
ALFABETIZAÇÃO PATRIMONIAL E FORMAÇÃO DE PROFESSOR@S EM SÃO 
GONÇALO 

 
 

TAVARES, Maria Tereza Goudard UERJ/FFP 
ANDRADE, Priscila Pedro UERJ/FFP - PIBIC 

VELOSO, Luciana da Silva UERJ/FFP - PIBIC 
 
 

O presente trabalho Alfabetização Patrimonial e a formação de professores em 
São Gonçalo é fruto de uma pesquisa de Iniciação Científica realizada no município de 
São Gonçalo, no projeto Por que o Local? Um estudo sobre alfabetização patrimonial e 
formação de professores de Educação Infantil em São Gonçalo. Caracteriza-se pelo 
seu caráter transversal e pelas possibilidades de articular diferentes campos do 
conhecimento, tais como a História local e a temática das cidades educativas, a 
alfabetização e a alfabetização patrimonial, a memória local, a história oral, e as 
narrativas urbanas dentre outras, tendo como foco uma intervenção na rede pública 
educacional da cidade de São Gonçalo, visando construir junto aos professores e 
professoras da educação infantil um outro ethos, um outro olhar sobre a cidade 
gonçalense. Olhar este, que possa contribuir para um maior conhecimento e 
complexificação dos processos histórico-culturais inscritos na formação social, cultural e 
politica da cidade de São Gonçalo. 

A pesquisa vem norteando-se pelos seguintes objetivos:  
 

(i) Contribuir para a qualificação do trabalho pedagógico nas redes educacionais de São 
Gonçalo, buscando interferir no processo de formação inicial e continuada dos 
professor@s, a partir da ampliação do conhecimento sobre os processos histórico-
sociais e os patrimônios materiais e imateriais inscritos na formação da cidade;  
 
ii) Resgatar, através de narrativas e da análise documental, a história da cidade de São 
Gonçalo, envolvendo os sujeitos escolares nesse movimento, a partir do 
entrelaçamento das memórias individuais e coletivas, da história social e política, da 
história da educação e da instituição escolar;  
 
(iii) Tomando como foco a temática da alfabetização patrimonial, relacionando-a com a 
história e a memória local, construir junto aos professor@s e professor@s um outro 
olhar sobre a cidade gonçalense que visibilize o patrimônio material e imaterial em que 
os/as gonçalenses estão imersos; 

A nossa pesquisa está vinculada ao Núcleo de Pesquisa e Extensão Vozes da 
Educação: memória e história das escolas de São Gonçalo, que desenvolve um 



trabalho desde 1996 na Faculdade de Formação de Professores tem nos oferecido 
pistas fecundas sobre a centralidade da história local (suas memórias, suas histórias, 
seu patrimônio material e imaterial, sua geografia, sua arquitetura, seus processos 
educacionais, culturais etc.) para a melhor compreensão e qualificação do trabalho 
pedagógico nas redes educacionais.  

Estamos convencidos que as cidades são e/ou deveriam ser instâncias 
educativas, privilegiadas, e que cada vez mais é necessário uma “aldeia inteira para 
educar uma criança”, como nos ensina o provérbio africano.  

Nesse sentido, tomar a cidade como um “livro de espaços” (Alvarez, 1994) 
implica em complexificar o conceito e as práticas de alfabetização para além de sua 
acepção usual na cultura escolar, que de modo geral, a condiciona a leitura e a 
escritura de materiais e suportes impressos, gráficos. 

Neste projeto, buscamos fundamentalmente, ampliar o conceito de alfabetização, 
sendo esta pensada sob a perspectiva Freireana (1986,1990) em que “a leitura de 
mundo antecede e precede a leitura da palavra”. Vimos problematizando a concepção 
stricto sensu de alfabetização, visto que esta tem por objetivo ensinar a leitura e a 
escrita para que se obtenha o domínio da língua escrita, condicionando alunos e alunas 
a uma aprendizagem sistemática, de uma habilidade vinculada a materiais impressos 
selecionados para atender aos objetivos da mesma. O ensino da alfabetização nessa 
perspectiva fica restrito a cultura letrada, especialmente a decodificação dos signos 
impressos. 
 Em nossa pesquisa temos a preocupação em explorar os vários tipos de 
linguagens presentes no espaço/cidade onde vivemos, como por exemplo, a linguagem 
da propaganda, a musical, a gestual, a fotográfica, a não verbal dentre outras. 
 Tendo como base a leitura de mundo, o nosso trabalho está voltado para uma 
“alfabetização cidadã” (Tavares, 2003), entendendo que o espaço onde vivemos, é um 
meio técnico-científico-informacional (Santos, 1994) que pode e deve ser explorado no 
âmbito escolar, ou seja, a cidade em que moramos é repleta de textos, imagens e 
signos que veiculam mensagens, por isso não deve ser ignorada, devendo ser lida e 
compreendida pelos sujeitos escolares. 
 É nesse contexto que está inserida a “alfabetização patrimonial”, uma proposta 
educativa que tem como base o patrimônio cultural, dando ênfase aos “bens da pedra e 
do cal ¨e ao patrimônio intangível, denominado imaterial da cidade: 

 
Por “alfabetização patrimonial estamos nos referindo a duas 
competências que podem ser construídas e aprendidas 
coletivamente na escola. Competências estas que podem 
possibilitar a leitura e o conhecimento dos chamados” bens da 
pedra e do cal¨, como igrejas, chafarizes, estátuas, conjuntos 
urbanos representativos de estilos arquitetônicos específicos, 
etc..., a que denominamos patrimônio material, e a competência 



para ler, (re)conhecer, identificar e preservar, um amplo e 
diversificado acervo de expressões culturais, tais como, festas, 
rituais, danças, mitos, lendas, músicas, sabores, técnicas e 
fazeres diversificados presentes na cidade, a que denominamos 
¨patrimônio imaterial¨. (Tavares, 2005: 6). 
 

 
 
 
Com a fundamentação em Paulo Freire (1979, 1986, 1990 e 1993) e Milton 

Santos (1997, 1996 e 1994) defendemos que aprender a ler e a escrever é, antes de 
mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, localizar-se no 
espaço social mais amplo a partir da noção linguagem/realidade.  

Assim, ler o mundo é estudar a sociedade; é estudar o processo de humanização 
do homem a partir do território usado; é na contemporaneidade, especialmente, estudar 
as relações sociais com e na cidade. 

Ao tomar a metrópole como um contexto alfabetizador, torna-se político e 
epistemologicamente necessário no mundo da escola, pois nossa concepção, a leitura 
de mundo pelos sujeitos escolares inicia-se na paisagem da cidade, buscando decifrar 
a texturologia citadina, o patrimônio material e imaterial em que estão imersos. 
Patrimônio este, que muitas vezes não é percebido, não é valorizado, nem preservado, 
porque não é (re) conhecido e ensinado na rede escolar. Essas e outras questões 
justificam um trabalho investigativo voltado para uma alfabetização patrimonial em seu 
sentido ampliado. 

O trabalho que vimos desenvolvendo caracteriza-se pela articulação ensino-
pesquisa-extensão, a partir de um movimento instintuinte de investigação-formação em 
que buscamos instaurar, acompanhar, analisar práticas educativas e de formação de 
professores, que projetem a escola como um locus de preservação e socialização de 
marcas culturais, afirmando o espaço escolar como um lugar privilegiado para a 
produção de subjetividades potencializadas e capazes de investir na recriação de 
saberes, histórias e memórias, bem como na construção e socialização de narrativas e 
práticas pedagógicas alternativas que nos possibilitem reinventar o mundo a partir do 
lugar. 
 
Percurso Metodológico  
 

Os múltiplos desafios de um processo de investigação formação como o 
proposto pelo projeto, implica a definição de uma metodologia polifônica que se 
fundamenta, principalmente, na pesquisa qualitativa de cunho etnográfico (Gertz, 1978). 
Nesse sentido, o desafio de investigar as relações e representações dos sujeitos 
escolares sobre a cidade, buscando refletir e ampliar as possibilidades político- 



epistemológicas da escola de educação infantil na construção de políticas de educação 
patrimonial e de direito à cidade de São Gonçalo, é o balizador de todo o percurso 
teórico- metodológico da pesquisa. 
 Assim, a opção pela pesquisa qualitativa de natureza etnográfica tem nos 
possibilitado viver a experiência de uma comunidade investigativa (Wells, 1994), em 
que o trabalho de campo, longe de ser apenas um espaço de coleta de dados 
possibilita um movimento de ação- reflexão- ação coletiva sobre o conhecimento, 
buscando corroborar o que Santos (2000) defende como o papel de uma pesquisa 
emancipatória. 
 Na perspectiva de uma metodologia polifônica, a pesquisa nos desafia a 
ultrapassar fronteiras e limites epistemológicos. Assim, através da investigação- 
formação, vamos cotidianamente, na prática da pesquisa, subvertendo a relação 
pesquisadoras- pesquisadas: não mais a situação binária sujeito/objeto e sim, a relação 
solidária sujeito/sujeito, não mais a escolha entre o sujeito metafísico e  o objeto 
submetido ao olhar positivista e sim, a multiplicidade do acontecer humano, não mais  a 
identidade- mesmidade (Freire,1987) e sim, a complexidade das diferenças que nos 
constituem.        
 Transversalizando o campo da Alfabetização e da Educação Patrimonial e o 
campo de Formação de professores temos como objetivo instituir um processo de 
investigação-  formação (Garcia, 2001) junto às professoras, voltado para a ampliação 
do conhecimento sobre os processos históricos, sociais e culturais presentes na 
formação da cidade de São Gonçalo. Para tanto, buscamos: (i) promover oficinas de 
memória visando recuperar através das narrativas orais e da análise documental e 
iconográfica o patrimônio material e imaterial da cidade; (ii) propiciar uma 
fundamentação teórico- medológica no campo da educação patrimonial, com vista s à 
preservação e difusão desse patrimônio;(iii) fortalecer a dimensão pesquisadora da 
prática docente cotidiana. 
 Neste sentido, os procedimentos metodológicos, a coleta de dados torna-se uma 
opção político- epistemológica que, ao desejar conhecer com assume as implicações e 
as ambigüidades presentes nesse processo. O trabalho da coleta de dados e a própria 
pesquisa são problematizados, assumidos como um caminho aberto, que ora pode 
potencializar o coletivo produzindo conhecimento- emancipação, como ora pode 
silenciá-lo, produzindo conhecimento- regulação. A nossa única previsibilidade é a 
tensão permanente entre esses modos de conhecimento e nossa vigilância 
epistemológica, no sentido de manter uma coerência ética nas ações de formação, bem 
como uma atitude corajosa para com as parceiras da equipe de pesquisa: professoras 
da rede pública de São Gonçalo, crianças das escolas de educação infantil envolvidas, 
e alunos de cursos de graduação em Pedagogia, História, Geografia e Letras, 
companheiros no curso de extensão. 



 
Oficinas da Memória 
 

Dando corporeidade a esse referencial teórico-metodológico construímos junto 
com as professor@s uma fundamentação teórico-metodológica em alfabetização 
patrimonial, em encontros semanais denominados por nós de “oficinas da memória”. 
 As ações de formação, fundadas nas “oficinas da memória”, se constituíram num 
espaço de narração e produção de conhecimento.  Estimular as professor@s a contar a 
própria história nos possibilitou contribuir para a construção de um outro olhar sobre a 
cidade gonçalense. Olhar investigativo, que desnaturaliza o já conhecido, exercita a 
curiosidade epistemológica (Freire, 1996) e provoca a ampliação do conhecimento 
sobre os processos históricos-sociais inscritos na formação da cidade.  
          Foram realizadas, ao longo do ano de 2006, sete oficinas da memória 
abarcando as seguintes temáticas: (i) Nomes e Lugares na qual buscamos explorar os 
conceitos de patrimônio, educação e alfabetização patrimonial; (ii) Em os Lugares da 
memória, além de realizarmos uma discussão sobre memória e história oral, 
procuramos refletir sobre o papel da pesquisa na produção do conhecimento sobre o 
local; (iii) A oficina Caminhos do patrimônio teve como centralidade à ampliação dos 
conhecimentos sobre a história local e as raízes culturais da cidade; (iv) Em 
Contadores e catadores de histórias enfocamos a importância das narrativas na 
formação da identidade pessoal e grupal; (v) Na oficina Um baú de memórias: 
relações intergeracionais na escola procuramos aprofundar os conceitos de memória 
familiar e relação intergeracionais, buscando favorecer os encontros intergeracionais e 
a circularidade de saberes na escola;(vi) Na oficina Imagens do patrimônio: a cidade 
que se revela/oculta nas lentes fotográficas tomamos a fotografia como fonte de 
pesquisa, forma de expressão,  meio de informação e de comunicação; (vii) E, 
finalmente, na A aula-passeio: A cidade como um livro de espaço exploramos as 
possibilidades teórico-práticas da aula-passeio como dispositivo de alfabetização 
patrimonial. 
           As oficinas foram planejadas e realizadas numa perspectiva de transversalidade 
favorecendo o diálogo entre as temáticas e oferecendo material para novas reflexões. 
 
Considerações Finais: 
 

Em nossa pesquisa vimos percebendo ser de suma importância que se tenha 
uma maior divulgação sobre os patrimônios de uma cidade, de um Estado, de um país, 
desde o esclarecimento do que são, até o contato mais direto com estes. Além disso, a 
falta de divulgação da existência dos instrumentos governamentais e 
conseqüentemente da sua atuação faz com as pessoas não tenham o conhecimento e 



nem a consciência a cerca do que é um patrimônio cultural e principalmente qual a sua 
importância. 

Infelizmente, em São Gonçalo, a escola ainda tem colaborado para o 
afastamento e até mesmo para o não (re)conhecimento dos patrimônios culturais, já 
que a história cultural brasileira tem sido ensinada de maneira fragmentada, com 
materiais didáticos vazios de conteúdos que possam levar aos alunos à reflexão dos 
processos sociais e culturais e, com isso, ao (re)conhecimento dos bens patrimoniais:, 

 
O material didático disponível, o calendário  das festas e dos 
feriados, as comemorações de um dia só na escola reforçam a 
apreensão da história cultural como um repertório de cenas e 
tipos caricatos, esvaziados de qualquer sentido relacional 
(Segala, 2006:1).  
 

A educação escolar é produtora de saber e possui seu papel de agente no 
processo social. Portanto, o ensino deve contribuir para a formação do sujeito crítico, 
colaborando para o seu pensar acerca do mundo que está em sua volta e que faz parte 
do seu cotidiano. Ensinar e discutir os valores culturais é uma forma de estar rompendo 
com as desigualdades sociais, uma vez que estará levando a todos, a informação que 
poderá ajudar na melhor fruição dos bens culturais. Além disso, estará também 
ajudando na: 

 
 
 
 

(...) formação de uma sociedade mais sensível e apta 
a construir um futuro menos predatório e descartável, 
menos submetido à lógica econômica de um mercado 
cada vez mais voltado para os jovens, seus hábitos  
e seus gostos (ou falta de volatilidade destes). 
(Casco, 2006:2). 
 
 

Levando em consideração todo esse conceito de patrimônio cultural é que 
tentamos teoricamente romper com o modelo clássico educativo/hegemônico de 
alfabetização, buscando um trabalho pedagógico que veicule para os alunos 
determinado tipo de ensino que contribua para uma proximidade com aquilo que é tão 
próximo, pois faz parte de sua cidade, mas que ao mesmo tempo é tão distante, 
principalmente por via de regra, não conhecer. 

Além disso, acreditamos que a forma como a “alfabetização patrimonial” discute 
a cidade, colocando-a como um texto, levará: 



 
(...) as crianças e adultos a um processo ativo de 
conhecimento,apropriação e valorização de sua herança cultural, 
capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando 
a geração e a produção de novos conhecimentos, num processo 
contínuo de criação cultural. (Guia Básico de Educação 
Patrimonial,2002, p. 6). 
 

Quando professores e alunos passam a conhecer o mundo que está a sua volta, 
através da leitura dos patrimônios culturais da cidade, a tendência é que surja um 
interesse, pois é através da vivência que este se torna conhecido e presente no 
cotidiano e na trajetória de vida das pessoas. 

É nesse sentido que a “alfabetização patrimonial” postula que possa ocorrer um 
despertar dos sentimentos de cidadania e identidade dos habitantes da cidade, como 
também um desejo de preservação. 

Desse modo, a alfabetização patrimonial incentiva não somente a preservação 
por parte de cada cidadão, como também, o compromisso com os bens culturais por 
parte das parcerias de proteção e preservação. Estas parcerias poderão surgir através 
dos diálogos e das políticas de reconhecimento entre as instituições públicas e privadas 
na cidade de São Gonçalo. 

A partir dessas questões é que vimos como estudantes e professores do curso 
de Pedagogia e moradoras da cidade de São Gonçalo, pesquisando as possibilidades 
político-epistemológicas de uma alfabetização patrimonial na rede escolar gonçalense, 
sobretudo, na formação de professores de Educação Infantil da rede pública municipal.  

Assim, acreditamos que há necessidade de uma alfabetização patrimonial em 
seu sentido ampliado visando contribuir para uma possível transformação nas relações 
dos sujeitos escolares com a cidade. Acreditamos que a escola pode ser um local 
privilegiado de debates que gerem uma ampliação das políticas ligadas ao direito à 
cidade, promovendo e inserindo a alfabetização patrimonial, não apenas como mais um 
conteúdo curricular, mas, sobretudo, como uma experiência potente de aprender com e 
na cidade. 
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