesse sentido, a educação patrimonial experenciada através do contato direto com 

os bens culturais propicia na formação educacional e cultural dos indivíduos, o contato direto 

com os espaços formais, não formais e informais em que a arte e a cultura se encontram 

fortalece a apreensão de conhecimentos e a ajudar o aluno a refletir sobre os lugares e as 

relações que o mesmo mantém com eles, independente de ser espaço público, privado, 

familiar ou escolar, é necessário estabelecer conexões entre o sujeito e o mundo.  

Assim sendo, levantamos aqui a importância de estabelecer as ações educativas 

mantidas no espaço público, pois a referida interação implica em aumentar o repertório 

cultural dos indivíduos, e sobre o que tange a educação para o patrimônio, as visitas mediadas 

em espaços como os museus, galerias, teatros, ruas, entre outros espaços que guardam objetos 
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simbólicos carregados de significados, ajudam a ampliar o olhar dos discentes, aguçando as 

relações estabelecidas entre o sentir e o pensar. Na medida em que, a maior parte dos 

conhecimentos são apreendidas fora do espaço escolar, portanto, saber mediar toda essas 

informações ajudarão a formar indivíduos críticos e atuantes, até mesmo porque o processo de 

aprendizagem é algo presente durante toda a fase da vida dos seres humanos e não apenas no 

período de escolarização. E por isso a visão critica sobre a realidade deve ser estimulada, 

desde a infância. 

Pensar em educação atualmente e não repensar o local em que ela pode acontecer 

limitará a assimilação do conhecimento pelo aluno, que se encontrará perdido em meio às 

inúmeras acessibilidades informativas. A importância de percorrer por espaços fora do muro 

da escola promoverá um conhecimento de certo significativo à formação integral dos alunos 

por meio de um conhecimento compartilhado com outros agentes sociais. Em meio ao mundo 

globalizado, onde as informações são acessadas a todo o momento, as coisas se desvelam por 

meio de imagens e notícias que chegam sem pedir licença e invadem o cotidiano dos 

indivíduos, a mediação desses informes é imprescindível para que os discentes se coloquem 

de forma crítica e não perca a sua essência diante de tanta carga informativa. Saber mediar 

essas informações é tão importante para que os mesmos saibam encontrar o seu lugar no 

mundo. E ainda, saber associar a globalização com a tecnologia e a cultura é imprescindível 

nesse processo mediativo cultural e educativo. 

Verifica-se, portanto, que as ações educativas precisam integrar-se com o modo de 

viver do alunado e com o seu espaço interior, fazendo um paralelo entre a realidade do aluno 

e o tempo vivido por ele, na intenção de apreender de forma significativa e que realmente faça 

sentido em meio a tanta informação. Sobre isto, nos diz Aguirre (2009, p. 160):  

 

Nossos jovens nascem e crescem numa sociedade muito complexa, que poderíamos 
qualificar de multiambiental ou multicontextual, ou seja, uma sociedade que os leva 

a conviver, simultaneamente, em diferentes contextos simbólicos – familiar, escolar, 

grupal e virtual – e pelos quais eles transitam, com tanta facilidade, que se torna 

difícil determinar com precisão o índice de impacto que cada um desses contextos 
tem, realmente, nas vidas dos estudantes.  

 

Em meio a tal complexidade de informações encontradas nos dispositivos 

tecnológicos e nos ambientes multiculturais. Verifica-se a necessidade de estimular um 

processo educativo por meio da experiência do sensível, de forma a se estabelecer uma 

educação que leve em conta à formação integral do ser humano em todos os aspectos: corpo, 

mente, pensamento e ação. Para que os alunos se posicionem criticamente em meio às 

transformações do cotidiano. Empregando reflexões críticas acerca das teorias e técnicas 
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priorizadas na sociedade contemporânea, atentando-se para a recuperação e valorização das 

relações humanas mantidas com essa sociedade multiambiental e multicontextual. 

No entanto, saber ler informações e imagens é de fundamental importância na 

contemporaneidade. Visto que, 

 
 Em nossa vida diária estamos rodeados por imagens impostas pela mídia, vendendo 

produtos, idéias, conceitos, comportamentos, slogans políticos etc. Como resultado 

de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos por meio delas 

inconscientemente. A educação deveria prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a 
gramática visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes da 

produção humana de alta qualidade é uma forma de prepará-las para compreender e 

avaliar todo o tipo de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com 

estas imagens (BARBOSA, 1998, p. 17). 

 

Nesse viés, saber mediar as informações presentes na gramática da cultura visual é 

imprescindível para que se estabeleça de fato um diálogo educativo por meio de experiências 

significativas com os diversos elementos imagéticos e culturais que se apresentam 

cotidianamente. Diversos autores ao longo das últimas décadas atentam sobre o discurso da 

leitura de imagens e a importância de sua utilização no contexto educativo, como 

possibilidades construtivas de experiências educativas capazes de desenvolver o saber 

sensível e a criticidade dos educandos sobre o mundo que os cerca.  

E ao mesmo tempo, estabelecer um diálogo com a culturalidade e seus diversos 

significados. Até mesmo porque “[...] as imagens recebem sentidos diferentes em diversos 

grupos sociais ao longo do tempo e do espaço das civilizações.” (MEDINA FILHO, p. 266, 

2013). Sendo assim, por meio da mediação cultural e educativa, é possível ter consciência das 

inúmeras formas de se entender a imagem, os objetos artísticos e as manifestações culturais. 

Essa ação mediadora torna-se imprescindível para a construção de conhecimentos revelados 

na trajetória da humanidade. Sobre isto, acrescenta-se. 

 

A imagem é, simultaneamente, cultural e transcultural, temporal, atemporal e 

simbólica. Numa sociedade globalizada e imagética é extremamente importante 

levar em conta os aspectos imagéticos de uma situação social. Como a imagem 
criada tende a ser confundida com o objeto real do mundo, ela cumpre a função de 

naturalizar um conjunto de ideias, um discurso que pode ser politicamente 

interessado ou ideológico. (MEDINA FILHO, p. 268, 2013) 

 
 

Portanto, a dinâmica da cultura visual possibilita estabelecer uma conexão com o 

presente e o passado, utilizando-se os aspectos imagéticos construídos socialmente para um 

real entendimento e análise dos fatos ocorridos na trajetória histórica dos indivíduos. Por isso, 

a leitura de imagem juntamente com o processo de mediação cultural na educação possibilita 
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vivenciar a educação patrimonial, de forma a contemplar um olhar dialógico com a  

diversidade cultural humana.   

Baseado na importância de procedimentos mediativos no processo de construção e 

assimilação de conhecimento. Tomaremos para tanto, a prática educativa da Abordagem 

Triangular enunciada pela arte-educadora Ana Mae Barbosa, que, portanto, é usualmente 

empregada na Arte-Educação para se trabalhar com a leitura de imagens, apreciação estética e 

fazer artístico, conforme relataremos a seguir. 

 
2.1 A Abordagem Triangular 

 

A arte educadora e pesquisadora Ana Mae Tavares Bastos Barbosa através de 

inquietações movidas pela necessidade de valorizar a arte e o seu ensino, levou a sistematizar 

uma nova forma de pensar a educação através da arte. Tendo como base movimentos que 

surgiram em ambientes internacionais tais como: na Escuelas de Pintura Al Aire Libre no 

Mexico: que tinha como foco a arte como expressão, exteriorizando a cultura e o mundo 

interior; a Critical Studies na Inglaterra, que valorizava a forma pós-moderna de pensar a 

Arte-Educação, e nos pressupostos trazidos pelos estudos oriundos da DBA- Discipline Based 

Art- Education nos Estados Unidos, que sistematizava o ensino da Arte em disciplinas, tais 

como a produção artística, história da arte, crítica e estética. Assim, levando em consideração 

estas referências, no Brasil, durante a década de 80, Ana Mae organiza e propõe uma nova 

forma de conduzir os conhecimentos artísticos, utilizando-se da possibilidade de planejar o 

ensino- aprendizagem em Artes através de três ações: produção artística, leitura de imagem e 

contextualização. (BARBOSA, 2012) 

Essa proposta educativa é utilizada como referência no ensino de arte no Brasil, 

de forma a compor a estrutura conceitual e a nortear as diretrizes presentes nos PCN- 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Artes. Posteriormente, a Metodologia 

Triangular, foi intitulada de proposta Triangular e atualmente chama-se de Abordagem 

Triangular, pois, Ana Mae Barbosa reformulou o título desse caminho educativo, uma vez 

que, para a autora o termo metodologia abrange um significado impositivo sobre a atuação do 

professor na sala de aula. A intenção dos pressupostos expressos na tríade da abordagem 

assume a função de conduzir o ensino de forma a sugerir direções a se seguir, e ainda, acredita 

que a metodologia utilizada na prática cotidiana da sala de aula quem cria é o próprio 

professor, que tem total liberdade para planejar suas ações e práticas educativas. E ainda. 

Sobre isso Barbosa (1998, p. 33), nos diz: 
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A triangulação pós-colonialista do ensino da arte no Brasil foi apelidada de 
“metodologia” pelos professores. Culpo-me por ter aceitado o apelido e usado a 

expressão Metodologia Triangular em meu livro A imagem no Ensino da Arte. Hoje, 

depois de anos de experimentação, estou convencida de que metodologia é 

construção de cada professor em sua sala de aula e gostaria de ver a expressão 
Proposta Triangular substituir a prepotente designação Metodologia Triangular. Em 

arte e em educação, problemas semânticos nunca são apenas semânticos, mas 

envolvem conceituação. 

 
Nesse viés, a Abordagem Triangular, assume um papel voltado a fortalecer ações 

em sala de aula que potencialize o desenvolvimento de ensinamentos por meio de recursos 

estéticos a fim de facilitar a percepção e integrar os sentidos com a forma de pensar dos 

discentes, ao permitir que se contextualize o conhecimento adquirido, seja ele, histórico, 

cultural, social e estético. Através do contato direto com esses elementos é possível 

estabelecer conexões por meio do diálogo com o mundo interno e externo dos sujeitos,  

através de uma abordagem educativa e significativa para os mesmos.  

Além disso, a criação de uma atuação metodológica crítica e emancipatória acerca 

da condução do conhecimento artístico é fruto de inúmeros entraves sobre a desvalorização do 

ensino de Artes presentes em sua cronologia, que perpassou entre idas e vindas de 

desvalorização e retrocesso, pois, chegou a ser considerado um simples processo 

expontaneísta  e sem fundamentação, até chegar a ser de fato reconhecido como componente 

curricular indispensável na Educação Básica. Sendo instituída como área de conhecimento 

obrigatório e infelizmente, ainda no século XXI, essa luta definitivamente não acabou.  

Por isso, desenvolver atitudes de valorização dessa área de conhecimento, assim 

como fez a arte-educadora Ana Mae Barbosa é imprescindível ao inserir a Arte na escola e 

como também fora dela. Saber trabalhar a imagem, a estética e os diversos elementos 

históricos socialmente construídos de forma a integrar o indivíduo à suas práticas cotidianas é 

indispensável para expor a importância dessa disciplina na contemporaneidade, até mesmo 

para que ela não venha a ser elevada a um simples fazer subjetivo, mas que se reconheça o 

desenvolvimento humano que especificamente e somente a referida área de conhecimento 

propicia, uma vez que a mesma apresenta-se indispensável na convivência humana, nas 

relações profissionais e na apropriação do mundo ao redor, permitindo integrar ensino 

pesquisa e extensão direcionados ao conhecimento em Artes. 

Sobre a abordagem Triangular Rizzi (2008, p.337), corrobora ao dizer que:  

 
[...] Abordagem Triangular do Ensino da Arte postula que a construção do 

conhecimento em arte acontece quando há o cruzamento entre experimentação, 

codificação, informação. Considera como sendo seu objeto de conhecimento, a 
pesquisa e a compreensão das questões que envolvem o modo de inter-

relacionamento entre arte e o público. É construtivista, interacionista, dialogal, 
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multiculturalista e é pós-moderna por tudo isso e por articular arte como expressão e 
como cultura na sala de aula.  

 

Desta forma, é possível estabelecer um diálogo por meio de uma livre expressão 

só que de forma articulada, consciente, crítica e emancipatória. Assim, já nos dizia Paulo 

Freire (1996, p.84) “[...] a Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas.  

Pessoas transformam o mundo” , portanto, é possível também, permitir aos arte educadores 

acreditar na transformação e no desenvolvimento social através do conhecimento da Arte e 

suas práticas.   

 

2.1.1 Eixos Norteadores: contextualização, leitura da obra de arte e apreciação 

 
A abordagem triangular, como visto apresenta a seguinte triangulação: A 

contextualização (História da Arte), Análise (a leitura da obra de arte) e o Fazer (a produção 

artística). Dessa forma os conteúdos da área de conhecimento em Arte são planejados com a 

intenção de programar ações que visem à aplicabilidade dessa tríade. Esses eixos norteadores 

irão embasar o entendimento do aluno acerca do objeto e ou da manifestação artística e 

cultural, além de desenvolver o fazer artístico criando um diálogo com a percepção estética, a 

criatividade e o cotidiano dos indivíduos. 

Não existe, portanto, uma ordem de aplicabilidade desses três pilares, eles podem 

ser aplicados em qualquer sequência e em diferentes momentos em uma mesma aula. Diante 

disto, observa-se também a possibilidade dos docentes em ampliar e adaptar essas concepções 

metodológicas de acordo com as suas necessidades e com as especificidades do cotidiano da 

sala de aula. Mas, sem perder a essência do ensino significativo da Arte. Uma vez que, a 

metodologia é um caminho a ser percorrido com domínio de conteúdo, no entanto, essa 

abordagem não limita a atuação do docente, que pode e deve inventar e reinventar as 

melhores formas de segui-la, e ainda, buscar adaptações criativas e inovadoras para se atingir 

os melhores resultados educativos.   

 

2.1.1.1 Contextualização 

 

Trata-se em situar a arte no contexto histórico social no qual os objetos e as ações 

foram produzidos. Ao mesmo tempo, dialoga com a História da Arte e aproxima o aluno de 

sua trajetória pessoal, histórica e social. Relacionando o discente com o mundo da pesquisa 

por meio da investigação do conhecimento, no momento em que ele busca resposta sobre a 
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origem de um determinado objeto artístico, situando-o no tempo e no espaço.  Aqui, “a 

História da Arte, não é tratada numa abordagem puramente cronológica e sim 

contextualizando o artista e sua obra no meio sócio cultural” (PILLAR, 1992, p. 10). 

Desta forma, a experiência adquirida por meio da investigação sobre a arte leva o 

aluno a refletir sobre as informações obtidas e sobre o caminho percorrido na trajetória 

cultural na qual o objeto artístico foi produzido.  Assim, o contato com a história da arte e 

com as produções elaboradas ao longo da trajetória cultural, permite estabelecer relações 

estéticas e relevantes ao cotidiano dos alunos.  

 

2.1.1.2 Leitura da Obra de Arte/ Apreciação 

 

O olhar do público sobre o objeto de apreciação estética traz questionamentos 

sobre a imagem ou a forma como determinada obra se apresenta. A partir de então, se 

estabelece um diálogo que vai se desenvolvendo na medida em que as relações vão se 

estabelecendo. O ato de ler propicia entrelaçar “[...] informações do objeto, suas 

características formais, cromáticas, topológicas e informações do leitor, seu conhecimento 

acerca do objeto, suas inferências, sua imaginação. Assim, a leitura depende do que está em 

frente e atrás dos nossos olhos”. (PILLAR, 2010, p. 8). Ou seja, a leitura depende muito da 

ótica de quem observa a obra.  E esse contato permite promover um diálogo que valorize a 

liberdade interpretativa e as experiências anteriores, promovendo desta forma uma 

proximidade com o repertório cultural do observador. 

 E ao mesmo tempo, mantém relações de identificação presentes na interlocução 

do espectador com a cultura visual, produzindo conceitos e significados a partir de seus 

aspectos pessoais, tais como, o seu modo de ser, viver, imaginar e interagir.  

Nesse contexto, Pillar (1992, p. 09) nos insere a seguinte reflexão: 

 

Há uma decomposição visual da imagem no momento da leitura e ao mesmo tempo 

uma interpretação pessoal do observador. Comparar imagens destacando 
semelhanças e diferenças é um estudo muito enriquecedor acerca da gramática 

visual, dos significados que as obras possibilitam, de sua sintaxe e do vocabulário 

próprio de cada linguagem.  

 

Assim sendo, cada objeto estético tem muito a nos dizer, carrega símbolos e 

significados expressos em sua gramática visual emersos na abordagem semiológica das 

imagens. O repertório imagético da obra de arte permite entender aspectos iconográficos 

aparentes, percebíveis e não percebíveis no momento em que se olha para tal criação 
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imagética. Entender a ligação entre os elementos visuais ali expostos é indispensável para a 

leitura, interpretação e apreciação da obra de arte.  

 

2.1.1.3 Fazer Artístico 

 
A criação de um objeto artístico é resultado da apreensão dos conceitos poéticos e 

estéticos desenvolvidos durante a assimilação das informações estabelecidas durante a 

apreciação e a contextualização da obra de arte.  Desta forma, a experiência criadora propicia 

a construção do conhecimento por meio do desenvolvimento de competências e habilidades 

exercidas através da exteriorização da leitura que o discente faz sobre o mundo e as relações 

constituídas através desse diálogo.  

Nesse contexto, a aprendizagem mostra-se presente e constante. Apresenta-se de 

forma crítica, participativa e criativa, consolidada pelo diálogo estabelecido por meio da 

pesquisa, ação e interação com outras pessoas e com os saberes esteticamente construídos. 

Sobre isto, Pereira (2012, p.17), ressalta que na ação criadora, o sujeito externaliza elementos 

consolidados em seu repertório estético cultural. Assim, “ao criar, ele os transforma em algo 

novo que adquire significado na obra produzida. Como um jogo, o criador transforma o 

percebido em linguagem plástica e reconstrói a forma, dando-lhe significado”. É um processo 

formativo, onde o domínio da técnica é uma extensão desse saber que valoriza a 

experimentação e a imaginação, articulando significados e materiais para a composição de 

objetos estéticos. A ação criadora possibilita refletir também sobre a relação existente entre o 

contexto cultural dos materiais e suportes utilizados no fazer artístico. De acordo com o PCN 

de Arte, isso também contribui para que:  

 
Ao fazer e conhecer arte o aluno percorre trajetos de aprendizagem que propiciam 

conhecimentos específicos sobre sua relação com o mundo. Além disso, 

desenvolvem potencialidades (como percepção, observação, imaginação e 

sensibilidade) que podem alicerçar a consciência do seu lugar no mundo e também 
contribuem inegavelmente para a apreensão significativa dos conteúdos das outras 

disciplinas do currículo. (BRASIL 1997, p. 44) 

 

Refletindo sobre essas proposições verifica-se que a experiência criadora exercida 

por meio do ensino de Arte é estabelecida a partir das experiências estéticas e cognitivas, 

desta forma, a aproximação dos sujeitos com os objetos artísticos e com os diferentes 

elementos culturais visa à construção de um diálogo próximo e significativo com o repertório 

histórico, cultural, individual e coletivo dos mesmos. Esse processo interativo permite 
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assimilar diversas competências e habilidades que ao mesmo tempo se entrecruzam com 

outras áreas do conhecimento, permitindo um diálogo interdisciplinar no âmbito educativo.  

Segundo Barbosa (1998, p. 38) “[...] qualquer conteúdo, de qualquer natureza 

visual e estética, pode ser explorado, interpretado e operacionalizado através da Proposta 

Triangular. [...] A Proposta Triangular é construtivista, interacionista, dialogal, 

multiculturalista e  pós-modernista por articular tudo isto e por articular arte como expressão e 

como cultura na sala de aula [...].” Nesse viés, é importante direcionar o olhar e as ações dos 

discentes para a ampliação de sua visão de mundo, para que estes façam uma leitura dialógica 

e multicultural das produções artísticas, integrando estas práticas com a realidade presente em 

seu cotidiano. 

Formada por essas características, a abordagem multicultural através da 

Arte/Educação permite ao alunado interagir com a diversidade existente nas relações 

culturais, situando-o de forma participativa nesse universo cultural, propiciando que o mesmo 

reflita sobre a sua trajetória histórica desenvolvendo desta forma a sua consciência crítica de 

mundo.  

Ao refletir o sobre o diálogo multicultural e interdisciplinar que a Abordagem 

Triangular permite realizar no âmbito educativo. Este trabalho acrescenta a possibilidade de 

conectar as ações presentes na tríade metodológica do processo de ensino e aprendizagem em 

Artes juntamente com as ações presentes na Metodologia da Educação Patrimonial como 

forma de verificar se as conexões exercidas entre esses saberes podem constituir 

ensinamentos significativos para o desenvolvimento de um novo olhar dos sujeitos sobre o 

patrimônio cultural. Seguindo-se esses pressupostos apresento uma prática pedagógica, onde 

se explorou as etapas constantes na tríade metodológica da Abordagem Triangular. 

 

2.2  Percursos da Prática Pedagógica: experienciação da abordagem triangular 

 

2.2.1 Caracterização do campo de pesquisa 

 
Escola Gomes de Sousa/Vila Maranhão 

 

A Vila Maranhão inicialmente foi território dos índios Tupinambás que no século 

XVII foram expulsos pelos portugueses. Sendo depois de algumas décadas, povoada pelos 

colonos e diversos trabalhadores que iniciaram a abertura do Canal do Arapapaí, em 1848, 

mas após dez anos foi abandonada. Nessa época o local passou a ser conhecido como Arraial 

do Furo.A incipiente prosperidade levou à construção da igreja de São Joaquim do Bacanga, 
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construção feita em pedra e cal, que possui aproximadamente 172 anos. A Vila Maranhão 

deve seu nome, a Raimundo Cirilo Maranhão, antigo morador do lugar, oriundo da cidade 

maranhense de Santa Rita e que ganhara o apreço de toda a comunidade em virtude de seu 

caráter e bondade. Essa comunidade resiste em meio ao tempo e às pressões de grandes 

empresas multinacionais que se estabeleceram nas proximidades do referido bairro. A 

população sobrevive de pequenos comércios, atividades agropecuárias e pesca de 

subsistência, apresenta também importante vida cultural e histórica.  

Em busca de melhorias sociais, os moradores procuraram os órgãos públicos para 

a implementação de uma escola, mas, as dificuldades foram inúmeras e na Vila as crianças 

começaram seus aprendizados sob um pé de manga, passando para um barracão construído 

pela própria comunidade que, após muitas reivindicações, ofícios e petições, conseguiram a 

construção de uma escola Municipal, a Unidade Escolar Gomes de Sousa, em 1972, 

inicialmente de taipa, atendendo de 5ª a 8ª Série. Posteriormente, no ano de 1976, após passar 

por reforma, é concluída em alvenaria, possui um amplo espaço, com 16 salas de aula, uma 

quadra poliesportiva, biblioteca, sala de recursos multifuncionais para atendimento 

educacional especializado e refeitório.  

A escola atende aos moradores das diversas comunidades rurais adjacentes tais 

como: Alegria, Ananandiba, Cajueiro, Cambôa dos Frades, Jacu, Limoeira, Mãe Chica, Porto 

Grande, Rio dos Cachorros, São Benedito, Sítio Conceição, Taim, Tiradentes, Vila Colliêr e 

Vila Maranhão. Atualmente oferece serviços educativos nas seguintes etapas: Educação 

Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental series iniciais e séries finais, 

transporte escolar, além de um anexo na comunidade do Taim, a Unidade Escolar São 

Benedito. (ACIB, ano, 2007, p. 06) (Memória do Itaqui- Bacanga- Associação Comunitária 

Itaqui-Bacanga).  

 

2.2.2 Encaminhamentos metodológicos da prática pedagógica realizada na escola 

 

Durante a prática educativa realizada na Unidade de Ensino Básico Gomes de 

Sousa foram aplicados procedimentos metodológicos do Ensino de Artes na modalidade 

progressista, através da utilização da Abordagem Triangular. As atividades desenvolvidas 

estão pautadas em três focos: a contextualização, o fazer artístico e a apreciação estética. 

No primeiro momento: os alunos inicialmente responderam a um questionário 

(Fig. 10) com questões abertas e fechadas referentes ao patrimônio cultural para saber o que 

eles entendem sobre as suas heranças culturais. Verificando a acessibilidade e frequência dos 
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mesmos em ambientes culturais, identificando suas opiniões acerca da importância da atuação 

social na preservação dos diversos equipamentos culturais existentes na cidade. 

O emprego do questionário enquanto técnica de coleta de dados se deu pela 

necessidade de buscar informações quantitativas e qualitativas acerca do repertório cultural 

dos discentes. Mostrando-se altamente viável para verificar se de fato o trabalho desenvolvido 

sobre os diferentes aspectos do patrimônio cultural, modificou o cotidiano e a forma de se 

posicionar mediante os fatos observados e vivenciados por eles no desenvolver desta 

pesquisa. Visto posto, que “o questionário é uma técnica adequada quando se trata de 

problemas cujos objetos de pesquisa correspondem a questões de cunho empírico, envolvendo 

opinião, percepção, posicionamento e preferências dos pesquisados”. (CHAER; DINIZ; 

RIBEIRO, 2011, p. 251). E ainda, segundo Carlos Gil (2002, p.128), o questionário é 

empregado “como uma técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento 

de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

Por isso, para verificar e comparar a aprendizagem dos discentes sobre o 

conhecimento empregado durante as práticas do projeto, a referida técnica foi aplicada em 

dois distintos momentos: início e fim da pesquisa, para que se tenha uma análise comparativa 

entre a apreensão dos conhecimentos pelos sujeitos envolvidos no processo exploratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           Figura 10 – Alunos respondendo ao questionário/ repertório cultural 
      Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Em seguida, foi inserida uma abordagem teórica com aulas expositivas, 

dialogadas e interativas por meio de jogos de perguntas e fotografias de distintas fases do 

acervo do acervo arquitetônico da cidade (gênese, declínio e retomada). Além de incluir 

pesquisas que foram realizadas pelos alunos sobre o nome de diferentes logradouros da capital 

maranhense, inserindo desta forma o conceito de identidade, além de inserir o conceito e 

entendimento sobre o significado de patrimônio cultural. 

Em outro momento, foram exibidas duas produções fílmicas: um documentário 

titulado de São Luís do Maranhão, produzido pela Produtora Prole Filmes, este filme aborda 

aspectos histórico-culturais da cidade, que foi utilizada como ferramenta didática para 

enfatizar e exibir a herança cultural regional aos alunos.  

A outra produção audiovisual que foi apresentada aos alunos, trata-se de uma 

animação produzida no ano de 2004 pela Log On, editora multimídia, titulada de 1 Minuto no 

Museu: Arte Moderna e Contemporânea. Esta divertida série de animação instiga as crianças 

a apreciar uma obra de arte expressando suas opiniões sem medo de acertar ou errar em suas 

falas. Os três personagens, Rafael, Mona e Nabi passeiam por diversos museus franceses 

como o Museu do Louvre e o Museu d'Orsay. E ficam durante um minuto, fazendo uma 

leitura contextualizada de 42 obras de arte de diversos artistas modernos e contemporâneos. 

Assim, observa-se nessa proposta que o uso do audiovisual na sala de aula ajuda a 

ampliar as possibilidades de leituras de imagem e inclusive, trazer vários benefícios para os 

discentes, tais como nos aponta Prado (2018, p.02): 

 
Podemos destacar alguns desses benefícios, tais como: aproximar os conteúdos 

escolares do aluno por ser um recurso lúdico dando-lhe uma visão mais ampla de 

mundo; desenvolver a imaginação; abrir espaços para debates e comparações com o 
que foi dito em aula; facilitar a compreensão de temáticas que por vezes podem ser 

bastante complicadas de se trabalhar em sala de aula. Sem dúvida, o cinema ajudará 

o educador no seu modo de organização do ensino, de mediar o conhecimento e a 

aprendizagem. 

 

Certamente, estas produções ajudaram a despertar nos alunos envolvidos nessa 

prática pedagógica a sensibilização de seus olhares e a apreciação estética, elementos 

importantes no processo de mediação cultural e na leitura de imagens e do mundo. 
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Figura 11 – Processo de contextualização da temática do patrimônio cultural, através da exibição das   

produções audiovisuais e roda de conversa entre os estudantes sobre o conteúdo observado. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

 

No segundo momento: foram desenvolvidas as criações artísticas, baseadas no 

ensino das Artes Visuais e da Educação Patrimonial. Apresentadas através de oficinas 

criativas com a intenção de trazer a reflexão-ação dos alunos sobre o patrimônio histórico e 

artístico ludovicense. As oficinas serviram também para aliar a metodologia da Educação 

Patrimonial e da Arte-Educação, além de socializar a aprendizagem dos alunos. As ações 

criativas realizadas durante essa prática educativa articulou-se conhecimentos 

interdisciplinares por meio de atividades relacionadas à imaginação, percepção e cognição. 

Portanto, é perceptível que na ação criadora o sujeito insere o seu repertório cultural e 

imprime nos objetos criados uma boa parcela de suas experiências vividas. E por meio da 

matéria vai modelando objetos carregados de significados.  

Desta forma, a imaginação vai se concretizando em linguagem plástica que se 

comunica com o cotidiano dos sujeitos. Assim, essas ações criadoras resultaram em objetos 

artísticos confeccionados com materiais alternativos que iriam parar no lixo, tais como, 

badejas de isopor e garrafas PET, desta forma, foram construídos azulejos que representam o 

Patrimônio Azulejar da cidade de São Luís e inúmeros bonecos que representam o povo 

ludovicense.  
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São objetos carregados de significados, pois, “utilizando-se elementos da cultura, 

o criador particulariza a realidade do grupo. Numa intenção comunicativa, a imagem 

representa duplo aspecto; um gesto voltado para si- prazer pessoal- e para o grupo, na 

interação com o meio”. (PEREIRA, 1999 apud, PEREIRA 2012, p. 18).  Assim, observa-se 

que o ato criativo comunica-se com a percepção e a imaginação do sujeito. Por isso, 

possibilitar experiências com o meio ajuda a aumentar o repertório cultural dos discentes, 

resultando em criações artísticas em constante diálogo com a sua trajetória de vida. 

Percebe-se também que as referidas atividades desenvolvidas pelos discentes na 

sala de aula estabeleceram um diálogo com todos os aspectos da abordagem triangular: 

contextualizar, fazer e apreciar.  Por isso, durante as explicitações das sequências didáticas, é 

possível verificar e analisar que as práticas do contextualizar, produzir e criar presentes na 

abordagem, não segue um ritmo ordenado na sequência de suas ações, mas aparecem em 

todas as etapas das criações artísticas. Desta forma a contextualização, leva ao fazer que 

consequentemente leva a  apreciação e vice-versa. São inúmeras as possibilidades na 

condução do processo de ensino e aprendizagem em Artes.  

A seguir são apresentadas as etapas de duas oficinas culturais e educativas, 

desenvolvidas na sala de aula. A primeira intitulada de Patrimônio Azulejar, que procede na 

construção dos azulejos e a segunda, nomeada de Nossa gente, nossa História e nossa 

cultura, resultando na criação dos bonecos. 

Esta etapa iniciou-se com a confecção de quebra-cabeças pelos discentes (Fig. 

12). Os quebra-cabeças são um jogo, geralmente utilizado como passatempo. A regra consiste 

na montagem de peças de formatos irregulares, a fim de se formar uma única imagem. Mas, 

para que isso aconteça, a concentração e raciocínio lógico devem ser amplamente utilizados, 

além da percepção visual de cores e formas são fundamentais para o sucesso desta atividade 

lúdica. 

Para executar esta atividade inicialmente os alunos fizeram uma pesquisa sobre a 

história dos elementos arquitetônicos da cidade de São Luís, mediante a uma investigação 

imagética de ruas e casarões do Centro Histórico. Em seguida, foram impressas imagens de 

ruas, casas e detalhes arquitetônicos da cidade para que fossem utilizadas na criação desse 

brinquedo pedagógico. 

 Nessa perspectiva, foi possível trabalhar a percepção visual dos discentes acerca 

das paisagens observadas, atentando-se para os detalhes de ambientes até então, nunca 

percebidos cotidianamente, oportunizando a apreciação estética das imagens formadas e a 

estimulação de novas formas de olhar o patrimônio cultural. E como também, a construção do 
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significado de memória. Ao unir os diferentes formatos de peças, para construir uma única 

imagem pode-se fazer uma analogia da memória cultural, onde se observa que todas as partes 

do acervo arquitetônico presentes na cidade se complementam e trazem informações 

importantes na construção da trajetória histórica da humanidade, e para que se mantenham 

completas é necessário que se preserve todo o conjunto, caso contrário, parte de nossa 

memória cultural é completamente destruída. Pois de acordo com Ledur (2012, p. 16) a 

memória “[...] é uma das garantias da nossa identidade cultural, e, por esse motivo, devemos 

estar centrados em um trabalho permanente voltado para a educação como reconhecedor do 

patrimônio cultural”. Agregar informações e atividades que trabalhem a memória cultural são 

importantes aliados nesse processo educativo. 

 Além disso, ao se utilizar o quebra-cabeça como recurso pedagógico “[...] 

amplia-se o desenvolvimento físico, neurológico, psicomotor, capacidade de concentração, 

noção espacial, percepção visual e aumento de conhecimento sobre diversos assuntos.” 

(CANAL DO ENSINO, 2017). É portanto, um importante instrumento pedagógico que nesse 

caso foi utilizado para exercitar a memória visual dos discentes e chamar sua tenção aos 

detalhes arquitetônicos de forma lúdica, no momento em que a atividade exigiu  que os alunos 

deveriam memorizar a imagem anteriormente observada, embaralhar suas peças e montá-las   

novamente seguindo um raciocínio lógico. Esse jogo ajuda a desenvolver habilidades do 

pensamento, tais como: observação, comparação, síntese e análise.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 12 – Confecção e montagem dos quebra- cabeças com imagens do  
                         acervo  arquitetônico da cidade. 

     Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Em seguida, partiu-se para o entendimento sobre o patrimônio azulejar, a fim de 

discutir e problematizar a importância das diferentes peças de cerâmicas ornamentais que 

cobrem as fachadas dos diversos casarões do Centro Histórico ludovicense. Nessa etapa, 

foram explicitadas informações sobre a origem destas peças, e como elas chegaram à cidade, 

relatando o processo manual de sua fabricação de forma a entender sobre as diferentes 

técnicas de pinturas utilizadas para ornamentar a superfície dos antigos azulejos, tais como: o 

marmoreado
28

, decalque
29

, relevo
30

, corda seca
31

, majólica
32

 e estampilha
33

.  

Essas diversas técnicas de pintura, seguem saberes e fazeres que contemplam as 

característica raras que fazem estas peças agregarem inestimável valor histórico cultural. 

Trazer esse conhecimento aos alunos implica em aproximá-los da relevância histórico-cultural 

dessas peças ornamentais. Fazendo-os entender sobre a origem da utilização das peças 

envidradas que tem a função de proteger e decorar as fachadas dos casarões coloniais, 

construídos em uma época em que ainda não existiam tijolos e a base da construção desses 

prédios era feita de cal, pedra e óleo de baleia. Materiais estes ainda tão presentes em diversos 

prédios da cidade, esses elementos arquitetônicos, carregam uma história que ultrapassa 

gerações, datados entre os séculos XVII ao século XX, algumas destas relíquias ainda podem 

ser observadas por quem transita o Centro Histórico ludovicense.  

Em um segundo momento dessa oficina, partiu-se para uma extensa pesquisa 

sobre os elementos que compõem a estrutura imagética dos azulejos portugueses. Os alunos 

fizeram diversas pesquisas sobre a técnica de pintura manual, em que se utiliza moldes de 

papel vazados, conhecida como estampilha, método de decoração que foi escolhido para ser 

utilizado durante a oficina. Além disso, se observou as temáticas das figuras presentes nas 

estampas desses azulejos, a fim de que os alunos notassem que os desenhos contidos nessas 

peças ornamentais exprimem temáticas ligadas à fauna, à flora, à religiosidade e às formas 

geométricas.  

 

 

                                                             
28 Também conhecida como esponjado, pelo fato de que as tintas são aplicadas por intermédio de uma esponja 

para simular um aspecto de mármore ao vidrado. 
29 Azulejo em que o desenho é aplicado por meio de uma estampa ou decalcomania sobre o vidrado transparente. 

Essa técnica é conhecida também como estampado ou talho doce. (FIGUEIREDO, 2005, p.68) 
30 Técnica de decoração que consiste em marcação do desenho na chacota através do contorno côncavo de 

moldes em madeira ou metal, onde é colocada a argila para que seja modelada, criando-se relevos. ( 
FIGUEIREDO, 2005, p.68). 

31 As cores são separadas por ranhuras que são preenchidas com uma mistura de gordura, impedindo que as cores 

se misturem. (FIGUEIREDO, 2005, p.67) 
32 Pintura criada diretamente sobre as placas de azulejos revestidas por um acabamento vitrificado transparente. 
33 Técnica de pintura que tem como base máscaras de papel encerado e recortado para a criação das estampas. 
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Atentando-se também para a formação dos desenhos, pois uma das características 

dessas relíquias portuguesas é o fato de que os seus painéis são construído por módulos, ou 

seja, arranjo de imagens repetidas. Portanto, para a construção da sequência visual, foi 

necessário encaixar as réplicas de azulejo, uma ao lado da outra, a fim de unir quatro peças 

para formar uma figura completa, assim o padrão de imagens se completa como se fosse um 

quebra- cabeça. Além desse entendimento, foi possível incluir através dessa atividade 

conhecimentos sobre figura, fundo, formas, dimensão, contraste e proporção. Observando as 

variações produzidas por uma mesma imagem, ou seja, observar uma peça individual do 

azulejo e a imagem formada pelo seu conjunto.  

A partir daí, iniciamos um trabalho prático, inspirado nesses exemplares 

portugueses, onde os alunos construíram diversos estênceis a base de papel. Inicialmente 

desenharam figuras florais em seguida cortaram o contorno desses desenhos, para criar uma 

cavidade, em seguida, esse molde vazado ou estêncil, foi sobreposto em uma folha de papel 

sem pauta, e logo depois, riscou-se o espaço vazado com giz de cera, resultando na criação de 

inúmeras estampas. Esse procedimento, (Fig. 12) ajudou a iniciar o processo de criação de 

imagens, através de leituras e releituras das estampas desses objetos culturais. Portanto, além 

de trabalhar aspectos cognitivo, sensorial e motor. Essa atividade artística facilitou a 

aprendizagem sobre simetria, proporção, dimensão, equilíbrio, monocromia, contraste e figura 

fundo.  Conhecimentos indispensáveis sobre o entendimento da percepção visual, criação 

imagética e leitura de imagem. Neste sentido, estas ações propicia aos alunos organizar o 

pensamento e a estimular a percepção sobre o objeto cultural observado. Ao permitir que se 

pratique o exercício da leitura de imagem. De acordo com Pillar (1999, p.15): 

 

Ler uma obra seria então, perceber, compreender, interpretar a trama de cores, 

texturas, volumes, formas, linhas que constituem uma imagem, sua temática, sua 
estrutura. No entanto, tal imagem foi produzida por um sujeito num determinado 

conceito, numa determinada época, segundo sua visão de mundo. E esta leitura, esta 

percepção, esta compreensão, esta atribuição de significados vai ser feita por um 

sujeito que tem uma história de vida, em que objetividade e subjetividade organizam 
sua forma de apreensão e de apropriação do mundo. 

 

Essa atividade inicial de leitura e releitura das imagens presentes nos azulejos 

permitiu -se estreitar laços entre os sujeitos e a sua cultura, ajudando-os a entender diferentes 

elementos imagéticos que dão sentido e valores ao objeto cultural estudado. Propiciando por 

meio desse repertório vivencial, incluir experiências, em que os sujeitos apropriem-se de seus 

bens culturais e a partir daí busquem nesses elementos, diversos referenciais para o seu 

processo criativo. 
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O segundo momento deste trabalho, prosseguiu com estudos referentes à 

utilização da técnica da estampilha, por se tratar de um método de pintura artesanal que foi 

bastante utilizado para a composição imagética dos antigos azulejos portugueses presentes na 

cidade durante o século XIX.  Portanto, nessa etapa criativa, entrou em cena o estêncil, que 

foi confeccionado em pedaços de plásticos do tipo acetato, cortados em elementos vazados 

com a temática floral e geométrica, em seguida estes foram manipulados e sobrepostos sobre 

uma placa de bandeja de isopor que foi cortada em tamanho padrão de 8X8 cm, e por último 

aplicou-se caneta permanente de cor azul, a fim de imitar a estrutura de autênticas peças 

azulejares do século XIX. (Fig.14). Sobre os materiais e técnicas utilizados, Ferraz e Fusari, 

(2009, p. 181) acrescenta:  

 

Com relação aos materiais e técnicas de que são feitos os trabalhos de arte, o 

principal é mostrar às crianças e jovens que a matéria que os incluem tem a sua 
existência modelada pelo artista. [...]. Desta forma, pode-se ajudar os alunos a 

conhecer os modos utilizados nas construções das obras, e ainda a conhecer as 

formas bi e tridimensionais, as funções e finalidades desses materiais nas 

construções das obras e formas, enfim, ajudá-los a entender a vida cultural e artística 
em que vivem.  

 

Desta forma, é importante oportunizar sempre que possível o maior número de 

materiais para que sejam manipulados pelos alunos, e assim construir descobertas 

interessantes para que os mesmos possam desenvolver a criatividade. Tendo em vista a 

utilização de materiais reaproveitáveis, empregando diversas técnicas na construção de 

objetos artísticos que ganham novas formas e expressividade por meio da arte.  

Na sequência, outro procedimento utilizado para representar as especificidades 

monumentais dos azulejos, foi a criação adaptada dessas peças na técnica de relevo. Após 

pesquisas e adequação de materiais alternativos, chegou-se a um modelo que se aproxima 

visualmente dessas raríssimas peças. (Fig. 18). Infelizmente com o descaso que é tratado a 

nossa herança cultural, existem pouquíssimos exemplares deste tipo de vitrificado. Pois, 

muitos foram furtados e outros deixaram de existir, devido ao desgaste das peças que sem 

manutenção adequada foram caindo e sendo corroídas pela ação do tempo.  

Como forma de resgatar a memória desses objetos, foram discorridas informações 

e práticas criativas inspiradas nessas peças arquitetônicas. Sendo assim, os resultados desta 

prática pedagógica e suas aplicações estão expressos nas imagens a seguir:  
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 Figura 14 – Resultado das pesquisas imagéticas dos azulejos 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 13 – Alunos manipulando estênceis de papel. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Figura 16 – Alunos trabalhando em grupo na montagem dos painéis 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 15 – Manipulação de estênceis e pintura dos azulejos de isopor. 
Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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                 Figura 17 – Resultado das pesquisas imagéticas dos azulejos. Utilizadas no processo de Apreciação  

                 Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 18 – Pesquisa e elaboração dos azulejos em relevo. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Nota-se que, por meio dessas atividades culturais e educativas, foi possível inserir 

constantes reflexões acerca dos principais materiais, suportes e técnicas utilizados nas 

recriações artísticas de elementos que compõem o acervo arquitetônico da cidade e as relações 

estabelecidas com a trajetória histórica dos discentes. Segundo (ARSLAN; IAVELBERG, 

2006, p. 64). “Técnicas e materiais são criados em contextos culturais relacionados a modos 

de fazer arte.” Nesse contexto, a arte, seus materiais e suportes exprimem características de 

um modo de fazer, representando as relações sociais existentes em uma determinada época.  

Por isso, acrescentar informações sobre a gênese de um determinado objeto e 

manifestação artística é permitir a esse aluno o contato direto com referências que o situe no 

tempo e no espaço vivido. Uma vez que, os azulejos possuem destaque no panorama histórico 

e artístico ludovicense, apresentando elementos visuais e estéticos que se comunicam com o 

cotidiano das pessoas, mas por um lado, podemos notar também que parte deste objeto 

cultural encontra-se em situação de total abandono. E por isso, é necessário controlar essa 

situação, por meio da conscientização e da sensibilização de nossos alunos sobre o seu papel 

na sociedade, refletindo desta forma, sobre a importância de se manter atitudes de preservação 

e divulgação do patrimônio cultural. 

Figura 19– Criação artística dos alunos. Resultando em azulejo de isopor com a técnica de pintura em 

relevo, organizadas para o processo de apreciação. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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 Desta forma, ao discutir sobre as problemáticas do cotidiano estamos incluindo o 

aluno como sujeito da aprendizagem, uma vez que, o aluno que constrói sua aprendizagem 

por meio da arte estabelece “[...] relações entre o percurso da criação de seus trabalhos e sua 

reflexão pessoal sobre as diferentes linguagens, tendo como referência a arte produzida ao 

longo da história.” (ARSLAN; IAVELBERG, 2006, p. 05). 

Essa atividade resultou em inúmeras criações artísticas produzidas pelos alunos, 

inspiradas no acervo azulejar, e que posteriormente, foram utilizadas em uma prática de 

interação por meio da apreciação estética desses objetos culturais, onde os alunos 

desenvolveram experiências desafiadoras e estimulantes da criatividade. E, desta forma, 

aprenderam a ver e a entender o passado, vivenciando o presente, por meio de obras visuais 

repletas de representatividades regionais, pois “ao apreciar uma obra de arte ou um conjunto 

de trabalhos, o espectador, além de interagir emocionalmente com a obra, inclui outras 

considerações de análise, como o uso das cores, as relações entre as linhas, as sensações 

captadas, o tipo de material” [...] (MAZZAMATI, 2012, p. 147), portanto, é possível realizar 

diversas observações ao criar, manipular e interagir com os objetos artísticos. E ainda 

conectar a aprendizagem ao patrimônio cultural. 

Em outro distinto momento, seguimos com a execução da oficina “Nossa gente, 

nossa, história e nossa cultura”. Essa prática educativa teve como objetivo a construção de 

bonecos para representar a diversidade social maranhense.   

A escolha deste objeto cultural torna-se bastante significativo, uma vez que, os 

bonecos estão presentes em diversas manifestações artístico-culturais presentes em festejos, 

danças e lendas espalhados pelo Brasil. Geralmente utilizados em teatros de bonecos
34

 eles 

passam informações importantes sobre a cultura brasileira. Sendo reconhecidos como 

importantes objetos que compõem o patrimônio cultural do País pela função de representar a 

história e a cultura popular, levando em consideração a diversidade pluricultural brasileira, 

aqui em São Luís, por exemplo, temos diversas companhias que ainda valorizam esse fazer e 

saber popular, utilizando os bonecos como os principais personagens das expressões cênicas 

tais como Casemiro Coco, Companhia Beto Bittencourt, Companhia Circense de Bonecos, 

entre tantos outros que elevam a cultura formando plateia por todos os lugares em que 

passam.  

Portanto, dialogando com a cultura e inspirados nesses grandiosos grupos 

                                                             
34 Apesar desse bem cultural ser amplamente conhecido como Teatro de Mamulengo, em diferentes regiões 

brasileiras, a prática de encenação através de bonecos possui diversas denominações: Casemiro Coco, no 

Maranhão e Ceará; João Redondo, no Rio Grande do Norte; Babau, na Paraíba; e Mamulengo, em 
Pernambuco.( IPHAN s.d.) 
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bonequeiros. Esta prática pedagógica utilizar-se-á desses seres animados para representar o 

povo ludovicense, caracterizando o modo de ser e viver das pessoas. 

Antes de iniciar as atividades, foi discorrida a história da formação social da 

cidade ludovicense, onde foi possível observar a etinicidade de sua gente, formada por 

diversos povos, tais como o índio o europeu e o africano. Essa etapa resultou na criação de 

diversas esculturas de bonecos que foram confeccionados com materiais alternativos, tais 

como: papel machê
35

, jornal e garrafas PET
36

. Essas criações artísticas tiveram como 

referências os personagens da cultura maranhense, tais como: o Fofão
37

 a Coureira
38

, a 

Catirina
39

, o Pai Francisco
40

, o Regueiro
41

 e os demais cidadãos presentes no cotidiano da 

cidade. Ao mesmo tempo os alunos aprenderam na prática o conceito de pertencimento e 

identidade, uma vez que os mesmos se viram também representados nas imagens dos bonecos 

que criaram. Dessa forma, é possível contar de forma lúdica e participativa a história das 

etnias que originaram o povo maranhense. 

Conteúdo de extrema necessidade, tendo em vista os resultados divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – (IBGE, 2017), onde informa que o Maranhão 

apresenta uma parcela significativa com 7.000.229 de pessoas e sua capital São Luís agrega 

aproximadamente 1.091.868 habitantes. A população maranhense é uma das mais 

miscigenadas do Brasil. Ainda de acordo com o IBGE, 68% dos habitantes são pardos, em 

consequência da miscigenação de diferentes povos que estabeleceram relações no estado, 

pois, o território que compreende o Maranhão já era ocupado por comunidades indígenas e 

que durante a colonização foi disputado por franceses, holandeses, portugueses, e ainda os 

africanos que foram trazidos para desenvolver um intenso trabalho escravo. E ainda no início 

do século XX, teve a presença de povos asiáticos, tais como os imigrantes árabes, sírios e 

libaneses, que fixaram residência em território brasileiro, em busca de melhores condições 

                                                             
35 Palavra originada do francês papier mâché, que significa papel picado e amassado. A massa desse papel é feita 

com papel picado, imerso em água, em seguida coado  e por último acrescenta-se cola e gesso. É bastante 

usada para modelar diversos objetos. 
36 Na Língua Portuguesa, PET é uma sigla que significa “poli tereftalato de etila”, que é um tipo de polímero 

plástico, largamente utilizado nas indústrias como forma de embalagens para acondicionar diversos produtos. 
37 Personagem emblemático do carnaval maranhense. A sua fantasia é composta por um macacão largo e 

colorido em tecido de chita e uma máscara horripilante em papel machê. Ele sai pelas ruas maranhenses na 
época do carnaval, em meio aos foliões assustando e alegrando as pessoas.  

38 Nome dado à dançarina do Tambor de Crioula: dança reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro em 

2007. Essas dançantes, também chamadas coureiras, vestem saias rodadas muito coloridas e blusas de cores 

fortes; a cabeça enfeitada por flores, colares e outros adornos. (IPHAN, 2005, p.09) 
39 Personagem do enredo do Bumba meu boi, representa a escrava grávida que tem o desejo de comer a língua do 

boi mais bonito e adorado pelo patrão. 
40 Esposo de Catirina que com medo de seu filho nascer com a cara de língua de boi, atende ao seu pedido de 

comer a língua do boi e mata o animal, dando inicio a encenação do auto do Bumba Meu Boi. 
41 Pessoas que ouvem, dançam e cantam o estilo de música Reggae. 
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financeiras. (CARDOZO, 2012, p.3) 

No entanto, percebe-se que a maioria população maranhense compõe-se de 

afrodescendentes, consequência do intenso fluxo de tráfico negreiro que ocorreu entre os 

séculos XVIII e XIX. Registra-se também no Maranhão um pouco mais de 700 comunidades 

quilombolas, sendo, portanto, o estado que detém a maior quantidade de comunidades 

remanescentes de quilombos no Brasil. (BRUSSIO, 2015, p. 04) 

Com base nestas informações, as atividades com os bonecos serviram para 

estimular a percepção dos alunos acerca da contribuição histórica, artística e cultural trazida 

pelos diferentes povos que originaram a população maranhense. Permitindo que os discentes 

reconheçam a diversidade étnica e cultural através da criação de bonecos e do contato direto 

com as pessoas anônimas do seu cotidiano, agregando características e costumes tradicionais 

que expressam a identidade e a cidadania de sua gente. E ao mesmo tempo busque uma 

identificação com as pessoas e os personagens da cultura maranhense, ou seja, sintam-se 

representados por estes atores culturais. Nesse viés, foi possível desenvolver uma prática 

educativa por meio da Arte-Educação em que se conecte razão e emoção construindo uma 

educação participativa e significativa para o sujeito que dela participa. E assim, 

 
Os aspectos sensíveis e cognitivos são instigados e possibilitam o aprendizado de 

forma significativa, liberando o ser para o ser. [...]. Faz-se necessário as experiências 

que possam conjugar pluralidades, razão, emoção, as diferentes dimensões do ser 

humano, como possíveis vias de reconhecimento para que se estabeleça uma lógica 
dialógica, intersubjetiva e aberta. (LAGO; VANI, 2014, p.49). 

 

Portanto, é preciso abrir possibilidades para que os discentes dialoguem com a sua 

cultura, refletindo suas vivências e experiências anteriores como elementos imprescindíveis 

na construção e apreensão de conhecimentos. Dessa forma, a prática educativa em que se 

utiliza bonecos para representar as pessoas e o modo de ser e viver na sociedade é de extrema 

importância para incluir aspectos da cultura visual observados no cotidiano dos alunos e 

apreendidos pelo contato direto com o meio sociocultural ao qual fazemos parte. Contudo, Por 

meio dos bonecos, os alunos “projetam emoções, simulam situações e ensaiam 

comportamentos próprios e de pessoas do seu convívio. São, portanto, instrumentos que 

ajudam a expressar sentimentos, compreender o cotidiano e, até mesmo, construir a 

identidade.” (EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2017). Portanto, esse objeto lúdico pedagógico pode 

ser utilizado para entender a visão de mundo dos discentes, observando de que forma as 

especificidades regionais foram interpretadas, verificando isso através dos elementos 

utilizados pelos alunos na composição visual dos bonecos. E ainda perceber, a relação que os 

objetos estabelecem entre a interpretação, criação e vivência dos sujeitos envolvidos nesse 
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processo criativo.   

Aqui os discentes criam por meio da matéria bruta, personagens do seu cotidiano, 

dando forma e vida aos bonecos, modelando características do povo ludovicense, através da 

sensibilidade, criatividade, ludicidade e poética visual construídas por meio de materiais 

alternativos, tais como o papel mache, jornal, garrafas plásticas, cola e fita adesiva. (Fig. 19), 

assim o olhar e as mãos se juntam para formar objetos artísticos que além de construir o 

conhecimento por meio de uma aprendizagem significativa ajuda a despertar a consciência 

dos sujeitos sobre a preservação ambiental, uma vez que, os alunos apropriaram-se de 

materiais que seriam jogados no lixo para criar objetos expressivos. Desta forma, nota-se a 

importância de trabalhar com atividades que incluem ações em que se preservem o Meio 

Ambiente através da prática de reutilização de objetos, e até mesmo, como estratégia de 

atender às necessidades educativas, incluindo práticas pedagógicas que se adaptem à realidade 

das escolas que apresentam poucos recursos financeiros. 

Visto que, um dos materiais utilizados nessa prática artística foram as garrafas de 

poli tereftalato de etila, mais conhecidas como o PET, que é um dos principais poluentes do 

planeta. Dessa forma, ao pensar na relação dos plásticos com o Meio-Ambiente o primeiro 

problema apresentado é o descarte indevido, que resulta no entupimento de bueiros nas 

cidades e na poluição de rios, lagoas e oceanos, mas, os impactos do plástico na natureza 

começam bem antes, na extração de matérias-primas e no seu processo de produção. Uma vez 

que, de acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), o custo financeiro dos 

prejuízos ambientais relacionados ao plástico ultrapassam os US$ 75 bilhões anuais, sendo 

que 30% desse valor vêm das emissões de gases do efeito estufa e da poluição do ar causadas 

na fase de produção desse produto. (SAGRI, 2018). 

Contudo, pensando nas imensuráveis possibilidades criativas que a arte desperta 

na humanidade, o reaproveitamento de materiais torna-se uma grande aliada no processo de 

ensino-aprendizagem em que se valorize também a preservação ambiental, visto que, a arte 

pode adentrar no mundo das experiências estéticas e através da percepção sensível da 

realidade, manipular materiais impensáveis para criar e reinventar objetos, aspectos e 

situações inspirados na realidade observada. Desta forma, “além de estimularem a 

imaginação, os bonecos são importantes instrumentos para a construção do imaginário e do 

repertório dos sujeitos, estimulando a expressão, a cognição, a criatividade, entre outras 

habilidades.”(EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2017). Assim, através desta prática lúdico 

pedagógica com os bonecos, resultou-se em diferentes objetos artísticos-culturais que 

expressam a maneira de ser e de viver da sociedade maranhense. Expressando-se por meio de 
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cores, formas, gestos e sentimentos, os discentes exploraram habilidades criativas, tendo 

como base o seu repertório cultural. Desta forma, as imagens a seguir ilustram as etapas desse 

processo de ensino-aprendizagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao iniciar o processo de modelagem os alunos constroem por meio da matéria 

elementar, diferentes formas e texturas que deram corpo aos objetos culturais artisticamente 

produzidos. Agregam valores, explorando o lado criativo, o raciocínio lógico, o senso de 

proporção, simetria e tridimensionalidade, aspectos que são trabalhados ao se produzir uma 

escultura. Conforme nos descreve (MORASTONI, 2015, p. 46) “A escultura teve início na 

pré-história deixando para os dias atuais marcas sociais e culturais de cada civilização. A 

construção da escultura se caracteriza como uma composição espacial tridimensional que 

apresenta altura, largura e profundidade.” É, portanto, um objeto bastante representativo que 

pode ser percebido de forma visual e tátil. E ainda, propicia experiências desafiadoras e 

criativas que “pode ser estudada de forma lúdica, levando os alunos a ter familiaridade com 

diversas técnicas e materiais” existentes na natureza. (MORASTONI, 2015, p. 46) 

 

Figura 20 – Iniciação das modelagens dos bonecos 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Figura 21 –  Discentes trabalhando com a técnica de papel machê e papietagem. 
Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 22 – Bonecos pintados com tinta plástica de cor branca. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Figura 23 – Alunos pintando os bonecos com diferentes tonalidades de cor de pele, demonstrando 
                    a miscigenação presente no povo maranhense. 

 Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 24 – Pesquisa de cores. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 
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  Figura 25 – Alunos terminando a caracterização dos personagens. 

   Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 26 – Alunos empregando características aos bonecos e desenvolvendo conceitos de  

                     identidade e pertencimento. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Figura 27 –– Alunos criando bonecos inspirados em suas raízes socioculturais. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 28 –  Resultado das criações artísticas: bonecos representando a diversidade sociocultural 

maranhense. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Nessa etapa, percebe-se as referências históricas e pessoais sendo exploradas e 

exteriorizadas pelos alunos. Na pintura os bonecos ganham características e expressões em 

cada pincelada. Assim é possível perceber que:  

 
Quanto maior for o repertório de culturas, etnias e situações representadas pelos 

bonecos, maior também será a chance de identificação simbólica do sujeito com o 

objeto, oportunizando vivências exploratórias que propiciam um desenvolvimento 

integral.” (EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2017). 
 

 Ao mesmo tempo, possibilita a inclusão social e o respeito às diferenças, por 

meio da interação reflexiva que os alunos estabelecem ao representar por meio dos bonecos a 

diversidade sociocultural na qual eles se encontram inseridos. Essa experiência sensível 

permite a integração entre os sujeitos com o seu mundo interior, valorizando a criatividade, a 

autoestima e a ideia de pertencimento, promovendo desta forma, um elo com as suas raízes 

históricas e socioculturais.  

Essa atividade torna-se estimuladora do processo de ensino-aprendizagem e na 

ampliação do repertório estético e cultural dos alunos, na medida em que, quanto mais 

envolvimento que o sujeito realize com o meio, mais produtivo será o seu desenvolvimento, 

por isso, a importância de se buscar experimentações nas mais diversas formas, seja visual, 

tátil ou sonora estará propicio a melhor aprender e assimilar conhecimento, e assim, “quanto 

mais elementos da realidade disponha em sua experiência, tanto mais considerável e produtiva 

será, como as outras circunstâncias, a atividade de sua imaginação.” (VYGOTSKY, 1991, p. 

18).  Desta forma, o aluno será conduzido a demonstrar e a desenvolver a sua potencialidade 

expressiva. Além disso, “a possibilidade de criar e interagir com bonecos diversificados 

favorece atitudes mais inclusivas e o respeito às diferenças desde a primeira infância, já que é 

na interação lúdica com essas representações da figura humana que os sujeitos se colocam no 

lugar do outro.” (EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2017). Por meio desse objeto simbólico, através 

da interação lúdica e pedagógica os alunos vão aprimorando conhecimentos e se colocam 

como protagonistas de sua própria história. 

As oficinas artísticas aqui apresentadas dialogam com o patrimônio cultural, 

experenciado em diversas possibilidades interativas. Assim, por meio de diferentes materiais 

os alunos desenvolveram a criatividade e o senso crítico acerca da realidade vivida. E assim, 

construíram conhecimentos, por meio de pesquisa lúdica, interativa e sócio-interacionista, 

pautadas na aprendizagem por meio das experiências estéticas estabelecidas com o ambiente 

sociocultural em que vivem. Na medida em que, segundo Pereira afirma: 

 

Pesquisa e experimentação de misturas de cores. 

http://educacaointegral.org.br/reportagens/professora-da-orientacoes-para-uma-pratica-educativa-inclusiva/
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A arte é parte material da cultura. Está submetida ao conjunto de valores sociais 

criados em torno de fazeres cotidianos. Sendo assim, o sujeito se vale da matéria- 

prima que lhe impregna as concepções sobre si e sobre o outro. A arte cria sentidos 

para ler o cotidiano, apresenta maneiras de superar o comum e aprofundar-se nas 
ideias sobre o convívio social. Ela á uma possibilidade de criar sentidos ao já posto, 

de transcender a realidade, abrindo frestas para a imaginação criadora. Essa 

magnífica capacidade humana de imaginar permite alterar o cotidiano ou, pelo 

menos, encontrar espaços para compreender de outra maneira a realidade que nos 
cerca. (PEREIRA, 2012, p.8-9) 

 

Por isso, a apropriação da abordagem triangular na sequência didática dessas 

atividades pedagógicas procurou situar os discentes para refletir acerca dos diversos aspectos 

existentes entre a arte, a cultura e a sociedade. De forma a percorrer o caminho sensível 

aprimorando os seus conhecimentos, desencadeando diversas possibilidades experimentais 

acerca dos objetos culturais.  

Os resultados obtidos nesta etapa mostraram-se satisfatórios, uma vez que, a 

experiência artística pedagógica com o patrimônio cultural realizado no espaço escolar através 

das orientações presentes na Abordagem Triangular, permitiu aos discentes um diálogo 

próximo, participativo e dialógico com os elementos culturais que formam suas identidades e 

trajetória histórica. 
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3 UM MUSEU A CÉU ABERTO: ações artísticas efêmeras no espaço público como 

forma de inserir práticas de pertencimento, cidadania e de preservação das heranças 

culturais 

 

Ao discorrer sobre a temática de patrimônio cultural observa-se nas ruas do 

Centro Histórico ludovicense um extenso e rico acervo arquitetônico formado por inúmeros 

conjuntos de imóveis tombados e suas peculiaridades ornamentais, que fazem deste acervo 

patrimônio da humanidade devido a suas distintas características que se preservam até a 

contemporaneidade.  

O espaço urbano ludovicense expressa uma arquitetura histórica. Sabe-se que o 

engenheiro-mor do Brasil, Francisco Frías Mesquita, foi o encarregado de traçar a planta das 

ruas da cidade de São Luís. Utilizou um traçado de quadras ortogonais, ruas com larguras 

padronizadas, esquematizando a localização estratégica de escadarias, largos e praças, a fim 

de dar uma harmonia aos espaços construídos, criando uma peculiaridade regional que se 

difere de outras capitais do Brasil.  

Certamente, as ruas da cidade salvaguardam um acervo urbano composto por 

raríssimas obras arquitetônicas, históricas, artísticas e paisagísticas que pode ser acessado a 

todo o momento sem prévio agendamento, ou seja, um museu a céu aberto, cada lugar 

detalhe, vestígio e espaço carrega uma história viva e dinâmica que surge em meio a uma 

materialidade presente e constante, possível de se presenciar nos espaços públicos. 

O contato direto com esses objetos culturais permite construir um conhecimento 

de forma significativa e atuante sobre o patrimônio material ludovicense, através do contato 

com o espaço público das ruas. Esses lugares, por onde passamos, às vezes sem notar a 

importância que ali estão parte da nossa história e da nossa memória, por isso, é preciso voltar 

os olhares à esses lugares a fim de se desenvolver a ideia de pertencimento
42

 e identidade
43

 

com esses espaços culturais. E assim, percebê-los com um novo olhar. Sobre isto, Nelson 

Brissac Peixoto, corrobora: 

Nunca a questão do olhar esteve tão no centro do debate da cultura e das sociedades 
contemporâneas. Um mundo onde tudo é produzido para ser visto, onde tudo se 

mostra ao olhar, coloca necessariamente o ver como um problema. Aqui não existem 

mais véus nem mistérios. Vivemos no universo da sobre exposição e da 

                                                             
42 O termo aqui utilizado trata-se do pertencimento social, considerado como um direito universal do sujeito. 

Permitindo interação e integração no meio social como um indivíduo provido de direitos, deveres e 
especificidades sócio-históricas que merecem ser respeitadas, garantindo o seu lugar na sociedade, enxergando-

se como um membro que representa e compõe uma coletividade.  
43 Refere-se à identidade cultural, representada pelo conjunto das características de um povo, oriundas da 

interação sociocultural, presentes nos elementos tradicionais, tais como: a cultura, a religião, a música, o 
artesanato, a dança a culinária, o modo de vestir, de falar, entre outros, que representam os hábitos de uma nação. 
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obscenidade, saturado de clichês, onde a banalização e a descartabilidade das coisas 
e imagens foi levada ao extremo. Como olhar quando tudo ficou indistinguível, 

quando tudo parece a mesma coisa? (PEIXOTO, 1988, p. 361) 
 
Nesse contexto, a rua passará a fazer parte da história de cada um, tornando-se um 

grande elo que abre possibilidades para perceber a cidade de outras maneiras, com diferentes 

olhares para os espaços urbanos, de forma a perceber que “a cidade é um grande artefato e, 

consequentemente, um museu, museu-cidade.” (ZORZETE, 1998, p. 128). Na mediada em 

que, se percebe que a cidade é formada por elementos de estimado valor histórico e artístico 

que ultrapassam o tempo e se preservam até a contemporaneidade.  

As características arquitetônicas da cidade ajudam a formar um ritmo visual que 

integra a paisagem da cidade. E ao mesmo tempo permanecem ainda com suas características 

originais intactas, que apesar de algumas problemáticas de preservação, é possível identificar  

essas peculiaridades urbanísticas que identificam a cidade. E ainda, perceber a ligação da 

cidade com a rotina social e econômica de uma época.  

Assim, a arquitetura refletia-se na dinâmica rotineira da cidade e seus espaços 

foram construídos a fim de atender às necessidades de seus moradores e ou frequentadores. 

Muitos dos casarões atendiam às famílias abastadas da cidade e nas ruas principais se 

destacavam casas de dois ou três pavimentos, que serviam de moradas no ambiente superior e 

na parte inferior o comércio. (VIVEIROS FILHO, 2006, p.79) percebe-se, no entanto que os 

elementos constituintes dos sobrados da cidade muito nos dizem acerca do modo de viver e as 

relações sociais estabelecidas, uma vez que, segundo Viveiros Filho: 

 

Como conjunto arquitetônico urbano comercial e habitacional, é um dos mais 
significativos na cidade, por sua expressão sociocultural definidora do caráter da 

paisagem urbana de São Luís – um caráter patriarcal, escravocrata, agroexportador, 

extensivo a toda a cidade- a todos os sobrados da cidade. (VIVEIROS FILHO 2006, 

p.79) 

 

O autor ainda complementa sua análise ressaltando a contribuição de elementos 

portugueses na malha urbana ludovicense, que serviram para diversificar a cultura material 

tornando a cidade uma obra visualmente híbrida, resultante de técnicas primitivas que deram 

origem aos padrões arquitetônicos das moradas existentes nas ruas da capital maranhense.  

Portanto, cada casarão revela uma tipologia peculiar que atribui a cidade 

características que agregam valores históricos associados a uma herança construída 

coletivamente por diversos grupos étnicos  que estabeleceram relações nesta cidade. Assim, 

ao observar a arquitetura da cidade é possível perceber a contribuição do índio brasileiro, do 

negro africano e do branco europeu que por meio de técnicas, conhecimentos e esforços 
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ajudaram a erguer cada pedra do nosso patrimônio material, e assim, deram forma as moradas, 

ruas, praças, fontes, becos e calçadas desta cidade. A seguir destacam-se alguns exemplares 

destas moradas tradicionais que formam o conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade de 

São Luís do Maranhão. 

 
 

 

Luís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Portanto, percebe-se com base nas imagens que as casas possuem diferentes 

tipologias que serviram de modelo para futuras construções no decorrer do tempo, esse plano 

de urbanização da cidade, serviu de modelo às demais construções adquiridas na expansão da 

malha territorial da cidade, o que ajudou a estabelecer um parâmetro acerca do crescimento da 

cidade, o que se pode observar é que grande parte desse legado, que se iniciou há séculos, 

Figura 29 – As diferentes tipologias das casas e sobrados tradicionais luso-portugueses de São Luís.  
Fonte: Ilustração de Márcio Smith. 
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permanecem praticamente intactos. Destacando-se suas peculiaridades ornamentais e 

construtivas em estilos arquitetônicos variados, baseados em tendências adquiridas durante a 

sua trajetória histórica. E por isso, “podemos encontrar dentro do nosso patrimônio histórico 

exemplares de sete estilos arquitetônicos, são eles: Tradicional Português, Neoclássico, 

Neocolonial, Art Déco, Art Noveau, Eclético e Moderno.” (SMITH, 2012, p. 1), 

características estas que dinamizam o acervo urbano das ruas da cidade ludovicense. 

Outros elementos que se destacam nas fachadas dos prédios, utilizados como 

revestimento, são os azulejos, ou seja, peças decorativas vitrificadas, de origens distintas 

datadas entre os séculos XVII ao século XX, apresentam técnicas diversificadas de pinturas, 

formas, tamanhos, organização estética, entre outros aspectos que ajudam a valorizar ainda 

mais o patrimônio de azulejaria, constituindo-se em um importante Patrimônio Cultural da 

Humanidade o qual compõe as peculiaridades da arquitetura colonial portuguesa, que 

aparecem principalmente nas fachadas dos imóveis da capital maranhense e dialogam 

constantemente com a vida do povo ludovicense, pois remetem a um passado ligado ao modo 

de viver da sociedade, apresentando a situação socioeconômica, política e o gosto pessoal dos 

proprietários dos sobrados e casarões de São Luís dos séculos XVII, XIX e início do século 

XX. Desta forma, os azulejos que compõem e ornamentam as fachadas desses prédios são 

oriundos de diversas partes do mundo, tais como Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Holanda, 

França e em sua maioria de Portugal. (FIGUEIREDO, 2005). 

Esse costume de cobrir as fachadas de prédios com azulejos é uma herança trazida 

pelos colonizadores portugueses. Depois do terremoto que abalou as estruturas da cidade 

portuguesa da Lisboa do século XVIII, foi preciso reconstruí-la com materiais acessíveis, baratos, 

produzidos em larga escala e de rápida execução. Assim, a invenção dos árabes logo se solidificou 

em terras lusitanas.  

Inicialmente os azulejos revestiam apenas o interior das igrejas, conventos e nobres 

residências. Por volta do século XIX, a técnica de azulejar as fachadas externas tinha razões 

estéticas e socioculturais, demonstrando um grau de status social elevado. Portanto, além de 

decorar, os azulejos serviam também como recurso de climatização e de proteção das paredes 

internas e externas. A saber: 

 

Fora o aspecto ornamental- estético a azulejaria era um importante elemento 

construtivo com função de proteger a alvenaria contra chuvas e o excesso de carga 

solar. Portanto, podemos dizer que possuía função impermeabilizante e térmica, 
sendo esta última por ser um material refratário. (SMITH, 2012, p. 01) 

 

 Durante o século XIX, o costume de cobrir as fachadas com azulejos foi-se 
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tornando uma constante e se tornaram objetos que expressam pedaços desse patrimônio 

cultural da humanidade, rendendo-lhe a cidade o título de Cidade dos Azulejos
44

. Em 

nenhuma cidade brasileira os portugueses usaram tanto azulejos. Os mesmos se adaptavam 

facilmente ao processo de corrosão trazido pela salinidade presente na cidade.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Esse patrimônio de azulejaria é facilmente percebido ao se transitar pelas ruas da 

cidade, compondo as fachadas de diversos imóveis, concentrados principalmente e 

abundantemente nas ruas do Centro Histórico onde se apresentam em diversas padronagens 

em temáticas geométricas, religiosas e outras inspiradas na fauna e na flora. De certo, 

conhecer, perceber e preservar essa herança regional é sensibilizar-se sobre a importância de 

se valorizar a memória cultural que reflete o uso, o gosto e os costumes de uma época que 

transcende pelo tempo, e, assim, a continuidade em salvaguardar esses elementos merece 

fazer parte do cotidiano de todos. Não só o título deve permanecer, mas toda essa 

materialidade e imaterialidade cultural precisa ser preservada e concomitante a isso a 

identidade de seu povo. 

Para além dos azulejos, encontram-se também elementos de alto padrão 

ornamental que servem de base da constituição arquitetônica da cidade os quais eram trazidos 

em navios a vela, servindo ao mesmo tempo de lastro para se manter o equilíbrio das 

embarcações que aqui aportavam. Sobre isto, observa-se:  

                                                             
44 Cidade dos Azulejos devido a grande quantidade de azulejos que revestem as fachadas de prédios históricos da 

cidade de São Luís sendo, portanto, a cidade mais azulejada do Brasil. Os azulejos que compõem o acervo 

urbanístico desse local são oriundos de diversos países europeus. A maior parte dos vitrificados são de origem 

portuguesa que vinham diretamente de cidades como Lisboa, Porto e Coimbra, pois as mesmas se destacaram na 
produção de cerâmica no século XVIII e ajudavam a erguer as cidades-colônias de Portugal. 

Figura 30 - Patrimônio Azulejar 
Fonte: Google Imagens 
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Tais procedimentos construtivos implicavam, principalmente, padronizar elementos 

estruturantes em pedra, como vergas, portais e balcões, e pré- fabricar as cantarias 

em grande quantidade, para a sua aplicação simultânea, em dezenas de edificações. 

Esta providência trouxe como resultado uma repetição intensiva de padrões, 
uniformidade de gabaritos e modulação de vãos. (ANDRÈS, 2006, p. 68) 

 

Esses elementos ajudaram a manter os padrões de casas e quadras já antes 

arquitetadas pelo engenheiro Frias de Mesquita, durante o plano de construção e adaptação da 

cidade que seguiu aos modelos arquitetônicos de importantes cidades portuguesas. A exemplo 

de Lisboa e Porto.  

Além do mais, os comerciantes portugueses, que aqui estabeleceram residências e 

relações de desenvolvimento financeiro, trouxeram e repetiram o mesmo privilégio e conforto 

das casas portuguesas. “repetição esta que culmina por caracterizar a arquitetura produzida 

sob a égide do Marques de Pombal 
45

 e que é vista na chamada baixa pombalina de Lisboa e, 

na arquitetura maranhense do mesmo período.” (ANDRÈS, 2006, p. 68).  

O resultado da transformação da capital maranhense como colônia portuguesa é 

facilmente percebida nas modificações do espaço urbano ludovicense observadas nas pedras 

de lioz
46

 e de cantaria
47

 que compõem o emoldurado de calçadas e ruas, assim como também 

nas pedras que apresentam um formato padrão de paralelepípedos, além da iluminação 

subterrânea e das fontes que dão um toque de sofisticação e beleza à capital nos moldes de 

Portugal. E, desta forma, o Centro Histórico de São Luís representa uma referencia cultural 

com características distintas. 

Herança de um passado próspero que superou a temporalidade, e se destaca no 

cenário das cidades históricas, pelo seu rico acervo arquitetônico que retrata aspectos 

preservados do seu traçado urbano seiscentista que lhe confere o título de Patrimônio da 

Humanidade.  

 

 

 

 

                                                             
45 Marquês de Pombal, ministro português, que após o terremoto que destruiu Lisboa em 1755, foi o responsável 

pelo plano de reconstrução da cidade. Assim, este desastre levou à retomada do azulejo de padrão ou repetição, 

que foi bastante utilizado no período pombalino- (refrente a duração do mandato do Marquês de Pombal), que 

utilizou materiais de baixo custo e rápida aplicabilidade para reerguer rapidamente a cidade que foi totalmente 
destruída. 

46 O lioz português é uma rocha calcária de diversas colorações e denominações, utilizada em revestimentos, 

estruturas, pavimentações e como pedra de cantaria. (MARTINS, 2006, p.102) 
47 Técnica de construção onde se utiliza pedras lavradas de maneira precisa, ajustadas perfeitamente umas sobre 
as outras, sem o auxílio de argamassa aglutinante. (MARTINS, 2006, p.102) 
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Ao percorrer as ruas da cidade pode-se verificar que o material e o imaterial, 

presentes em seu acervo, apresentam uma relação de indissociabilidade, resultante de saberes 

e fazeres historicamente construídos. A exemplo, destaca-se o conjunto arquitetônico 

ludovicense que é composto de elementos estruturantes datados do século XVII ao século 

XX, imersos em histórias que representam a memória e a identidade de seu povo. E, por isso, 

observar as ruas da cidade fora do contexto usual e perceber esse acervo como herança 

cultural da Humanidade implicam em valorizar aspectos históricos socialmente construídos, 

que merecem ter atenção tanto do poder público quanto da comunidade.  

Além disso, as ruas expressam elementos que fazem parte do cotidiano e das 

transformações ocorridas no percurso histórico de existência da cidade. E por isso, aproximar 

a sociedade e a escola para um novo olhar às ruas implica em trabalhar aspectos da Educação 

Patrimonial que possibilita perceber que o patrimônio cultural faz parte de sua trajetória 

histórica, seja ela, individual ou coletiva. “Tal percepção lhe propicia a oportunidade de 

conhecer e vivenciar os costumes e a cultura locais, construindo laços de afetividade e de 

solidariedade com as pessoas e os lugares onde vive”.  (FIGUEIRA, 2012, p. 8), ou seja, 

perceber os objetos e as imagens da cidade e carregá-los com significados que façam sentido 

aos habitantes locais e seus visitantes. 

Figura 31 – Acervo arquitetônico, histórico, artístico e paisagístico presentes em ruas da capital 

maranhense. 

Fonte: Jornal O Imparcial 
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Ao utilizar a rua como importante instrumento de mediação cultural e educativa, 

pode-se perceber sua relação e equiparação aos museus, só que de uma forma mais 

diretamente acessível, cotidiana e temporal, pois percebe-se que “a arte existe numa espécie 

de exposição e, embora haja muitos períodos, não existe tempo. Essa eternidade dá a galeria 

uma condição de limbo; é preciso já ter morrido para estar lá.” (O’ DOHERTY, 2001, p. 8). 

Além do mais, a rua, apesar de conter um acervo de relíquias históricas e artísticas, encontra-

se fora do consagrado cubo branco
48

. E, consequentemente, “A obra de arte exposta no 

espaço urbano submete-se a um sistema próprio de apreciação, distinto daquele a que se 

submetem as obras que se encontram protegidas pelas paredes dos museus e galerias”. 

(LAMOUNIER, 2007, p. 119). Estabelece uma relação acessível e  direta com o cotidiano da 

comunidade. 

Muitas vezes as obras de arte presentes espaço urbano comumente não são 

percebidas como tais, os objetos arquitetônicos e paisagísticos que constituem um espaço 

urbano em muitos momentos são percebíveis apenas como “elementos utilitários”. E assim 

surgem muitas indagações acerca da Arte. Os objetos artísticos situados fora do espaço 

museal podem ser considerados obras de Arte? Os elementos arquitetônicos constitutivos de 

prédios e ruas assemelham-se em igual valor aos artefatos culturais inseridos no cubo branco, 

ou perdem suas essências?  Portanto, “Se a arte não está nos templos, se ela não está nos 

palácios dos nobres, se não está nas pirâmides, nem nas cavernas, integrada a algo mais 

chamado religião, ritual, culto, magia, etc., então ela deve estar em algum lugar”. 

(CIFUENTES, 2011, p. 38).  

Em meio a tudo isso, por que não perceber a rua como lugar da Arte? Ao mesmo 

tempo, esse espaço urbano permite lançar novas formas de experimentar o cotidiano da 

cidade, isso faz com que o espectador, visitante ou transeunte se assemelhe ao flâneur, 

personagem citado durante o século XIX, em inscritos realizados pelo poeta francês 

Baudelaire e pelo filósofo alemão Walter Benjamim, que tem como característica principal ser 

um exímio observador da cidade, ser errante que percorre pelas ruas da cidade na intenção de 

experimentá-la. Sobre isto, Benjamin (2010) acrescenta: 

 
A rua se torna moradia para o flâneur, que, entre as fachadas dos prédios, sente-se 

em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes. Para ele, os letreiros 
esmaltados e brilhantes das firmas são um adorno de parede tão bom ou melhor que 

a pintura a óleo no salão do burguês; muros são a escrivaninha onde apoia o bloco 

de apontamentos; bancas de jornais são suas bibliotecas, e os terraços dos cafés, as 

sacadas de onde, após o trabalho, observa o ambiente. (BENJAMIN, 2010, p. 35). 

                                                             
48 Termo utilizado pelo artista, crítico, escritor e diretor de filmes Brian O’Doherty para nomear o espaço de 

exposição artística em ambientes fechados, tais como museus e galerias.  
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Além disso, o flâneur representa um personagem que resiste em meio às 

transformações e dissoluções trazidas pelo discurso moderno da globalização, até então 

impregnado em nossa sociedade contemporânea. Em meio a tudo isso, o flâneur traz uma 

leitura poética da essência de espectador que frui e usufrui aspectos percebidos em uma 

íntima experiência de sentidos com o cotidiano da cidade, que é de lançar novos olhares ao 

que se ver diariamente, sem preocupação com a rotina cansativa e passageira do cotidiano. E 

assim, nessa perspectiva, Reis (2011, p.76) corrobora ao dizer que: 

 
A experiência estética se configura a partir da percepção sensível envolvida na 

criação ou na contemplação de um objeto estético. Trata-se de uma relação ao 

mesmo tempo social e individual entre um sujeito e um objeto, pois na percepção 

estética estão envolvidos tanto significados socialmente compartilhados quanto 
sentidos que remetem à singularidade do sujeito dessa experiência. O objeto estético 

não é necessariamente uma obra de arte; pode ser também um objeto que não foi 

produzido originalmente com uma finalidade estética. Além disso, também a 

natureza por vezes nos brinda com seu espetáculo natural, podendo ser convertida 
em objeto estético pelo olhar humano.  

 

Por outro lado, o ritmo frenético das grandes cidades impossibilita o homem 

contemporâneo de lançar-se para si e para o seu entorno submetendo-o a um sistema limitante 

que o impulsiona sempre a seguir caminhando em direção a um novo desconhecido que surge 

a cada dia e em sequência acelerada. 

 Isso interfere muito em sua fruição com a estética cotidiana e impede a 

experimentação dos espaços públicos pelas pessoas, uma vez que a cidade e toda a sua 

estrutura, apesar das problemáticas que apresentam, favorecem desenvolver a relação de lugar 

especial, e, assim, “[...] a própria percepção de especial é dada por quem percebe o lugar. 

Quem vê. Avalia, partindo desde seus sentidos e experiências. Mas, o que de verdade dá 

sentido ao lugar é o conjunto de significados, os símbolos que a cultura local imprimiu nele.” 

(MARTINS, 2006, p. 39).  

Isso possibilita ampliar o olhar sobre os diversos elementos que compõe a 

dinâmica da urbe, tais como, suas imagens, sons, cores, cheiros, sabores, pessoas e 

lugares.Propicia também desenvolver a estesia com o espaço urbano vivenciado sob diversas 

maneiras, “não limitadas apenas ao que os olhos veem, pois, as qualidades dinâmicas são 

estruturais, elas são sentidas através do som, do tato, das sensações musculares, bem como da 

visão.” (ARNHEIM, 2011, p. 438).  

Mas, contudo, isso só será possível se interagirmos e nos envolvermos com a 

atmosfera local e, desta forma, sentirmos a cidade, percebendo-se como um elemento 

formador desse espaço, e observar que o mesmo se assemelha ao ar que respiramos, no 
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sentido de ser um elemento vital de extrema necessidade para manutenção da vida na Terra, 

“[...] mas, não vemos nem sentimos a atmosfera que nos nutre de força e de vida. Para sentir o 

ar é preciso situar-se, meter-se numa certa perspectiva [...] do mesmo modo, para que se possa 

“ver” e “sentir” o espaço, torna-se necessário situar-se”. (DA MATTA, 2000, p. 29).  Essa 

relação só é possível se nos apropriarmos desses espaços para, então, percebê-los e entendê-

los, de forma a desenvolver uma experiência estética com o cotidiano da cidade.  

Desta forma, para perceber algo cotidiano e despercebido, e ainda manter uma 

relação de importância, é necessário trabalhar aspectos de identidade, apropriar-se dos locais e 

objetos estéticos encontrados na esfera urbana. Santos (1998, p.62) aponta a importância de 

manter relação de comunhão com o lugar em que vivemos, e, assim, compreende-se que: 

 
O território em que vivemos é mais que um simples conjunto de objetos, mediante 
os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas também um dado simbólico. A 

linguagem regional faz parte desse mundo de símbolos, e ajuda a criar esse 

amálgama, sem o qual não se pode falar de territorialidade. Esse não provém do 

simples fato de viver num lugar; mas a comunhão que com ele mantemos. 
(SANTOS 1998, p.62) 

 

No entanto, percebe-se que a melhor forma de entender a cidade é relacionar-se 

com ela, transitando-a e adentrando os seus espaços e vivenciar a experimentação através da 

sua agitação corriqueira. Lançando novos olhares reflexivos sobre tudo o que se observa, a 

fim de apreendê-la pelos sentidos.  

É vê-la de modo diferente, observando seus elementos reais e irreais que se 

solidificam nos espaços urbanos. Assim, percebe-se a importância da Arte ao ocupar a rua e 

possibilitar a democratização do espaço público, e ao mesmo tempo permitir a troca de 

experiências, entre objetos, sujeitos e seus corpos- espaços, possibilitando lançar novos 

olhares, inquietantes, reflexivos e desafiadores sobre os locais experenciados. 

A rua passa a ser percebida como um museu-cidade que “[...] rompe suas 

limitações institucionais, a noção notarial e burocrática de seu acervo, para abarcar um 

território e uma comunidade, em que os habitantes, além de visitantes, assumem também a 

condição de agentes” (MENEZES, 1985, p. 201).  Há agentes que se apropriam do espaço 

urbano e também de seu repertório e acervo cultural socialmente edificado, só que com um 

olhar mais aguçado a fim de possibilitar identificar as diversas imagens urbanas, pois 

“identificar as imagens urbanas é identificá-las na estrutura social: os habitantes da cidade não 

são puras abstrações produtoras de imagens, mas, indivíduos socialmente categorizados”. 

(MENEZES, 1985, p. 200), ou seja: a rua é um local propício também para entender melhor o 

patrimônio vivo imerso no cotidiano da vida local, entender o modo de fazer e agir de seu 
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povo e quem são eles.  

Permite-se, interagir com a parte humana da cidade em sua forma corriqueira. E 

atuar como habitante e ao mesmo tempo visitante desses espaços que dialogam 

constantemente com aquilo que é percebido, embarcando em questões corriqueiras de temas 

inquietantes, tais como a violência, a especulação imobiliária, a poluição, a falta de 

manutenção dos equipamentos públicos e etc. Esses assuntos tornam-se altamente 

perceptíveis e visíveis ao se transitar nas ruas, que expõem de cara a imagem da cidade em 

todas as suas faces, esses problemas também necessitam constantemente fazer parte do 

processo educativo por meio do patrimônio, ensejando a sociedade refletir e buscar possíveis 

soluções para os problemas coletivos encontrados constantemente nesses ambientes urbanos. 

Nessa perspectiva, “é possível perceber que pode existir uma cidade ideal dentro 

ou sob uma cidade real”. (ARGAN, 1998, P. 73). Isso é possibilitado pelo modo de ver e 

interagir com a cidade, a fim de estabelecer um diálogo próximo com ela e com os seus 

habitantes.  

É importante salientar também que a rua tem a sua função social. Muitas vezes é 

vista como palco de manifestações artísticas, políticas e religiosas, é um espaço democrático e 

pertencente a todos, por isso, a educação patrimonial surge no sentido de inserir práticas 

educativas que contemplem o agir e o refletir criticamente, respeitando toda a diversidade e as 

singularidades existentes nas formas de pensar e os diversos posicionamentos críticos que 

surgem no discurso da preservação e valorização do patrimônio cultural. Além disso, as ruas 

podem ser instrumentos de promoção do conhecimento acerca do patrimônio cultural. Como 

ressalta Martins (2006, p.144) 

 
As ruas encantam com seus códigos, com suas histórias. As ruas têm encantos, 
memórias para serem revisitadas por intermédio de educadores e de profissionais 

interessados em compreender, no patrimônio histórico- cultural urbano, os signos 

que educam os sentidos de moradores e transeuntes. 

 

Desta forma, verifica-se que observar as ruas propicia situar-se em diferentes e 

novos lugares e ao mesmo tempo deparar-se com situações corriqueiras. São criados novos 

caminhos por meio da experimentação estética, reinventando e se descobrindo a cada contato 

direto com a matéria experimentada, permitindo em um mesmo local descobrir novas 

culturas, até então despercebidas e que no percurso vivenciado são então descobertas por 

meio da interação com os espaços e sujeitos até então nunca percebidos. 

Essa interação oportuniza descobrir novos elementos por meio da comunicação e 

integração com os elementos corriqueiros, o que ajuda a ampliar o repertório cultural através 
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das experiências sensíveis com o cotidiano. E, assim, perceber o que é comum, de um jeito 

diferente. Isso propicia apurar os sentidos e treiná-los pela busca de uma identidade, pensar 

em quem somos e quem queremos ser.  

A educação também acontece por meio do estímulo aos sentidos e o cotidiano 

ajuda imensamente a desenvolver inúmeros conhecimentos sobre o mundo e sobre nós 

mesmos. “Em suma, o sensível não é apenas um momento que se poderia ou deveria superar, 

no quadro de um saber que progressivamente se depura. É preciso considerá-lo como um 

elemento central no ato do conhecimento”. (MAFFESOLI, 2001, p. 189). Por isso, a 

importância de se criar em ambientes e situações que possam contribuir para a promoção de 

saberes sensíveis, dentro e fora do espaço educativo. 

Assim sendo, a rua torna-se um desses lugares. É possível percebê-la como um 

ambiente repleto de memórias, atratividades visuais, signos e imagens que conversam com a 

essência do ser e com o sentido das pessoas que por elas transitam, permite educar os sentidos 

de todos que nela buscam manter um contato direto e intrínseco. O passeio pelas ruas instiga 

um olhar questionador, penetrante e crítico sobre a sua dinâmica social, a os mesmo tempo 

permite observar também que esses espaços são: 

 
[...] ruas adultas, idosas, senis... fazendo o passado explicar e justificar o 

presente...ruas jovens, adolescentes, recém-nascidas...obrigando o hoje a apontar 

para um amanhã certamente diverso: passarão as pessoas, ficarão as lembranças; 
outros sentimentos povoarão a cidade e novas ruas redesenharão seu jeito único de 

ser. É assim que as ruas, entre sonhos coloridos e realidades em preto e branco, vão 

contando as histórias das cidades.  (FREYRE apud. MARTINS, 2006, p. 155). 

 
As ruas, portanto, são espaços que possibilitam adentrar a trajetória histórica de 

antepassados e de novas gerações, onde o passado, o presente e o futuro se encontram e 

estabelecem um diálogo atemporal; Logo, a educação patrimonial se faz presente por meio da 

pedagogia da memória, elevando a educação dos sentidos, por meio do contato estabelecido 

com elementos comuns e corriqueiros deste tão valoroso território sócio espacial. 

Por fim, percebe-se as ruas como uma ferramenta de experimentação do sensível, 

além de ser um equipamento cultural de grande importância, a qual pode ser utilizada como 

objeto educativo, por meio da experiência dos sentidos e do diálogo com o cotidiano dos 

sujeitos. Por isso, as diferentes ruas do Centro Histórico ludovicense e seus elementos 

arquitetônicos, históricos, artísticos e culturais, podem ser utilizados como uma importante 

ferramenta de conhecimento sobre o patrimônio cultural ludovicense e, desta forma, 

possibilitar que os alunos tenham uma experiência estética através da fruição com este espaço 

público que lhes está disponível a todo o momento. 
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3.1 Metodologia da Educação Patrimonial: observação, registro, apropriação e 

exploração 

 

A educação patrimonial refere-se a ações voltadas para a conservação, 

preservação, e valorização da cultura, seus objetos e expressões, portanto, no Brasil, é 

possível perceber que o processo de ensino e aprendizagem por meio do patrimônio cultural 

foi inserido no Brasil durante a década de 80. Surgiu em meio ao diálogo proferido no Museu 

Imperial na cidade do Rio de Janeiro, durante um encontro didático com diversos 

especialistas, que discorreu sobre a utilização de museus e monumentos históricos como 

recursos educativos, a partir de então, um novo olhar sobre estes espaços culturais foi se 

estabelecendo em maiores proporções. (BRASIL, 2014) 

A partir de então, o pensamento democrático sobre a utilização desses espaços 

culturais como ferramentas de mediação cultural e educativa, tornou-se constante. Nesse 

processo, promoveram-se ações a fim de valorizar e divulgar os acervos presentes nos museus 

e outros espaços públicos, com a finalidade de inserir a sociedade aos bens que lhe pertencem, 

promovendo um diálogo com a cidadania por meio do reconhecimento e valorização do 

patrimônio cultural. Pensando em promover um diálogo educativo com as comunidades e 

seus bens culturais, um grupo de pesquisadoras criou um processo metodológico a fim de 

articular ações educativas, onde os educandos participem ativamente como sujeitos sócio-

históricos. Sobre isto, IPHAN contextualiza: 

 
Em 1996, Maria de Lourdes Parreiras Horta, Evelina Grunberg e Adriana Queiroz 

Monteiro lançaram o Guia Básico de Educação Patrimonial, que se tornou o 
principal material de apoio para ações educativas realizadas pelo IPHAN durante a 

década passada. Publicação pioneira na área, seu conteúdo resultou da 

sistematização dos fundamentos conceituais e práticos de uma série de capacitações 

itinerantes realizadas pelas autoras, preferencialmente, com técnicos das 
superintendências do IPHAN, professores e alunos da rede formal de ensino e 

agentes comunitários, na segunda metade dos anos 1980 e 1990, em diversos 

contextos e diferentes localidades do país. (BRASIL, 2014, p.15) 

 

Além de gerar diversas discussões acadêmicas. Essa publicação contribuiu para 

que se multiplicassem ações educativas e se pensasse no patrimônio cultural como forma de 

inserir os sujeitos de forma critica e atuante no caminhar de sua trajetória histórica, 

valorizando os elementos organizados culturalmente a fim de manter e preservar a memória 

social expressa em objetos e manifestações artísticas constituídos de signos e significados. 

Os autores Magalhães, Zanon e Branco (2009, p. 51), relatam a existência de duas 

linhas de Educação Patrimonial: a Tradicional e a Transformadora. Segundo os autores, o 
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modelo tradicional “tende a ser universalizante e homogeneizante, partindo do princípio de 

haver apenas uma identidade e memória, a que foi imposta pelos detentores do saber oficial”. 

As ações dessa proposta conservadora apresenta apenas um lado da História, anunciando-a 

como oficial e não colocam em evidência os fatos e personagens indizíveis, assim, não 

convém desenvolver o pensamento crítico do sujeito sobre o meio, o que importa é manter a 

relação de supervalorização de determinados objetos culturais e acontecimentos históricos 

impostos à sociedade por grupos dominantes. Nesse segmento, o foco é desenvolver ações 

preservacionistas, deixando de lado a interpretação, a identidade e a apropriação democrática 

dos sujeitos envolvidos no processo histórico-social. 

Por outro lado, a Educação Patrimonial Transformadora, tem como característica 

principal possibilitar diversas leituras, projetando-se para além dos fatos oficializados, 

portanto, “[...] é libertadora, ao permitir a coexistência, conflituosa ou não, de uma 

diversidade de manifestações e edificações, superando aquilo que tradicionalmente se 

convencionou a denominar de patrimônio”. (MAGALHÃES; ZANON; BRANCO (2009, p. 

51). Assim sendo, a Educação Patrimonial Transformadora possui caráter democrático, 

incentivando um olhar reflexivo, permitindo que as pessoas possam ser “[...] capazes de (re) 

conhecer sua própria história cultural, deixando de ser espectador, como na proposta 

tradicional, para tornar-se sujeito, valorizando a busca de novos saberes e conhecimentos, 

provocando conflitos de versões”. (MAGALHÃES; ZANON; BRANCO, 2009, p. 52).  

As ações educativas que visem integrar o sujeito de forma a atuar diante do 

patrimônio cultural, apresentam-se de forma dinâmica e emancipatória, na medida em que 

permite uma maior interação e identificação com a trajetória histórica individual e coletiva. 

Isso garantirá a valorização não só de objetos materiais, mas, conjuntamente o respeito e a 

manutenção dos saberes e fazeres populares que compõem a diversidade cultural da 

humanidade. Além de situar os sujeitos sobre a leitura do mundo à sua volta, analisando 

criticamente os conteúdos divulgados pelos mesmos. 

Diante das informações expostas, e seguindo a linha da Educação Patrimonial 

Transformadora. Apresentamos a possibilidade de utilizar essa vertente metodológica como 

uma importante aliada na promoção de uma prática educativa, onde o sujeito é parte 

integrante e atuante das ações desenvolvidas no processo de ensino e aprendizagem.  

A inserção e utilização do caminho metodológico percorrido durante as atividades 

pedagógicas do educar através do patrimônio, trazem de início a contribuição de acesso 

democrático à cultura, na medida em que possibilita aos discentes em “utilizarem os objetos 

culturais na sala de aula ou nos próprios locais onde são encontrados, como peças chave no 
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desenvolvimento dos currículos e não simplesmente como mera ilustração das aulas”. 

(LIBERALESSO, 2013, p.48). Possibilitando a ampliação dos saberes através da experiência 

com os elementos tangíveis e intangíveis inerentes ao patrimônio cultural. Nesse contexto, 

Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p.6) apontam que:  

 
A metodologia específica da Educação Patrimonial pode ser aplicada a qualquer 

evidência material ou manifestação da cultura, seja um objeto ou um conjunto de 

bens, um monumento ou um sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem natural, 
um parque ou uma área de proteção ambiental, um centro histórico urbano ou uma 

comunidade de área rural, uma manifestação popular de caráter folclórico ou ritual, 

um processo de produção industrial ou artesanal, tecnologias e saberes populares, e 

qualquer outra expressão resultante da relação entre os indivíduos e seu meio 
ambiente.  

 

Assim sendo, Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p.11) propõe a aplicação de 

quatro etapas metodológicas que ajudarão a explorar ao máximo o objeto cultural, inserindo o 

sujeito na construção de um processo de ensino e aprendizagem, onde o mesmo se posicione 

de forma crítica e reflexiva, e ao mesmo tempo estabeleça relações de preservação dos bens 

culturais. Desta forma, apresento descritivamente as etapas desse caminho metodológico:  

Na etapa de Observação trabalham-se ações de desenvolvimento da percepção 

sensorial por meio dos estímulos da visão, tato, olfato, paladar e audição. Como forma de 

promover questionamentos e experimentações acerca do objeto experenciado e ainda 

provocar olhares reflexivos ao permitir diversas conexões com os bens culturais observados, e 

ainda, pensar sobre as suas funções e significados. 

Já o Registro consiste em aprofundar a observação e a análise crítica sobre o 

objeto cultural, desenvolvendo o pensamento lógico e intuitivo através do estímulo à 

memória, elaborando e produzindo conteúdos inspirados no patrimônio cultural experenciado, 

isso pode ser feito por meio de registros textuais, imagéticos e audiovisuais.  

No processo de Exploração são desenvolvidas ações que permitem um contato 

direto com os bens culturais de forma a analisar, discutir, questionar e avaliar as evidências e 

significados sobre o objeto cultural. Permite-se ampliar os espaços das pesquisas para além do 

meio em que se observa a fim de que se busquem informações em outras fontes, tais como 

bibliotecas, vídeos, artigos, fotografias, arquitetura, jornais, entrevistas, sites e etc., para que 

se abra um diálogo conectado entre as diversas fontes de informação e o sujeito, aprimorando 

a capacidade de análise, hipótese e julgamento crítico sobre o problema pesquisado. 

A fase de Apropriação permite observar o envolvimento afetivo do sujeito com o 

bem cultural. Busca-se desenvolver ações sensíveis e cognitivas a fim de possibilitar a 

apreensão dos conhecimentos de forma prática, dialógica e reflexiva. Oportuniza que os 
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educandos experimentem, criem e recriem elementos e ações referentes aos conhecimentos 

apreendidos acerca dos bens culturais. Interpretando criativamente os objeto e ações culturais, 

resultando em produções que desenvolvam a capacidade de auto-expressão, criatividade e 

interatividade, ou seja, criando releituras acerca do patrimônio vivenciado, utilizando 

diferentes linguagens tais como a verbal, visual, musical, matemática, gráfica, plástica e 

corporal. Apresentadas por meio de dramatização, desenhos, jogos e etc., como forma prática 

de inserir o sujeito em situações de pertencimento, identidade e valorização dos bens 

culturais.  

A condução e o desenvolvimento dessas ações metodológicas trazem importantes 

contribuições de valorização e manutenção do nosso patrimônio cultural. E ao mesmo tempo, 

possibilita o usufruto e a apreciação das produções artísticas e culturais como forma de 

expressar e comunicar ideias acerca do que foi apreendido no contato direto com os elementos 

do patrimônio cultural. 

E de forma a regulamentar as ações de educar através do patrimônio. Foram 

criadas algumas instruções normativas que orientam essa prática educativa no currículo 

escolar, tais como se observa a seguir:  

A educação patrimonial está presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(BRASIL, 1996), Art. 26. Onde consta que os currículos do ensino básico devem obedecer a 

uma base nacional comum, respeitando as especificidades e necessidades regionais dos 

diferentes contextos históricos- sociais do Brasil. 

E ainda, nessa mesma Lei, Art.1º, apresenta que “A educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais.” (BRASIL, 1996). Nesse contexto, a inserção 

de práticas educativas por meio do patrimônio no espaço educativo contribuem para a 

implementação dessas ações que tem como objetivo inserir o indivíduo na sociedade 

extraindo informações e experiências educativas que interajam com o cotidiano e com o meio 

ao qual ele encontra-se inserido.  

Já os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), apresentam orientações sobre a 

inserção interdisciplinar dos Temas Transversais no currículo escolar. Desta forma, 

Conforme, os PCNs, (BRASIL, 1998, p.30) permite-se estabelece uma relação entre aprender 

conhecimentos teoricamente sistematizados juntamente com as questões da vida real, ou seja, 

amplia as possibilidades de aprender com a realidade e sobre a realidade.  
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Assim, no referido documento, o patrimônio histórico mostra relação direta com a 

temática da pluralidade cultural e o meio ambiente. Ampliando diversas possibilidades de 

aplicabilidade de ações educativas que permitem o aprendizado teórico e prático acerca da 

trajetória histórica dos indivíduos e seus objetos culturais.  

E ainda, esse documento orienta as ações docentes para que os mesmos estimulem 

seus alunos a manter iniciativas de conhecer e valorizar o patrimônio sociocultural brasileiro, 

para que assim ele “[...] seja capaz de se posicionar e de se opor a quaisquer formas de 

discriminação baseadas em diferenças culturais, de classe social, de crença, de sexo, de etnia e 

de outras características individuais e sociais.” (MIRANDA, 2012, p. 70). De acordo com 

(ORIÁ, 2018, p. 01). Isso é possível devido ao aspecto interdisciplinar que a educação 

patrimonial apresenta, permitindo inserir ações de ensino e aprendizagem que contemplem a 

inclusão de conteúdos nos currículos escolares referentes ao patrimônio cultural. Aponta 

também a necessidade de capacitação docente para que o mesmo conduza os ensinamentos de 

forma a garantir maior qualidade, por isso se faz necessária à realização de cursos de 

aperfeiçoamento e extensão para os educadores em geral.   

Conforme se observa, já existem documentos normativos que possibilita à escola 

lançar estratégias e inclusão da educação patrimonial no conteúdo programático das 

disciplinas, bem como também no Projeto Político Pedagógico da escola a fim de direcionar 

as práticas docentes. No entanto, “é preciso que as secretarias de educação dos estados e 

municípios, em parceria com os órgãos de preservação, realizem cursos e atividades 

pedagógicas que instrumentalizem o professor com a concepção e a metodologia da educação 

patrimonial.” (ORIÁ, 2018, p. 02). Desta forma, é possível integrar os agentes públicos e a 

escola a fim de organizar as ações de forma contextualizada e funcionais para que se resolvam 

diversas problemáticas referentes à preservação do patrimônio cultural, sem que ocorra uma 

fragmentação e divisão de interesses, prevalecendo o desenvolvimento e manutenção das 

heranças culturais e a transformação social por meio da educação. 

Como forma de desenvolver esse projeto, utilizou-se de ações de intervenções 

urbanas. Com a intenção de perceber as possibilidades de ensino e aprendizagem construídas 

por meio da aplicabilidade dessa metodologia educativa. E também no intuito de observar as 

transformações ocorridas no cotidiano dos alunos acerca da valorização de suas heranças 

culturais.  Apresentamos uma ação pedagógica desenvolvida no Centro Histórico da cidade de 

São Luís, onde se aplicou a metodologia específica da Educação Patrimonial em distintos 

momentos, conforme relatamos a seguir. 
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3.2   Caracterização do campo de pesquisa e de intervenção urbana 

 

As ações de mediação cultural e educativa foram esquematizadas em um circuito, 

realizado em dois espaços públicos: a Rua Portugal, conhecida também como Rua do 

Trapiche e na Rua da Estrela, chamada também de Rua Cândido Mendes. 

 A escolha destes dois ambientes públicos justifica-se por se tratar de duas 

prestigiadas ruas que preservam em seus acervos importantes elementos arquitetônicos, tais 

como os casarões e azulejos que salvaguardam a história, a arte, a cultura e a memória da 

sociedade ludovicense.  

 Na contramão de tudo isso, apresentam também problemas na preservação e 

manutenção de seus monumentos. E por isso situar os alunos nesses locais é importante para 

entender a dinâmica da cidade, e estreitar laços com a sua trajetória histórica de forma crítica 

e construtiva. Assim sendo, descreve-se os seguintes ambientes de pesquisa: 

A Rua Portugal, localizada no Centro Histórico da cidade de São Luís do 

Maranhão teve origem com o surgimento do bairro da Praia Grande, importante berço 

comercial da cidade que concentrava a compra e venda de mercadorias, em sua extensa área 

portuária. Inicialmente chamada de Rua do Trapiche que de acordo com Viveiros Filho (2006, 

p. 57) esse nome significa “[...] armazém marítimo, deposito de coisas que devem ser 

embarcadas, ou que foram desembarcadas e precisam ser retirada”. Caracterizando desta 

forma, a dinâmica do lugar que apresentava um intenso comércio. “Em 1906, o nome foi 

trocado para Rua Portugal, por causa da visita de um navio de guerra do estilo corveta 

pertencente à frota da Real Marinha Portuguesa”. (O IMPARCIAL, 2006, p.3).  

Essa rua detém um conjunto de sobrados, que ostentam uma paisagem composta 

de detalhes e ornamentos, “[...] apresenta elementos que caracterizam o barroco pombalino, 

como: o uso frequente de emolduramento dos vãos, sacadas em pedra de lioz, guarnecidas por 

balcões de ferro, pisos, soleiras, molduras e portadas em cantaria.” (SOUZA, 1992, p. 64) que 

fazem ressurgir uma época passada de grande prestígio e nobreza. Fazer uma visita à essa 

localidade é voltar no tempo.  

O acesso a esse lugar torna possível entender o passado por meio da leitura e 

compreensão de elementos que compõe a urbanidade desse espaço público. E entender que 

trata-se de construções realizadas por gerações passadas, são portanto, importantes fontes de 

conhecimento que direcionam aos objetos e espaços de memória que ajudam a construir a 

história do presente, experenciada através da transitoriedade e da permanência  que a 

trajetória humana permite construir. 
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A Rua da Estrela é uma importante rua da cidade. Também leva o nome de 

Cândido Mendes, em homenagem ao advogado, político e jornalista maranhense do século 

XIX. A rua concentra diversos prédios, um teatro e uma praça que ajudam a enaltecer a 

cultura maranhense. Contudo, situa-se da seguinte forma: “Atravessando toda a extensão do 

centro histórico, seu inicio é na Avenida Pedro II, de onde desce em declive acentuado até a 

Praça do Comércio, onde fica localizada a Feira da Praia Grande.” É portanto uma rua 

bastante representativa apresentando uma arquitetura urbana comercial e residencial que 

mostra as relações sociais estabelecidas neste contexto paisagístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Rua Portugal conhecida como uma das principais ruas de comércio   
                   do bairro da Praia Grande.  

Fonte: Andrés (2006) 

Figura 33 – Rua da Estrela, mostrando a antiga Praça do comércio e a  

                     fachada principal da Feira da Praia Grande, (à dir.). 
Fonte: Andrès, (2006) 
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Desta forma percebe-se nessas ruas a uniformidade de suas linhas, a elegância e 

beleza de seus solares, sobrados, escadarias, ladeiras e calçadas que ajudam a compor um dos 

maiores conjuntos arquitetônicos de origem portuguesa da América Latina. Apresentando 

ainda aspectos totalmente conservados e que ultrapassam as gerações. Contendo imensurável 

valor histórico, artístico e cultural para a humanidade e por isso estão inclusos na lista do 

patrimônio da humanidade.    

 

3.3 Percursos da Prática Pedagógica: caminhos metodológicos da Educação Patrimonial.  

 

A prática pedagógica realizada nos espaços das ruas já citadas seguiu-se para as 

etapas que compõem a metodologia da educação patrimonial que compreende um conjunto de 

atividades e experiências estéticas voltadas à práticas de ensino e aprendizagem que utiliza o 

patrimônio cultural e seus bens como artifício pedagógico e fonte primária de conhecimento.  

Desta forma, os alunos foram convidados a experenciar e vivenciar o patrimônio 

cultural. Percebido em monumentos, ruas, praças, becos e calçadas, observando detalhes e 

aspectos até então, nunca vistos anteriormente. Assim, através de visitas culturais a esses 

espaços oportunizaram-se experienciações com os vestígios de um passado glorioso presentes 

nos acervos arquitetônicos das ruas do Centro Histórico da capital maranhense.  

E ao mesmo tempo, propiciou problematizar as relações existentes no espaço da 

rua, analisando criticamente a realidade observada, percebendo contrastes sociais por meio do 

diálogo construído ao adentrar o cotidiano da cidade. Com isso, foi possível conectar-se com 

elementos do passado em um percurso percebido por meio de experiências estéticas 

potencializadas com a proximidade entre o observador e as peculiaridades do meio urbano.  

Diante do exposto, a prática pedagógica pautada no educar através dos aspectos 

histórico-culturais iniciou com um diálogo sobre o acervo arquitetônico da cidade. Fazendo-se 

entender a gênese da cidade.  

Como forma de iniciar a aplicabilidade da metodologia da educação patrimonial, 

os alunos foram convidados a vivenciar o patrimônio cultural por meio do contato direto com  

esses espaços públicos.  A etapa escolhida para iniciar a aplicabilidade dessa metodologia foi 

a observação, realizada de forma direta em meio aos elementos do patrimônio cultural 

ludovicense. Primeiramente a docente mediou informações acerca da gênese da cidade, sobre 

a  história dos principais sobrados, e a função dos principais elementos arquitetônicos 

presentes nas ruas Portugal e Rua da Estrela, tais como a cantaria, os azulejos, os telhados e 

suas eiras, aspectos intrínsecos dessa malha urbana. Essa observação de acordo com Horta, 
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Grunberg e Monteiro (1999, p.11). Tem como objetivo exercitar a percepção visual, sensorial  

e simbólica, a partir da identificação do objeto observado e percebendo a sua função e 

significado.  

Portanto, apresentamos figuras que ilustram os aspectos vivenciados pelos alunos 

através do contato direto com os elementos do patrimônio culturalmente construídos.  Dessa 

forma, a mediação cultural foi realizada nos espaços das referidas ruas, que foram utilizadas 

como ferramenta educativa, onde os discentes observaram diversos elementos que 

caracterizam e compõem a urbe do Centro Histórico, enfatizando os sobrados e os azulejos, 

que por meio da percepção visual e tátil (Fig.37) foi possível identificar os referidos objetos e 

percebê-los em meio a experiência estética com os diversos elementos culturais. Conforme 

veremos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Iniciação do processo de mediação por meio da contextualização dos espaços culturais          

Fonte: arquivo pessoal (2018). 
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Figura 35 – Professora questionando os alunos sobre a importância de se preservar o patrimônio  

                      cultural. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 36 – Docente e alunos percorrendo os espaços a fim de observar os detalhes do 

                     acervo arquitetônico das ruas do Centro Histórico. 
Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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 Figura 38 – Processo de apreciação por meio da experiência estética com os elementos arquitetônicos: 
percepção visual e tátil dos azulejos na técnica de corda seca. 

 Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 37 –  Grupo percorrendo os espaços a fim de observar  contrastes e problemáticas no entorno das ruas. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Figura 39 – Mediação do olhar: apreciação, fruição e contemplação da paisagem natural, histórica e artística.  
Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 40 – Alunos em processo de mediação cultural com os diversos elementos sócio históricos. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Figura 42 – Mediação cultural: descobrindo elementos da Pré- História do Maranhão. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 41 – Ver, ouvir e tocar: experiência estética com os elementos culturais. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Com a análise dessa etapa, constata-se, portanto que o contato direto com os bens 

culturais, propicia um diálogo próximo com a cultura. Por meio do processo de observação o 

aluno experimenta diversas sensações estéticas que ajudam a ampliar o seu repertório cultural, 

a aguçar sua visão poética e a construir uma análise crítica e participativa com patrimônio.  

A segunda etapa pautou-se no registro de informações acerca das experiências 

observadas, como forma de fixação do conhecimento apreendido e aprofundamento da 

observação e análise crítica sobre os objetos e manifestações culturais percebidas, ao mesmo 

tempo, essa atividade propiciou o desenvolvimento da memória, do pensamento lógico, 

intuitivo e operacional. 

Nesse aspecto, o recurso utilizado pelos alunos foi o registro das imagens por 

meio da fotografia. Assim, durante a mediação cultural e educativa os alunos registraram 

alguns contrastes urbanos que trouxeram à tona a reflexão sobre a importância da preservação 

e a atual situação de degradação e descaso público em que passam as referidas ruas do Centro 

Histórico. Em meio à prática de registro imagético, os alunos desenvolveram também 

inúmeros diálogos entre eles e a docente, acerca do que estava sendo exposto no processo de 

mediação cultural, isso ajudou a intensificar e aprofundar informações acerca do 

conhecimento apreendido.  

Figura 43 – Mediação cultural por meio da interação com a tecnologia e a cultura. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Figura 44 – Registro das informações adquiridas durante a mediação cultural.  

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 45– Alunos registrando as informações observadas. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Já a terceira etapa dessa metodologia, mostra a Exploração, praticada por meio do 

registro visual realizado pelos alunos, para demonstrar a capacidade de investigar os 

problemas observados e analisá-los através do julgamento crítico acerca das situações 

encontradas. Sendo assim, utilizou-se, como estratégia para isso, o debate crítico coletivo 

sobre a análise da atual situação do Centro Histórico, incluindo-se também as fotografias 

captadas pelos alunos, resultando na criação de um painel que ilustrou situações percebidas 

pelos discentes. Conforme se demonstra a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Alunos em roda de conversa sobre o patrimônio: análise do problema, levantamento 

                     das hipóteses, julgamento crítico e interpretação das evidencias e significados. 
Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

         Figura 47 – Detalhes do acervo arquitetônico em estado de abandono e má conservação registrados pelos alunos 
                              durante a   prática de mediação cultural. 
         Fonte: Alunos UEB. Gomes de Sousa (2017). 
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Figura 48 – Captação imagética gerada pelos alunos durante a prática de mediação cultural, mostrando 
detalhes do raríssimo acervo arquitetônico da cidade e que ainda permanecem preservados.  

Fonte: Alunos UEB. Gomes de Sousa (2017). 

Figura 49 – Observação do cenário cotidiano e as interações sociais em ruas da Praia Grande. 

Fonte: Alunos UEB. Gomes de Sousa (2017). 
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Portanto, através das imagens acima observa-se um ambiente bastante frequentado 

com vida cultural  ativa , que necessita de intervenções sobre a preservação de sua estrutura e 

consciência cidadã por parte dos órgão públicos, moradores e frequentadores dos espaços do 

Centro Histórico da capital maranhense. 

Por conseguinte, essas imagens foram utilizadas em um painel expositivo para a 

realização de estudos mais detalhados acerca da preservação dos bens culturais e patrimônio 

publico. Em seguida, diversas questões foram sendo problematizadas pelos próprios alunos, 

que indagaram o seguinte: de quem é a culpa? como resolver estes problemas? O que 

podemos fazer? Desta forma, após analises e debates críticos acerca das hipóteses 

apresentadas seguimos para a última etapa desta metodologia que foi a de apropriação dessas 

problemáticas, a fim de interferir nesses espaços culturais.  

Essa quarta e última etapa resultou na Apropriação das problemáticas observadas, 

promovendo ações efêmeras no espaço urbano, que por meio da prática de intervenção urbana 

os alunos apropriaram-se do local ao qual pertencem estabelecendo um diálogo construído 

mediante ações de cidadania, pertencimento e de intervenção para os problemas observados 

durante essa caminhada estética e educativa. 

Desta forma, para melhor entender essa atividade trago, portanto, o conceito de 

intervenção urbana, segundo a definição presente na enciclopédia Itaú Cultural (2015), 

refere-se a “uma prática artística no espaço urbano, a intervenção pode ser considerada uma 

vertente da arte urbana, ambiental ou pública, direcionada a interferir sobre uma dada situação 

para promover alguma transformação ou reação, no plano físico, intelectual ou sensorial”. É 

uma arte que utiliza a cidade como suporte físico. Tem como característica usual a 

efemeridade da obra de arte, ou seja, existir por um determinado período. Desta forma a arte 

vai além da materialidade de um objeto, pode ser também uma ideia, presença, um conceito, 

luz, tempo, movimento, som, cheiro e sensações.  

Nesse sentido, ela se direciona para além da materialidade, apresentando 

características de ser momentânea, provisória, passageira e memorável. No entanto, o que 

sobra de uma obra de arte efêmera “são registros [...] por meio de fotografias, textos, vídeos, 

lembrando o momento vivenciado pessoalmente. Muitos artistas utilizam ainda, materiais 

perecíveis que só duram o tempo da obra, ou às vezes precisam ser substituídos se ela for 

refeita.” (BOZZANO, 2013, p. 99-100). Desta forma, uma das intenções deste tipo de obra é 

propiciar um diálogo poético através da experiência estética com o objeto artístico. 

É também, uma espécie de Arte Pública, ou seja, “[...] manifestação artística 

realizada em espaço público. Contempla desde esculturas expostas em espaço coletivo, como 



135 

 
também as manifestações e linguagens artísticas de pinturas murais, outdoors, grafites, 

performances, entre outras”. (UTARI, 2013, p.44) Sendo, portanto, uma das modalidades da 

Arte Contemporânea: refere-se ao modo atual de produzir e experienciar a arte, seus objetos e 

manifestações culturais. Possibilita ao sujeito um envolvimento criativo com total liberdade 

de criação, experimentação e adaptação de materiais e técnicas.  

A arte contemporânea agrega valores e conceitos que vão além da matéria, pois, 

se apresenta de forma despreocupada com a precisão técnica e a cópia da realidade, “que 

antes lhe eram atribuídas, e que lhe davam um caráter de objeto único e exclusivo. Além da 

apropriação de objetos não usuais, também se tornou comum o uso de apropriações e 

referências a obras de outros artistas.” (BOZZANO, 2013, p. 129-130). Incluem-se também as 

mídias tecnológicas, a cultura popular através dos saberes e fazeres tradicionais, como parte 

integrante das criações artísticas contemporâneas.  Ela “está intimamente conectada com a 

linguagem, havendo entre elas uma relação recíproca, uma relação direta [...] através da 

imagem interpretação e comentário, formando um coletivo, um discurso trazido pelos seus 

próprios agentes e seus produtores”. (ARCHER, 2001, p.85-86). Isso ajuda a construir ações 

políticas e críticas sobre os temas e assuntos que na maioria das vezes, referem-se a 

problemáticas sociais e urbanas.  

Seguindo a esses conceitos. A etapa de apropriação, presente na metodologia da 

educação patrimonial, pautou-se em ações artísticas de intervenção urbana, como forma de 

inserir práticas educativas que trabalhem conceitos de pertencimento, cidadania e de 

preservação das heranças culturais. Conforme ilustradas nas imagens a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Trabalho coletivo: planejamento e execução da intervenção artística. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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     Figura 51  – Apreciação e análise crítica do objeto artístico.  

     Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

    Figura 52 – Alunos esquematizando o processo de montagem dos azulejos e ao mesmo tempo                 

estabelecendo apreciação estética com o objeto artístico. 

    Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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  Figura 53 – Alunos trabalhando em grupo e desenvolvendo ações de pertencimento. 

  Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 54 – Apreciação e pertencimento com a cidade. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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   Figura 55 – Alunos fazendo a apreciação estética e apresentando opiniões e soluções acerca    

da preservação e manutenção do patrimônio cultural.  

  Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 56 – Registro da finalização da intervenção artística urbana. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 



139 

 
Observa-se que o espaço utilizado para a intervenção artística urbana, encontra-se 

em estado de abandono, a entrada das portas e janelas foram bloqueadas com o uso de tijolos, 

provavelmente, essa medida foi tomada pelos proprietários a fim de evitar a apropriação e a 

invasão indevida deste casarão por vândalos e moradores de rua. No entanto, essa medida é 

uma constante em prédios que se encontram em péssimas condições de uso devido à falta de 

manutenção, evitando maiores prejuízos e danos ao patrimônio público. 

A intervenção com os azulejos ajudou a conscientizar os alunos acerca da 

importância em se manter relações com os elementos historicamente adquiridos. Ao mesmo 

tempo, foi possível integrar estes alunos a um ambiente pouco frequentado pelos mesmos, no 

entanto, “é fundamental abrir espaço, dentro do contexto escolar, para que diferentes formas 

de expressão e aprendizagem sejam respeitadas e valorizadas por seu significado no processo 

de assimilação cultural e de construção do indivíduo na sociedade.” (AROUCA, 2012, p. 19), 

além disso, se observa inúmeras possibilidades de descobertas e experimentações. Ou seja, 

descobrir a si mesmos e os outros a fim de estabelecer laços de pertencimento ao meio em que 

vive. A escola, portanto exerce um papel principal na busca de um diálogo próximo entre os 

alunos e sua cultura, incentivando-os a agir em prol de questões sociais. 

Após o trabalho de intervenção com as réplicas de azulejos. Seguimos para a 

intervenção com os bonecos, para dar continuidade à etapa de Apropriação. Sobre isto as 

imagens ilustram as referidas ações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 – Organização da intervenção artística urbana. 
Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Figura 58 –  Discentes inserindo as placas que simbolizam as falas dos bonecos que refletem seus  
                      pensamentos acerca da preservação do patrimônio. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 59 – Intervenção artística urbana com bonecos. 
Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Figura 60 – Interação e receptividade dos alunos com o público espectador- participante. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

Figura 61 – Alunas e seus trabalhos. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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  Figura 62 – Diálogo com a cultura: identidade, pertencimento e cidadania. 

  Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

   Figura 63 – Diálogo e conexão com o público. 

   Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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Como se observa, a intervenção artística com os bonecos propiciou estabelecer 

relações próximas com a cultura e com a trajetória histórica dos indivíduos, foi possível 

também manter relações de alteridade e de respeito às diversidades existentes. Desta forma, 

possibilitou também conhecer e reconhecer-se nos personagens da cultura maranhense, 

através de um diálogo participativo os alunos expuseram suas falas, representadas pelos 

bonecos, que dialogaram com o cotidiano da cidade e com seus habitantes.  E ainda percebe-

se que houve uma forte interação e integração social, foi possível se comunicar com os 

transeuntes e turistas que estavam a passar nesses espaços naquele momento. Estabelecendo 

diálogo e conexão com o público por meio do patrimônio cultural. 

As referidas ações trazem questionamentos acerca da preservação patrimonial, fez 

com que os alunos questionassem de quem é a responsabilidade sobre essa herança cultural 

coletiva, buscando respostas e soluções acerca das problemáticas observadas e o que os 

mesmos podem fazer para contribuir para a preservação desses bens coletivos. E ao mesmo 

tempo perceberam-se como parte integrante da sociedade, tendo em vista que as ações 

praticadas pelo grupo de alunos, inseriram os sujeitos em espaços  e contextos que dialogam 

com o seu cotidiano.  

 

 

 

Figura 64– Etapa de finalização das ações artísticas efêmeras. 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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3.4   Referenciais artísticos  

 

Este trabalho buscou inspiração artística em atividades de intervenção cultural 

realizadas na capital maranhense por artistas e arte educadores, que propiciaram um diálogo 

crítico-reflexivo acerca do patrimônio cultural. Tais como: A intervenção urbana na Rua 

Grande realizada no ano de 2010, quando Alunos do IFMA do Centro Histórico mudaram a 

rotina da Rua Grande, sob orientação dos seus professores Almir Valente, Eduardo 

Cordeiro e Ramúsyo Brasil. Um grupo formado por 24 alunos do Curso Técnico em Artes 

Visuais expôs 32 fotografias ao longo de toda a Rua Grande. A intenção era de provocar uma 

nova forma de olhar a cidade, chamando atenção do público e dos comerciantes para a beleza 

escondida por trás da poluição visual ocasionada pelos inúmeros cartazes fixados em 

importantes prédios históricos que compõem a principal rua de comércio da capital 

maranhense. 

 A referida atividade teve uma ótima repercussão no sentido de conscientizar os 

lojistas sobre os prejuízos causados pelo o uso indevido do espaço público e ao mesmo tempo, 

promoveu um diálogo entre os transeuntes e a poética visual da problemática apresentada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 65 – Projeto e intervenção urbana: alunos do IFMA sob orientação dos professores  

                    Almir Valente e Ramúsyo Brasil.  

Fonte: Portal IFMA, 2010  
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As atividades educativas presentes nesta investigação dialogam também com o 

trabalho desenvolvido pelo Coletivo Linhas. Estas propõem uma nova forma de olhar e 

experenciar a arte urbana. Utiliza-se do crochê no formato artístico de site specific, ou seja: 

são obras de intervenção artísticas criadas de forma a se adaptar em um determinado espaço 

específico. Assim, as obras de arte são planejadas para dialogar com determinados lugares e 

momentos escolhidos pelos artistas. Geralmente o trabalho do referido coletivo acontece em 

meio a paisagem urbana da capital maranhense, denotando o processo de transformação da 

natureza que compõe o acervo paisagístico da cidade, ressaltam também a importância da 

preservação do patrimônio e o cuidado com a cidade.  

As obras do Coletivo Linhas buscam na cultura popular a inspiração de seus 

trabalhos, utiliza-se do crochê, que é um trabalho artesanal feito com o uso de agulha e linha, 

para se criar trançados, suas tramas dão forma a diversas obras de intervenção artística 

contemporânea, como forma de interagir e dialogar com a cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 66 – Coletivo Linhas e seus trabalhos de intervenção urbana.  
Fonte: Agencia São Luís. Disponível em: http://agenciasaoluis.com.br/foto/17423/. Acesso em: 01              

jan. 2017. 

http://agenciasaoluis.com.br/foto/17423/
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Desta forma, os aspectos ressaltados pelos trabalhos acima citados são 

tomados como referências artísticas para demonstrar a possibilidade de serem estabelecidas 

relações afetivas com a cidade, incorporando momentos de reflexão sobre a utilização e 

manutenção da preservação dos espaços públicos que compõem este acervo mundial, de 

forma a constituir um diálogo poético por meio de diversas experiências estéticas.   

 

3.5 Análise e resultado da experiência com o patrimônio cultural 

 

A referida pesquisa com o patrimônio cultural utilizou duas propostas 

metodológicas educativas: Abordagem Triangular e a Metodologia da Educação Patrimonial. 

Sendo organizadas da seguinte forma: a abordagem artístico-pedagógica, em que 

se utiliza a ação do fazer, contextualizar e apreciar, foi desenvolvida dentro do espaço escolar. 

Já a metodologia da educação patrimonial, permitiu interagir com as ruas do 

bairro da Praia Grande, bem como também, os alunos mantiveram contato com o espaço 

interno dos centros culturais e museus localizados no Centro Histórico, (Casa do Maranhão, 

Museu do Reggae e o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão), 

uma vez que estes locais fazem parte do território urbano, ou seja, integram e constituem o 

acervo da rua.  

A experiência educativa realizada em áreas internas e externas dos referidos 

espaços públicos, foi importante para que os alunos entendessem em que consiste de fato o 

acervo museal e o acervo da rua. Eles perceberam também que as obras do museu são 

dispostas de forma a construir um percurso tecnicamente pensado e que nem tudo que está ali 

se permite tocar ou fotografar, mas, que ambos os locais preservam e mantém ligação 

importante com a nossa trajetória histórica e devem ser acessíveis e preservados por todos 

nós. 

A utilização das referidas propostas metodológicas direcionou ações de arte-

educação, inserindo um processo de ensino-aprendizagem de fato significativo para os alunos, 

valorizando o repertório cultural dos mesmos. Portanto, ao aplicar as referidas abordagens 

educativas, chegamos as seguintes análises: 

Nota-se que, tanto a educação patrimonial quanto a abordagem triangular, 

contribuem para a inserção do ensino que utiliza o patrimônio cultural e seus bens como 

artifício pedagógico e fonte de conhecimento. Conectando-se de forma próxima, presente e 

dialógica com o cotidiano dos discentes. Denota-se uma forma prática de trabalho docente, 

pois, não exige uma sequência ordenada das etapas presentes nas respectivas abordagens 
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metodológicas, o que torna suas aplicabilidades educativas a favor do professor mediador, que 

tem a liberdade em adaptar o processo de ensino e aprendizagem às reais necessidades e ao 

ritmo de aprendizagem de cada aluno.  

Ambas permitem também, inserir o processo de leitura de imagem e de leitura do 

mundo. Ao estimular diversas possibilidades, criativas, estéticas e poéticas de leitura, 

interpretação e criação acerca dos objetos e manifestações históricas, artísticas e culturais, 

promovendo um diálogo interdisciplinar e transdisciplinar com os conteúdos exigidos nas 

formalidades escolares.  

No entanto, a abordagem triangular apresenta atenção a todos os aspectos 

envolvidos na ação do desenvolvimento e entendimento sobre um objeto artístico, tais como: 

a contextualização: é situar a obra dentro de um contexto histórico-social, observando a arte 

como expressão e elemento cultural; o fazer artístico: refere-se aos procedimentos utilizados 

na criação de um objeto artístico, empregando a criatividade neste processo e a apreciação 

estética: relaciona-se com a vivência de sentidos e com a fruição do objeto ou bem cultural.  

Já a metodologia da educação patrimonial, permite estimular o aprendizado “sobre 

o processo cultural, seus produtos e manifestações, propiciando o despertar dos alunos sobre o 

interesse em resolver questões significativas para sua própria vida, pessoal e coletiva.” 

(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p.6). E ainda, observa-se também todas as 

etapas e metodologias se integram e se complementam. 

Desta forma, a utilização destes métodos pedagógicos, utilizados durante a 

pesquisa de campo, possibilitou que os alunos desenvolvessem um entendimento dialógico e 

diretivo com os objetos culturais, permitindo aos mesmos vivenciar o patrimônio cultural e 

estabelecer uma identidade com seus bens culturais, pois, é conhecendo a existência que se 

pode reconhecer a importância de se preservar os elementos que constituem a sua herança 

cultural.  

Assim, as ações e objetivos presentes no quadro da metodologia da educação 

patrimonial (Fig.67), ajudaram a definir o objeto/ fenômeno/ tema de estudo, aplicados 

durante as ações artísticas efêmeras, ocorridas nas ruas do Centro Histórico. Tais como 

ilustradas no quadro abaixo:  
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Figura 67– Quadro de metodologia da Educação Patrimonial. 

Fonte: Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p. 11). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Cada etapa desenvolvida durante as práticas de mediação cultural e de intervenção 

urbana baseou-se nas ações presentes na estrutura metodológica da educação patrimonial 

descritas nas fases de observação, registro, exploração e apropriação. Resultando-se em um 

processo de ensino e aprendizagem construído com as vivências dos alunos, valorizando a 

trajetória histórica dos mesmos, e ainda, permitiu desenvolver a criticidade por meio da leitura 

de arte, da contextualização histórica e da apreciação estética com os bens patrimoniais. 

Como forma de demonstrar as conexões existentes entre as metodologias 

desenvolvidas durante as práticas pedagógicas. Veremos a seguir os quadros comparativos 

das relações de compatibilidade existentes entre elas:  
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Observa-se que tanto a metodologia da Educação Patrimonial, quanto a bordagem 

Triangular, enxergam o aluno como um sujeito que tem a capacidade de pensar e que constrói 

e reconstrói a todo o momento o seu conhecimento. Alia-se a isto a interação com o objeto 

cultural e a relação sócio interacionista, numa tentativa de modificar e resolver problemas que 

Figura 69 – Consonâncias entre a Abordagem Triangular e Educação Patrimonial. 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

Figura 68 –Abordagem Triangular e Educação Patrimonial. 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Figura 70 – Grupo de Whatsapp criado para a realização da leitura de imagens e interação 

                      Entre os participantes. 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
 

afetam o seu cotidiano. E ainda, percebe-se que o professor exerce a função de mediar esse 

conhecimento de forma a se alcançar resultados satisfatórios, instigando os alunos a 

desenvolver um diálogo identitário e afetivo com determinados objetos de estudo, o que 

favorece a estimulação da capacidade crítica-construtiva dos discentes.  

Os referidos caminhos metodológicos, oportunizaram também a utilização do 

aplicativo WhatsApp como ferramenta educativa, para avaliar o processo de ensino 

aprendizagem durante a prática pedagógica, o que contribuiu bastante para estimular 

habilidades ligadas à apreciação estética acerca das produções desenvolvidas pelos alunos. E 

ainda facilitou a comunicação e a interação entre os mesmos. Dessa forma, a Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TIC foi empregada como um auxílio educativo para 

desenvolver a socialização dos resultados individuais e coletivos, chegando-se à leituras de 

imagens mediadas por meio da empatia, afetividade, autoestima e expressividade entre os 

discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E ainda, durante a pesquisa foi realizada uma sondagem acerca do repertório 

cultural dos discentes envolvidos na pesquisa, a fim de analisar quantitativamente questões 

referentes ao acesso e frequência dos mesmos em espaços culturais, e ainda perceber o 
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entendimento dos alunos acerca de conceitos referentes à Educação Patrimonial, para isto, foi 

aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas. (APÊNDICE C). Portanto, os 

dados da pesquisa estão expostos em uma tabela para melhor compreensão e aproveitamento 

das informações obtidas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Resultado do questionário para investigar o repertório cultural dos discentes. 

Fonte: Autora (2018). 

 

Compreende-se através dos dados obtidos durante a investigação que os 

resultados refletem uma carência de acessibilidade dos alunos aos bens e manifestações 

socioculturais. Portanto, verifica-se a necessidade de realização de ações educativas que 

valorizem experiências que dialoguem com o cotidiano dos alunos e ao mesmo tempo 

promovam ações relacionadas ao conhecimento, valorização, manutenção e preservação do 

patrimônio cultural.    

O referido projeto, no entanto, trouxe a acessibilidade dos alunos aos bens 

culturais, desenvolvendo laços de pertencimento e cidadania. E ainda, foi constatada a 

mudança significativa acerca do entendimento dos alunos sobre conceitos básicos referentes à 

educação patrimonial.  

Isto foi observado após a reaplicação dos questionários, realizado durante a 

finalização do projeto, como forma de fazer uma análise comparativa dos resultados, ou seja, 

houve dois momentos de aplicação dos questionários: 1- início da realização do projeto, que 

teve a finalidade de se fazer uma sondagem inicial acerca do repertório cultural dos alunos. 2- 

QUESTIONÁRIO 

(SONDAGEM /REPERTÓRIO CULTURAL DOS DISCENTES/) 

                         DADOS OBTIDOS 

75%  Dos alunos não sabem diferenciar o que é 

patrimônio cultural material e imaterial. 

84%  Nunca frequentaram as referidas ruas do 

Centro Histórico  

100%  Nunca foram ao museu, teatro e galeria.  

98%  Não frequentam salas de cinema.  

23%  Participam de manifestações artísticas e 

culturais na comunidade.  
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durante a finalização do projeto, como medida comparativa dos resultados obtidos e como 

forma de sondagem sobre os conhecimentos que foram realmente apreendidos pelos alunos.  

Ao analisar a referida comparação, observou-se que no início do projeto cerca de 

75% dos alunos, não souberam opinar acerca da diferença entre patrimônio cultural material e 

imaterial, e muitos mostraram-se confusos  sobre outros conceitos ligados à temática do 

patrimônio. 

Já no momento final do desenvolvimento do projeto. Durante a reaplicação do 

questionário e após a análise comparativa dos resultados obtidos (no inicio e término do 

projeto). Observa-se que os alunos conseguiram diferenciar o conceito e as características da 

cultura material e imaterial.  

Nesse viés, chega-se ao seguinte resultado: todos os alunos no final da referida 

pesquisa, cerca de 100%, descreveram de forma lógica a diferença entre os conceitos de bens 

tangíveis e intangíveis. Chegando-se a um resultado satisfatório que atenderam aos objetivos 

do projeto educativo.  

Em resumo. Apresentamos a seguinte análise e resultado dessa experiência 

educativa: A presente investigação objetivou realizar ações de arte-educação, a fim de 

desenvolver a educação patrimonial por meio da mediação cultural em espaços educativos 

formais e não formais. Atingiu ao seu objetivo principal que foi de analisar quais os efeitos 

causados nos discentes durante a prática de mediação cultural e o envolvimento dos mesmos 

durante as ações de intervenção urbana por meio de criações artísticas. Isto foi possível de 

se perceber, durante as ações experenciadas no decurso do projeto, contudo, ajudou a 

responder também ao seguinte problema da pesquisa que buscou saber se era possível 

demonstrar se a Arte-Educação através de práticas mediação cultural em espaços públicos 

auxilia no desenvolvimento da Educação Patrimonial. Sendo ao mesmo tempo capaz de 

promover um diálogo significativo no cotidiano dos discentes sobre a importância de sua 

atuação para a preservação das heranças culturais? 

Sendo assim, foi possível perceber, observar e constatar que sim, pois, durante 

essa experiência educativa as práticas pedagógicas serviram de ferramenta para implementar a 

Educação Patrimonial, além de construir um diálogo significativo no cotidiano dos discentes 

sobre a importância de atuarem como sujeitos ativos, no diálogo reflexivo sobre a preservação 

de suas heranças culturais. Na medida em que resultou na participação ativa dos discentes no 

processo de ensino e aprendizagem. E ao mesmo tempo, permitiu-se um diálogo com o meio 

sócio- regional e com o repertório cultural que eles já trazem consigo. Desta forma, conclui-se 

que a mediação cultural e as práticas artísticas aproximam o sujeito às suas heranças culturais, 
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interligando a importância da preservação, manutenção e difusão do patrimônio cultural, além 

de propiciar um diálogo significativo e permanente, construído através de experiências 

artísticas e estéticas com os bens patrimoniais. 

E ainda de acordo com a coleta de dados, através da observação direta, analisada 

no decorrer do processo de mediação cultural e de práticas artísticas, compreende-se que foi 

possível constatar as mudanças relacionadas à participação cidadã, ao envolvimento afetivo e 

a identificação dos sujeitos com os elementos que compõe a sua trajetória histórica. Nessas 

práticas, verificou-se que os alunos envolveram-se em um processo significativo, dialógico e 

atuante com os seus bens culturais. 

A partir da análise dos dados coletados, verifica-se um panorama geral da falta de 

políticas públicas que incluam os sujeitos nos espaços socioculturais a fim de dialogar de 

forma significativa com o cotidiano dos discentes, uma vez que se constatou a mudança de 

paradigmas dos mesmos sobre aspectos relacionados à preservação do patrimônio cultural. 

O referido projeto educativo tornou-se importante para a inserção dos sujeitos no 

cotidiano da cidade, possibilitando ainda a formação de plateia e frequentadores de museus e 

outros espaços culturais, visto que 100% dos alunos nunca frequentaram museus, teatros e 

galerias de arte.  

Outra informação coletada refere-se às possíveis consonâncias existentes entre a 

metodologia da educação patrimonial e da abordagem triangular, nesse aspecto se observou 

que ambas podem resultar em um estudo acerca do patrimônio cultural de forma mais 

significativa, por meio da leitura, interpretação, contextualização, apreciação e produção 

referentes aos dos objetos, imagens e manifestações culturais.  

Desta forma, baseando-se no resultados das análises. Concluí-se o seguinte: tanto 

a abordagem triangular como a metodologia da educação patrimonial, permitem construir um 

diálogo com o cotidiano dos alunos de forma a desenvolver a análise crítica, poética, estética 

e interativa com o patrimônio cultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho buscou-se analisar e refletir acerca da possibilidade de 

implementar a Educação Patrimonial, utilizando-se da mediação cultural e da Arte-Educação 

para aproximar os sujeitos aos elementos culturais. Ao mesmo tempo, estabelecer um diálogo 

significativo com o cotidiano dos discentes de forma a possibilitar experiências estéticas e 

ações de cidadania através de uma relação dialógica com a cidade.  

A prática da Educação Patrimonial encontra-se respaldada em regulamentos e leis 

no âmbito da educação que estimulam e orientam esse tipo de conhecimento. Apesar disso, o 

que se percebe na prática é que o referido tema é pouco recorrente nas escolas. O que ajuda a 

desvalorização de elementos historicamente construídos e que merecem ser divulgados e 

preservados pela a humanidade. No que diz respeito ao patrimônio presente na cidade de São 

Luís, verifica-se ainda, a falta de políticas públicas e parcerias a fim de que se minimizem os 

problemas de desvalorização de seu acervo, uma vez que, a cidade de São Luís passou por 

transformações no decorrer de sua trajetória histórica, sendo totalmente revitalizada. E para 

garantir que as suas características histórico-culturais permaneçam preservadas, se faz 

necessário, estabelecer um diálogo permanente e sistemático com os seus moradores, 

visitantes, empresas e órgãos públicos para que se mantenha salvaguardado o acervo desse 

Patrimônio Cultural da Humanidade. 

A referida pesquisa cumpre o seu objetivo principal, que foi avaliar de que forma 

a experiência com o patrimônio cultural pode contribuir para modificar comportamentos de 

desvalorização e desconhecimento acerca dessa herança cultural, promovendo um diálogo 

diretivo e afetivo com as diversas manifestações e objetos que compõem esse patrimônio da 

humanidade.  Dessa forma percebe-se que, as práticas de Educação Patrimonial pautadas na 

mediação cultural e na Arte-Educação possibilitou uma maior aproximação dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa com os bens culturalmente herdados, integrando-os ao seu cotidiano. 

Esta relação foi intensificada por meio da mediação do olhar dos alunos, através 

do envolvimento com a Abordagem Triangular durante as oficinas artísticas, o que 

possibilitou a contextualização, a produção artística e a apreciação estética com os objetos 

representativos da cultura maranhense. 

Outro aspecto observado foi as possibilidades educativas que os espaços públicos, 

em especial, a rua, podem oferecer durante um processo de ensino-aprendizagem que 

dialogue com a cultura, propiciando uma experiência participativa, crítica, política e estética 

com a cidade e com as pessoas. E ainda, verificou-se também que a versatilidade educativa 
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presente na metodologia da educação patrimonial facilitou colocar em prática todas as ações 

presentes nas etapas de observação, registro e exploração, que foram aplicadas através do 

contato direto dos alunos com o acervo arquitetônico e com a comunidade. Resultando-se no 

desenvolvimento de uma identidade com a cultura local, estabelecida por intermédio de 

intervenções artísticas urbanas que ajudaram a construir a conscientização cidadã dos 

discentes. 

É importante, perceber que o trabalho educativo com os elementos sócio-

históricos precisa torna-se constante no cenário educativo. Portanto, é necessário promover 

cursos de capacitação que qualifiquem as ações docentes e de outros profissionais que 

trabalhem com a temática do patrimônio cultural, a fim de pensar diferentes maneiras de 

interagir com esse conhecimento.  

E ainda, foi possível ampliar as ações dos alunos para além do patrimônio 

edificado, percebendo-se como parte integrante deste patrimônio que existe cotidianamente 

em suas ações. No sentido de que, ao nascer o indivíduo já adquire hábitos presentes em sua 

comunidade, distinguindo-se de outros grupos, ou seja, ele estabelece uma relação com o seu 

ethos cultural. Portanto, além de conhecer, é necessário reconhecer-se nesse lugar, para que se 

agregue um valor identitário e afetivo com os locais onde a cultura se manifesta.  

Percebe-se também durante a trajetória dessa experiência educativa, que é 

necessário dar continuidade às pesquisas que busquem estabelecer um olhar poético e político 

sobre o patrimônio cultural. Nesse sentido, a presente investigação contribui para que se 

desenvolvam futuros estudos relacionados ao tema e ligados a diversos nichos referentes à 

sociedade, urbanização, educação patrimonial, entre outros. 

Para finalizar a reflexão-ação aqui exposta, percebe-se que “a experiência não é o 

caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma 

abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-

dizer”.” (BONDÍA, 2002, p.19). É preciso vivenciar, experimentar e integra-se a este 

patrimônio. E enquanto seres inacabados que somos, nos colocamos sempre à procura de 

novos olhares e “novos caminhos a explorar, novíssimos ou bem antigos, estilos e formas que 

podem mudar nossa imagem no mundo” (CALVINO, 1990, p.20) dessa forma, envolvemo-

nos como sujeitos atuantes de nossa própria história e não como meros objetos.  
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Apêndice A –  Termo de Consentimento aos Pais. 
 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais 

 

Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar do Projeto Vivenciando a Educação 

Patrimonial . 

Este estudo será realizado na U.E.B.Gomes de Sousa, localizada na Rua da Igreja, nº 

1000, nos dias de 5ª e 6ª feira, com início das 08:00 e término às 10:30 da manhã. 

O objetivo deste projeto consiste na realização de um estudo sobre a Educação 

Patrimonial por meio de práticas de mediação cultural e de Arte-Educação.  Caso você 

autorize, seu filho irá participar de oficinas artísticas e visitas em espaços culturais que serão 

mediadas pela professora responsável.  

A participação dele (a) não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da 

participação.  

 Além disso, você está recebendo uma cópia deste termo onde consta o telefone da 

pesquisadora responsável pela aplicabilidade do projeto podendo tirar dúvidas agora ou a 

qualquer momento.  

Eu,_______________________________________________________________

__________________________________________________________ declaro que entendi 

os objetivos, riscos e benefícios da participação do meu filho(a) 

__________________________________________________________________ sendo que 

aceito que ele (a) participe do projeto e autorizo  a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

__________________________________________________________________ 
Assinatura dos pais ou responsáveis 

 
Telefone:____________________________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

 
Atenciosamente, 

 
Fabiane Costa Rego 

Arte Educadora 
fabiane_criart@hotmail.com 

Tel.: 988271505 
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Apêndice B –  Termo de Consentimento aos alunos. 
 

 
 

 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO MENOR 

 

 

 

Eu,_____________________________________________________________, 

aluno (a) regularmente matriculado (a) na Unidade de Educação Básica Gomes de Sousa, 

venho de forma livre e esclarecida, manifestar o meu consentimento em participar deste 

projeto. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a realização da 

pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do aluno participante do projeto 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsáveis 
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Apêndice C –  Questionários aos alunos. 
 

Aluna/o: _______________________________________________________Turma:____ 
Comunidade:_______________________________________________________ 

 
QUESTIONÁRIO 

 

1- Para você o que é patrimônio? 

2- O que você considera como um elemento mais importante em sua comunidade? 

3- Dentro de sua casa, o que você atribui um maior valor? 

4- O que é cultura para você? 

5- Na sua família, quais conhecimentos, fazeres ou comportamentos, são passados de 

geração em geração? 

6- Que fato curioso você aprendeu sobre a comunidade onde você mora? 

7- Você se identifica com o local onde você mora? por quê? 

8-  Você já visitou algum museu, galeria de arte, cinema, parques botânicos, exposição 

de artesanato? Qual? 

9- No seu bairro existe algum centro cultural? 

10-  Indique as expressões culturais presentes em sua comunidade: 

a. (   ) Danças 

b. (   )Festas 

c. (    )Artesanato 

d. (    )Lendas 

e. (    )Músicas 

f. (   )Festejos religiosos 

11- Você participa de alguma destas ações culturais realizadas em sua comunidade? 

Quais? 

12-  Quais são as brincadeiras populares praticadas em sua comunidade? 

13- Você já visitou algum lugar da cidade de São Luís, considerado como Patrimônio 

Cultural da Humanidade? Qual? 

14- Você também faz parte do patrimônio cultural, por quê? 

15- O que é ser cidadão? 

16-  Comente sobre o que você entende sobre o patrimônio cultural brasileiro: 


