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Resumo 

A presente pesquisa aborda a arqueologia brasileira refletindo sobre a promoção 

da educação patrimonial a partir do uso dos espaços não formais de ensino como 

os museus, sítios arqueológicos e centros históricos através de ações educativas. 

Partindo desse princípio a pesquisa tem como objetivo analisar o alcance das ações 

educativas no Brasil para a publicização da ciência arqueológica e promoção 

educação patrimonial e arqueologia pública (2009 a 2020) fazendo assim uma 

análise comparativa sobre as ações educativas aplicadas por pesquisadores 

brasileiros acerca da educação patrimonial. A metodologia parte da pesquisa 

bibliográfica de cunho descritivo sob a abordagem quantitativa e análise de 

conteúdo, a partir de estudos publicados no Portal da CAPES. Nesse sentido, faz 

uma abordagem teórica educação forma e não formal, bases conceituais da 

educação patrimonial e uma reflexão da educação patrimonial e arqueológica 

pública apresentando ações educativas de divulgações científicas. Os resultados 

materializados mostram que o desenvolvimento de ações educativas através dos 

espaços não formais de ensino proporciona de forma significativa a educação 

patrimonial e a publicização da ciência arqueológica. 

Palavras-chave: Ações Educativas. Arqueologia. Educação Patrimonial 

 



 

 
 

Abstract 

 

This research addresses Brazilian archeology reflecting on the promotion of 

heritage education from the use of non-formal teaching spaces such as museums, 

archaeological sites and historic centers through educational actions. Based on this 

principle, the research aims to analyze the scope of educational actions in Brazil for 

the publicization of archaeological science and the promotion of heritage education 

and public archeology (2009 to 2020), thus making a comparative analysis of the 

educational actions applied by Brazilian researchers about education equity. The 

methodology is based on bibliographic research of a descriptive nature under the 

quantitative approach and content analysis, based on studies published on the 

CAPES Portal. In this sense, it makes a theoretical approach to formal and non-

formal education, conceptual bases of heritage education and a reflection of public 

heritage and archaeological education, presenting educational actions for scientific 

dissemination. The materialized results show that the development of educational 

actions through non-formal teaching spaces significantly provides heritage 

education and the publicization of archaeological science. 

 

Keywords: Educational Actions. Archeology. Heritage Education 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa aborda a temática da arqueologia brasileira no contexto 

da educação patrimonial e arqueologia pública, ressaltando que a atual ciência se 

configurou no País em meio a diversidade cultural marcada pelo desafio de propor 

e vivenciar ao logo de sua afirmação como área do conhecimento diferentes 

diálogos acerca da pluralidade e pontos de vista de outras epistemologias (SILVA, 

2015). 

Logo, compreendemos a arqueologia pública como uma ramificação da 

ciência arqueológica que se dedica pensar sua relação com o povo, entretanto, por 

ser um conceito recente faz-se uso da ótica de Paulo Freire para compreender a 

arqueologia pública como ação com o povo, aplicada em benefício das 

comunidades e segmentos sociais (FUNARI; ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2008). 

 
A conscientização é, neste sentido, um teste de realidade. Quanto mais 
conscientização, mais se “desvela” a realidade, mais se penetra na 
essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para 
analisá-lo. (FREIRE, 1980, p. 15) 

 
 

Quanto à educação patrimonial, Horta (2005) afirma que consiste no ensino 

proposto a se desenvolver nos espaços não formais de ensino como museus, 

monumentos, centros históricos, sitos arqueológicos, teatros entre outros tendo 

como princípio o ensino dos bens culturais visando à valorização dos patrimônios. 

Dessa forma, a pesquisa reflete sobre a promoção da educação patrimonial 

compreendida sob a ótica da teoria educacional de ensino de Paulo Freire a 

respeito da alfabetização cultural que vai ao encontro da arqueologia pública. 

Nessa perspectiva, a pesquisa reflete sobre a educação patrimonial e a 

arqueologia pública visando analisar o alcance das ações educativas no Brasil para 

a publicização da ciência arqueológica. Para isso, ressalta-se o contexto da 

educação não formal que costuma ocorrer nos ambientes não escolares como 

teatro, museus, jardim botânicos, zoológicos, parques nacionais, entre outros, mas 

que tem o caráter formativo que um ensino crítico por meio da apropriação 

sensorial, intelectual e afetiva possibilitando o processo de interação teórica e 

prática (ALVES et al., 2020). 
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Partindo desse princípio a pesquisa tem como objetivo analisar o alcance 

das ações educativas no Brasil para a publicização da ciência arqueológica: 

educação patrimonial e arqueologia pública (2009 a 2020) refletindo assim sobre 

as ações educativas aplicadas por pesquisadores brasileiros, partindo das 

publicações disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

Para isso, a pesquisa desenvolveu os seguintes objetivos específicos, junto 

às publicações encontradas: Analisar a promoção da educação patrimonial a partir 

dos espaços não formais de ensino como os museus, sítios arqueológicos e centros 

históricos presentes na bibliografia encontrada no site da CAPES; Refletir sobre a 

terminologia da educação formal e não formal voltada para a promoção da 

educação patrimonial nesses trabalhos; Discutir sobre como espaços não formais 

de ensino auxiliam no desenvolvimento da educação patrimonial, arqueologia 

pública e consequentemente na divulgação do conhecimento arqueológico. 

A metodologia parte da pesquisa bibliográfica de cunho descritivo sob a 

abordagem qualitativa e análise de conteúdo. Sendo assim, a pesquisa faz uso dos 

procedimentos de análise propostos por Moraes (1999) que estabelece as 

seguintes etapas: 1º Pesquisa no Portal da CAPES, através do filtro “Busca 

Avançada” com as palavras-chave: educação patrimonial e arqueologia pública; 2º 

Uso do filtro de período (tempo), utilização dos marcos cronológicos 01.01.2009 a 

15.09.2020, contendo todos os resultados (Teses, Dissertações, artigos, etc.) no 

idioma Português; 3º Elaboração de tabela contendo: o tipo (baseada na descrição 

da tipologia CAPES); o ano de publicação; o título e os autor; 4º Análise dos 

resultados a partir de um resumo das publicações de educação patrimonial e 

arqueologia públicas, utilizadas, divididas e analisadas com os seguintes tópicos: 

a) ano de publicação; b) quantidade de itens publicados. 

Nesse sentido, buscando alcançar os objetivos e alinhar os métodos a 

pesquisa se estrutura capítulos, a seguir. O primeiro intitulado “Educação 

Patrimonial e Arqueologia Pública: ações educativas de divulgação científica” faz 

uma abordagem teórica educação formal e não formal, bases conceituais da 

educação patrimonial e uma reflexão da educação patrimonial e arqueológica 

pública apresentando ações educativas de divulgações científicas. O segundo 

intitulado: “Materiais e Métodos escolhidos no desenvolvimento do trabalho” 
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apresenta os métodos de pesquisas utilizados neste estudo tais como: Tipo de 

pesquisa, Objetivos, Natureza e procedimentos técnicos. Assim como serão 

abordados os métodos de coleta de dados e implementação da pesquisa a partir 

da comparação de diversos estudos realizados que abordam os assuntos 

(fortemente ou moderadamente) relacionados à pesquisa. O terceiro intitulado: 

“Materializando os resultados: o alcance das ações educativas no Brasil para 

publicização da ciência arqueológica” apresenta os resultados materializados a 

partir da metodologia proposta por Moraes (1999), propondo uma análise 

comparativa de estudos anteriores para mostrar o alcance das ações educativas 

no Brasil para a publicização da ciência arqueológica e promoção da educação 

patrimonial. Por fim são apresentadas as considerações finais mostrando que o 

desenvolvimento de ações educativas através dos espaços não formais de ensino 

proporciona de forma significativa a educação patrimonial e a publicização da 

ciência arqueológica. 
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CAPÍTULO 1 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E ARQUEOLOGIA 

PÚBLICA: AÇÕES EDUCATIVAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

Essa seção aborda as discussões a respeito da educação patrimonial e 

arqueológica pública apresentando ações educativas de divulgações científicas. 

Dessa forma, inicialmente realiza uma breve abordagem do patrimônio cultural nas 

suas vertentes materiais e imateriais, esclarecendo e enriquecendo o estudo sobre 

a temática em questão. Ressaltando assim, a importância do patrimônio como uma 

ferramenta de suma relevância para a preservação das riquezas culturais, bem 

como a memória, a identidade, a criatividade de um povo, bem como o patrimônio 

arqueológico como espaço não formal de ensino. 

Ao mesmo tempo aborda conceitualmente Educação patrimonial e 

Arqueologia pública como a concebemos teoricamente. 

Victor Menezes et. Al (2014), propõe que devemos observar os termos 

Arqueologia Pública, Divulgação Científica e Educação Patrimonial”: 

Arqueologia Pública, por exemplo, tendo por premissa a ciência 
arqueológica como prática política, trabalha de forma transversal com o 
campo da Divulgação Científica, um dos campos responsáveis pela 
construção de poderosos imaginários culturais sobre a arqueologia, e 
cujos debates definidores encontram-se principalmente no campo da 
comunicação. A transversalidade também encontra frutos nas parcerias 
entre as discussões próprias da Arqueologia Pública e os debates 
produzidos no seio da Educação Patrimonial, com suas múltiplas 
vertentes, interpretações e empoderamentos vinculados às noções 
patrimoniais. Victor Menezes et. al (2014, p. 124) 

 

1.1 Educação Patrimonial: bases conceituais 

 

De acordo com Bezerra (2007) o termo Educação Patrimonial trata-se de 

uma expressão popular para explicar a interação entre a educação formal, ou seja, 

o ensino básico com o ensino que ocorre os conhecimentos culturais que permeiam 

a sociedade, configurado como os espaços não formais de ensino que 

compreendem em geral as artes, os esportes, museus, locais históricos, sítios 
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arqueológicos entre outros locais que podem ser utilizados como ferramentas 

pedagógicas. 

Segundo Horta (1999) a atividade pedagógica da educação patrimonial por 

ter um caráter transdisciplinar pode ser desenvolvida a partir de um objeto ou 

conjunto de bens de evidências das manifestações culturais como: 

Um monumento ou um sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem 
natural, um parque ou uma área de proteção ambiental, um centro 
histórico urbano ou uma comunidade da área rural, uma manifestação 
popular de caráter folclórico ou ritual, um processo de produção industrial 
ou artesanal, tecnologias e saberes populares, e qualquer outra expressão 
resultante da relação entre os indivíduos e seu meio ambiente (HORTA, 
1999, p. 03). 

 

Conforme Horta (2005) o termo Educação Patrimonial refere-se ao método 

proposto de uso educacional para desenvolver o ensino em espaços não formais 

como museus, monumentos, centros históricos, sitos arqueológicos, teatros entre 

outros que objetiva o ensino direto dos bens culturais, onde os indivíduos têm a 

possibilidade de formação crítica e apropriação sensorial, intelectual e afetiva. 

Segundo Bezerra (2007) a educação patrimonial é uma ação educativa 

presente na educação brasileira que ganhou expressão nos anos de 1980, 

destaque para o contexto histórico de 1983 quando durante um seminário realizado 

no Museu Imperial, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o termo foi utilizado para 

mostra uma metodologia de iniciativa pedagógica já usada na Europa que 

apresentar o uso educacional dos museus e monumentos. 

Horta (2005) menciona que: 

 

“...a educação patrimonial consiste na utilização de as fontes primárias 
como ferramenta didática nas escolas, onde o ensino ocorre de forma 
interdisciplinar por meio da proposta de apropriação da cultura material 
através das visitas aos museus, sítios arqueológicos, cidades históricas e 
outros centros históricos.” 
 

 

Sendo assim, Almeida (2003) ressalta que essa proposta passou a fazer 

parte da educação brasileira estando prevista nos Parâmetros Curriculares do 

Ensino Fundamental para o ensino de História, embora essa proposta não seja tão 

explorada por parte das escolas. 
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De acordo com Bezerra (2007) a educação patrimonial, assim como a 

educação ambiental e os temas transversais presentes nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais se desenvolveram no sistema educacional brasileiro em 

meio ao modismo, e as escolas nesse contexto apresentam pouca participação 

como promotoras de ações educativas no que tange o desenvolvimento da 

educação patrimonial. 

Cabe ressaltar ainda que apesar de grande parte das ações educativas 

realizadas para promover a educação patrimonial ocorrem por meio de projetos, 

aulas extraclasses, ou ações isoladas ou complementares que visão promover a 

preservação do patrimônio cultural (ALMEIDA, 2003). 

 

Entretanto, por se tratar de uma metodologia de ensino e compreender um 
universo amplo de conhecido que contemplam os aspectos culturais, a 
educação patrimonial torna-se dinâmica e necessita ser discutida e 
explorada como ferramenta pedagógica para contribuir com a função de 
reflexão aberta possibilitando a formação crítica e científica dos alunos, 
pois esse método tem como característica um conjunto de ações de 
caráter técnico, ético, que facilita o diálogo e a troca cultural fundamental 
para o desenvolvimento do ensino aprendizagem das Ciências Humanas 
(HORTA, 1999, p.10). 
 

 

Nessa perspectiva, Horta (1999, p. 10) cita que Educação Patrimonial tem 

como princípio básico “a experiência direta dos bens e fenômenos culturais, para 

se chegar à sua compreensão e valorização, num processo contínuo de 

descoberta”. Logo, para se obter resultados significativos, os docentes os agentes 

educacionais necessitam envolver em suas práticas pedagógicas a exploração da 

Educação Patrimonial, no sentido de refletir e analisar o desenvolvimento dessas 

experiências, no sentido de promover o e incentivar atividades educacionais que 

façam uso dos conceitos da Educação Patrimonial em sua prática docente. 

Sendo assim: 
 

“...a educação patrimonial consiste como uma fonte primária de 
conhecimento centrado no Patrimônio Cultural que ocorre processo 
sistemático e permanente de trabalho educacional como e enriquecimento 
individual e coletivo. Ou seja, é um método que tem como ponto de partida 
para a atividade pedagógica os objetos e expressões do Patrimônio 
Cultural, onde docentes e discentes de forma interativa podem observar, 
questionar e explorar todos os seus aspectos e transformar essas 
informações em conceitos e conhecimentos (HORTA, 2005, p. 10) ”. 
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Como metodologia educacional Horta (2005) cita que a Educação 

Patrimonial se estrutura em cinco importantes etapas compostas por diferentes 

recursos pedagógicos que podem ao logo de seu desenvolvimento ser modificado 

e enriquecido pelo docente sempre que sentir necessidade de adaptação. Ver 

Figura 01. 

 
Figura 1 - Metodologia educacional da educação patrimonial. Fonte: HORTA (2005). 

Conforme mostra a figura 01 a metodologia da educação patrimonial segue 

uma sistematização de produção do conhecimento partindo primeiramente do 

contato direto com o objeto da Educação Patrimonial proporcionando uma 

experiência e um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de 

sua herança cultural por meio das evidências e manifestações da cultura, em todos 

os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, propiciando a geração e a 

produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural 

(HORTA, 1999). 

Sendo assim, considerado o aspecto e característico transdisciplinar da 

Educação Patrimonial Horta (2005) e Bezerra (2007) mencionam que esse método 

pode ser aplicado a qualquer evidência material ou manifestação da cultura. 
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1.2 Arqueologia Pública: bases conceituais 

A Arqueologia Pública é uma subárea da arqueologia que surgiu no 

contexto histórico do fim da Segunda Guerra Mundial e o advento do pós-

modernismo que marcaram o mundo por inúmeras transformações e mudanças de 

pensamento tanto da sociedade, quanto do meio científico. Esse contexto, das 

novas maneiras de pensar e olhar o mundo levou as ciências passaram a interagir 

com os grupos sociais, possibilitando uma relação maior da ciência com a 

comunidade criando novas formas de interpretações e participação social na 

construção das pesquisas (SOUZA, 2018). 

A Arqueologia Pública no contexto brasileiro se desenvolveu em meio as 

discussões etimológicas no âmbito anglo-saxão. Onde de um lado pode ser vista 

como uma ramificação científica voltada para o povo, ou seja, o público, e de outro 

lado concebida como uma ação com o povo, onde o conhecimento é construído 

com a participação dos grupos sociais com a participação do Estado (legislação de 

proteção ambiental e cultural) e a participação do poder privado (levando 

empreendedores a custearem estudos de impacto ambiental e cultural), permitindo 

que a ciência seja usada em benefício das comunidades e segmentos sociais 

(FUNARI & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2008). 

Para melhor compreensão segue quadro das bases conceituais acerca da 

Arqueologia Pública. Ver tabela 01. 

Tabela 1 - Bases conceituais da Arqueologia Pública. 

Autor Citação 

Bezerra 

(2011, p. 62) 

Arqueologia Pública visa “compreender as relações entre as distintas 
comunidades e o patrimônio arqueológico, considerando o impacto do 
discurso acadêmico e sua visão de mundo, o lugar de suas narrativas 
na construção e a gestão dos bens arqueológicos”. 

Souza (2018, 

p. 82). 

Arqueologia Pública está ligada à dinâmica das relações capitalistas 
inseridas nas sociedades contemporâneas. Os trabalhos no campo da 
Arqueologia Pública estão afeitos às questões políticas e sociais, as 
quais contribuem para o interesse da sociedade nos aspectos 
científicos, econômicos e educacionais.  

Funari; 

Robranh-

Gonzàlez 

(2006, p.3) 

A definição de Arqueologia Pública entendida como ação com o povo, 
voltada para o público, que permite que tenhamos uma ciência 
aplicada em benefícios das comunidades e segmentos sociais, 
emerge nesse contexto de ruptura de ideias. 
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Logo, a Arqueologia Pública consiste em um campo da arqueologia 

destinado a refletir e promover o pensamento sobre a própria práxis arqueológica 

em todos os níveis por meio de pesquisas e diálogos junto a sociedade com objetivo 

de garantir a proteção e preservação do patrimônio e a promoção da educação 

patrimonial (SOUZA, 2018). 

 

1.3 Política Patrimonial no Brasil relacionada ao patrimônio Arqueológico 

 

Para analisar a política patrimonial no Brasil pode ser vista sob a ótica do 

patrimônio arqueológico torna-se necessário considerar a Educação Patrimonial 

como um instrumento de “alfabetização cultural” contemplada pela teoria 

educacional de Paulo Freire que propõe o ensino por meio da interação social, bem 

como a educação patrimonial na perspectiva de Menezes et al., (2014) propondo 

que: 

Os termos Arqueologia Pública, Divulgação Científica e Educação 
Patrimonial”, Arqueologia Pública, por exemplo, tendo por premissa a 
ciência arqueológica como prática política, trabalha de forma transversal 
com o campo da Divulgação Científica, um dos campos responsáveis pela 
construção de poderosos imaginários culturais sobre a arqueologia, e 
cujos debates definidores encontram-se principalmente no campo do 
jornalismo e da comunicação. A transversalidade também encontra frutos 
nas parcerias entre as discussões próprias da Arqueologia Pública e os 
debates produzidos no seio da Educação Patrimonial, com suas múltiplas 
vertentes, interpretações e empoderamentos vinculados às noções 
patrimoniais (MENEZES et al., 2014, p. 124). 

 

Conforme Lima (2014, p. 60) a política patrimonial brasileira se desenvolve 

a partir da regulamentação legal da Arqueologia Pública que ganhou evidência com 

a “pesquisa arqueológica em consonância com as diferentes licenças ambientais, 

que resultou na exigência da realização de ações e programas educativos de 

Arqueologia, como uma das condicionantes para aprovação dos estudos” por parte 

do IPHAN. 

Entretanto, cabe ressaltar para a presente análise as diretrizes propostas 

pelas Conferências Gerais da Unesco, Nova Délhi, em 1956 e Paris, nos anos de 

1970 e 1972 que tratam de questões relacionadas à arqueologia, onde as cartas 
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tratam das reflexões gerais, apresentando o papel Estado na garantia, proteção e 

o uso dos bens históricos com enfoque quanto à utilização e realização de ações 

educativas, bem como prevendo a necessidade de comunicação e acesso à 

comunidade internacional quanto a valorização desses patrimônios (CESAR; 

STIGLIANO, 2008). 

De acordo com Primo (1999) a Conferência Geral da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, realizada em 5 de 

novembro de 1956 em Nova Delhi, expressa a importância da preservação e 

proteção dos monumentos e obras do passado mostrando que esses valores e 

conhecimento necessitam de garantia mais eficaz onde os Estados Membros têm 

o papel de desenvolver ações que promovam o desenvolvimento das ciências que 

integram esses saberes. 

Conforme Cesar e Stigliano (2008) as cartas patrimoniais prever a 

preservação dos monumentos e a integridade do valor patrimonial propondo 

direcionamentos para a utilização de técnicas tradicionais e novas técnicas que 

contribua para restauração e preservação dos conhecimentos relacionados aos 

monumentos históricos. 

Nesse sentido, Primo (1999) apresenta as principais diretrizes da 

Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura, em Nova Delhi, realizada em 5 de novembro de 1956. Ver tabela 02. 

Tabela 2- Alguns direcionamentos da Carta patrimonial de Nova Delhi, 1956. 

DIRETRIZES CONCEITOS 

Considerações 
iniciais 

• Considerando que, se cada Estado é mais diretamente 
interessado nas descobertas arqueológicas feitas em seu 
território, toda a comunidade internacional participa, entretanto, 
desse enriquecimento, sendo, portanto, em nome do interesse 
comum, que todos os vestígios arqueológicos sejam estudados 
e, eventualmente, preservados e coletados por meio de 
pesquisas. 

Definições de 
pesquisas 

arqueológicas 

• Entende-se por pesquisas arqueológicas todas as 
investigações destinadas à descoberta de objetos de caráter 
arqueológico, quer tais investigações impliquem numa 
escavação do solo ou numa exploração sistemática de sua 
superfície ou sejam realizadas sobre o leito ou no subsolo das 
águas interiores ou territoriais de um Estado Membro. 
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Princípios gerais de 
proteção do 
patrimônio 

arqueológico 

• Cada Estado Membro deveria garantir a proteção de seu 
patrimônio arqueológico, levando em conta, especialmente, os 
problemas advindos das pesquisas arqueológicas e em 
concordância com as disposições da presente recomendação. 

Atribuições do 
Estado Membro 

• submeter as explorações e as pesquisas arqueológicas ao 
controle e à prévia autorização da autoridade competente; 

• obrigar quem quer que tenha descoberto vestígios 
arqueológicos a declará-los, o mais rapidamente possível, às 
autoridades competentes; 

• aplicar sanções aos infratores dessas regras; 

• determinar o confisco dos objetos não declarados; 

• precisar o regime jurídico do subsolo arqueológico e, quando 
esse subsolo for propriedade do Estado, indicá-lo 
expressamente na legislação; 

• f) dedicar-se ao estabelecimento de critérios de proteção legal 
dos elementos essenciais de seu patrimônio arqueológico entre 
os monumentos históricos. 

Constituição de 
coleções centrais e 

regionais 

• Sendo a arqueologia uma ciência comparativa, dever-se-ia 
levar em conta, na criação e organização dos museus e das 
coleções procedentes de pesquisas, a necessidade de facilitar, 
o mais possível, o trabalho de comparação. 

Educação do público 

• A autoridade competente deveria empreender uma ação 
educativa para despertar e desenvolver o respeito e a estima 
ao passado, especialmente através do ensino de história, da 
participação de estudantes em determinadas pesquisas, da 
difusão pela imprensa de informações arqueológicas que 
provenham de especialistas reconhecidos. 

Sugestão e 
propostas 

• Criar junto aos sítios arqueológicos importantes, um pequeno 
estabelecimento de caráter educativo - eventualmente um 
museu - que permita aos visitantes compreender melhor o 
interesse dos vestígios que lhes são mostrados. 

Fonte: adaptado a partir de Primo (1999). 

Conforme expresso nas cartas patrimoniais fica estabelecido o papel do 

Estado na elaboração de políticas de proteção e de “revitalização” dos 

monumentos, por meio de projetos de planejamento nacional, regional e local. 

Ressalta-se ainda a importância da participação da sociedade e a promoção de 

ações educativas e sociais que favoreça o desenvolvimento do comércio e o 

artesanato e criando alternativas rentáveis compatíveis com o contexto econômico 

e social, urbano, regional ou nacional em que se inserem. Para tanto, é proposta a 

formação de pólos culturais que sirvam de referência para um desenvolvimento 

cultural das comunidades circundantes e inseridas (CESAR & STIGLIANO; 2008). 



 

23 

Nessa perspectiva, Granato et al., (2018) apresentam os principais 

exemplos relacionados à preservação do patrimônio cultural prevista nas cartas 

patrimoniais A partir da Conferência Geral da UNESCO. Ver tabela 03. 

 

Tabela 3- Cartas patrimoniais partir da Conferência Geral da UNESCO. 

ANO EXEMPLOS 

1956 • Recomendação de Nova Delhi, relativa à proteção do patrimônio arqueológico; 

1964 
• Recomendação de Paris, sobre medidas destinadas a proibir e impedir a 

exportação, a importação e a transferência de propriedades ilícitas de bens 
culturais; 

1966 • Declaração de Paris, sobre os princípios de cooperação cultural internacional; 

1970 
• Convenção relativa às medidas a serem adotadas para proibir e impedir a 

importação, exportação e transferência de propriedades ilícitas dos bens culturais; 

1972 
• Recomendação de Paris, relativa à proteção do patrimônio mundial, cultural e 

natural; 

1989 • Recomendação de Paris, para salvaguarda da cultura tradicional e popular; 

2003 

• Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial; 

• Declaração de Paris, relativa à Destruição Intencional do Patrimônio Cultural; 

• Declaração de Paris, sobre a Preservação do Patrimônio Digital; 

2015 
• Recomendação de Paris, relativa à proteção e promoção de museus e coleções, 

sua diversidade e seu papel na sociedade. 

Fonte: Adaptado a partir de Granato et al. (2018). 

No contexto brasileiro podem-se mencionar as seguintes diretrizes para o 

desenvolvimento das políticas patrimoniais relacionadas ao patrimônio 

arqueológico como a Portaria 230/2002, Portaria Interministerial nº 60 de 2015, 

Instrução Normativa nº 001/2015, e a Portaria 137/2016. 

No que tange a Portaria 230/2002 que prever o licenciamento de proteção 

e políticas patrimoniais que trata da arqueologia preventiva, a portaria dispõe sobre 

a compatibilização das fases de obtenção das licenças ambientais nos casos de 

empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio arqueológico 

(BRASIL, 2002). 

Entretanto, Silvestre (2015) cita ser importante ressaltar que, a 

contextualização desta normativa, prever que a arqueológica e etnohistórica da 
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área de influência do empreendimento deve-se apenas para empreendimentos, ou 

seja, o licenciamento ambiental diz respeito e depende de Estudo de Impacto 

Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental. 

Sendo assim, a política patrimonial aplicada pela Portaria n.º 230 do IPHAN 

– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estabelecem ser necessário 

que se constate indícios, informações ou evidências da existência de sítio 

arqueológico ou pré-histórico para a aplicação da normativa para outros estudos 

ambientais (SILVESTRE, 2015). 

Quanto a Portaria Interministerial nº 60 de 2015, a normativa prever 

políticas que estabelece os procedimentos administrativos que orientam a atuação 

dos órgãos e entidades da administração pública federal em processos de 

licenciamento ambiental, ao qual está sob a competência do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (BRASIL, 2015). 

No que se refere ao licenciamento a Portaria Interministerial nº 60 de 2015 

por meio do IBAMA, órgão regulador licencia a localização, instalação, ampliação 

e operação de atividades ou empreendimento utilizadores de recursos ambientais 

considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou daqueles que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental, consideradas as disposições legais 

e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso (BRASIL, 2015). 

Conforme o Art. 2º Portaria Interministerial nº 60 de 2015, esse 

licenciamento possibilita o desenvolvimento de ações educativas como estudos 

ambientais, que podem ser elaborados referentes aos aspectos ambientais 

relacionados a localização, instalação, operação e ampliação de atividade ou 

empreendimento, apresentados como subsídio para a análise da licença requerida 

(BRASIL, 2015). 

Quanto às políticas patrimoniais estabelecidas pela Instrução Normativa nº 

001/2015, pode-se citar as relacionadas aos seguintes os bens culturais 

acautelados em âmbito federal como os tombados, arqueológicos, registrados e 

valorados de acordo com o Art. 2º da presente normativo (BRASIL, 2015). 

A presente normativa prever ainda como política patrimonial a avaliação 

dos danos causados aos bens culturais tombados, valorados e registrados e ao 

patrimônio arqueológico de maneira a promover a valorização desses bens, bem 
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como medidas para a preservação e salvaguarda do patrimônio material e imaterial 

(BRASIL, 2015). 

Para tanto cabe ressaltar a Portaria 137/2016, que propõe diretrizes de 

Educação Patrimonial no âmbito do IPHAN e das Casas do Patrimônio 

consideradas como políticas direcionadas para ações educativas estabelecendo a 

Educação Patrimonial como os processos educativos formais e não formais, 

construídos de forma coletiva e dialógica, que têm como foco o patrimônio cultural 

socialmente apropriado como recurso para a compreensão social e histórica das 

referências culturais, a fim de colaborar para seu reconhecimento, valorização e 

preservação (BRASIL, 2016). 

Sendo assim, os processos educativos previstos nessa normativa têm por 

princípio primar pelo diálogo permanente entre os agentes sociais, bem como pela 

participação efetiva das comunidades contemplando as seguintes diretrizes da 

Educação Patrimonial conforme o Art. 3º que prever: 

I - Incentivar a participação social na formulação, implementação e 

execução das ações educativas, de modo a estimular o protagonismo dos 

diferentes grupos sociais; 

II - Integrar as práticas educativas ao cotidiano, associando os bens 

culturais aos espaços devida das pessoas; 

III - valorizar o território como espaço educativo, passível de leituras e 

interpretações por meio de múltiplas estratégias educacionais; 

IV - Favorecer as relações de afetividade e estima inerentes à valorização 

e preservação do patrimônio cultural; 

V - Considerar que as práticas educativas e as políticas de preservação 

estão inseridas num campo de conflito e negociação entre diferentes segmentos, 

setores e grupos sociais; 

VI - Considerar a intersetorialidade das ações educativas, de modo a 

promover articulações das políticas de preservação e valorização do patrimônio 

cultural com as de cultura, turismo, meio ambiente, educação, saúde, 

desenvolvimento urbano e outras áreas correlatas; 

VII - incentivar a associação das políticas de patrimônio cultural às ações 

de sustentabilidade local, regional e nacional; 
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VIII - considerar patrimônio cultural como tema transversal e interdisciplinar. 

Outro aspecto importante dessa normativa a se destacar refere-se aos 

instrumentos estratégicos de implementação da política de Educação Patrimonial 

para promoção de ações educativas, que visa fomentar e favorecer a construção 

do conhecimento e a participação social para o aperfeiçoamento da gestão, 

proteção, salvaguarda, valorização e usufruto do patrimônio cultural brasileiro em 

conformidade com os arranjos institucionais entre o IPHAN, as Casas do 

Patrimônio, a comunidade local, sociedade civil e demais instituições públicas e 

privadas (BRASIL, 2016). 

É importante citar ainda os objetivos dessas políticas patrimoniais que 

visam estreitar a relação entre o IPHAN e a sociedade promovendo a Educação 

Patrimonial promovendo a ampliação das ações que possam interligar espaços que 

promovam práticas e atividades de natureza educativa de valorização do patrimônio 

cultural, bem como o estímulo da participação das comunidades nas discussões e 

propostas de redefinição do uso social dos bens culturais (BRASIL, 2016). 

A Portaria 137/2016 viabiliza ainda interligar experiências e espaços que 

promovam práticas e atividades de natureza educativa, de modo a propiciar uma 

avaliação conjunta dos significados e alcances dessas iniciativas; incentivar a 

associação das políticas de patrimônio cultural ao desenvolvimento social e 

econômico; e aperfeiçoar as ações focadas nas expressões culturais locais e 

territoriais, contribuindo para a construção de mecanismos de apoio junto às 

comunidades, aos produtores culturais, às associações civis, às entidades de 

classe, às instituições de ensino e aos setores públicos, para uma melhor 

compreensão das realidades locais (BRASIL, 2016). 

 

 

1.3.1 Patrimônio cultural e natural: material e imaterial 

 

Contribuindo para uma reflexão conceitual de patrimônio Barretto (2000), 

menciona que o patrimônio compreende duas vertentes um dos bens naturais ou 

artificiais, podendo ser ainda cultural e natural.  
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O natural formado de um conjunto de bens naturais de origens 

espontaneamente produzidos pela natureza. O cultural, diz respeito ao conjunto de 

bens de valor material ou imaterial, que são caracterizados por experiências 

espirituais (crenças, costumes, produções artísticas e intelectuais), que existiram 

ou que foram deixadas de herança pelos antepassados apresentando significado e 

importância para uma sociedade no decorrer de sua história (BARRETTO, 2000). 

Nesse sentido, Martins e Vieira (2009, p. 09) concebem que “o patrimônio 

cultural compreende todos os aspectos da cultura material e imaterial são 

construídos ao longo da vivência sócio histórica das diferentes sociedades”. 

Em conformidade com Martins e Vieira, o artigo 216 da Constituição 

Brasileira de 1988 define patrimônio cultural como: 

 

Os 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; 
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). 

 

 

Sendo assim, o patrimônio cultural de acordo com Pelegrini (2006, p. 118) 

diz respeito às “maneiras de o ser humano existir, pensar e se expressar, bem como 

as manifestações simbólicas dos seus saberes, práticas artísticas e cerimoniais, 

sistema de valores e tradição”. 

Dessa forma, observa-se que o patrimônio cultural se apresenta como uma 

ferramenta de sustentação material que estabelece ou cria laços de identidade ou 

memórias das atividades culturais com a comunidade possibilitando o resgate 

histórico de um determinado povo, agindo como agente que transforma os sujeitos 

sociais envolvidos (SANTANA, 2015). 

No que tange os patrimônios culturais pode-se mencionar os materiais e 

imateriais. Em linhas gerais, para início de análise e discussão, torna-se necessário 

distinguir as diferenças entre patrimônio material imaterial. Visto que os bens 

culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às 

práticas, ao modo de ser das pessoas; e os materiais são classificados segundo 
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sua natureza: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das 

artes aplicadas (BARRETTO, 2000). 

É interessante destacar o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, 

que define em seu artigo 1º o conceito de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 

como o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 

seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história 

do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico 

ou artístico (IPHAN, 2006). 

Isto vem ao encontro de Barretto (2000), que ressalta o conceito de 

patrimônio sendo os bens naturais ou artificiais, materiais ou imateriais, que são 

caracterizados por experiências espirituais (crenças, costumes, produções 

artísticas e intelectuais), que existiram ou que foram deixadas de herança pelos 

antepassados. O patrimônio, basicamente, divide-se em dois tipos: cultural e 

natural. O patrimônio natural é o conjunto de bens naturais produzidos, 

espontaneamente, pela natureza. O cultural, por outro lado, diz respeito ao conjunto 

de bens de valor material ou imaterial, com significado e importância para uma 

sociedade, criado no decorrer de sua história. 

Nesse sentido o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN, 2006) define como patrimônio material protegido o conjunto 

composto de bens culturais imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos 

e paisagísticos e bens individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos 

museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, 

fotográficos e cinematográficos. 

Como faz notar Monteiro (2009) o patrimônio material é o conjunto de 

elementos que têm um valor histórico ou sentimental para os habitantes de uma 

região, pois se referem às origens e à forma que escolhemos para sermos 

lembrados, como os edifícios, obras de arte, documentos, monumentos, fotos e 

outros objetos pertencentes a um lugar.  

No que diz respeito ao patrimônio imaterial, Castro (2008) o concebe como 

as manifestações ou criações culturais embasadas nas tradições de um povo com 

caráter dinâmico e processual que expressam a identidade cultural e social 

representada pelas práticas produtivas, rituais e simbólicas que constantemente 

são atualizados mantendo sempre um vínculo do presente com passado. 



 

29 

Contribuindo com esse conceito Barretto (2000) argumenta que a noção de 

patrimônio cultural é muito mais ampla, que inclui não só os bens tangíveis como 

também os intangíveis, não só as manifestações artísticas, mas todo o fazer 

humano, e não só aquilo que representa a cultura das classes mais abastadas, mas 

também o que representa a cultura dos menos abastados. 

Todavia e Cabral (2009), ressalta que o patrimônio cultural imaterial 

envolve as práticas, representações, expressões, conhecimentos e que as 

comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo 

parte integrante do seu patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural imaterial, 

transmitido de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades 

e grupos em função do seu meio, da sua interação com a natureza e da sua história, 

incutindo-lhes um sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo, desse 

modo, para a promoção do respeito pela diversidade cultural e pela criatividade 

humana. 

Nessa perspectiva, a Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) afirma que o patrimônio cultural envolve cada vez 

mais outras formas de bens, como a língua, a literatura, a música, a dança, os 

jogos, a mitologia os ritos, os costumes, o artesanato, a arquitetura, a arqueologia, 

os museus e outras artes como o teatro (UNESCO, 2002). 

Sendo assim, Oliveira Brasil (2009) destaca que o patrimônio cultural revela 

a diversidade, os valores, os costumes e crenças de todos os grupos sociais. 

Assim, está havendo uma valorização de toda a cultura do indivíduo, não somente 

a cultura das classes mais abastadas como acontecia, mas de todas as classes. 

Mediante ao que foi citado e discutido pelos autores, chega-se à concepção 

de que o patrimônio cultural é fruto das ações sociais realizadas pelos indivíduos. 

Considerando que o patrimônio material compreende os elementos como edifícios, 

obras de arte, documentos, monumentos, fotos e o patrimônio imaterial os 

elementos como crenças, costumes, produções artísticas. 

Nessa perspectiva, a pesquisa adentra no contexto da educação 

patrimonial ressaltando o patrimônio arqueológico como um espaço não formal de 

ensino que pode ser mediado por ações educativas que possibilitam a interação da 

educação formal com os diversos conhecimentos do cotidiano humano de maneira 

que os conhecimentos possam estar mais presentes na vida escolar e científica. 
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1.3.2 Educação não formal 

Considerando o contexto atual da educação brasileira percebe-se que as 

modernas atividades educacionais clamam por mudanças de valores, atitudes e 

responsabilidades que possam corresponder com o processo de ensino e de 

aprendizagem frente a vários obstáculos pelos quais a educação vem passando. 

Tais obstáculos referem-se a metodologias diferenciadas que promovam não só a 

integração com às novas tecnologias educacionais como também o resgate de 

aulas diferenciadas, que instiguem o aprendizado, como aula de campo, visita 

técnica, aulas expedições entre outras. 

Nesse sentido, surge a metodologia do uso dos espaços não formais de 

ensino como as praças, áreas verdes, teatro, parques ecológicos, sítios 

arqueológicos, museus entre outros, que são espaços que proporcionam educação 

e o desenvolvimento da ciência e cultura. Esses espaços são regulamentados e 

constituídos de infraestrutura técnica e que disponibilizam atividades programadas 

e executadas para esses fins educativos (JACOBUCCI, 2008). 

Conforme Alves et al., (2020) a compreensão de espaço não-formal seria 

o inverso do espaço formal. Quando contextualizado ao âmbito educacional e 

concebido como espaço formal de educação e espaço não-formal de educação, 

têm-se o primeiro como a escola espaço institucionalizado com uma matriz 

curricular e uma infraestrutura para receber o aluno e direcionar um ensino 

convencional. O segundo seria os espaços diferentes da escola que promovem ou 

desenvolvem atividades educativas a exemplo os programas sociais e culturais. 

Nessa perspectiva, os espaços não-formais podem ser classificados em 

duas categorias segundo Moura (2005) em espaços não-formais que são 

instituições e espaços não-formais que não são instituições. Ver figura 02. 
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Figura 2 - Categorias de espaços não-formais. Fonte: ALVES et al., (2020); MOURA (2005). 

Entretanto, é importante compreender a educação como o processo de 

ensino-aprendizagem adquirida pelo indivíduo ao longo da vida. Esse processo de 

ensino pode ocorrer de três formas: educação escolar formal, educação informal, e 

educação não formal. A primeira diz respeito ao ensino desenvolvido no âmbito 

escolar; a segunda trata-se do ensino transmitido e repassado pelo convívio 

familiar e social; e a terceira é o ensino que ocorre fora do ambiente escolar, mas 

que tem a intenção de promover conhecimento como uma extensão da sala de aula 

(VIEIRA; BIANCONI; DIAS, 2005). 

A educação não formal surgiu no amplo contexto educacional mencionado 

por Philip Coombs como um ensino fora do ambiente escolar. Esse termo ganha 

relevância no final da década de 1970, sendo alvo de diversas discussões acerca 

da crise educacional e da formulação de novos conceitos educacionais 

possibilitando a quebra de paradigmas favorecendo o contexto educacional das 

aulas teóricas e práticas fora da sala de aula, compreendida mais tarde como 

educação não formal (GARCIA, 2007). 

Conforme Ramos (2019) a educação não formal surgiu no contexto de uma 

série de críticas no sistema educacional relacionada ao campo pedagógico, onde 
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o universo escolar e a família se encontram impossibilitados de representar todas 

as demandas sociais que lhes são cabíveis, impostas ou ainda desejadas. 

Quanto à base conceitual pode-se compreender a educação não formal 

como atividades de caráter intencional voltada às organizações políticas, 

profissionais, científicas, culturais, agências formativas para grupos sociais, 

educação cívica, entre outros que visam um ensino em espaço fora do ambiente 

escolar ou familiar (LIBÂNEO, 2002). 

A educação formal é o ensino ofertado e desenvolvido pela escola que 

compreende um conjunto de conteúdos curriculares que apresenta uma 

intencionalidade previamente estipulada dentro de uma proposta curricular 

marcada pelas práticas pedagógicas (GOHN, 1998). 

Quanto à educação não formal, Gohn (1998) mencionada que se trata do 

ensino ofertado por outras entidades que visam preencher as lacunas deixadas 

pela escola que não consegue atender toda a demandas atual. Esse ensino faz uso 

de diversos são os métodos, procedimentos e sistemas que vão além dos padrões 

da educação formal. 

Dessa forma, no que tange a educação formal, o sistema de ensino no 

Brasil, a educação se estabelece e estrutura somente com a proclamação da 

República e com a Constituição Federal, onde o ensino passa a priorizar o ensino 

infantil, onde o país determina essa modalidade educacional como a essencial para 

a Educação Básica, deixando assim, de ser compensatório e assistencial, 

passando a integrar a um projeto educacional que visa à formação integral da 

criança (CURY, 2002). 

Sendo assim, a educação não deve ser vista como um processo isolado, 

visto que o aprendizado tem desde o início da humanidade sua base 

predominantemente nas relações sociais que envolvem a educação formal (escola) 

e educação informal (família) (CURY, 2002). 

Partindo desse princípio e considerando a contextualização da educação 

formal e informal, os sistemas de ensino no Brasil somente se desenvolvem de fato 

com o processo de descentralização e da democratização das escolas públicas 

ocorrida em meados dos anos 80, impulsionado pelas reformas educacionais e 

pelas discussões e debates na câmara legislativa no sentido de institucionalizar o 

ensino (CURY, 2002). 
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Nessa perspectiva, a educação não formal é aquela ofertada em espaços 

como museus, centros de ciências, ou qualquer outro espaço que proporcione a 

aprendizagem de conteúdos da escolarização formal planejada de forma objetiva e 

bem direcionada ao processo de ensino-aprendizagem podendo ser desenvolvidos 

a partir de oficinas artesanais, culturais, esportivas e recreativas (VIEIRA; 

BIANCONI; DIAS, 2005). 

Contribuindo com a pesquisa Vaine e Lorenzetti (2017) mencionam que os 

espaços não-formais de categoria não-institucional os espaços naturais e urbanos 

não disponibilizam de estrutura institucional voltadas para as práticas educativas 

como os diversos espaços que o campo e a cidade dispõem como exemplo o 

cemitério que é objeto de estudo dessa pesquisa concebido como espaço público 

não-formal. 

Sendo assim, a educação não formal pode ocorrer em ambientes fora da 

escola, em organizações sociais, movimentos não governamentais (ONGs) e 

outras entidades filantrópicas atuantes na área social que abordam processos 

educativos como museus, sítios arqueológicos, teatros, institutos entre outros 

(GOHN, 2008). 

 

 

1.3.3 Cultura no contexto da Educação Patrimonial 
 

Conforme Almeida (2003) nesse contexto educacional frente a teoria 

freiriana de ensino, a educação pode ser compreendida a partir da concepção 

antropológica de cultura, onde Freire menciona que o indivíduo ao interagir como o 

mundo da cultura e seus elementos ele se desnuda redescobrindo e criando novos 

conhecimentos num processo que o autor chama de alfabetização cultural. 

Para a compreensão do contexto da cultura no processo de formação da 

educação patrimonial, Laraia (2002) apresenta a cultura como um sistema de vida 

e ideias que inclui os modos de organização social, política, econômica, e padrões 

religiosos, assim como os seus sistemas simbólicos e as tecnologias que servem 

para adaptar as comunidades humanas a cada momento histórico. 

Conforme Gomes (2005) a cultura é uma memória social, isto é, um 

depósito de informações históricas para as futuras gerações e sociedades. E como 
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mediadora interna das relações sociais, a cultura é um modelo que regula o 

relacionamento interpessoal em diferentes instâncias. 

[...] pode-se, assim, definir “Cultura” como uma dupla mediação: como 
uma mediação das relações entre a Sociedade e a Natureza e como uma 
mediação das relações dos homens entre si. A Cultura configura as 
relações sociais em um determinado modo de vida (GOMES, 2005, p. 2). 

 

Além desses fatores, é importante mencionar a noção de cultura como 

identidade nacional ou como identidade regional, pois ela traz consigo o conceito 

de diversidade cultural, que nos permite perceber que as culturas nacionais não 

são um conjunto monolítico e único (OLIVEIRA, 2002). 

Nesse contexto torna-se fundamental a concepção de Veiga-Neto (2003, 

p. 5) quando menciona que não se pode, “tomar a cultura como uma instância 

epistemologicamente superior às demais instâncias sociais, mas sim tomá-la 

atravessando tudo aquilo que é do social”. 

Essas manifestações culturais se apresentam como práticas de grande 

importância, pois nos levam a conhecer os fatores que constituem a cultura da 

sociedade local e que podem ser contadas a partir dos fatores arqueológicos 

registrados nessa região (SARAIVA; METZ, 2015). 

Na concepção de Oliveira Brasil (2009) a manifestação cultural revela a 

diversidade, os valores, os costumes e crenças de todos os grupos sociais. Assim, 

está havendo uma valorização de toda a cultura do indivíduo, não somente a cultura 

das classes mais abastadas como acontecia, mas de todas as classes. Essa gama 

de informações fica à disposição do ensino informal que pode ser transmitido pela 

educação patrimonial numa interação com o ensino formal e científico. 

De acordo com Bomfim e Argôlo (2008) conhecer as manifestações 

culturais de um povo é reconhecer o valor de sua cultura compreendo que essas 

manifestações envolvem as crenças, valores, costumes e todo o contexto social e 

histórico de uma sociedade e esse processo pode ocorre por meio de ações 

educativas. 

Segundo Carvalho (2011) em um país com dimensões territoriais como o 

Brasil, e com uma diversidade étnica e cultural rica promover o conhecimento por 

meio de ações educativas como os espaços não formais de ensino possibilita a 
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ampliação do conhecimento e valorização das identidades regionais que compõem 

o povo brasileiro presente em inúmeras manifestações culturais. 

Nessa perspectiva, Andrade (2004) menciona que o desenvolvimento 

dessas manifestações culturais é revelado por meio das tradições, crendices e 

superstições, que por sua vez são transmitidas através de lendas, contos, 

narrativas e canções. Esses veículos de expressão popular passam de uma 

geração a outra, ficando registrados na memória de um povo e se tornam bens 

culturais como evidencia o autor. 

[...] os bens históricos, culturais e religiosos englobam tudo o que diz 
respeito às construções espaciais e a todas as demais formas de valores 
artísticos, concebidos e executados em determinadas sociedades, sob 
rótulos de arte, folclore e artesanato [...] (ANDRADE, 2004, p. 107).    

 

Diante desse contexto, Barbosa (2007) cita que a sociedade consume a 

cultura de diversas formas por meio de diversos produtos como música, arte, 

cinema, novelas, seriados, teatro, museus, sítios arqueológicos, monumentos 

históricos, entre outros, pois a cultura está intrinsecamente relacionada à noção 

dos espaços onde se processam interações sociais e simbólicas. 

Neste sentido, Fioretti (2009) frisa que quando se tem contato com 

determinado produto o indivíduo se apodera de certos bens, lugares, costumes e 

indiretamente passa a pertencer e ter vínculos capazes de estabelecer conexões 

com outras culturas ordenadas de informações, significados e conhecimento 

reafirmando a teoria freiriana. 

De acordo com Barbosa (2007) à medida que o indivíduo adquire maior 

nível de escolaridade, maior é sua busca por novas culturas, ou seja, a escolaridade 

promove um aumento ao consumo cultural, possibilitando as diversas formas de 

ensino como a educação patrimonial que visa enaltecer o ensino a respeito dos 

conhecimentos arqueológicos como a Arqueologia Pública, Divulgação Científica e 

Educação Patrimonial. 

Contribuindo para essa reflexão Cardoso et al., (2011) ressalta que a 

herança cultural dos povos, é na atualidade o grande responsável pelos estímulos 

do desenvolvimento econômico-cultural de uma região. E este desenvolvimento se 

dá pela consolidação e reconhecimento dessa herança cultural pela comunidade. 
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Sendo assim, Saraiva e Metz (2015) afirmam que cultural estabelece 

relações com a cidadania e promove conhecimento proporcionando a população o 

direito ao acesso de novos conhecimentos através das visitas aos museus, 

exposições, visitas em teatros, sítios arqueológicos, centros históricos entre outros 

lugares que podem servir de espaço não formal de ensino mediados por 

ferramentas pedagógicas. 
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CAPÍTULO 2 - MATERIAIS E MÉTODOS ESCOLHIDOS NO 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Nesta seção serão abordados os métodos de pesquisas utilizados nesta 

pesquisa tais como: Tipo de pesquisa, Objetivos, Natureza e procedimentos 

técnicos. Assim como serão abordados os métodos de coleta de dados e 

implementação da pesquisa. 

2.1 Classificação da Pesquisa 

A metodologia é de natureza básica que de acordo com Gil (2011) consiste 

na pesquisa científica considerada básica que geralmente é motivada pela 

curiosidade e suas descobertas devem ser divulgadas para toda a comunidade, 

possibilitando assim a transmissão e debate do conhecimento. 

Conforme Gil (2008, p. 42) a pesquisa é um meio pelo qual o pesquisador 

objetiva a descoberta de resposta para problemas por meio de procedimentos 

científicos, caracterizado como pragmático, por ser um apresentar “processo formal 

e sistemático de desenvolvimento do método científico”. 

A pesquisa classifica-se como bibliográfica de cunho descritivo sob a 

abordagem qualitativa e análise de conteúdo. Ou seja, trata-se de uma revisão 

literária, denominada de pesquisa bibliográfica, com o intuito de refletir sobre o 

alcance das ações educativas no Brasil para a publicização da ciência 

arqueológica: educação patrimonial e arqueologia pública (2009 a 2020), visando 

buscar as causas e os efeitos do fenômeno estudado. 

Com base na problemática apresentada, a pesquisa se caracteriza como 

descritiva, bibliográfica, e qualitativa, de caráter exploratório, pois busca analisar 

refletir sobre as ações educativas aplicadas por pesquisadores brasileiros, 

analisando basicamente as potencialidades, limitações e desafios que os 

envolvidos desfrutaram por meio das ações no aspecto educativo e temporal 

(continuidades), e a divulgação científica da Ciência arqueológica. 

Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica caracteriza-se como aquela 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos. Além de analisar os documentos de “primeira mão” 
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(documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem também 

aqueles que já foram processados, mas podem receber outras interpretações, 

como relatórios de empresas, tabelas etc. 

De acordo com Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é uma metodologia que 

utiliza material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de 

periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet, que dar 

embasamento científico a pesquisa. 

No que se refere à realização dos objetivos, o presente estudo faz uso da 

pesquisa descritiva, no intuito de descrever as características de determinado 

fenômeno, registrando a maneira como o mesmo ocorre. Dessa forma, pretende-

se verificar a relação da realidade com o objeto de estudo, obtendo assim várias 

interpretações de uma análise indutiva por parte do pesquisador (RAMOS; RAMOS; 

BUSNELLO, 2011). 

Com relação aos métodos o estudo busca na pesquisa qualitativa e 

descritiva suas bases para determinar seus resultados por meio da análise de 

discurso e análise conteúdo. Segundo Gil (2002, p. 42), a pesquisa descritiva tem 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Logo, a pesquisa se caracteriza também como uma pesquisa descritiva do 

tipo exploratória. A pesquisa exploratória que segundo Ventura (2002), serve para 

nomear os critérios de escolha dos dados, amostragem das informações, bem 

como os critérios de análise para o processamento dos dados. 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa exploratória é fundamental no 

tratamento de temas que são relevantes para a sociedade. De forma que tais dados 

possam ser comparados e mensurados de acordo com as obras pesquisadas. 

Como mencionado anteriormente, a pesquisa será de caráter exploratório 

e analítico, sob a abordagem qualitativa objetivando refletir sobre o alcance das 

ações educativas no Brasil para a publicização da ciência arqueológica: educação 

patrimonial e arqueologia pública (2009 a 2020). 

Sendo assim, a pesquisa qualitativa, busca meios de elucidar seus 

resultados que de acordo com Mazzoti (2006), o método qualitativo compreende:  

[...] constitui uma investigação de uma unidade específica, situada em seu 
contexto, selecionada segundo critérios pré-determinados e, utilizando 
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múltiplas fontes de dados, que se propõe a oferecer uma visão holística 
do fenômeno estudado. [...] O importante é que haja critérios explícitos 
para a seleção do caso e que este seja realmente um “caso”, isto é, uma 
situação complexa e/ou intrigante, cuja relevância justifique o esforço de 
compreensão (MAZZOTI, 2006, p. 650). 

 

Nessa perspectiva, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa que 

conforme Ramos et al., (2011) a pesquisa qualitativa pretende verificar a relação 

da realidade com o objeto de estudo, obtendo várias interpretações de uma análise 

indutiva por parte do pesquisador. O método adotado pela pesquisa possibilita a 

autenticidade, precisão, e determinação prévia de resultados referente à análise do 

alcance das ações educativas no Brasil para a publicização da ciência 

arqueológica: educação patrimonial e arqueologia pública (2009 a 2020). 

Dessa forma, os dados serão comparados e embasados na literatura já 

publicada sobre a temática, por meio da análise de discurso e análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo designa a técnica de investigar e interpretar de forma 

sistematizada os dados coletados. De acordo com Bardin (2011), o termo análise 

de conteúdo consiste em: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47). 

 

Sendo assim, a análise de conteúdo possibilita diferentes modos de 

conduzir o processo de interpretação. 

 

 

2.2 Método proposto 
 

Quanto ao método proposto para responder ao objetivo do trabalho, que 

visa analisar o alcance das ações educativas no Brasil para a publicização da 

ciência arqueológica: educação patrimonial e arqueologia pública (2009 a 2020). A 

pesquisa mostra por meio de estudo anteriormente onde os procedimentos de 

análise foram extraídos de Moraes (1999) que estabelece as seguintes etapas: 
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1º Pesquisa no Portal da CAPES, através do filtro “Busca Avançada” com 

as palavras-chave: educação patrimonial e arqueologia pública; 

2º Uso do filtro de período (tempo), utilização dos marcos cronológicos 

01.01.2009 a 15.09.2020, contendo todos os resultados (Teses, Dissertações, 

artigos, etc.) no idioma português; 

3º Elaboração de tabela contendo: o tipo (baseada na descrição da 

tipologia CAPES); o ano de publicação; o título e os autor. 

4º Análise dos resultados a partir de um resumo das publicações de 

educação patrimonial e arqueologia públicas, utilizadas, divididas e analisadas com 

os seguintes tópicos: a) ano de publicação; b) quantidade de itens publicados. 

A avaliação do método parte do pressuposto que a educação necessita se 

reinventar e transformar constantemente para de forma dinâmica apresentar 

sempre novas metodologias que possam promover o ensino de maneira que o 

conhecimento possa ter cada vez mais um nível de acesso que contemple todos. 

Sendo assim, a pesquisa a partir da análise de conteúdo analisou diversos 

trabalhos contemplando assim cinco que mostra como a metodologia de ações 

educativas em espaços não formais de ensino contribui de forma significativa para 

a promoção da educação patrimonial com destaque para os espaços como museus 

e sítios arqueológicos. 

 

2.3 Experimentos / Execução do Método 

Como experimentos ou execução dos métodos a pesquisa realizou uma 

revisão de literatura através de diversos artigos e livros na forma on-line, e deste 

universo optou-se por selecionar os textos com tradução na língua portuguesa. A 

amostra é oriunda de um acervo de 36 textos publicados no período de 2009 a 

2020. Ver figura 03 e tabela 4. 
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Figura 3 – Portal de Periódicos CAPES/MEC. Fonte: < https://www.periodicos.capes.gov.br/>. 

Pesquisa em 17 de Setembro de 2020. 

 

 

 

Tabela 4– Lista de Referências encontradas. 

Item Tipo Ano Titulo Autores 

1 ARTIGO 2015 A educação patrimonial na avaliação 

de impacto ambiental: possibilidades 

de aplicação de uma perspectiva de 

arqueologia pública 

Tatiana Costa 

Fernandes; Laercio 

Loiola Brochier 

2 ARTIGO 2015 Educação Patrimonial no Campo da 

Arqueologia: desafios e contribuições 

Carlúcio Baima; 

Fernanda Biondo; 

Mariana Kimie Nito 

3 ARTIGO 2016 Educação Patrimonial para 

Arqueólogos: Repensando Práticas e 

Criando Novos Caminhos 

Cristiane Eugênia 

Amarante 

4 ARTIGO 2015 O que é isso? Para que serve? Quem 

são vocês? O que fazem? Uma 

experiência de arqueologia pública em 

Paranã – TO 

Leilane Lima; 

Gilberto Da Silva 

Francisco 

5 ARTIGO 2017 Educação Patrimonial: relações 

ambientais e culturais 

Neli Galarce 

Machado; Natalia 

Devitte; Jessica 

Riedi; Patricia 

Schneider 

https://www.periodicos.capes.gov.br/
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6 ARTIGO 2015 Considerações conceituais e 

metodológicas sobre projetos de 

educação patrimonial 

Fábio Vergara 

Cerqueira; Jezuína 

Kohls Schwanz; 

Luísa Lacerda 

Maciel; Mariciana 

Zorzi 

7 ARTIGO 2017 Divulgação científica e educação 

patrimonial em arqueologia: a 

experiência do I Workshop de 

Arqueologia da UNESC 

Josiel Dos Santos; 

Diego Moser; Lucy 

Cristina Ostetto; 

Marcos Cesar 

Pereira Santos; 

Juliano Bitencourt 

Campos 

8 ARTIGO 2013  Projeto arqueologia e educação: um 

olhar para o passado da região de 

Poços de Caldas 

Solange Nunes de 

Oliveira Schiavetto; 

Ana Paula 

Gilaverte; Diego 

Dos Santos de 

Andrade 

9 ARTIGO 2013 Projetos educacionais e políticas 

interventivas no campo do patrimônio 

histórico, cultural e arqueológico na 

região de Araraquara (SP) 

Robson Rodrigues; 

Dulcelaine 

Nishikawa 

10 ARTIGO 2015  O patrimônio arqueológico rupestre no 

agreste pernambucano: a comunidade 

em foco 

Claristella Santos; 

Viviane Maria 

Cavalcanti de 

Castro; Marinete 

Neves Leite 

11 ARTIGO 2015 “Água mole em pedra dura tanto bate 

até que fura: educação popular e 

herança cultural no século XXI” 

Elizabete Tamanini; 

Zilma Isabel Peixer 

12 ARTIGO 2015 Para saber o que o público pensa 

sobre arqueologia 

Marília Xavier Cury 

13 ARTIGO 2014 Socialização do conhecimento 

arqueológico: Uma perspectiva 

interdisciplinar 

Carla Gilbertoni 

Carneiro 

14 ARTIGO 2016 Pilar de Goiás entre tempos e 

narrativas 

Camila Azevedo de 

Moraes Wichers; 

Beatriz Lussim; 

Daniela Calvo 

Rodrigues Dionizi 

15 ARTIGO 2019 Educação Patrimonial em Arqueologia: 

a dinâmica das práticas evidenciando 

redes de conhecimento 

Cilcair Andrade 

16 ARTIGO 2015 As possibilidades de um projeto 

arqueológico em uma Faculdade de 

Educação 

Solange Nunes de 

Oliveira Schiavetto; 

Alegna Calácio 

Guimarães; Iara 
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Cristina Silvino 

Moras; Luciana 

Garcia Reis 

17 ARTIGO 2014 DIALOG CONSTRUCTIONS AND 

DISSEMINATION OF KNOWLEDGE - 

A FEW OBSERVATIONS ABOUT 

SCIENTIFIC DISCLOSURE, 

PATRIMONIAL EDUCATION AND 

PUBLIC ARCHAEOLOGY 

Victor Henrique 

Silva Menezes; 

Thiago Amaral 

Biazotto; Gabriela 

Souza Morais; 

Patrícia Pompeu; 

Ana Lídia Marques 

Monteiro; Aline 

Vieira Carvalho 

18 ARTIGO 2016 O FOMENTO A SALVAGUARDA DOS 

ACERVOS MUSEAIS SOB A 

GESTAO DO INSTITUTO DO 

PATRIMONIO HISTORICO E 

ARTISTICO NACIONAL 

de Moura, Elaine 

Cristine Luz Santos 

19 ARTIGO 2013 Arqueologia e educação-programa 

"Arquelogia e comunidades" para 

crianças e adolescentes no Vale do 

Jequitinhonha, Brasil 

Fagundes, Marcelo 

20 ARTIGO 2015 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 

RESPONSIBILITY AND LOCAL 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE 

CASE OF THE ENVIRONMENTAL 

EDUCATION PROJECT AND ASSET-

-PEAP/RESPONSABILIDADE SOCIAL 

E AMBIENTAL E 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

SUSTENTAVEL: O CASO DO 

PROJETO DE EDUCACAO 

AMBIENTAL E PATRIMONIAL --

PEAP/LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL, AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL: 

EL CASO DEL PROYECTO Y DE 

ACTIVOS DE EDUCACION 

AMBIENTAL--PEAP 

Cabral, Eugenia 

Rosa; Dos Santos, 

Alessandra Livia 

Lima; Gomes, 

Sergio Castro 

21 LIVRO 2009 Difusão e cultura científica: alguns 

recortes 

Cristiane de 

Magalhães Porto 
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22 ARTIGO 2010  Em nome da "cultura": porta-vozes, 

mediação e referenciais de políticas 

públicas no Maranhão 

Eliana Tavares Dos 

Reis 

23 ARTIGO 2019  A Ciência da Informação no Brasil: 

mapeamento da pesquisa e cenário 

institucional / The Information Science 

in Brazil: research mapping and 

institutional outlook 

Ávila Araújo, Carlos 

24 ARTIGO 2010 The presence of the History of Art in 

the Graduate Program in Arts at the 

State University of Rio de 

Janeiro/Presenca da História da Arte 

no Programa de Pos-Graduacao em 

Artes da Uerj. (articulo en portugues) 

Siqueira, Vera 

Beatriz 

25 ARTIGO 2015 A MULHER E A SOCIEDADE NO 

ROMANCE JUBIABÁ DE JORGE 

AMADO/WOMAN AND SOCIETY IN 

THE ROMANCE JUBIABÁ BY JORGE 

AMADO 

Santos, M; 

Cavalcante, I 

26 ARTIGO 2013 Ciências sociais e humanas: os 

profissionais da área analisam a 

intrincada estrutura social e agem para 

atenuar os problemas do cotidiano dos 

cidadãos. (PROFISSOES) 

  

27 ARTIGO 2019 A judicialização da saúde e a gestão 

biopolítica da vida: O Poder Judiciário 

e as estratégias de controle do sistema 

de saúde/The judicialization of health 

and the biopolitical management of life: 

The judiciary and the strategies of 

control of the health system 

Mattos, Delmo; 

Ramos, Edith; Da 

Cruz, Saile 

Azevedo 

28 ARTIGO 2020 A adoção de tecnologias digitais na 

reconstrução do Patrimônio: relato da 

experiência do Museu Nacional, Brasil 

Fernanda Miranda 

de Vasconcellos 

Motta 

29 LIVRO 2014 Saúde Indígena em perspectiva: 

explorando suas matrizes históricas e 

ideológicas 

Carla Costa 

Teixeira; Luiza 

Garnelo  

30 LIVRO 2014 Geoturismo e interpretação ambiental Jasmine Cardozo 

Moreira 
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31 LIVRO 2011 Colecionismos, práticas de campo e 

representações 

Maria Margaret 

Lopes; Alda Heizer  

32 ARTIGO 2012 "Ismos", "ícones" e intérpretes Grill, Igor 

33 LIVRO 2017 A cidade-atração: a norma de 

preservação de áreas centrais no 

Brasil dos anos 1990 

Marcia Sant’anna 

34 ARTIGO 2016 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO 

FANDANGO COMO EXPRESSÃO 

CULTURAL POPULAR E TEMA DE 

ESTUDOS DE FOLCLORE 1/THE 

SOCIAL CONSTRUCTION OF THE 

FANDANGO AS A POPULAR 

CULTURAL EXPRESSION AND THE 

THEME OF FOLKLORE STUDIES 

Corrêa, Joana 

35 ARTIGO 2019 FROM REVELRY TO 

PERFORMANCE: BIOPOWER IN THE 

ORGANIZATION OF THE CARNIVAL 

OF OLINDA/ DA FOLIA A 

PERFORMANCE: BIOPODER NA 

ORGANIZACAO DO CARNAVAL DE 

OLINDA 

Franco, Suelen M.; 

Leao, Andre L.M.S. 

36 LIVRO 2012 Preservação documental: uma 

mensagem para o futuro 

Rubens Ribeiro 

Gonçalves Da Silva 

TOTAL DE 36 OBRAS 

Fonte: Produção autoral (2020). 

Para análise da distribuição das publicações, o gráfico abaixo demonstra 

os resultados obtidos na somatória dos anos pesquisado e distribuídos no espaço 

de tempo pré-definido: 
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Gráfico 1 - Publicações CAPES (2009 a 2010) referentes a Educação Patrimonial e Arqueologia 
Pública. Fonte: Produção autoral (2020). 

 

Dessa forma, após a análise de todo o material bibliográfico, foi realizado 

uma seleção através da leitura exploratória do material, considerando assim, os de 

interesse para essa pesquisa. Em seguida, foi efetuada a classificação dos textos 

determinado e delimitando um acervo de 29 artigos, entre os anos 2009 a 2020, 

que abordam os principais conceitos da educação patrimonial, bem como as ações 

educativas no Brasil para a publicização da ciência arqueológica ressaltando a 

educação patrimonial e arqueologia pública. Ver tabela 5. 

 

Tabela 5– Lista de Referências selecionadas 

Item Tipo Ano Titulo Autores 

1 ARTIGO 2015 

A educação patrimonial na avaliação de 

impacto ambiental: possibilidades de 

aplicação de uma perspectiva de 

arqueologia pública 

Tatiana Costa 

Fernandes; 

Laercio Loiola 

Brochier 

2 ARTIGO 2015 
Educação Patrimonial no Campo da 

Arqueologia: desafios e contribuições 

Carlúcio Baima; 

Fernanda Biondo; 

Mariana Kimie 

Nito 

3 ARTIGO 2016 

Educação Patrimonial para Arqueólogos: 

Repensando Práticas e Criando Novos 

Caminhos 

Cristiane Eugênia 

Amarante 
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4 ARTIGO 2015 

O que é isso? Para que serve? Quem 

são vocês? O que fazem? Uma 

experiência de arqueologia pública em 

Paranã – TO 

Leilane Lima; 

Gilberto Da Silva 

Francisco 

5 ARTIGO 2017 
Educação Patrimonial: relações 

ambientais e culturais 

Neli Galarce 

Machado; Natalia 

Devitte; Jessica 

Riedi; Patricia 

Schneider 

6 ARTIGO 2015 

Considerações conceituais e 

metodológicas sobre projetos de 

educação patrimonial 

Fábio Vergara 

Cerqueira; 

Jezuína Kohls 

Schwanz; Luísa 

Lacerda Maciel; 

Mariciana Zorzi 

7 ARTIGO 2017 

Divulgação científica e educação 

patrimonial em arqueologia: a experiência 

do I Workshop de Arqueologia da UNESC 

Josiel Dos Santos; 

Diego Moser; Lucy 

Cristina Ostetto; 

Marcos Cesar 

Pereira Santos; 

Juliano Bitencourt 

Campos 

8 ARTIGO 2013 

 Projeto arqueologia e educação: um 

olhar para o passado da região de Poços 

de Caldas 

Solange Nunes de 

Oliveira 

Schiavetto; Ana 

Paula Gilaverte; 

Diego Dos Santos 

de Andrade 

9 ARTIGO 2013 

Projetos educacionais e políticas 

interventivas no campo do patrimônio 

histórico, cultural e arqueológico na 

região de Araraquara (SP) 

Robson 

Rodrigues; 

Dulcelaine 

Nishikawa 

10 ARTIGO 2015 

 O patrimônio arqueológico rupestre no 

agreste pernambucano: a comunidade 

em foco 

Claristella Santos; 

Viviane Maria 

Cavalcanti de 

Castro; Marinete 

Neves Leite 

11 ARTIGO 2015 

“Água mole em pedra dura tanto bate até 

que fura: educação popular e herança 

cultural no século XXI” 

Elizabete 

Tamanini; Zilma 

Isabel Peixer 

12 ARTIGO 2015 
Para saber o que o público pensa sobre 

arqueologia 

Marília Xavier 

Cury 

13 ARTIGO 2014 

Socialização do conhecimento 

arqueológico: Uma perspectiva 

interdisciplinar 

Carla Gilbertoni 

Carneiro 

14 ARTIGO 2016 Pilar de Goiás entre tempos e narrativas 

Camila Azevedo 

de Moraes 

Wichers; Beatriz 

Lussim; Daniela 

Calvo Rodrigues 

Dionizi 

15 ARTIGO 2019 

Educação Patrimonial em Arqueologia: a 

dinâmica das práticas evidenciando redes 

de conhecimento 

Cilcair Andrade 
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16 ARTIGO 2015 

As possibilidades de um projeto 

arqueológico em uma Faculdade de 

Educação 

Solange Nunes de 

Oliveira 

Schiavetto; Alegna 

Calácio 

Guimarães; Iara 

Cristina Silvino 

Moras; Luciana 

Garcia Reis 

17 ARTIGO 2014 

DIALOG CONSTRUCTIONS AND 

DISSEMINATION OF KNOWLEDGE - A 

FEW OBSERVATIONS ABOUT 

SCIENTIFIC DISCLOSURE, 

PATRIMONIAL EDUCATION AND 

PUBLIC ARCHAEOLOGY 

Victor Henrique 

Silva Menezes; 

Thiago Amaral 

Biazotto; Gabriela 

Souza Morais; 

Patrícia Pompeu; 

Ana Lídia 

Marques Monteiro; 

Aline Vieira 

Carvalho 

18 ARTIGO 2016 

O FOMENTO A SALVAGUARDA DOS 

ACERVOS MUSEAIS SOB A GESTAO 

DO INSTITUTO DO PATRIMONIO 

HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL 

de Moura, Elaine 

Cristine Luz 

Santos 

19 ARTIGO 2013 

Arqueologia e educação-programa 

"Arquelogia e comunidades" para 

crianças e adolescentes no Vale do 

Jequitinhonha, Brasil 

Fagundes, 

Marcelo 

20 ARTIGO 2015 

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 

RESPONSIBILITY AND LOCAL 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE 

CASE OF THE ENVIRONMENTAL 

EDUCATION PROJECT AND ASSET--

PEAP/RESPONSABILIDADE SOCIAL E 

AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO 

LOCAL SUSTENTAVEL: O CASO DO 

PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL 

E PATRIMONIAL --PEAP/LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL, 

AMBIENTAL Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE LOCAL: EL CASO DEL 

PROYECTO Y DE ACTIVOS DE 

EDUCACION AMBIENTAL--PEAP 

Cabral, Eugenia 

Rosa; Dos Santos, 

Alessandra Livia 

Lima; Gomes, 

Sergio Castro 

21 ARTIGO 2010 

 Em nome da "cultura": porta-vozes, 

mediação e referenciais de políticas 

públicas no Maranhão 

Eliana Tavares 

Dos Reis 

22 ARTIGO 2010 

The presence of the History of Art in the 

Graduate Program in Arts at the State 

University of Rio de Janeiro/Presenca da 

História da Arte no Programa de Pos-

Graduacao em Artes da Uerj. (articulo en 

portugues) 

Siqueira, Vera 

Beatriz 

23 ARTIGO 2020 

A adoção de tecnologias digitais na 

reconstrução do Patrimônio: relato da 

experiência do Museu Nacional, Brasil 

Fernanda Miranda 

de Vasconcellos 

Motta 
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24 LIVRO 2014 Geoturismo e interpretação ambiental 
Jasmine Cardozo 

Moreira 

25 LIVRO 2011 
Colecionismos, práticas de campo e 

representações 

Maria Margaret 

Lopes; Alda 

Heizer  

26 ARTIGO 2012 "Ismos", "ícones" e intérpretes Grill, Igor 

27 LIVRO 2017 

A cidade-atração: a norma de 

preservação de áreas centrais no Brasil 

dos anos 1990 

Marcia Sant’anna 

28 ARTIGO 2016 

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO 

FANDANGO COMO EXPRESSÃO 

CULTURAL POPULAR E TEMA DE 

ESTUDOS DE FOLCLORE 1/THE 

SOCIAL CONSTRUCTION OF THE 

FANDANGO AS A POPULAR 

CULTURAL EXPRESSION AND THE 

THEME OF FOLKLORE STUDIES 

Corrêa, Joana 

29 LIVRO 2012 
Preservação documental: uma 

mensagem para o futuro. 

Rubens Ribeiro 

Gonçalves Da 

Silva 

TOTAL DE 29 OBRAS 

 

Fonte: Produção autoral (2020). 

 

  

Para contribuir com a análise da distribuição temporal das publicações a fim 

de elucidar o alcance das ações educativas no Brasil para a publicização da ciência 

arqueológica: educação patrimonial e arqueologia pública (2009 a 2020), o gráfico 

abaixo demonstra os resultados do período objeto de estudo após seleção de obras 

significativas para a pesquisa: 
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Gráfico 2 – Publicações Capes (2009 a 2020). Fonte: Produção autoral (2020). 

 

 

 Com base em uma leitura explanatória das obras apresentadas, levando em 

consideração o alcance das ações educativas no Brasil para a publicização da 

ciência arqueológica: educação patrimonial e arqueologia pública (2009 a 2020), 

após análise, identificamos que as obras abaixo não compõem elementos nem 

objetos de pesquisa que contribuam com as temáticas de educação patrimonial e 

arqueologia pública. 

 Como por exemplo o trabalho de Mattos (2019) que trata sobre a 

problemática da biopolítica com os efeitos saúde no âmbito do ordenamento jurídico 

brasileiro, onde o processo de judicialização realizado pelo Poder judiciário se torna 

um mediador do viver. Tal discussão e elementos não contribuem para o alcance 

das ações educativas no Brasil para a publicização da ciência arqueológica: 

educação patrimonial e arqueologia pública (2009 a 2020) pois, não propõem 

espaços não formais de ensino como os museus, sítios arqueológicos e centros 

históricos. 
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 Sendo assim, as obras de Porto (2009), Araújo (2019), Santos (2015), Guia 

do Estudante (2013), Mattos (2019), Teixeira (2010) e Franco (2019) foram 

retiradas da lista de obras selecionas. 

Os trabalhos contidos no quadro 5 contém elementos que contribuem para 

o alcance das ações educativas no Brasil para a publicização da ciência 

arqueológica: educação patrimonial e arqueologia pública (2009 a 2020), trazendo 

um aporte teórico e a aplicação do mesmo em trabalhos de educação patrimonial 

e arqueologia pública com contribuições para indicação de espaços não formais de 

ensino como os museus, sítios arqueológicos e centros históricos. 

O trabalho desenvolvido com crianças e adolescentes no vale do 

Jequitinhonha através do programa “Arqueologia e Comunidades’, que tem como 

objetivo levar questões sobre memória, a identidade e o patrimônio através da 

preservação e gestão de bens culturais contido em Fagundes (2013) reforça a 

seleção do quadro 5 como obras que contribuem para o alcance das ações 

educativas no Brasil para a publicização da ciência arqueológica, indicando 

espaços não formais de ensino como os museus, sítios arqueológicos e centros 

históricos para problemática arqueológica. 

O projeto “A educação patrimonial no agreste pernambucano: a comunidade 

em foco, uma parceria que pode dá certo” publicado por Santos (2015) que faz um 

levantamento sobre o papel do patrimônio arqueológico rupestre na comunidade 

do Brejo da Madre de Deus contribui para os objetivos deste trabalho através de 

ações de Educação patrimonial pautadas em entrevistas dinâmicas e flexíveis. 

 Destacamos também o trabalho de Fernandes e Brochier (2012) 

denominado “A educação patrimonial na avaliação de impacto ambiental: 

possibilidades de aplicação de uma perspectiva de arqueologia pública” com o 

Programa de Educação Patrimonial no Sitio Topo do Guararema que traz uma 

aplicação prática de ações que contribuem com para o alcance das ações 

educativas no Brasil para a publicização da ciência arqueológica, como a realização 

do “Sitio em Exposição”, que compreende uma metodologia construtivista.  

O referido programa tem uma divisão trifásica que fortalece a abordagem do 

projeto, possibilitando diferentes experiências através da inferência arqueológica 

em espaços não formais de ensino como os museus, sítios arqueológicos e centros 

históricos e sucessivamente a interpretação pública na incorporação de 
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informações, transformação de ideias e modificações de conceitos (FERNANDES 

& BROCHIER, 2012, pág. 39). 

Ainda podemos destacar a publicação de Neli Galarce Machado; Natalia 

Devitte; Jessica Riedi; Patricia Schneider (2017), intitulado “Educação Patrimonial: 

relações ambientais e culturais”, que traz o Projeto de Extensão “Arqueólogo por 

um dia” como importante canal para divulgação da ciência arqueológica com 

métodos didáticos adaptados e atividades de caráter expositivo para contribuir com 

o alcance das ações educativas no Brasil para a publicização da ciência 

arqueológica: educação patrimonial e arqueologia pública. 

Mesmo utilizando de espaços formais como a escola, o Projeto de Extensão 

“Arqueólogo por um dia” traz uma metodologia clara que compõe oficinas 

dialogadas e atividades práticas. A simulação pratica de uma escavação 

arqueológica intensifica a aprendizagem, gerando os questionamentos acerca dos 

vestígios materiais. A Oficina é uma possibilidade que favorece o encontro entre a 

aplicabilidade do discurso científico e o pertencimento à história regional 

(MACHADO ET AL, 2017, pág 98.). 

Para Machado (2017) uma das problemáticas mais frequentes entre os 

pesquisadores da Educação são as competências para pratica do professor, não 

podendo ser desprezadas dentro do projeto “Arqueólogo por um dia”. Contribuindo 

para práticas de ensino em espaço formal que se baseiam em metodologias 

aplicadas es espaços não formais para o pensamento sobre a realidade social, a 

diversidade cultural e a importância daqueles que participam como agentes de 

modificação sociocultural.  

Buscamos uma abordagem bibliográfica para elucidar o alcance das ações 

educativas no Brasil para a publicização da ciência arqueológica ressaltando a 

educação patrimonial e arqueologia pública no intuito de apresentar um aporte 

teórico buscando mostrar e sugerir novas metodologias de ensino e aprendizagem 

voltadas para educação patrimonial no sentido de resgatar e favorecer a 

valorização dos bens culturais, principalmente os relacionados com a 

contextualização dos elementos arqueológicos. 

Com isso, selecionamos apenas dois trabalhos, os de Machado et al. 

(2017) e Fernandes & Brochier (2012), cujos assuntos estão relacionados ao 

estudo proposto, as quais apresentam métodos e soluções para contribuir com o 
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alcance das ações educativas no Brasil para a publicização da ciência 

arqueológica: educação patrimonial e arqueologia pública, foram selecionados para 

a apresentação e análise no capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 - MATERIALIZANDO OS RESULTADOS: O 

ALCANCE DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO BRASIL PARA A 

PUBLICIZAÇÃO DA CIÊNCIA ARQUEOLÓGICA 

O presente capítulo apresenta os resultados materializados a partir da 

metodologia proposta por Moraes (1999), adaptadas aos objetivos, onde os 

procedimentos de análise foram extraídos de acordo com as seguintes etapas: 1º 

Pesquisa no Portal da CAPES, através do filtro “Busca Avançada” com as palavras-

chave: educação patrimonial e arqueologia pública; 2º Uso do filtro de período 

(tempo), utilização dos marcos cronológicos 01.01.2009 a 15.09.2020, contendo 

todos os resultados (Teses, Dissertações, artigos, etc) no idioma Português; 3º 

Elaboração de tabela contendo: o tipo (baseada na descrição da tipologia CAPES); 

o ano de publicação; o título e os autor; 4º Análise dos resultados  com base nos 

trabalhos relacionados com a pesquisa visando enaltecer a aplicabilidade do 

método a pesquisa resultou na escolha de duas referências: Machado et al. (2017) 

e Fernandes & Brochier (2012), cujos assuntos são relacionados ao estudo 

proposto, as quais apresentam métodos e soluções que podem servir de 

comparativo com este trabalho. 

 

 

3.1 Educação patrimonial a partir dos espaços não formais de ensino como 

os museus, sítios arqueológicos e centros históricos presentes na 

bibliografia encontrada no site da CAPES 

 

Visando responder ao objetivo de analisar a promoção ciência arqueológica 

a partir dos espaços não formais de ensino como os museus, sítios arqueológicos 

e centros históricos presentes na bibliografia encontrada no site da CAPES, bem 

como refletir sobre a terminologia da educação formal e não formal utilizamos a 

pesquisa realizada no trabalho de Fernandes & Brochier (2012) denominado “A 

educação patrimonial na avaliação de impacto ambiental: possibilidades de 

aplicação de uma perspectiva de arqueologia pública” como exemplo. 
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A educação formal entendida aqui, compreende um ensino curricular 

formado por um conjunto de conteúdos previamente estipulada dentro de uma 

proposta curricular marcada pelas práticas pedagógicas ofertadas e desenvolvido 

pela escola secular. Enquanto, que a educação não formal, compreende o ensino 

ofertado por outras entidades que fazem uso de diversos métodos, procedimentos 

e sistemas que vão além dos padrões da educação formal visando preencher as 

lacunas deixadas pela escola que não consegue atender todas as demandas atuais 

(ALVES et al., 2020). 

Partindo desse princípio, a pesquisa propõe a elaboração de programas e 

ações educativas no âmbito não formal, verificando a necessidade de uma 

abrangência das ações considerando os componentes de interface com a pesquisa 

(FERNANDES & BROCHIER &, 2012, pag. 35). 

Dessa forma, a pesquisa apresenta a discussões e propostas no Programa 

de Salvamento do Sitio Arqueológico Topo do Guararema. Ver tabela 06. 
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Tabela 6- Atributos ou elementos de significação utilizados na avaliação do projeto e do sítio 
Topo do Guararema com consequências para a elaboração da proposta de Educação Não-

Formal. 

 

Fonte: FERNANDES & BROCHIER (2012). 

Nesse sentido, a pesquisa se desenvolveu em uma abordagem 

construtivista, onde o público definido cria interpretações “in situ” das evidências 

arqueológicas, criando significados por meio dos novos dados, assim 

proporcionando uma transformação de ideias (FERNANDES & BROCHIER, 2012).  

No que se refere a descrever as ações aplicadas, o Programa implantado 

no sitio Topo do Guararema foi dividido em três fases. Ver tabela 07. 
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Tabela 7 – Fases de execução do Projeto no Sitio Topo do Guararema 
        

  Sitio Topo do Guararema   

  

F
A

S
E

S
 

1 
Abordagem de apresentação e interpretação pública 
de forma oportunista durante o curso da escavação 
arqueológica; 

  

  2 
“O sítio em exposição” – abordagem de apresentação 
e interpretação pública realizada de forma sistemática 
durante cinco dias 

  

  3 

Oficina Preservacionista – capacitação com enfoque 
conservacionista e na responsabilidade do uso do 
conhecimento arqueológico (formação de possíveis 
técnicos). 

  

          
Fonte: Produção autoral (2020). 

 

 

No que tange destacar as ferramentas (pedagógicas e tecnológicas) que 

podem ser aplicadas em para a promoção da educação patrimonial no espaço 

público não formal como museus e sítios arqueológicos pode-se citar a formação 

de circuitos turísticos, exposições e conferências, visitas orientadas ou mediadas a 

respeito do bem cultural que podem ser feitas por formas tradicionais ou atividades 

pedagógicas (FERNANDES & BROCHIER, 2012, pág. 39). Ver figura 04, 05, 06 e 

07. 
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Figura 4: Roteiro do “Sítio em Exposição’ e seus respectivos pontos de apresentação e 
interpretação da informação arqueológica. Fonte: FERNANDES & BROCHIER (2012). 
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Figura 5: Roteiro da proposta do “Sítio em exposição” - Pontos de apresentação das informações 
arqueológicas – 1. Fonte: FERNANDES & BROCHIER (2012). 
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Figura 6: Roteiro da proposta do “Sítio em exposição” - Pontos de apresentação das informações 
arqueológicas – 2. Fonte: FERNANDES & BROCHIER (2012). 
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Figura 7: Roteiro da proposta do “Sítio em exposição” - Pontos de apresentação das informações 
arqueológicas – 3. Fonte: FERNANDES & BROCHIER (2012). 

 

 

 Destacamos que as reflexões apresentadas no Projeto de Salvamento 

Arqueológico do Sitio Topo do Guararema estão voltadas para as questões 

públicas, uma vez que existe o desejo de proteção e preservação do patrimônio 

arqueológico e a compreensão da informação arqueológica (FERNANDES & 

BROCHIER, 2012). 
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 No trabalho de Fernandes & Brochier (2012) ainda podemos observar que 

as atividades trazem uma forte ação no âmbito não-formal, permitindo incorporar a 

uma experiência direta e indireta com a evidência arqueológica no Projeto de 

Salvamento Arqueológico do Sitio Topo do Guararema, a construção de 

significados entre o especialista e o público que contribuem para o alcance das 

ações educativas no Brasil para a publicização da ciência arqueológica: educação 

patrimonial e arqueologia pública (2009 a 2020). 

 

 

3.2 Ação difusora: O Patrimônio Cultural e Ambiental Regional  

Para responder aos objetivos específicos de refletir sobre a terminologia da 

educação formal e não formal voltada para a promoção da educação patrimonial 

nesses trabalhos, propomos verificar a publicação de Neli Galarce Machado; 

Natalia Devitte; Jessica Riedi e Patricia Schneider (2017), intitulado “Educação 

Patrimonial: relações ambientais e culturais” que apresenta o projeto institucional 

denominado “Arqueólogo por um dia”, elaborado e aplicado pela equipe do 

Laboratório de Arqueologia da UNIVATES, oferecido às escolas da rede pública e 

privada de municípios do Estado do Rio Grande do Sul (MACHADO ET AL., 2017, 

pág. 94). 

Conforme pesquisa realizada no Vale do Taquari no Rio Grande do Sul, o 

Projeto Arqueólogo por um dia, realizado por Machado et al. (2017), mostra que as 

ações educativas desenvolvidas em Escolas de Ensino Fundamental podem ser 

um método relevante para o desenvolvimento da educação patrimonial, bem como 

para a publicização da ciência arqueológica, pois descontrói a imagem fictícia 

criado acerca do profissional de arqueologia amplamente difundido pelo meio 

cinematográfico através da oficina dialogada, que consiste na apresentação de 

slides, em forma de guia dos temas pertinentes a História e Arqueologia da Região. 

O projeto também atua de forma prática, com oficinas de confecção 

cerâmica baseada na exposição previa de mostras de cerâmica Guarani, oriundas 

de trabalhos de arqueologia desenvolvidos na Região do Vale do Taquari, onde a 

técnica de confecção acordelado proporciona reflexão sobre a arte oleira. 

(MACHADO ET AL., 2017, pág. 96).  
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O Projeto destaca um aprofundamento na interação com a pratica de 

“escavação arqueológica”, onde são inseridas ferramentas e técnicas 

arqueológicas reais, que fomenta os diálogos acerca da importância do 

conhecimento do passado por meio dos “cacos”. Ainda é possível ir ao laboratório 

e executar as técnicas de análise e registro dos materiais escavadas, bem como 

elaboração de relatórios que são avaliados para avaliar os pontos positivos e 

negativos da ação de educação patrimonial (MACHADO ET AL., 2017 pág.97). 

Machado et al. (2017) menciona ainda que a execução do projeto revela o 

desafio de encontrar uma definição universal a respeito do conceito de Educação 

Patrimonial, onde as etapas realizadas contribuem com o desenvolvimento da 

educação ambiental através da interdisciplinaridade, assim como contribui para o 

desenvolvimento de pesquisa e publicização da ciência arqueológica. 

Sendo assim, percebe-se que o projeto institucional denominado 

“Arqueólogo por um dia”, elaborado e aplicado pela equipe do Laboratório de 

Arqueologia da UNIVATES, oferecido às escolas da rede pública e privada de 

municípios do Estado do Rio Grande do Sul apresenta características positivas para 

a aplicação de ações educativas que possam possibilita o desenvolvimento da 

educação patrimonial na região do Vale do Taquari contribuindo com a publicização 

da ciência arqueológica. 

Dessa forma, diversas metodologias têm se implementado ao espaço 

formal de educação no sentido de propor novas formas para a aprendizagem. 

Partindo desse princípio surgem os espaços não formais de educação, que são 

aliados, ou seja, são parceiros das escolas, universidades e instituições de ensino 

que potencializam a aprendizagem. 

Nessa perspectiva, a pesquisa mostra que esses ambientes se 

caracterizam por apresentar um grande acervo de informação e conhecimento que 

contemplam a universalização da alfabetização cultural, dado ao fato da sua 

dimensão educativa, que possibilita diversas formas experiências e ferramentas 

pedagógicas não formais de educação. 

A pesquisa evidencia que além de ser um elemento motivacional para 

realização das atividades, facilitando a aprendizagem, os espaços não formais 

como os museus de ciências, sítios arqueológicos, e centros históricos se destacam 

por contribuir através da contextualização para a divulgação da educação em 
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ciências, sendo assim, um mecanismo para o desenvolvimento da educação 

patrimonial, bem como para a publicização da ciência arqueológica. 

Nessa perspectiva, a pesquisa apresenta os museus de ciências, sítios 

arqueológicos, e centros históricos como ambientes que possuem um papel de 

destaque para a divulgação científica e para a formação de conceitos científicos, 

sendo assim, relevante para o desenvolvimento da educação patrimonial. 

Conforme as literaturas consultadas e analisadas os espaços não formais de ensino 

apresentam um grande potencial para a divulgação do conceito da ciência 

arqueológica, onde a educação patrimonial pode ser trabalhada de forma 

contextualizada, oportunizando um domínio popular dos saberes e bens culturais 

do nosso cotidiano.  

Portanto, museus, sítios arqueológicos, centros históricos e atividades que 

replicam essas realidades, como espaços não formais de ensino constituem-se em 

um lugar de inserção social, que incentiva não só a construção do conhecimento 

científico, como também preceitos morais e posturas comprometidas com os bens 

culturais, tendo como papel fundamental a difusão do conhecimento científico, 

contribuindo para o avanço nos estudos sobre ciência arqueológica. 

A pesquisa mostra que as ações educativas realizadas nos espaços não 

formais de ensino além de ser uma ferramenta didática pedagógica de grande 

relevância, auxiliando docentes e profissionais das ciências sociais na expansão 

de conhecimento, promovendo a sensibilização e conscientização quanto ao 

respeito e valorização dos bens culturais e dos patrimônios públicos. 

Dessa maneira, considerando que a área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas integra as disciplinas de (Filosofia, Geografia, História, Sociologia, 

Antropologia e Arqueologia) como co-irmãs a BNCC propõe a ampliação e o 

aprofundamento conceitual, desenvolvimento das capacidades de observação, 

memória e abstração que permitam uma percepção mais apuradas da realidade, e 

raciocínios mais complexos, além de um domínio maior sobre diferentes 

linguagens, no sentido de favorecer os processos de simbolização e de abstração. 

Logo, no âmbito educacional a metodologia proposta pela pesquisa para a 

promoção da educação patrimonial e publicização da ciência arqueológica 

contempla as diretrizes educacionais da BNCC que propõe ampliar e sistematizar 

as aprendizagens essenciais criando condições para que os alunos possam 
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explorar os diferentes modos de pensar e de falar da cultura científica, situando-a 

como uma das formas de organização do conhecimento produzido em diferentes 

contextos históricos e sociais, possibilitando-lhes apropriar-se dessas linguagens 

específicas. 

Sendo assim, a pesquisa ressalta que as ações educativas por meio dos 

espaços não formais de ensino ao serem aplicadas no os museus de ciências, sítios 

arqueológicos, e centros históricos que dispõem em seus acervos diferentes 

gêneros textuais, bem como também as tecnologias digitais de informação e 

comunicação promovem de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais um ensino transdisciplinar possibilitando a comunicação, acesso e 

disseminação de informações, produzindo conhecimentos de forma 

contextualizada a respeito da educação patrimonial e publicização da ciência 

arqueológica. 

 

3.3 Alcance das ações educativas no Brasil para a publicização da ciência 

arqueológica. 

A Arqueologia Pública em seu processo de socialização do conhecimento 

arqueológico proporciona uma articulação com a sociedade, visando atribuir-lhe, 

democraticamente a construção de diálogos e compreensões relacionadas às 

conexões com seus patrimônios, utilizando, geralmente, como mecanismo para 

suas ações voltadas para a preservação do patrimônio arqueológico estratégias da 

Educação Patrimonial.  

Nesse sentido, a Arqueologia Pública como uma disciplina que tem como um 

de seus objetivos a interação social para a preservação de recursos arqueológicos, 

tem como papel desenvolver projetos com os diversos públicos da sociedade, 

dialogando e mantendo articulações participativas e diferenciadas nos modos 

dessa interação social.  

A Arqueologia Pública não pode, portanto, ser apenas uma caixa de repasse 

do que deve ser preservado por uma comunidade. Não nos cabe definir patrimônio, 

sozinhos, sem diálogo com a comunidade. 
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em vários outros países do mundo, incluindo o Brasil, a Arqueologia 
deixou por muito tempo para a equipe de não-arqueólogos (incluindo 
caçadores de tesouros, amadores, saqueadores e romancistas) a missão 
de propagar suas descobertas e interpretações, não raro de modo 
distorcido. Nos últimos anos, todavia, os arqueólogos começaram a 
introduzir em sua rotina de trabalho diferentes ações referentes à agenda 
em arqueologia pública, como educação, integração com a comunidade e 
proteção/preservação de sítios arqueológicos (ROBRAHNGONZÁLEZ, 
2006, p. 65).  

 

Sendo assim, ao relacionar as literaturas analisadas ao estudo proposto, 

evidencia-se que elas apresentam métodos e soluções que podem servir de 

comparativo com este trabalho, conforme figura abaixo: 

 

Figura 8: Amostra analítica das Literaturas analisadas. 

 

Produção autoral (2020). 

 

As presentes literaturas analisadas mostram que o exercício da ação 

educativa promove os princípios básicos e a experiência direta com uma simulação 

de prática laboratorial (montagem e análise) dos bens e dos fenômenos culturais 

dos sítios arqueológicos mostrando que esse método proporciona o 

desenvolvimento dos conhecimentos científicos, assim como incentiva o 

desenvolvimento de novas metodologias e ferramentas pedagógicas que podem 

14

Machado et al. 
(2017) 

Fernandes & 
Brochier (2012)

• Abordagem 
interpretativa.

• “O Sitio em Exposição”.
• Oficina 

Preservacionista.

• Oficinas de Confecção 
Cerâmica.

• Escavação.
• Laboratório.
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promover o ensino e a publicização da ciência arqueológica, educação patrimonial 

e arqueologia pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que nos últimos anos o mundo tem passado por uma maior 

transformação quanto ao acesso de informação e conhecimento, onde os diversos 

setores da sociedade e do ensino tem se reinventado para se adequar a essa nova 

conjuntura informacional, apesar de todos os problemas sociais, nota-se que o Ensino 

de Ciências também tem buscado meios e novas alternativas para melhorar o ensino 

e promover maior nível de acesso a formação e publicações científicas. 

Diante do exposto nesse trabalho, acreditamos que todas as ações por mais 

simples que sejam, porem que visem estimular o conhecimento arqueológico através 

da sensibilização crítica para com patrimônio arqueológico pode ser considerado uma 

ação de educação patrimonial. 

Quaisquer políticas públicas e qualquer iniciativa que desperte o fazer e 

querer fazer na sociedade, a discussão acerca do patrimônio arqueológico deve ser 

considerada um elo da Arqueologia publica, fortalecendo-a pelas diversas iniciativas 

de educação patrimonial que por hora foram executadas ou desejadas, mas que 

mesmo por ausência de recursos ou estruturação didático não conseguiu ser efetivada 

contribuem nas discussões do “como” transmitir a apropriação cultural para com o 

patrimônio arqueológico. 

Dessa forma, ao analisar por meio da pesquisa bibliográfica nas publicações 

do Portal da CAPES, encontramos práticas da educação formal e não formal voltada 

para a promoção da educação patrimonial, que indicam museus, sítios arqueológicos 

e centros históricos como espaços não formais de ensino. Neste aspecto, estes locais 

demonstram grande potencial para a contribuição da divulgação e popularização do 

conhecimento científico acerca da ciência arqueológica. 

No espaço temporal de 2009 a 2020 observamos várias publicações no Portal 

da CAPES, conforme exposto no terceiro capitulo deste trabalho, que convergem em 

ações para promoção da educação patrimonial e arqueologia pública, utilizando 

metodologias didáticas para a difusão do conhecimento em espaços não formais, 

como o caso do “Sítio em Exposição” citado nesse trabalho. 

Diante do que foi apresentado referente aos os museus, sítios arqueológicos, 

centros históricos e atividades que replicam essas realidades, como espaços não 

formais de ensino como metodologia para o ensino da educação patrimonial nota-se 
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que essa metodologia apresenta resultados significativos para o processo de ensino 

aprendizagem da ciência arqueológica proporcionando a busca por mais 

conhecimento e métodos que promova a publicização da ciência arqueológica. 

A discussão sobre a educação formal e não formal voltada para a promoção 

da educação patrimonial deve ser amplamente trabalhada, uma vez que a 

multidisciplinaridade está contida na BNCC, sendo esta por sua vez encarregada de 

construir um elo para o desenvolvimento que propõe ampliar e sistematizar as 

aprendizagens essenciais criando condições para que os alunos possam explorar os 

diferentes modos de pensar e de falar da cultura científica, situando-a como uma das 

formas de organização do conhecimento produzido em diferentes contextos históricos 

e sociais. 

Este trabalho indica apenas os conceitos balizadores das terminologias 

educação formal e não formal voltada para a promoção da educação patrimonial, 

consolidando-se como um fomentador dessa discussão, encorajando as futuras 

publicações a trabalharem metodologias e ferramentas pedagógicas que possam 

promover o ensino e a publicização da ciência arqueológica, educação patrimonial e 

arqueologia pública.  

Quanto ao objetivo de auxiliar no desenvolvimento da educação patrimonial 

destacamos os museus, sítios arqueológicos, centros históricos e atividades que 

replicam essas realidades. A pesquisa mostra que esses espaços apresentam 

diversas especificidades ou objetos que podem ser analisados e estudados pelas 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas que integra as disciplinas de (Filosofia, 

Geografia, História, Sociologia, Antropologia e Arqueologia), pois essas instituição (os 

museus, sítios arqueológicos, centros históricos atividades que replicam essas 

realidades) disponibilizam uma grande coleção, acervos, espaço e circuito expositivo, 

e reserva técnica, que pode ser explorado no processo de conciliar teoria e prática, 

oferecendo aos alunos e acadêmicos, experiências e uma relação diferenciada com o 

universo do saber, da cultura e do conhecimento humano. 

A pesquisa mostra ainda que os museus, sítios arqueológicos, centros 

históricos e atividades que replicam essas realidades, proporcionam um grande 

acervo de material para desenvolvimento de diversos conteúdo do ensino 

fundamental, ensino médio, ensino superior, bem como para as especializações na 

área das ciências sociais. Dessa forma, esses espaços se constituem em um 

ambiente de inserção social, que incentiva não só a construção do conhecimento 
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científico, como também preceitos morais e posturas comprometidas com os bens 

sociais favorável para o desenvolvimento da educação patrimonial. 

Destacamos ainda o desafio de trabalhar de maneira diferenciada e lúdica 

intercalando teoria e prática com os espaços não formais de ensino no sentido de 

promover a educação patrimonial e publicização da ciência arqueológica objetivando 

assim o reconhecendo e a importância dos aspectos históricos, sociais e culturais na 

promoção de novas publicações cientificas acerca da arqueologia é uma forma 

importante de ajudar na valorização dos patrimônios culturais no Brasil. 
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