
 

 

Memória e patrimônio no ensino da história local para os anos iniciais da educação 

básica 

CLARICIA OTTO* 

Afinal, quais são os saberes necessários ao professor, para que ele possa desenvolver 

um processo de ensino/pesquisa, em espaços diversos e na relação escola-comunidade? É 

fundamental que os professores pensem na importância social e política de seu trabalho na 

escola e na responsabilidade com a formação histórica das diferentes gerações. Convém ainda 

perguntar como o estudo sobre o conceitos de memória e de patrimônio podem contribuir na 

oferta de atividades educativas diversificadas, desde que previstas no Projeto Político 

Pedagógico da escola, proposta respaldada pela Lei 9.394/96 (art. 3º, inciso X). No intuito de 

auxiliar nas reflexões em torno de atividades para o estudo da história local, a memória é 

essencial para pensar as relações e a constituição de identidades tanto grupais quanto 

individuais.  

Espaços de memória 

Os objetos sobrevivem ao morto: 

os sapatos, 

o relógio, 

os óculos 

sobrevivem 

ao corpo 

e solitários restam  

sem conforto. 

 

Alguns deles, como os livros,  

ficam com o destino torto. 

Parecem filhos deserdados 

ou folhas secas no horto. 

As jóias perdem o brilho 

embora em outro rosto. 

 

Não deveriam 

deixar pelo mundo espalhados 

os objetos órfãos do morto, 

pois eles são, na verdade, fragmentos 

de um corpo. 

                                                 
* Doutora em História, professora do Departamento de Metodologia de Ensino e do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Integrante do Grupo de pesquisa Patrimônio, 

Memória e Educação (PAMEDUC). 
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(SANT’ANNA, 1999:78). 

 

Em grego antigo Mnemosyne (Memória), era uma deusa, mãe das divindades, 

responsável pela inspiração dos poetas no sentido de dar a eles o poder de lembrar as coisas 

passadas. Assim, a memória é a capacidade de lembrar, de guardar lembranças das vivências, 

da percepção de um tempo. A pessoa retém na mente aspectos de sua vivência, de 

experiências que foram significativas.  

Desse modo, por meio das narrativas articuladas com base no que a memória registrou 

a história vai sendo construída. Há uma relação entre História e Memória; contudo esta é 

matéria-prima, é objeto de investigação da primeira, pois, Memória e História são conceitos 

distintos. 

Essas distinções contribuem para o entendimento da necessária multiplicação do 

número de vozes, de relatos, de testemunhos a serem ouvidos. Considerar as diferentes visões 

implica em construir e reconstruir uma história múltipla, na qual apareça a polifonia de vozes. 

Segundo Worcman (2006:9), a construção de uma história múltipla talvez seja um desafio que 

passa “pelo simples entendimento de que toda pessoa tem uma história e de que essa história 

tem valor”. Nesse sentido, saber ouvir é um ato de respeito ao outro e um exercício de 

cidadania. Assim, pode-se imaginar uma Rede, ou seja, um espaço no qual as diferentes 

memórias (individuais) possam ser conectadas para torná-las disponíveis a fim de serem 

utilizadas para construir novas propostas educativas.  

A memória tem uma dimensão pessoal (perceptiva, introspectiva), mas também, 

social, coletiva, isto é, há memórias objetivamente construídas e selecionadas – memória 

social e/ou histórica. A memória objetiva tem um caráter seletivo, a sua materialização pode 

ser vista em monumentos, nomes de ruas, museus, arquivos, santuários, bens tombados, 

enfim, documentos evocadores das lembranças de facetas da história das sociedades. 

 De acordo com Nora (1981), os “lugares de memória” são criados em decorrência da 

aceleração no ritmo de vida moderna e do não-compartilhamento de vivências, tradições e 

costumes. Construir lugares de memória para guardá-las tem o sentido de preservá-las da 

ameaça do esquecimento. 

A materialização da memória associada ao patrimônio histórico, em alguns casos, 

torna-se alvo de manipulação, haja vista sua dimensão funcional e simbólica. Ao longo dos 

tempos, grupos políticos na disputa de poder têm se apropriado e manipulado o conceito de 
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memória segundo seus interesses. Por exemplo, elegem memórias e constroem “lugares de 

memória” na tentativa de representação objetiva da memória social de uma cidade, em 

detrimento de tantas outras memórias deixadas no silêncio e condenadas ao esquecimento.  

Le Goff (2003:471) muito bem sintetiza a idéia em torno da importância a ser dada à 

memória e à História como uma busca de conferir sentido à vida ao longo dos tempos: “A 

memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para 

servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para 

a libertação e não para a servidão dos homens”. 

Para se discutir questões relacionadas à Memória e à História, é necessário vinculá-las 

a experiência da comunidade e ao cotidiano dos estudantes. O sentido de pertencimento vai se 

instalando à medida que os estudantes forem reconhecendo um passado construído pelas 

pessoas que chegaram naquele espaço antes deles – o patrimônio histórico-cultural local. 

Memória, patrimônio e identidade 

  Segundo Halbwachs (2006), a memória passa a existir na medida em que laços afetivos 

criam um sentimento de pertencimento a determinado grupo. Para Pollak (1989), o sentimento 

de pertencimento e sentido social da memória dos grupos contribui para o estabelecimento de 

uma identidade, a qual também se liga aos espaços – lugares e objetos presentes na memória. 

Nessa perspectiva, a identidade está ligada à história vivida e à memória do grupo social.  

A memória selecionada por grupos políticos acabou se tornando a memória oficial, a 

qual está atrelada a uma concepção de patrimônio histórico tão-somente ligado aos bens de 

“pedra e cal” – imóveis tombados. 

 Felizmente já ocorreram mudanças relativas à concepção de memória e de história 

oficiais, da homogeneidade histórica e da ideia de patrimônio representativa de um único 

grupo social. Diante disso, o papel do professor é desenvolver um processo em que os 

estudantes, por meio da educação para o aprimoramento dos sentidos e desenvolvimento das 

sensibilidades, compreendam que a memória, a história e os lugares são construções sociais, 

são escolhas feitas por pessoas e grupos.  

Constitui patrimônio cultural brasileiro 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, 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: 
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artigo 216, seção II). 

 
A educação patrimonial é um processo educativo em torno do patrimônio histórico-

cultural cuja finalidade é levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecer, 

apropriar-se e valorizar a própria herança cultural, preservar os bens e os espaços em que 

vivem (HORTA, 1999). Oliveira (2008) lista quatro etapas no desenvolvimento de atividades 

em torno de objetos da cultura material: 

 Observação: identificar objetos, registros, documentos, bens tombados. 

 Registro: falar, escrever, desenhar o que observou. 

 Exploração: levantar hipóteses, problematizar, ampliar o foco de pesquisa em 

outras fontes, fazer comparações. 

 Apropriação: internalização, compreensão expressa em recriações por meio da 

dança, pintura, música, teatro. 

O contato da criança com os vestígios, sinais, marcas e documentos de diversos 

tempos é valorizado. Esses vestígios se transformam em fontes históricas: escritas, orais, 

iconográficas, entre outras. Para tanto, em sintonia com essa metodologia, compete à escola e 

instituições parceiras articular projetos para trabalhos de campo, para vivências em museus, 

arquivos, escolas, casas de memória, redação de jornal, bibliotecas, cinemas, parques, entre 

outros.  

Um dos aspectos a se considerar no desenvolvimento de projetos dessa natureza é a 

necessária relação entre conteúdo e metodologia. É visível a emergência de novas tendências 

na pesquisa e no ensino e isso não significa tão-somente aprender conteúdos curriculares em 

lugares diversos. A preocupação dessa metodologia está centrada na formação histórica das 

diferentes pessoas e não apenas no que e como ensinar.  

O ensino e aprendizagem de história é um processo de construção do conhecimento, o 

qual requer pesquisas mediadas pelo professor e assumidas como princípio educativo e 

formativo. Além de utilizar a metodologia da educação patrimonial, as noções de tempo e 

espaço podem ser exploradas, utilizando-se uma adaptação de perguntas com base em Aebli 

(1982). Segundo o autor, é preciso considerar a função didática da pergunta, a qual visa à 

organização do pensamento. Assim, em qualquer área do conhecimento e tema a ser estudado 

é imprescindível que se proceda a uma interpretação histórica: Quem fala? O que fala? 

Quando fala? Para quem fala? Por que fala? De onde fala? 
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As questões que vão surgindo, ao longo da atividade de pesquisa, exigem a utilização 

do método dialético, isto é, problematizar, duvidar, questionar o conhecimento produzido, 

buscar informações em diversas fontes, entrar num jogo de perguntar e responder. Nessa 

metodologia da construção do próprio conhecimento histórico está o conteúdo que também se 

equaciona ao processo cognitivo – objeto do campo psico-pedagógico associado às teorias da 

História.  

As noções de tempo histórico e a de espaço são fundamentais no desenvolvimento de 

atividades relacionadas à memória e ao patrimônio. Diferentes ciências procuram entender o 

tempo e o espaço e estes são percebidos e apreendidos de modos diversos. Interessa destacar, 

aqui, como essas referências básicas podem ser trabalhadas em sala de aula ou fora dela. 

Segundo Bittencourt (2004), um dos objetivos centrais do ensino de História é 

compreender o tempo vivido (o da experiência individual e de outros grupos). Assim, pode-se 

dizer que ensinar História, principalmente nos primeiros anos da educação básica, é tomar a 

temporalidade como pressuposto metodológico para o raciocínio histórico.  

Princípios do ensino da história local 

Ao tratar sobre a história local e definir que tipo de conhecimento é esse, Samuel 

afirma que a história local fornece ao professor “uma idéia muito mais imediata do passado. 

Ele a encontra dobrando a esquina e descendo a rua. Ele pode ouvir os seus ecos no mercado, 

ler o seu grafite nas paredes, seguir suas pegadas nos campos” (SAMUEL, 1990:220).  

De acordo com o autor, a história está bem próxima das pessoas, pode ser encontrada 

nas ruas, nas cidades e nos campos. Sendo assim, ela não está tão-somente em livros e não é 

uma ciência do passado. Ela procura compreender o passado, mas este está em constante 

relação com o presente, sendo, inclusive, construído no tempo presente. De igual modo, os 

professores não estão na história, mas fazem história à medida que operam em busca do 

conhecimento e no estabelecimento de relações entre os tempos e os espaços, entre o global, o 

local e o regional.  

Thompson (1992), ao refletir sobre a importância de utilizar a metodologia da história 

oral, preocupa-se em fornecer pistas que levam a investigar sobre as experiências de vida das 

pessoas comuns. Toda a obra do autor direciona à compreensão de que a matéria-prima para 

escrever a história local é o dia-a-dia das pessoas e não somente os documentos oficiais. O 

fragmento a seguir também indica para uma compreensão do local de forma dialética. 



6 

 

 

Nas escolas, têm sido desenvolvidos projetos sobre a história das famílias dos 

alunos, que oferecem um meio eficiente de vincular seu próprio ambiente a um 

passado amplo. A história da família possui dois outros méritos educacionais 

especiais. Contribui para uma abordagem centrada na criança, pois utiliza como 

base do projeto o conhecimento que a própria criança tem de sua família e de sua 

parentela e o acesso que tem a fotografias, velhas cartas e documentos, recortes de 

jornais e recordações (THOMPSON, 1992:30). 

 

A história estuda a ação das sociedades humanas ao longo dos tempos e em seus 

respectivos espaços. Por isso, o objeto da História não é o passado, e sim, a ação das pessoas 

no tempo, nas relações entre presente e passado. A história permite compreender não só o 

presente pelo passado, mas também, o passado pelo presente.  

Como o tempo e o espaço estão interrelacionados é mister pensar também na 

geografia, a qual estuda os modos como o espaço geográfico (materialidade e ações) é 

historicamente produzido, as relações entre a sociedade e a natureza, os impactos da ação 

humana sobre esta. Compreender o ser humano na sua historicidade é vê-lo como sujeito 

produtor do espaço, social e culturalmente situado. 

Nessa compreensão, não se privilegia nem o ser humano nem a natureza, pois a 

questão central é o resultado da relação entre ambos – a organização do espaço. Sendo assim, 

a geografia é a ciência cujo objeto central de estudo é a leitura do espaço geográfico, da 

problemática sócio-ambiental. Essa leitura implica compreender como o espaço é produzido 

pelos grupos sociais. Implica ainda problematizar o porquê das escolhas que certos grupos 

fazem.  

A apropriação dos principais conceitos e noções da história e da geografia auxilia no 

desenvolvimento de uma consciência histórica e geográfica, isto é, na compreensão de que o 

tempo histórico e o espaço geográfico não são naturais, são construídos. Aprender história e 

geografia a partir do local ocorre quando a construção de conceitos e conhecimentos é feita 

por meio da valorização dos saberes cotidianos, dos mitos, das lendas e histórias plurais da 

população.   

Dessa forma, o professor é um pesquisador, produz conhecimento à proporção que 

busca identificar e compreender as marcas da ação humana no tempo e no espaço. Cabe aqui 

compreender a necessidade de abolir as fronteiras entre produção e a transmissão do 

conhecimento histórico, entre memória e história, entre local e global; romper com a 

fragmentação entre o local, o regional, o nacional e até mundial. Os Parâmetros Curriculares 
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Nacionais (PCN), ao abordarem quais os conteúdos relevantes a serem trabalhados no ensino, 

apontam nessa direção: 

As informações históricas locais relevantes a serem selecionadas expressam, assim, 

a intencionalidade de fornecer aos alunos a formação de um repertório intelectual e 

cultural, para que possam estabelecer identidades e diferenças com outros 

indivíduos e com grupos sociais presentes na realidade vivida – no âmbito familiar, 

no convívio da escola, nas atividades de lazer, nas relações econômicas, políticas, 

artísticas, religiosas, sociais e culturais. E, simultaneamente, permitir a introdução 

dos alunos na compreensão das diversas formas de relações sociais e a perspectiva 

de que as histórias individuais se integram e fazem parte do que se denomina 

História nacional e de outros lugares (BRASIL, 2000:43).   

   

Nesse sentido, os PCN sinalizam para o necessário estabelecimento de objetivos que 

orientem a prática pedagógica. Há que se ressaltar que a história local, segundo os PCN, 

constitui-se num dos eixos temáticos dos conteúdos para os anos iniciais e numa perspectiva 

metodológica ao longo da educação básica. Mas, afinal, para que ensinar e por que 

desenvolver atividades visando a aprendizagem da história local?  

Essas indagações levam necessariamente a dois princípios que regem a didática da 

História: o primeiro, de ordem teórica, requer o estabelecimento de orientações sobre as 

finalidades, as funções, a necessidade do ensino de História.  O segundo, de ordem prática, 

tem relação com o método de ensino (RÜSEN, 2007). Todavia, segundo Rüsen (2007:93), 

“tanto a história como ciência quanto o aprendizado histórico estão fundados nas operações e 

nos processos existenciais da consciência histórica: a teoria da história e a didática 

convergem, assim, nesse tema”.  

Assim sendo, no processo de ensino e aprendizagem, a história surge como uma rica 

possibilidade para identificação e definição de conteúdos culturais locais. De igual modo, 

contribui para romper com a concepção de linearidade histórica.  

Ao se compreender o estudo da história como uma prática pedagógica e social, há que 

se ampliar o quadro de conteúdos para além dos legitimados pela tradição, tais como: a 

história político-administrativa do município e/ou do Estado, os vultos e símbolos nacionais, 

os pioneiros e os personagens políticos que trouxeram o progresso para a região.  

Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, quanto os 

PCN e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) apontam para a necessária 

reconfiguração do ensino de história, a fim de compreendê-lo na relação ente o local e o 

global. Para Martins, no mundo capitalista globalizado, 
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o que se observa é, portanto, a resistência do ‘regional’ e do ‘local’, porque certas 

diferenças não desaparecem. Mais do que isso: as pessoas e os grupos sociais, 

submetidos às tensões da ‘sociedade global’ – os riscos ecológicos, o medo (do 

desemprego, do terrorismo, da competição), o individualismo exagerado, as 

frustrações do consumismo etc. –, experimentam uma ‘perda de direção’. 

Questionam a realidade, refletem sobre a ‘perda de história’, reexaminam suas 

experiências de vida. Enfim, são assaltadas pela inquietação relativa à identidade. 

A globalização, ao deslocar antigas certezas e filiações, exige que os indivíduos e as 

nações repensem suas identidades (MARTINS, 2009:139). 

 

De acordo com o autor, atrelada ao reaparecimento da história local e regional está a 

revalorização da memória e, é por meio dela, que se reconfiguram as questões ligadas aos 

processos identitários. As diversas possibilidades de se desenvolver atividades educativas 

utilizando fontes orais, memórias, patrimônio material e imaterial, objetos familiares, praças, 

ruas, fábricas, clubes, escolas, igrejas e museus são potenciais pedagógicos para o estudo da 

história local.  

Os conteúdos, além de serem encontrados em todos os lugares, também são 

(re)significados. Nessa perspectiva, as marcas, os vestígios da ação humana nos espaços e nos 

tempos, incluindo todas as pessoas, ganham estatuto de documento histórico.  

O ensino de História possui objetivos específicos, sendo um dos mais relevantes o 

que se relaciona à constituição da noção de identidade. Assim, é primordial que se 

estabeleçam relações entre identidades individuais, sociais e coletivas, entre as 

quais as que se constituem como nacionais (BRASIL, 2000:32).  

 

Tendo-se em vista a não fragmentação no aprendizado da história local para a 

formação da consciência histórica, a alternativa está na prática de articular o local ao nacional, 

ao global, seja qual for o contexto multicultural em que se vive. Pois, “a consciência histórica 

tem uma ‘função prática’ de dar identidade aos sujeitos e fornecer à realidade em que eles 

vivem uma direção temporal, uma orientação que pode guiar a ação, intencionalmente, por 

meio da mediação da memória histórica” (SCHMIDT, 2004:195). 

O ensino da história local pressupõe atividades que envolvam pesquisa, investigação, 

localização de testemunhos vivos sobre a história do lugar, busca de explicações acerca das 

mudanças, das permanências, a compreensão do está próximo e distante, tanto no espaço 

quanto no tempo. As vantagens da história local estão na atração que desperta em razão de 

tratar, pelo menos, num primeiro momento, da realidade próxima, podendo, assim, ser mais 

atraente e significativa. No entanto, há que se colocá-la num contexto global, a fim de que os 



9 

 

 

estudos levem à análise de um conjunto de relações num movimento dialético 

próximo/distante.  

Assim, é uma forma de introduzir o estudante no método histórico, com a finalidade 

de que ele compreenda a necessidade de articular história e memória para a produção da 

primeira. O ensino da história como prática pedagógica e social considera o direito à memória 

como direito à cidadania, abrindo espaço para a pesquisa e interpretação das várias memórias 

em torno de um mesmo acontecimento. A aprendizagem da histórica tem em vista o exercício 

da cidadania que exige consciência do espaço e do tempo, é uma forma de ensinar a ler o 

mundo, de maneira articulada a leitura das palavras.  

Algumas considerações  

É possível desenvolver práticas escolares significativas e fugir da mera descrição e 

decoreba como atividades precípuas. O conteúdo de história deve ser compreendido como 

meio e não como um fim nele mesmo. Qualquer assunto pode ser abordado de forma a 

desenvolver a consciência histórica, desde que desponte como um problema ou interesse no 

presente, aborde as relações temporais e espaciais – presente, passado e futuro. 

Há nos estudantes uma aprendizagem potencial, pois é possível conhecer aspectos de 

um tempo não vivido por eles. Atividades envolvendo a temática da memória e do patrimônio 

contribuem no processo de alfabetização do olhar, no desenvolvimento da capacidade da 

descobrir coisas, de aprender o seu Eu em relação aos Outros, de narrar acontecimentos, de 

observar e compreender o seu entorno, os elementos culturais locais, a vila, o bairro e a cidade 

na relação com outros espaços e tempos. 

Dessa forma, não se trata de pensar em apenas conhecer para preservar e difundir 

determinado conjunto de bens patrimoniais. Uma prática pedagógica que contemple os 

elementos culturais locais investiga o processo de produção do patrimônio e das identidades 

locais, interroga quais foram as pessoas que, num certo período, encarregaram-se de instituir 

determinada memória e lugares de memória para que passassem a se configurar como e 

integrantes da memória coletiva da localidade.  
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