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A presente comunicação remete à produção do Almanaque da Cidade pelas 
professoras de ensino fundamental (e alunas do 4º ano do curso de formação de 
professores – ensino médio) do curso de extensão (A) gente do patrimônio: oficinas 
de alfabetização patrimonial e formação de professores na cidade de Rio Bonito. 
Pensamos na utilização do almanaque como texto alfabetizador por ser um tipo de 
literatura irreverente, muito diferente dos livros didáticos que as alunas estão 
acostumadas a manusear e tem como princípio a característica principal de toda 
literatura popular: é prazeroso, educativo, divertido e útil. Visando construir junto 
as professoras um maior conhecimento sobre patrimônio material e imaterial da 
cidade. Conhecimento este que se traduz numa “alfabetização patrimonial” e que 
entende a escola como local privilegiado de cultura e circulação de saberes a 
respeito de fatos da memória e história da cidade. O processo de produção do 
almanaque, por si só, possibilitou que as alunas ampliassem a ótica sobre a cidade, 
articulando com diversos campos do conhecimento. O (re)conhecimento dos 
chamados “bens de pedra e cal” – patrimônio material e do acervo de expressões 
culturais, se qualificam como ferramenta indispensável para a produção da 
palavramundo – que possibilita ao sujeito (re)fazer a leitura do mundo que o rodeia 
ampliando sua compreensão do universo sócio–cultural e da trajetória histórico–
temporal em que está inserido. Articulamos a investigação sobre os patrimônios 
materiais e imateriais à formação de professores. Nesse sentido, nossa proposta de 
investigação transversaliza alfabetização, história e memória local e educação 
patrimonial constituindo–se como uma intervenção no processo de formação inicial, 
quanto continuada de professoras do ensino fundamental das escolas de Rio Bonito. 
O almanaque toma como eixos temáticos: patrimônio e cidadania, a cidade e suas 
histórias, patrimônio, memória e cultura local. 

Resumo 

 

ALFABETIZAÇÃO PATRIMONIAL, ALMANAQUE, FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 
Palavras-chave: 

 

A presente comunicação remete à produção de um Almanaque como texto 
alfabetizador; tal produção é fruto dos estudos realizados a partir do projeto de 
pesquisa "Do passado ilegível ao presente oculto. Uma investigação sobre 
alfabetização, memória e patrimônio na formação de professores: a cidade como 
contexto alfabetizador"

Inseri-me no projeto como bolsista de iniciação científica, no início do segundo 
semestre de 2008, realizando atividades e estudos referentes à pesquisa no Curso 
de Extensão 

, orientado pela professora Carmem Lúcia Vidal Perez da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. A escolha do 
almanaque se dá por sua forma de literatura irreverente, muito diferente dos livros 
didáticos que @s alun@s costumam receber. O almanaque diverte sem se prender 
à pura fabulação; ensina sem ser dogmático; não é, de modo algum, artigo de fé; 
ele obedece a uma grande lei que é, sem dúvida, aquela de toda literatura popular: 
prazerosa e útil.  

"(A) gente do Patrimônio: oficinas de alfabetização patrimonial e 
formação de professores na cidade de Rio Bonito". Tomando como eixos temáticos: 
Patrimônio e cidadania; a cidade e suas histórias; Patrimônio Local; Memória, 
patrimônio e formação de professores, o curso foi estruturado a partir das "oficinas 
de memória" que possibilitaram discussões pratico-teóricas, político-pedagógicas e 



curriculares que fundamentaram a produção e a utilização de material didático 
sobre o patrimônio material e imaterial da cidade de Rio Bonito - RJ. 

A pesquisa caracteriza-se pelo seu caráter transversal e pelas possibilidades de 
articular diferentes campos do conhecimento, tais como a educação patrimonial, a 
história e a geografia local, a alfabetização e a semiótica, a temática das cidades 
educativas, dentre outras, visando construir junto @s professor@s um maior 
conhecimento sobre patrimônio material e imaterial da cidade. Este conhecimento, 
 que se traduz numa "alfabetização patrimonial",

Radicalizando a perspectiva freiriana, acreditamos que a leitura de mundo precede, 
acompanha e amplia a leitura da palavra, se transformando em 

 entende a escola como local 
privilegiado de produção e circulação de saberes a respeito do patrimônio material - 
bens de "pedra e cal" - e imaterial - que se traduz na cultura e fatos da história da 
cidade. A produção do Almanaque amplia o conhecimento de professoras e crianças 
sobre os processos históricos, sociais e culturais presentes na formação da cidade e 
nos permite reconstruir com os professores, por meio de narrativas orais da análise 
documental e geográfica, o patrimônio material e imaterial da cidade, buscando 
ampliar o conhecimento desse patrimônio, tomando a cidade e seus patrimônios 
como um  texto a ser decifrado, lido e interpretado. A alfabetização patrimonial 
fundamenta-se numa política cultural voltada para a ciência e a consciência dos 
bens culturais materiais e imateriais de um povo, de uma localidade, de uma região 
e de uma nação. 

palavramundo. 
Desse modo, estamos conceituando alfabetização patrimonial como uma 
ferramenta teórico-prática que possibilite ao sujeito (re)fazer a leitura do mundo 
que o rodeia, ampliando sua compreensão do universo sócio-cultural e da trajetória 
histórico-temporal em que está inserido. O (re)conhecimento dos chamados "bens 
de pedra e cal"- patrimônio material - e do acervo de expressões culturais, se 
qualificam como ferramenta indispensável para a produção da 

É importante salientar que a criança aprenda a partir da sua experiência de mundo 
e do contexto cultural em que está inserida. As significações constroem-se a partir 
da experiência, assim sendo, na perspectiva da alfabetização patrimonial, a palavra 
é portadora de sentido histórico e significação cultural: ao ouvir a palavra  

palavramundo.  

igreja

É no encontro das aprendizagens produzidas nos ambientes formais (de cunho 
menos local e mais globalizado, expressão de grupos culturais dominantes) e nas 
que são realizadas nos contextos informais (que decorrem mais das características 
físicas, sociais e culturais dos territórios em que vivemos, habitamos e transitamos 
cotidianamente), que produzimos conhecimentos, desenvolvemos competências e 
as atitudes que manifestamos. 

, a 
criança tem como referência não uma imagem estereotipada de igreja, mas a sua 
materialidade imediata, a Igreja Matriz, patrimônio material da cidade, povoada de 
história e de estórias, ponto de encontro para uns, espaço freqüentado por outros. 
Desta forma, a escola e a cidade se fundem como ambientes de aprendizagem, pois 
na cidade aprendemos tudo. Aprendemos a cultura local produzida no território 
físico e social onde vivemos e também a cultura daqueles com quem nos 
encontramos ao longo da vida, isto é, aprendo a minha cultura e a do outro. 

  

Neste sentido, vemos  a Escola,  tal como a Cidade, como espaços-tempos de 
exercício da liberdade e (re)construção de identidades. A diferença, a 
heterogeneidade, a diversidade e os movimentos contraditórios são próprios tanto 
da escola quanto da  cidade,  são as  circunstâncias extraordinárias que abrem 



oportunidades de comparação e de afirmação de uma singularidade pessoal e 
comunitária. 

  

  

Memórias, História e Identidade 

Podemos nos perguntar: será que as lembranças de cada sujeito individual, suas 
memórias ou as recordações das experiências vividas, fazem parte da Historia de 
um povo? 

Quando reconhecemos os sujeitos comuns e os grupos sociais como narradores da 
própria história, possibilitamos que memórias, lembranças e experiências, antes 
escondidas em nosso inconsciente, venham à tona e desvelem zonas de sombra 
encobertas pela história oficial. As histórias de vida não são mero passado. São 
processos históricos, na acepção plena da palavra. A vida individual e social não 
pode ser considerada um dado, mas sim uma construção em auto-reorganização 
permanente do individuo com a sua identidade. 

Lembrando um velho ditado africano,  "enquanto os leões não começarem a 
escrever sua própria história, a história continuará a ser a história dos caçadores

A confecção do Almanaque, mais do que uma estratégia pedagógica, é acima de 
tudo, um 

"; 
o processo de pesquisa, de entrevista com os moradores da cidade para a produção 
do Almanaque, implica em uma re-criação da identidade e da memória de um povo. 

trabalho de memória

 Do ponto de vista da pesquisa participativa, no momento em que o morador está 
sendo entrevistado, ele se sente não só expectador de uma história, mas agente da 
própria história - individual e social, que participa como testemunha e protagonista. 
As entrevistas permitem que o entrevistado conte a história a partir de seu ponto 
de vista, produzindo novos sentidos ao vivido,  dando sentido. 
(WOODS,1990,1999). Quando um morador dá entrevista, ele vive a experiência da 
rememoração, que atualiza o passado no presente - o ato de lembrar é 
determinante para o indivíduo reter e transmitir experiências, além de ajudar a 
promover o fortalecimento da identidade pessoal e de seu grupo social. A 
rememoração é fundamental à transmissão para as gerações seguintes do legado 
de concepções, valores, lutas, memórias e histórias subterrâneas e escondidas que 
a história oficial ignora e/ou invisibiliza - histórias que fazem  a história mesmo que 
não sejam reconhecidas com tal.   Daí a importância de trabalhar o resgate das 
memórias cotidianas e familiares, da cultura ordinária (CERTEAU, 1998), no 
cotidiano da escola. Aprender a ler e escrever (re)lendo e (re)escrevendo a própria 
história. Neste sentido, o trabalho com as narrativas do cotidiano na escola, se 
coloca como um imperativo tanto para o  processo de ensino-aprendizagem, quanto 
para o fortalecimento da cidadania. 

: as crianças produzem o Almanaque pelo resgate da 
história, da memória e da cultura local, através de entrevistas com os moradores 
da região, da cidade e/ou da localidade. 

Freire fala do "papel da consciência na libertação do homem" (Freire,1947,p.25-
30). O resgate das histórias de vida e das narrativas dos cotidianos, pode contribuir 
para a tomada de consciência, no sentido freireano do termo. Freire nos fala que 

  



...podemos conhecer aquilo que conhecemos colocando-nos por trás das nossas 
experiências passadas e precedentes. Quanto mais formos capazes de descobrir 
porque somos aquilo que somos, tanto mais nos será possível compreender porque 
é que a realidade é o que é. (Freire,1947b, p.44) 

  

  

Optamos pela pesquisa participante, o que nos possibilita viver a experiência de 
uma "comunidade investigativa

  

" (WELLS,1994), em que o trabalho de campo, deixa 
de ser um espaço de coleta de dados para constituir-se num processo de ação-
reflexão-ação coletivo. Assim, buscamos  

...através de uma investigação cúmplice, procuramos subverter a relação binária 
sujeito/objeto, pesquisador@s-pesqisad@s, não mais a identidade-mesmidade e 
sim, a complexidade das diferenças que nos constituem" Nesse sentido, o trabalho 
de coleta de dados e a própria pesquisa são permanentemente problematizados, 
assumindo um caminho aberto, que ora potencializam o coletivo produzindo 
conhecimento-emancipação, como ora o silenciavam, produzindo conhecimento-
regulação. (PÉREZ, ARAÚJO, TAVARES, p. 29) 

  

O Almanaque nasceu em uma das discussões das oficinas da memória[1] que 
fazem parte do curso da extensão e da pesquisa, mais precisamente na oficina 3. 
Preocupadas com a relação memória-história-identidade, começamos a pensar em 
produzir um material didático que suprisse as necessidades que julgamos 
pertinentes. 

O ALMANAQUE 

Por isso, pensamos em um material que ampliasse os conhecimentos sobre a 
história local e as raízes culturais da cidade; explorasse a relação memória, história 
e cultura oral, na produção de conhecimentos sobre a cidade; que fosse resultado 
de uma produção escrita, utilizando diferentes gêneros textuais, sobre 
personagens, "causos",

A ideia de produzir um material didático com as alunas do curso de extensão veio 
para suprir a falta de um material didático que fosse usado dentro do ambiente 
escolar, mas que ao mesmo tempo trouxesse para a sala de aula a vida cotidiana 
que pulsa fora dos muros da escola. Procurávamos algo que fizesse um trânsito 
entre esses dois mundos, de modo que fosse atraente para as crianças e possuísse 
um caráter informal, no entanto sem perder o foco, ou seja, um material capaz de 
(i) despertar nos alunos o interesse pela leitura; (ii) apresentar variações de 
gêneros textuais; (iii) ampliar os conhecimentos sobre a história e a memória local 
e explorar a relação entre essas duas dimensões do conhecimento; (iv) incorporar a 
vida cotidiana da cidade ao conhecimento veiculado pela escola - pequenos textos 

 acontecimentos do bairro e da cidade, mas que também 
permitisse um trânsito fluente entre o passado e o presente, entre ontem e hoje da 
vida cotidiana da cidade de Rio Bonito. Um material didático que permitisse à 
criança aprender a ler e a escrever, lendo  escrevendo a própria história. A 
produção do Almanaque resignifica a escola como um espaço-tempo de (re)criação 
da história e da memória local. 



informativos, brincadeiras, receitas populares, etc.; (v) envolver pais, professores, 
alunos, enfim, toda a comunidade escolar em sua produção. 

Dessa forma, com o objetivo bem definido do que estávamos em busca, 
começamos a procura por um tipo de material que nos atendesse. 

Em uma das reuniões, professora Carmem Perez trouxe um Almanaque, cujo 
assunto tratado era Arte, mais precisamente o Teatro. Neste almanaque estavam 
contidos o calendário de apresentações teatrais, história de alguns atores, autores 
e diretores de teatro, as memórias fotografadas de grandes teatros da cidade de 
São Paulo, quadrinhas sobre teatro, jogos e atividades que tinham como tema 
pessoas ilustres.  

O Almanaque, por norma, inclui um calendário completo com referência a assuntos 
recreativos, humorísticos, religiosos, científicos, literários e informativos. A origem 
etimológica do termo remonta ao grego almenikhiaká, estando sempre ligado ao 
interesse pela astrologia; registra-se em latim medieval como almanac, que deriva 
do árabe al-manakh

Sabemos por experiência prática e reflexiva, que o processo de esquecimento 
produz o deixar de existir, enquanto que a lembrança carrega em si o potencial de 
nossa existência. O que significa que 

 "o calendário". 

"...somos quem somos por causa daquilo que 
nos lembramos; é isso que nos confere identidade e que permite o nosso 
reconhecimento por um outro"

Dessa forma, a partir da tensão entre lembranças e esquecimentos, construímos 
nossas biografias, nos inventamos a nós mesmos mediados pelo mundo sócio-
cultural no qual estamos imersos. Segundo Izquierdo, 

 (FERNANDES E PARK,2006:40). 

Nesse sentido, contribuir para que na escola professoras, crianças e seus familiares 
tenham 

"cada um de nós é quem é 
porque tem suas próprias memórias"(2004). 

direito à memória,

O que não se pode negar nos Almanaques é o fato de conterem um certo tipo de 
verdades reconhecidas por determinados grupos como universais e essenciais:  

 implica na construção de projetos transversais que 
relacionem o mundo escolar ao mundo da vida, nos quais os sujeitos escolares 
também se nutrem. 

  

...o almanaque contem essas verdades iniciais que a humanidade necessita saber, 
e constantemente rememorar, para que a sua existência, entre uma Natureza que 
a não favorece e a não ensina, se mantenha, se regularize e se perpetue. São as 
altas verdades vitais. O homem tudo podia ignorar, sem risco de perecer, exceto o 
mês em que se semeia o trigo. (Eça de Queiroz, 1896, 1981, pg. 385) 

  

  

A escolha do Almanaque se deu por seu caráter dinâmico, sua diversidade textual, 
forma irreverente de leitura informativa contendo fragmentos imaginários e 
reflexivos sobre a vida das pessoas ilustres da cidade e também dos sujeitos 
ordinários,  no dizer de Certeau (1998, p.19), que passam a ter suas vozes ouvidas 
através da palavra escrita.  



A produção de um Almanaque pelas crianças favorece, sobretudo, o processo de 
criação - e a produção do conhecimento: conhecer é criar. A elaboração coletiva 
traz uma concepção no ato de criar e no objeto criado, ressignificando, recriando e 
repensando sobre a própria produção. Portanto, produzir um Almanaque com as 
crianças é investir numa outra concepção de escrita na escola: a escrita como 
forma de afirmação da identidade pessoal e/ou grupal - privilegiando a dimensão 
antropológica da alfabetização como uma política cultural a favor da promoção da 
cidadania.  

O Almanaque mediatiza e favorece a relação leitor-texto, passado-presente, pois 
 de forma dinâmica apresenta novidades, curiosidades, histórias da tradição oral e 
seus mitos, charadas e entrevistas, isso sem nos esquecermos do interesse 
literário, pois os Almanaques costumam incluir poemas e contos tradicionais, bem 
como máximas populares.  

No entanto, como qualquer outro material, o Almanaque pode ser usado como 
instrumento de emancipação ou de regulação. Eça de Queirós ressalta o lado 
regulador do almanaque:  

...o almanaque, com efeito, é o livro disciplinar que coloca os marcos, traça as 
linhas dentro das quais circula com precisão toda a nossa vida social. (...) só com o 
almanaque, sempre presente e sempre vigilante, pode existir regularidade na vida 
individual ou coletiva e sem ele, como uma freira, quando se abatem as barreiras e 
se recolhem as cordas divisórias, o que era uma sociedade seria apenas uma horda 
e o que era um cidadão seria apenas um trambolho. (Eça de Queiroz, 1896, 
1981p.386) 

  

  

O almanaque trata de divertimentos, informações, atualidades, saberes, porém são 
os significados, recriados na/e pelas leituras de seus leitores, que configuram os 
espaços/os tempos dessas épocas e sua função política: conhecimento 
emancipação ou o conhecimento regulação, no dizer de Boaventura de Souza 
Santos (2000). 

O Almanaque também nos permite estudar o patrimônio coletivo de uma cidade: o 
patrimônios material, por exemplo: imagens dos bens de pedra e cal em épocas 
distintas, imagens do passado  ressiginificadas no presente.  Patrimônios imaterial, 
a história de pessoas ilustres, causos e memórias sobre fatos e acontecimentos 
(coletivos e/ou individuai) históricos, narrados pelos moradores.  

Optamos pela entrevista com os moradores para a coleta dos dados sobre os 
patrimônios imateriais.  A entrevista é resultado de um processo de interação entre 
sujeito: pesquisad@r e depoente. Ao elaborar seu depoimento, o entrevistado 
revisita, através da rememoração e da narração, acontecimentos e fatos, 
materializando em discurso suas reminiscências, re-elaborando o passado a partir 
do presente.  

Dialogando com Martins (2000), entendemos que é preciso levar em conta que a 
história tem uma dimensão social que emerge no cotidiano das pessoas, nos seus 
modos de vida, nas relações sociais, no modo pelo qual vivem e dão sentido à 
cidade e seus territórios. Reforçando o seu elo de identidade com a história local.  



A produção do almanaque nos forneceu a oportunidade de transitar pelos diversos 
saberes, tanto os da cidade, quanto os da escola, possibilitando fazer uma reflexão 
sobre os conhecimentos específicos da história local, sobre a contribuição que este 
material didático oferece ao processo ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. 
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[1] No curso (A) gente do patrimônio foram realizadas cinco oficinas que podem ser 
lidas de forma transversal, uma dialogando com a outra, uma ampliando a outra e 
oferecendo material para novas reflexões: estimulamos as professor@s a contar a 
própria história, possibilitando, assim, a construção de um outro olhar sobre a 
cidade: um olhar investigativo, que desnaturaliza o já conhecido, exercita a 
curiosidade epistemológica (Freire, 1996) e provoca a ampliação do conhecimento 
sobre os processos histórico-sociais inscritos na formação da cidade. Essas ações 
de formação, fundadas nas "oficinas de memória" se constituem num espaço 
privilegiado de narração e produção de conhecimento. 

  

  


