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Resumo 
O presente artigo visa apresentar os resultados de uma pesquisa realizada com 
jovens estudantes do Ensino Médio do IFPR- Campus Jacarezinho. A pesquisa 
delineou-se sobre o Patrimônio Cultural, enfaticamente sobre seus significados, usos 
e abusos. Buscou-se analisar e realizar um exame crítico acerca das perspectivas 
que esses jovens detinham sobre o tema antes, durante e depois da investigação. 
Os bens patrimoniais que nortearam os exemplos da pesquisa e auxiliaram os 
jovens a ampliar seus conhecimentos sobre o Patrimônio e toda a problemática 
intrínseca a ele, foram a Catedral Imaculada Conceição e a Igreja São Benedito. A 
história dos bens é relevante e também peculiar, fato este que ajudou a aguçar a 
curiosidade e, consequentemente, o interesse dos jovens estudantes por todas as 
questões referentes à eles. Cabe salientar, que toda a pesquisa foi fruto das 
discussões que afluíram da Unidade Curricular Patrimônio Cultural, ofertada pela 
primeira vez no IFPR – Campus Jacarezinho/PR. 
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Introdução 
 

 A pesquisa a qual o presente artigo aborda e apresenta os 

resultados, nasceu de várias reflexões e principalmente inquietações. A cidade de 

Jacarezinho/ PR é rodeada por vários bens patrimoniais com grande potencial para 

o trabalho educacional sistemático. Porém, esse trabalho não acontece. As 

inquietações aumentam, quando nos damos conta que a Universidade Estadual do 

Norte do Paraná oferta um curso de Licenciatura em História, formando todo ano, 

uma grande turma de jovens aptos para o trabalho com a disciplina.   

O conjunto dessas inquietudes auxiliou na formulação de um 

problema de pesquisa. A ideia inicial era oferecer oficinas sistemáticas de 

Patrimônio Cultural em uma escola específica da Rede Estadual de Ensino, para 

captar e analisar as perspectivas desses jovens acerca dos patrimônios 

Jacarezinhenses. Após algumas discussões, surgiu a idéia de trazer as oficinas para 

o Instituto Federal do Paraná - IFPR e transformá-las assim, em uma Unidade 
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Curricular, ideia esta, que teve um grande sucesso e relevância, já que no Campus, 

nenhuma UC com o tema havia sido proposta e ofertada.  

Sendo assim, o objetivo do presente artigo é apresentar discussões 

e os resultados dessa pesquisa, que através da oferta da Unidade Curricular sobre 

Patrimônio Cultural, pôde analisar as perspectivas que os jovens detinham acerca 

desse tema, auxiliando os mesmos a ampliar seus conhecimentos sobre o 

Patrimônio Cultural e toda a problemática intrínseca a ele. 

 

Metodologia 
 

O IFPR Campus Jacarezinho possui uma metodologia de trabalho 

diferenciada de outros campos e de outras escolas da Rede Estadual. Mesmo 

sabendo que um dos intuitos dos Institutos Federais é a formação técnica para o 

mercado de trabalho, o corpo docente do Campus de Jacarezinho consegue e se 

esforça para ir além dessa lógica. Seu objetivo essencial é apresentar o mundo do 

trabalho aos jovens sob um viés crítico. Dentro desse princípio, os estudantes saem 

prontos para ingressar no competitivo mercado de trabalho, mas também, 

capacitados a entender todos os elementos que formam as complexas teias dessa 

infraestrutura.  

Dentro dessa ideia, as Unidades Curriculares são o mecanismo com 

que o corpo docente consegue realizar esse trabalho crítico com os estudantes. As 

mesmas representam as disciplinas, porém, de uma maneira diferente e mais plural. 

As UC’s visam o trabalho interdisciplinar, tendo uma disciplina como eixo norteador, 

mas abarcando outras disciplinas que auxiliam no suporte dos temas trabalhados. 

Por exemplo, a Unidade Curricular “Amém, Saravá, Shalon”, pôde trabalhar com a 

história das religiões no Brasil e no mundo, porém, pôde abarcar também, outras 

disciplinas, como a Geografia, a Sociologia, a Filosofia e também o Português. Elas 

são estruturadas para representar “uma parte e um todo”, apresentando ao aluno um 

amplo viés da temática abordada.  

Outra questão diferenciada do Campus Jacarezinho, reside na 

questão das UC’s serem frequentadas a partir de um princípio de interetarização. O 

requisito básico para a participação nas UC’s reside na curiosidade e no interesse 

do jovem estudante pelo tema abordado, não em seu nível de maturidade. Sendo 

assim, as Unidades Curriculares se tornam espaços plurais e heterogêneos, 
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proporcionando diversas trocas culturais e também uma “cultura de aprendizagem”, 

como afirma o próprio corpo docente do curso1. 

Após todas essas questões serem elucidadas, cabe agora mostrar 

como o trabalho prático começou.  

Em um primeiro momento, elaboramos um questionário contendo 

dez questões relacionadas ao Patrimônio Cultural, aos bens de Jacarezinho e sobre 

as razões pelas quais os alunos se interessaram pela UC. O intuito essencial era 

diagnosticar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema e também buscar 

compreender o porquê, em um primeiro momento, os mesmos se interessaram por 

participar da Unidade Curricular Patrimônio Cultural. 

Durante as aulas, foram coletadas notas de campo que permitiram 

perceber a elucidação dos conceitos Memória, Patrimônio e Patrimônio Municipal. O 

conteúdo programático se delineou da seguinte forma: Memória, tipos de memória e 

esquecimento; Definições de patrimônio e história do patrimônio; Aula de campo 

Igreja são Benedito, Aula de Campo Catedral2.  

A partir de uma bibliografia específica3, as aulas tiveram o intuito de 

trabalhar todas as complexidades que envolvem o tema patrimônio de uma maneira 

didática. O docente utilizava mapas conceituais para exemplificar os textos e fazer 

com que os alunos fizessem inferências entre os conceitos e assim compreendê-los. 

As aulas eram bastante dinâmicas e os jovens estudantes se sentiam interessados e 

curiosos pelos assuntos. A temática lembrança e esquecimento os deixavam 

confusos em um primeiro momento, o que fazia com que eles indagassem o 

professor para compreender como se dava essa complexa teia de relações.  

Após os encontros teóricos, que tiveram um resultado muito positivo, 

a Unidade Curricular realizou suas últimas atividades na Catedral Imaculada 

                                            
1 Por ser formada por jovens em níveis de maturidade diferentes, as UC’s proporcionam uma 

troca de experiência única, onde o jovem estudante recém ingresso pode aprender com outro jovem 
que está há mais tempo na instituição, gerando uma troca de experiências relevante, uma “cultura de 
aprendizagem”. 

2 Plano de Ensino Patrimônio Cultural. 2° Semestre de 2016. Hugo Emmanuel Correa da 
Rosa.  

3 BARRETO, Euder Arrais et al. Patrimônio cultural e educação: artigos e resultados. Goiânia: 

Editora da Universidade Federal de Goiás, 2008. BRAGA, Emanuel Oliveira. "Memória, patrimônio e 

cidadania”." Caderno Temático 1 de Educação Patrimonial (2011). 

HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. 
Guia básico de educação 

patrimonial. IPHAN, 1999. 
PELEGRINI, S. C. A.; FUNARI, P. P. O que é patrimônio cultural imaterial. São Paulo - 
SP: Brasiliense, 2009 
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Conceição e na Capela São Benedito. As aulas de campo tiveram o intuito de fazer 

com que os alunos vivenciassem na prática, todas as questões que foram 

elucidadas nas aulas teóricas. 

 

Educação Patrimonial: um mecanismo que nos aproxima da história, da 
memória e das contradições da lembrança e do esquecimento 
 

A presente pesquisa se debruçou sobre o campo do Patrimônio 

Cultural. Para isso, ela teve o auxílio de uma metodologia fundamental, capaz de 

auxiliar a mediação entre indivíduos e bens patrimoniais: a Educação Patrimonial.  

Horta, uma das primeiras pesquisadoras a trabalhar e a estudar a 

fundo o tema, a define como: 

 

[...] um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita ao 
indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à 
compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-
temporal em que está inserido (HORTA, 1999, p. 6). 
 

Já o pesquisador Ricardo Oriá aponta que: 

 

Em termos teórico-metodológicos, a educação patrimonial se utiliza 
dos lugares e suportes da memória (museus, monumentos históricos, 
arquivos, bibliotecas, sítios históricos, vestígios arqueológicos, etc.) 
no processo educativo, a fim de desenvolver a sensibilidade e a 
consciência dos educandos e dos cidadãos para a importância da 
preservação desses bens culturais (ORIÁ, Portal Educacional, 2006) 
 

Ampliando os conceitos que Horta e Oriá trazem em suas obras, 

FLORÊNCIO (2014), apresenta um conceito plural de Educação Patrimonial, 

relacionando-a a educação formal/não formal e também apontando a relevância do 

constante diálogo com a sociedade:  

 

[...] a Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos 
educativos formais e não formais que têm como foco o Patrimônio 
Cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão 
sócio-histórica das referências culturais em todas as suas 
manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua 
valorização e preservação. [...] Os processos educativos devem 
primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por 
meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e 
pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras 
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das referências culturais, onde convivem diversas noções de 
Patrimônio Cultural. (FLORÊNCIO et al., 2014, p.19). 
 

Analisando a conceituação desse termo por meio dos autores acima 

citados e também de outros que se somam a bibliografia desse artigo, podemos 

perceber que os significados atribuídos por eles à Educação Patrimonial giram em 

torno de seis palavras: educação, sociedade, cultura, história, valorização e 

preservação. Isso significa que todas as atividades pedagógicas que tenham como 

eixo norteador essa metodologia, devem primar e auxiliar os jovens e/ou a 

comunidade local a entrar em contato e compreender o verdadeiro conceito dessas 

palavras e de todas as questões intrínsecas a elas. Porém, nem sempre isso é 

possível. 

Como dito acima, o professor que se aventurar a trabalhar com a 

metodologia da Educação Patrimonial deve compreender profundamente os 

conceitos citados acima e o mais importante: deve saber didatizá-los. É pela falta 

desses conhecimentos que alguns professores ao invés de desenvolver atividades 

baseadas em uma Educação Patrimonial transformadora, acabam realizando um 

trabalho conservador.  

Magalhães, Zanon e Branco (2009), em seu livro Educação 

Patrimonial: da teoria à prática, chamam a atenção para os fatos acima citados. 

Segundo eles, existem duas formas diferentes de Educação Patrimonial (no âmbito 

escolar). Há uma educação de cunho tradicional e outra de cunho transformador. 

Segundo eles:  

 

Com características distintas e opostas entre si, tem-se a educação 
tradicional, marcada por uma visão impositiva, visando atender 
interesses específicos, caracterizada pela universalização, 
integralização e unicidade do conhecimento; e a educação 
transformadora, de caráter libertador, visando a condição de sujeito 
autônomo, tendo como característica a contradição, a 
heterogeneidade e o conhecimento dialogado. (ZANON, 
MAGALHÃES, BRANCO, 2009, p. 50). 
 

Dentre essas duas formas de educação acima citadas, cabe 

salientar que a presente pesquisa se orientou pela segunda noção de Educação 

Patrimonial. Não são apenas esses autores que apontam para a importância desse 

ensino pautado pelo princípio transformador. Contradição e heterogeneidade foram 

apontadas como características de uma Educação Patrimonial transformadora. 
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Outros autores defendem a mesma posição. Chagas (2006, p.01), afirma que “o 

patrimônio deve ser capaz de articular tensões entre o universal e o singular”. Dentro 

da mesma ideia, Magalhães, Zanon e Branco (2009, p. 60) afirmam que “neste 

sentido, é importante retomar os espaços arquitetônicos, sociais e de memórias, [...] 

desde que se façam relações com outros elementos e que se chame atenção para 

as tensões das vivências e das seleções.  

Similar as ideias apresentadas acima, Soares aponta que: 

  

As tensões e seleções, assim como o consenso, são elementos 
inerentes ao patrimônio, que não podem ser ignorados por aqueles 
que trabalham com educação patrimonial, pois preservação e 
representação estão vinculados a interesses de grupos, sendo assim 
necessário disputar o patrimônio, o que pressupõe um duplo 
caminho (SOARES, 2003, p.24). 
 

Quando falamos sobre patrimônio, estamos também falando sobre 

memória(s). E quando falamos de memória(s), não podemos nos esquecer de duas 

palavras que a permeiam: o poder e o esquecimento. Quem detém o poder, detém a 

memória, ou ao menos, a manipulação dela, legitimando o que deve ser lembrado e 

consequentemente, o que deve ser esquecido. Os bens patrimoniais são frutos 

desse processo e dessa “guerra fria” entre memória e esquecimento. Esses 

processos devem ser enfatizados de maneira didática para os alunos e para a 

comunidade local. Assim, os mesmos compreenderão que os Patrimônios e os 

processos que os legitimaram não são frutos do mero acaso, mas sim, resultados de 

disputas e lutas internas entre uma elite e grupos sociais marginalizados.  

Entendendo essas questões, os mesmos poderão ampliar a sua 

consciência histórica e seu repertório cultural, se tornar cidadãos críticos, se 

identificarão com os bens patrimoniais de suas localidades, e mais, irão lutar por sua 

valorização e preservação. Além disso, através do trabalho sistemático com esse 

tipo de educação, o aluno entrará em contato com os seis eixos que giram em torno 

da Educação Patrimonial: educação, sociedade, cultura, história, valorização e 

preservação. Não há dúvida da importância do conhecimento e compreensão 

desses eixos para a vivência cotidiana dos estudantes. Se a Educação Patrimonial 

nos auxilia em todos esses processos, por que não utilizá-la como um dos eixos 

norteadores de nosso trabalho? Ainda há tempo... 
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Resultados e Discussão 

 

Utilizando a Educação Patrimonial e a cidade de Jacarezinho – PR 

como um dos eixos norteadores do trabalho, a finalização da UC se deu através de 

aulas de campo na capela São Benedito e Catedral Imaculada Conceição. As duas 

igrejas apresentam uma dimensão histórica que foi ao encontro dos intuitos 

propostos pelos docentes desde a idéia inicial do projeto de pesquisa.  

As cidades “educam olhares”. Conseguem exprimir através de 

mecanismos específicos o implícito da sociedade. Elas são claras e ao mesmo 

tempo misteriosas. A cidade de Jacarezinho não possui traços diferentes dos citados 

acima. Emancipada no ano de 1900, ela só foi receber essa denominação em 1903. 

Cidade formada em um primeiro momento por mineiros e paulistas que buscavam 

novas terras para a criação de suínos e gado, logo se transformou em “cidade 

modelo do norte do Paraná”, graças a sua força econômica que se expandia pelo 

conjunto da “terra rocha” mais a cultura do café, que crescia e passava por um 

momento de valorização em todo o país.  

Além da economia, Jacarezinho era conhecida por sua “força” 

religiosa. Nomeada Diocese nos anos de 1926, a cidade também era referência no 

que dizia respeito à educação confessional. Os colégios Imaculada Conceição e 

Cristo Rei, ambos fundados na década de 30, se tornaram referência para todo o 

Estado. Economia e religião. Dois pilares clássicos que auxiliaram a cidade a se 

desenvolver. A economia era representada pelos coronéis, donos das fazendas 

cafeeiras que ainda existem na região, e a religião era representada pelos membros 

da Diocese, que através da fé que representavam, conseguiam impor seus “valores 

cristãos universais” para toda a sociedade da época.  

A construção da Capela São Benedito insere-se em um contexto 

específico, anterior ao acima citado: entre o fim do século XIX e início do século XX. 

Jacarezinho ainda não havia ganhado força econômica, nem havia se transformado 

em Diocese. A abolição já havia sido decretada há anos, porém, a marginalização 

dos negros e o racismo ainda se faziam presentes na sociedade. Segundo fontes 

memorialísticas, na cidade residiam escravos, que vieram com os primeiros 
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moradores do município e que, segundo essas mesmas fontes, não sabiam que 

haviam sido libertos: 4  

 

Aos domingos e dias Santos, os senhores iam a Igreja de São 
Sebastião, e não era permitido que seus escravos, que oficialmente 
já eram libertos mas não sabiam, pois a lei de 13 de maio de 1888 
não era conhecida pelos escravos, e os senhores procuravam 
sempre abusar dos negros escravos [...](AIMONE, s/d, p. 30, grifo do 
autor). 
 

Essas pessoas que eram escravizadas segundo Aimone, ficavam 

concentradas onde hoje se localiza a Rua Costa Júnior. Lá elas dançavam suas 

congadas e vendiam seus quitutes com o intuito de arrecadar dinheiro suficiente 

para construir um templo onde seu sagrado pudesse ser professado, uma vez que, 

os negros não podiam frequentar a catedral da cidade, pois o único padre residente 

no município, “não professava só a fé”, mas também sentimentos e atitudes racistas: 

 

Joaquim Inácio de Melo e Souza, único padre que veio com a 
caravana dos Alcântaras, somente pregava para os brancos, pois os 
negros escravos não tinham o direito de estarem junto com os seus 
senhores e seus parentes [...] (AIMONE, s/d, p. 30, grifo do autor). 
 

Sendo assim, de acordo com o mesmo autor, um senhor conhecido 

como Capitão Gasparino, dono do terreno ao qual os negros se concentravam, 

resolveu doá-lo como obra de “caridade”, para que os mesmos construíssem uma 

igreja. Após esse fato, eles começaram a se organizar, “isso foi em 1895, quando 

teve início o alicerce da nova igreja, com tijolos fabricados pelos mesmos operários, 

em caieiras provisórias [...] pois não existia ainda fornos de olarias” (AIMONE, s/d, p. 

30, grifo do autor). 

Ainda segundo essa fonte memorialística, a capela terminou de ser 

construída no ano de 1903 e nesse mesmo ano, os negros solicitaram ao Padre 

Melo, a presença de outro padre, para “atender todas as solenidades que se faziam 

necessárias”. 

                                            
4 Podemos questionar essa afirmação. Confrontando-a com a historiografia, podemos afirmar 

que alguns escravos realmente não sabiam que haviam sido libertos, porém, existiam aqueles que já 
estavam cientes de sua condição de liberdade e que mesmo assim, optavam por continuar nessa 
situação, uma vez que, a vida longe da fazenda poderia se tornar ainda mais difícil para eles e para 
sua família. A lei Áurea acabou legitimando a liberdade dos escravos apenas no papel. Na prática, a 
marginalização dessa população ainda se fazia presente na sociedade.  
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Assim, desde o início do século XX, a Igreja São Benedito se faz 

presente de uma forma discreta na cidade de Jacarezinho. Parafraseando Aimone, 

até hoje, a obra feita pelos escravos ainda perdura.  

Após explicitarmos um pouco da história da construção dessa 

capela, podemos então, tomar ciência da sua relevância história. Podemos também 

entender o porquê de sua escolha para servir como eixo norteador para o trabalho 

com os jovens estudantes.  

Houve um tempo em que pessoas que foram escravizadas não 

sabiam de sua condição de liberdade. Houve um tempo, em que seres humanos que 

foram escravizados optavam por continuar nessa condição, simplesmente porque 

não tinham para onde ir. Houve um tempo em que brancos não se misturavam com 

negros. Houve um tempo em que os negros eram considerados indignos de 

frequentar determinados locais, inclusive as igrejas. Houve um tempo em que a 

Igreja legitimava o racismo. Houve um tempo em que os negros tiveram que lutar e 

se mobilizar para conseguir o simples direito de professar sua fé. Esses fatos 

possuem tempo e espaço determinado: Jacarezinho e, consequentemente, o Brasil, 

entre o final do século XIX e início do século XX.  

Todas essas elucidações feitas acima foram trabalhadas de forma 

didática com os alunos na aula de campo pela autora desse artigo. Sentados no 

banco dessa igreja e segurando fotos antigas da capela tiradas em diferentes anos, 

os estudantes ouviram sua história, souberam da luta e coragem dos negros, 

entenderam o contexto da época, em que o racismo se fazia presente e o principal, 

entenderam as disputas internas que ficam muitas vezes implícitas quando o tema é 

patrimônio.  

Como dito anteriormente, um dos objetivos da pesquisa era analisar 

as perspectivas que os estudantes tinham acerca do tema Patrimônio Cultural. Para 

obtermos as primeiras impressões dos jovens sobre o tema, elaboramos o seguinte 

questionário5:  

1- Indique por ordem de importância cinco motivos que o levaram a escolher 

esta Unidade Curricular. 

2- Em qual cidade você mora? 

3- O que você entende por patrimônio? 
                                            
5 Este questionário foi aplicado previamente, ou seja, antes do início da Unidade Curricular 

Patrimônio Cultural.  



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

4-  Quais os patrimônios da sua cidade? 

5-  Você se identifica com os bens patrimoniais de sua cidade? Justifique sua 

resposta. 

6- Em sua opinião, o que é necessário para que um bem seja considerado 

patrimônio? 

7- Quais os grupos sociais que são representados através do patrimônio da 

sua cidade? 

8- Com relação à história de seu município indique na tabela abaixo o quanto 

você o conhece.  

Muito Pouco  Pouco Razoavelmente Bem Muito Bem 

     

  

9- Você conhece a história da Capela São Benedito, localizada em 

Jacarezinho/PR? 

10-  Quais relações de poder permeiam a escolha e a perpetuação do 

patrimônio? Você sabe me dizer o porquê? 

A partir da análise das respostas dos estudantes, pudemos tecer 

algumas considerações. As seguintes categorias puderam ser formadas: 

1)Dimensão conservadora do patrimônio; 2) Identificação=vivência cotidiana; 3) 

Patrimônio como algo que representa um marco na história; 4) Patrimônio e religião; 

5) Unidade Curricular despertou a curiosidade e oportunizou o estudo do tema. 

1)Dimensão conservadora do patrimônio – A maioria dos 

estudantes apresentou uma definição conservadora acerca do Patrimônio Cultural. A 

maior parte deles o relacionou à dimensão material, ou seja, definiram os bens 

patrimoniais como construções “de pedra e cal”6:  

Aluno 1: Patrimônio pra mim é um local  onde na maioria das vezes 

são: igrejas, bibliotecas, museus...  

                                            
6 A ideia de patrimônio cultural, a princípio, abrangia apenas a importância histórica de 

diversos locais em cidades brasileiras, sendo considerados como patrimônio cultural apenas sítios 
arquitetônicos e edificações. Esta concepção restrita de patrimônio cultural consagrou-se entre os 
estudiosos a partir do termo “de pedra e cal”, uma vez que se dava ênfase apenas a construções e 
demais edificações, desconsiderando-se, assim, a dimensão imaterial do patrimônio cultural. 
(MALTÊZ et al., 2010, p. 31). 
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Aluno 2:Patrimônio é um lugar como catedral, praças e algumas 

escolas. 

Aluno 3: Acredito que seja prédios, Igrejas antigas... 

2) Identificação=vivência cotidiana – Alguns estudantes 

relacionaram a identificação com o Patrimônio através do grau de proximidade do 

bem em seu cotidiano. A questão da identificação com um patrimônio é de extrema 

importância, pois é a mesma que gera um sentimento de pertença e valorização do 

mesmo, o que consequentemente acarreta em sua preservação. Quando indagados 

se eles se identificavam com os bens patrimoniais de sua cidade, o conceito 

“frequentar” sempre se faz presente: 

Aluno 4: Em parte sim, já que alguns desses lugares eu costumo 

frequentar. 

Aluno 5: Para mim é indiferente, não frequento o lugar.  

Aluno 6: Não, pois não tenho contato com eles.  

Aluno 1: Não, não tenho nenhuma proximidade com esses locais.  

3) Patrimônio como algo que representa um marco na história – 

Dos nove alunos que realizaram o questionário, apenas três apresentaram um 

conceito de Patrimônio interligando-o ao passado e a sua dimensão histórica: 

Aluno 7: Para ser considerado patrimônio tem que representar um 

marco para a cidade, uma história por trás do patrimônio que tem alguma cultura 

para a cidade.  

Aluno 8: Patrimônio é algum lugar para lembrança de algo que teve 

importância no passado. 

Aluno 5: Algo que está ali por tanto tempo que acaba fazendo 

parte de tal coisa e que também tenha algo de acontecimento.  

Apesar das respostas apresentarem traços da dimensão histórica do 

Patrimônio Cultural, as mesmas não dão conta das complexidades intrínsecas a 

essa dimensão. Por este fato, essas complexidades e tensões foram trabalhadas de 

maneira didática com esses estudantes.  

4) Patrimônio e religião – Quando indagados sobre quais eram os 

Patrimônios de sua cidade e qual grupo estes representavam, a maioria dos alunos 

relacionaram suas respostas aos bens religiosos, principalmente os alunos que 

moravam em Jacarezinho:   
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Aluno 7: O Patrimônio que tem em Jacarezinho é a estátua de São 

Benedito, a catedral e o Seminário de Jacarezinho.    

Aluno 9: Catedral, praça Rui Barbosa, Capela São Benedito, 

Parque ecológico. 

Aluno 5 Catedral. Grupo social religioso. 

Aluno 8: A maioria serve para representar a classe que 

frequentava a igreja. 

5) Unidade Curricular despertou a curiosidade e oportunizou o 

estudo do tema – Quando indagados sobre os motivos que os levaram a escolher a 

Unidade Patrimônio Cultural, os alunos apontaram curiosidade e também a 

oportunidade de estudar um tema nunca abordado em uma UC: 

Aluno 6: Por curiosidade e por querer entender mais sobre 

Patrimônio. 

Aluno 5: Assuntos que já ouvi sobre patrimônio e gostei muito. 

Aluno 7: Tema interessante sobre a UC. 

Aluno 9: Nunca tive a oportunidade de estudar sobre Patrimônio 

Histórico. 

Após o encerramento da Unidade Curricular, aplicamos novamente o 

mesmo questionário para os alunos. O intuito era realizar uma análise do ganho 

conceitual dos mesmos, investigando assim, se eles conseguiram compreender as 

questões fundamentais que foram trabalhadas na Unidade. Após a análise das 

respostas, a pesquisadora pôde estabelecer duas categorias a partir das respostas 

dos estudantes: 1) Memória e Representatividade; 2) Poder.  

1) Memória e Representatividade - Esse conceito não aparece na 

respostas dos alunos que realizaram o primeiro questionário. Nas aulas da Unidade, 

esses conceitos foram trabalhados enfaticamente, pois os mesmos são 

fundamentais para a compreensão do Patrimônio e das complexidades que o 

envolvem. Sendo assim, os estudantes passaram a agregar esses novos conceitos 

para reconstruírem suas respostas: 

Aluno 1- Para se tornar Patrimônio tem que ter memórias ter 

alguma representatividade na cidade [...] 

Aluno 1: Para ser escolhido como um Patrimônio tem que ter alguma 

representatividade cultural para ser tombado como Patrimônio.   
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2) Poder – Outro conceito que os alunos não citaram em suas 

primeiras respostas, mas que se fez presente em suas conclusões finais foi o 

conceito de poder. Esse termo apareceu quando os alunos foram indagados sobre o 

que regia a escolha e a perpetuação de um bem Patrimonial: 

Aluno 2: Quem tem poder, pois eles tem o poder de manipular o 

que importa ou não para eles.  

 

Conclusões 

 

Lembrança e esquecimento andam juntas e em uma linha muito 

tênue da história. O ato de lembrar produz também o ato de esquecer. Uma vez que 

escolho algo para ser lembrado, também estou selecionando algo para ser 

esquecido, mesmo que seja de maneira implícita. Um dos únicos bens tombados 

hoje na cidade de Jacarezinho situa-se na Catedral Imaculada Conceição. São as 

pinturas de Eugênio Sigaud, famoso pintor brasileiro que veio para a cidade realizar 

a obra a convite de seu irmão, na época, atual bispo da cidade. Eugênio era 

conhecido como o pintor dos operários e expressou seus valores e posicionamentos 

políticos em cada mural que pintou. Na aula de campo na Catedral, a docente 

explicitou as tensões que permearam a produção dos murais. Explicitou também, o 

porquê de sua obra ser uma obra política – Sigaud era ateu e também comunista. 

A finalização da unidade se deu na Capela São Benedito. Após as 

duas aulas de campo, os docentes puderam fazer com que os alunos 

compreendessem de forma crítica todas as questões intrínsecas ao Patrimônio 

Cultural. Como dito acima, lembrança e esquecimento andam juntas e em uma linha 

muito tênue da história. Por que apenas a Catedral é lembrada pela maioria da 

população? Por que é dela as obras tombadas pelo Patrimônio Estadual? Por que 

não houve o interesse da população ou do poder público em tombar a Capela São 

Benedito? As respostas foram trabalhadas de forma crítica com os alunos na 

finalização da aula.  A Catedral sempre representou um grupo social específico: a 

elite que possuía poder. Já a Capela São Benedito sempre representou uma 

população marginalizada, que ainda hoje luta por seus direitos. É preciso lembrar 

que na luta pela memória, o poder se faz presente. E quem detinha o poder na 

época? A Elite local. Elite esta que foi representada de maneira explícita nos murais 

da Catedral. A força e a luta dos ex-escravos que construíram a São Benedito está 
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presente nela, mas de maneira implícita. Só quem conhece sua história consegue 

enxergar sua dimensão histórica de luta e superação que uma população 

marginalizada travou contra o preconceito. 

 A partir do trabalho crítico com a história desses bens, os alunos 

puderam entrar em contato com um lado da história da cidade que não conheciam, 

lado este, permeado por tensões e conflitos que não fazem parte da história oficial. 

Puderam compreender também, que a tríade: Patrimônio, memória e esquecimento 

são entrecruzadas pelo poder. Os grupos sociais que o detém, utilizam-se de 

inúmeros mecanismos para se perpetuar na história.  Isso ficou claro aos alunos ao 

compreenderem a dualidade presente na valorização e preservação referentes à 

Catedral e a Capela São Benedito. “Quem detém o poder, detém a memória”, ou ao 

menos, parte dela. 
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