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Atualmente, exige-se dos educadores, cada vez mais, que trabalhem com conteúdos em 

que sejam explicitadas a diversidade cultural e a sua transposição didática, conforme proposta 

expressa nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nos Temas Transversais da Educação.  

Entretanto, muitos são os pesquisadores que questionam a forma pela qual essas 

propostas se apresentam, pois o discurso da educação como prática da cidadania e da democracia 

foi substituído pelo discurso da produtividade imposta pelo capital. “Nessa condição, torna-se 

fundamental para a implantação hegemônica do projeto neoliberal, o aniquilamento da memória, 

fazendo desaparecer as lutas populares no âmbito do capitalismo, lutas estas que se constituíram 

em instrumentos contestatórios dos mecanismos do mercado como reguladores da vida 

econômica e social”. (Corsetti,1979:52) 

Neste quadro, a contradição entre a escrita das leis e a prática educativa fica evidente. 

Além disso, poucas publicações dirigidas aos educadores no Brasil tratam dos aspectos 

relacionados à educação e à cultura, apontando alternativas para a prática cotidiana. Desta forma, 

as dificuldades são inúmeras para que o educador passe a utilizar abordagens não comprometidas 

com as visões eurocentristas, etnocentristas e estereotipadas presentes nos planejamentos 

educacionais e nos livros didáticos.  

A homogeneização cultural que essas práticas de ensino excludentes promovem 

encontram resistência no debate sobre multiculturalismo, pedagogia e transformação social que 

pode ser iniciado com a prática da Educação Patrimonial, que “é uma proposta metodológica e 

um tipo de ação social, de “microação”, como diria Habermas, que procura tomar os bens 

culturais como fonte primária de um trabalho de ativação da memória social, recuperando 

conexões e tramas perdidas, provocando a afetividade bloqueada, promovendo a apropriação 

pelas comunidades de sua herança cultural, resgatando ou reforçando a auto-estima e a 

capacidade de identificação dos valores culturais, ameaçados de extinção”.(Horta,1979:35) 



Assim, a questão de como trabalhar com os saberes e fazeres tão próximos e tão nossos e 

quais conceitos de cultura devem tornar-se referenciais para a prática docente merecem reflexão. 

Ainda é restrita a literatura que problematiza as ideologias que subjazem a teatralização 

das culturas nas escolas. Prevalece a educação multicultural conservadora herdada 

historicamente, a qual privilegia a cultura européia negligenciando a nossa. Este processo pode 

contribuir para que não nos reconheçamos mais através das práticas culturais da nossa própria 

comunidade. 

Buscamos, no projeto aqui relatado, trabalhar a cultura pensada no seu sentido mais 

amplo, como uma importante referência para que possamos inserir, na educação formal, 

conteúdos que partam dos saberes e fazeres dos quais são portadores os indivíduos de uma 

determinada comunidade, relacionando-os com saberes e fazeres de outras culturas e 

comunidades. 

Com o desvendamento da própria identidade cultural, os educadores podem propor 

programas em que a construção da identidade cultural dos educandos também possa se realizar. 

Tal prática docente favorece o exercício do olhar dos educadores para as manifestações culturais 

próximas, que, na maioria das vezes, não são reconhecidas. Esse exercício oferece a 

possibilidade de conjugar teoria e prática, partindo do reconhecimento do Patrimônio Cultural 

como elemento para a construção do conhecimento, e de se aplicar estas experiências nos 

ambientes de origem de cada participante. Vale lembrar que a escola é um palco fundamental 

para a teatralização do Patrimônio Cultural, que “existe como força política na medida em que é 

teatralizado: em comemorações, monumentos e museus”.(Canclini, 162: 2000) 

 Tal postura se aproxima do que McLaren define como pedagogia crítica que “não 

trabalha em direção ao final grandioso de uma história mundial ideologicamente compreendida, 

mas, em vez disso, busca elucidar o indefinido e explorar outros modelos de sociabilidade e 

organizações sociais”. (2000:98) 

McLaren nos esclarece sobre as várias concepções de multiculturalismo enraizadas nas 

práticas docentes. Grosso modo, o que chama de multiculturalismo conservador é o que disfarça 

falsamente a igualdade cognitiva de todas as raças. Seus adeptos acusam as minorias 

malsucedidas de terem “bagagens culturais inferiores”, reduzindo os grupos étnicos à 

“acréscimos” da cultura dominante. Analisa também outras concepções intermediárias de 



multiculturalismo até chegar na perspectiva do multiculturalismo crítico e de resistência que: 

“compreende a representação de raça, classe e gênero como resultado de lutas sociais mais 

amplas sobre signos e significações (...) enfatiza a tarefa central de transformar as relações 

sociais, culturais e institucionais nas quais os significados são gerados”. (McLaren, 2000: 123)  

Nesse sentido, a cultura, nesta metodologia de Educação Patrimonial, é tratada como um 

conceito central para a definição de identidades e de alteridades no mundo contemporâneo, um 

recurso para a afirmação da diferença e da exigência do seu reconhecimento como um campo de 

lutas e de contradições. Sendo assim, de acordo com Boaventura Santos (2003:29), consideramos 

o reconhecimento e a visibilidade de culturas marginalizadas ou excluídas da modernidade 

ocidental e o reconhecimento das diferenças culturais e de experiências históricas importantes 

para o estabelecimento do diálogo intercultural fundado na diferença e na diversidade, 

proporcionando a discussão sobre as possíveis transformações curriculares advindas desse 

processo. 

     

                                                   Fig.1  – Aulas teóricas abertas      

As práticas propostas abordam temas presentes nas diferentes categorias do patrimônio 

histórico e das artes visuais, com vistas a proporcionar aos participantes, também uma outra 

alfabetização estética e cultural, não compactuando com a idéia de nivelação, ou simples 

"mistura" de todas as diferenças, buscamos focalizar aquilo que podemos alcançar juntos 

enquanto educadores que convivem com a coalisão de um número maior de códigos culturais.           

          
                                 Fig.2 – Oficinas de práticas reflexivas      



Sendo a escola é um espaço de formação cultural, e o professor, um mediador e 

multiplicador de subjetividades, este projeto considera importante, o aprofundamento teórico 

inicial que atua como alicerce às práticas reflexivas que aconteceram posteriormente.  

O resultado deste processo será apresentado às escolas envolvidas por meio de 

exposições e palestras à comunidade. Criamos um espaço onde os professores e pessoas da 

comunidade poderão trocar suas experiências enquanto seres culturais e como educadores 

formais e informais em que também será oferecido um acompanhamento junto àqueles que 

desejarem criar projetos de Educação Patrimonial nas escolas. 

    

    
                                      Fig.3  –  Resultado parcial das oficinas      

O efeito multiplicador deste projeto será concretizado dentro das escolas envolvidas, 

abrangendo um número significativo de pessoas, pois os projetos de Educação Patrimonial, que 

os professores têm a possibilidade de desenvolver, poderão envolver tanto os professores e seus 

alunos como as pessoas da comunidade, numa progressão geométrica, culminando com a criação 

de pequenos museus dentro do espaço da escola, o que gerará um benefício social comunitário. 
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