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Considerações iniciais 
O tema da formação de docentes em educação patrimonial foi abordado 
relacionando conceitos de educação patrimonial e questões relativas à formação de 
professores, especialmente ao problema da falta de formação continuada. 
Quando se pensa em docentes, é imperativo incluir os professores da educação 
básica, desde o início, mesmo que sua formação docente tenha sido na 
universidade.  
Com uma verificação preliminar de matérias sobre esse tema disponíveis na 
Internet, constata-se que a maioria das práticas de ensino de educação patrimonial 
estão fora da universidade. E é especialmente essa presença que constitui os 
fundamentos, tanto da educação patrimonial (contextualizada), como das realidades 
que condicionam a formação de docentes, pois é a educação fora da universidade 
que integra as aprendizagens necessárias para a formação da cidadania plena de 
todos os sujeitos. É a educação básica justamente por estar na base. 
No ensino universitário, dependendo das características de alguns cursos, 
aparecem teorias e práticas de educação patrimonial. Os cursos das áreas de 
ciências humanas e ciências sociais aplicadas e de artes têm, usualmente, matérias, 
cursos, seminários avançados (nas pós-graduações), que cobrem diversos temas e 
experiências com patrimônio cultural. Nas áreas biológicas também há questões de 
patrimônio ambiental e cultural, entrelaçadas. Pode-se incluir uma engenharia, a 
agronomia, a título de exemplo, que também tem interfaces com questões de 
patrimônio natural. Mesmo assim, não é possível apontar e exemplificar todas as 
áreas em que há ligações com patrimônio. Mencionam-se as que têm mais 
visibilidade. 
Ainda assim, a formação de docentes em educação patrimonial na universidade, 
especificamente, fica mais ligada aos cursos que tem “formação de docentes” como 
parte do seu currículo e que, também, dependendo de decisões localizadas, podem 
aproximar, ou mesmo dedicar, essa formação ao patrimônio cultural. Os cursos de 
história, bem como os de arqueologia, poderiam ser mencionados como exemplos. 
A questão principal, ou desafio a ser superado, é complexa: patrimônio cultural tem 
uma abrangência muito grande para ser convertido em uma “matéria”, em um 
currículo universitário, há diferenças de abordagens e de objetos de estudo. Há 
patrimônio tangível e imaterial. E dentro dessas duas grandes categorias, também 
há uma enorme variação de objetos e temas. 
Esses profissionais, que estão na universidade no presente, são aqueles que 
atuarão no futuro. Mas há uma “massa de profissionais de ensino” que já estão em 
ação, no mundo, nas redes escolares. E essa massa requer apoio e atenção no que 
se refere à educação patrimonial. É nesse campo que se poderia despertar, ou 
mobilizar, uma maior atenção do ICOMOS, entre outras instituições, para promover 
ações com objetivos de formação e dar continuidade a ações e programas ainda 
incipientes, ou, até mesmo, retomar programas, que foram abandonados pelas 
flutuações políticas que atingiram a educação do País, especialmente após 2016. 
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No caso brasileiro, há que considerar, sempre dentro do campo da educação 
patrimonial, os relacionamentos entre instituições de diferentes naturezas, desde 
ONGs até as universidades, incluindo instituições de estado (IPHAN, IPHAEs, 
associações municipais). A atuação dessas instituições é diferenciada nas várias 
regiões do país, embora compartilhem quase os mesmos desafios no que toca à 
educação patrimonial. 
Nessa constelação de temas, pautas e ações e possíveis ações de apoio 
(seminários, encontros com professores das redes escolares e com organizações 
estudantis) não seria recomendável hierarquizar o que faz mais sentido, sem a 
realização de pesquisas sistemáticas.  
Isso ficaria como uma recomendação a ser seguida (para o ICOMOS e outras 
instituições parceiras), conforme as possibilidades de cada instituição e 
pesquisadores do assunto, ao longo do tempo. Que se desse continuidade às 
pesquisas já começadas, ou que se propusessem outras. O campo permanece 
enorme e em aberto. Pode-se mencionar um elenco de assuntos que, conforme o 
contexto, podem ser assimilados pela educação patrimonial e sua respectiva 
formação de docentes: temas emergentes, acontecimentos, evocações feitas pelas 
mídias (como cinema e televisão e a divulgação de vídeos pelas redes sociais, 
inclusive, sem esgotar os exemplos). 
Passando para os currículos escolares — tema não menos importante — a 
educação patrimonial requer atenção em suas relações com princípios éticos, 
culturais, legislações, assim com capacitações de professores, meios técnicos e 
demais dispositivos acionados na preservação e no conhecimento da preservação 
patrimonial. 
Nas universidades, a questão da educação patrimonial poderia ser transversal, 
atravessando as áreas tecnológicas, sociais aplicadas, humanas e biológicas. Ainda 
precisam ser incluídos os cursos técnicos, coordenando/compatibilizando ações 
educativas, obviamente, com aqueles que já são dedicados à formação em estudos 
patrimoniais. 
Por fim, conforme mencionado anteriormente, o ICOMOS-Brasil já tem um corpus 
considerável sobre as temáticas de educação patrimonial: pesquisas (na maior parte 
especializadas e regionalizadas/contextualizadas) baseadas em experiências, 
desde a proteção e salvaguarda de monumentos, restauros e cuidados com 
patrimônio material e imaterial. Seria caso de aproximar essas experiências do 
“mundo das demandas” da educação básica. 
 
(In) formação docente 
Então, chega-se ao tema da formação de professores. Talvez esse seja o item 
mais problemático e que requer maiores atenções dentro dessa pauta, que ainda 
fica muito restrita às universidades.  
Oficinas, atividades com comunidades, preparação teórica e prática através de 
diferentes mídias aparecem como possibilidades de ampliar a capacitação de 
professores nas redes de ensino e seus respectivos níveis, orientados à educação 
patrimonial.  
Nos cursos de graduação e pós-graduações seria o caso de se observar e 
recomendar o mesmo: planejamento de linhas de pesquisa, qualificação de 
professores e pesquisadores (recomendação talvez seja um termo muito forte, pois 
já existem ações em andamento em diversas universidades). 
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Ainda na educação básica, guardando as diferenças dos níveis de abordagem, a 
questão da possível transversalidade da educação patrimonial entre as demais 
matérias permanece a mesma. Do ensino que antecede à universidade é de onde 
vêm as demandas por formação continuada de professores, incluindo a educação 
patrimonial. Isso, conforme já mencionado, pode ser constatado através de um 
breve exame de materiais disponíveis da Internet, neste momento. 
A formação continuada de professores é entendida hoje como um processo 
permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade 
docente. É realizada após a formação inicial e tem por objetivo maior ofertar um 
ensino de qualidade crescente. Aplica-se a todos os níveis de ensino, até como 
forma de responder às transformações constantes do mundo contemporâneo. Isso 
também pode ser constatado por um exame preliminar de materiais disponíveis na 
Internet. 
Dependendo do nível, as práticas de ensino podem incluir desde jogos 
(aprendizagens lúdicas), atividades teórico-práticas (oficinas, por exemplo), bem 
como sessões de estudos específicas. A formação de docentes e professores em 
educação patrimonial pode acontecer com e sem a participação de alunos dos 
diferentes níveis, ou cursos universitários, que já têm alguma experiência nessa 
área. Isso já vem acontecendo, de modo pontual. Não é uma novidade. 
Sendo assim, considerando esses itens (embora a temática possa ser sempre 
ampliada) é necessário reconhecer que a educação patrimonial precisa ser 
fundamentada em princípios. 
 
Da ética e epistemologia da educação patrimonial: princípios e práticas 
A referência teórica básica, do presente texto, é a obra de Morin (2005). 
Epistemologicamente, a obra de Edgar Morin (1921—), Os sete saberes 
necessários à educação do futuro (2005). É uma referência mais que adequada 
para a presente proposta.  
Os “sete saberes” são como um livro-manifesto (publicado, inclusive, com apoio da 
UNESCO), que traz uma síntese muito abrangente para fundamentar propostas de 
educação em geral, formação continuada de professores (pelo caráter “aberto” de 
sua concepção de conhecimento), além de ter sido escrito em linguagem de fácil 
compreensão, sem perda de profundidade e pertinência dos temas abordados. 
Também é um ponto de chegada da presente reflexão, que uma proposta de 
formação de professores em educação patrimonial considere a necessidade da 
formação continuada, como já se mencionou. 
A falta de formação continuada para professores é uma reclamação presente nos 
textos e outros materiais revisados sobre educação patrimonial. 
Há outros itens sobre patrimônio e formação para educação patrimonial, bem como 
a necessidade de organização de atividades-meio: seminários, encontros, 
colóquios, cursos, visitas orientadas, interações diversas com comunidades e 
utilização de mídias e espaços educativas (dispositivos) etc.  
Há literatura não escassa sobre atividades-meio, na área patrimonial, produzida 
aproximadamente até 2016, disponível na Internet. Após essa data, são muito raros 
materiais disponíveis na Internet, que possam ser pertinentes, ou completar o que 
já faz parte dos saberes consolidados na área. 
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Com base nos “saberes” (dimensão epistemológica) proposta por Morin (2005), 
segue-se uma organização de proposta pedagógica “usual” e “aplicável”, isto é, que 
leve em conta os contextos e locais, com a necessária versatilidade. Há uma 
sugestão de bibliografia, no final deste texto, que pode servir tanto como exemplo 
de experiências já efetuadas na área, quanto auxiliar uma fundamentação teórico 
metodológica, complementando Morin (2005). 
Portanto, ao repensar muitos conceitos, como se mencionou, chega-se a um marco 
da presente reflexão.  
Uma proposta pedagógica (de educação patrimonial) precisa contemplar: 
1) uma base epistemológica e uma concepção de aprendizagem, de onde 
podem se extrair o conjunto de práticas de ensino orientadas epistemologicamente, 
contextualizadas e voltadas a um saber complexo, conforme Morin (2005); 
2) um objeto de estudo mais ou menos delimitado, ou delineado; a educação 
patrimonial abrange uma variedade enorme de objetos de estudo, tanto do ponto de 
vista do patrimônio tangível, como do matrimônio imaterial); o delineamento da área 
é sempre contextualizado, conforma as comunidades dispõem de objetos e práticas, 
que se incluem nas categorias de classificação pertinentes às concepções de 
“patrimônio”, que variam conforme contextos e lugares; 
3) uma orientação sobre meios, mídias e dispositivos; agrupam-se, desse modo, 
a imensa variedade e possibilidades de utilização de mídias e espaços educativos 
(que podem ser considerados “dispositivos”, adequados à formação de professores 
e alunos), bem como certas atividades práticas interativas e comunicativas, usuais, 
embora necessárias à uma formação, desde a organização de cursos até visitas 
orientadas, bem como pesquisas participantes, que, em certos casos, favorecem a 
produção, ou recuperação de questões identitárias de comunidades, que são 
importantes para a valoração do patrimônio, de um modo geral;  
4) uma orientação pedagógica, ou sobre as práticas comunicativas, 
mencionadas no item anterior; são o tema mais complexo de uma proposta 
pedagógica, sempre, pois agem em diferentes níveis da formação da mente humana 
— intelectual, afetivo, social, ético e humanizante (Morin, 2005);  
Uma observação importante quanto ao item 4: a orientação pedagógica implica lidar 
com pessoas, professores, alunos, comunidades e definir os protagonismos 
pertinentes a cada interação formativa, ao mesmo tempo em que organiza, recorta 
e prioriza objetos de estudo, bem como as possibilidades de abordá-los.  
Há diferentes grupos etários, étnicos, linguísticos, socioeconômicos, psicológicos, 
entre outras categorias, entretecidos (daí a “complexidade”) com as temáticas 
patrimoniais.  
Enfim, a orientação pedagógica fecha um círculo com a base epistemológica de uma 
formação, com a concepção de aprendizagem e com um saber complexo, um 
“conhecimento do conhecimento”, numa das expressões de Morin (2005). 
Os “saberes necessários à educação do futuro”, conforme Morin (2005), são apenas 
nomeados a seguir: 
1. O saber sobre as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão. 
2. Os princípios do conhecimento pertinente. 
3. Ensinar a condição humana. 
4. Ensinar a identidade terrena. 
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5. Ensinar a enfrentar as incertezas. 
6. Ensinar a compreensão. 
7. Ensinar a ética do gênero humano. 
Não é o caso, aqui, analisar, interpretar e comentar cada um desses saberes. Estão 
todos entrelaçados e complementam-se uns aos outros.  
Para essa proposta, os saberes enunciados por Morin (2005) foram tomados como 
referência ético-epistemológica, assim como um complexo de ideias e conceitos, 
pois seguindo a própria orientação do autor, esse complexo orienta-se para o que 
ele próprio denominou de pensamento complexo, que é, literalmente, o 
pensamento “tecido junto” com as práticas da vida humana, contempladas sob uma 
ótica de “cidadania terrena”, ou “cidadania global”, na terminologia do livro.  
É por isso que já se mencionou que não teria sentido hierarquizar aqueles saberes, 
para fundamentar uma proposta de educação, ou formação de docentes e 
professores em educação patrimonial, que seria uma modalidade particular de 
educação.  
No entanto é possível renovar, ou até repensar, temas, conceitos, práticas e 
reflexões que aparecem no campo da educação patrimonial e da formação de 
docentes, através das ideias de Morin (2005). Conceitos como “cidadania”, 
“identidade”, “pertencimento”, ou relacionados em tríades (homem / sociedade / 
noosfera; indivíduo / sociedade /cidadania; cérebro /mente /cultura; razão / afeto / 
pulsão; indivíduo / sociedade / espécie), conforme Morin (2005), que por vezes 
também aparecem em trabalhos e experiências na área patrimonial, recebem um 
impulso revigorante, quando confrontados com as reflexões do autor. 
 
Aspectos da educação patrimonial e respectiva formação de docentes 
— Para uma mensagem positiva para o futuro: 
Considerando a disparidades regionais do Brasil, mesmo dentre de um mesmo 
Estado, continua sendo imperativo buscar estratégias de produção e divulgação de 
conhecimento sobre patrimônio e sobre a própria formação de professores.  
Sabe-se que pesquisas e estudos precisam ser contextualizados, versáteis e ao 
mesmo tempo têm que dialogar com o grande “conhecimento do conhecimento” 
(Morin, 2005), para manter sua eticidade.  
Uma vez que se reconheça que o compartilhamento e a assimilação recíproca de 
saberes e experiências potencializam o conhecimento, a formação de professores 
precisa constituir um legado versátil que acompanhe mudanças e concilie o que é 
mutável com o imutável.  
Para uma mensagem positiva, quanto ao tema da educação patrimonial e de sua 
respectiva formação de professores, é necessário o cuidado de evitar metas rígidas, 
ou homogêneas para os diferentes contextos.  
O “conhecimento do conhecimento” de que fala Morin (2005), tem que ser 
abrangente, bem como estar atento aos contextos, aos conhecimentos e prática 
preexistentes em diferentes lugares. As questões étnicas, identitárias e 
epistemológicas têm que achar pontos de conexão e equilíbrio.  
Por fim, não seria incompatível agregar uma dimensão de prazer na produção desse 
conhecimento e na formação de seus agentes, pois o objetivo da educação em geral 
e de uma formação específica é sempre o de melhorar as condições de vida, de 
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docentes, professores, alunos, comunidades inteiras. Portanto, que se mantenha 
aceso o desejo de prazer da existência humana em seus ambientes, bem conectada 
às suas práticas e saberes, o que é totalmente compatível com a educação 
patrimonial e a prática de seus agentes. 
— Desafios: 
Há desafios às boas práticas de educação patrimonial e à formação de professores. 
Basta verificar a literatura disponível sobre isso, para constatar que todos os estudos 
partem de algum tipo de “problema”. Contudo, isso não deve consumir todas as 
energias dos educadores, assim como esses devem evitar de abarcá-los de uma 
única vez. Enfrentar desafios implica evitar erros e ilusões, assim como reconhecer 
conhecimentos já existentes nas comunidades e orientá-los nas direções que 
podem ser as do entrelaçamento daqueles “sete saberes” (Morin, 2005), ou seja, 
fortalecer aquelas mencionadas tríades propostas pelo autor: partindo de indivíduo 
/ sociedade /cidadania até chegar na mais básica e mais genérica, ao mesmo tempo, 
a do indivíduo / sociedade / espécie. Talvez a questão mais próxima da prática das 
formações docentes fosse a de subdividir os grandes problemas em problemas 
menores, compatíveis com as capacidades e dispositivos ao alcance dos agentes 
da educação patrimonial em seus diversificados contextos. 
— Da formação de professores — uma reflexão: 
A “boa formação”, a que ensina e aprende a compreensão (MORIN, 2005) está, 
certamente, entre os maiores desafios da educação patrimonial. Lida-se de um tipo 
de conhecimento teórico-prático que varia em diferenças culturais, dispositivos que 
podem ser acionados, tecnologias, bem como enraizamentos de comunidades, 
especialmente as que chegam a reconhecer sua cultura e seu legado a gerações 
futuras. A formação de professores tanto no campo da educação formal, como 
informal, depende de uma boa comunicação dos agentes educadores com as 
comunidades. Oficinas, grupos de trabalho e outras formas interativas, com ou sem 
uso de mídias devem proporcionar sínteses bem orientadas a princípios, como 
marcos, ou referências. Isso deveria qualificar o conhecimento sobre o legado 
patrimonial, bem como ligar as particularidades àquele “conhecimento do 
conhecimento”, mais abrangente e comprometido com a ética humana planetária, 
genérica. A boa comunicação é um pré-requisito da compreensão. 
 — Para uma concepção de educação patrimonial: 
Pelas considerações feitas até aqui, a educação patrimonial é eminentemente ética, 
que visa uma formação, acima de tudo, também ética. É um conhecimento 
produzido pela assimilação de diversos conhecimentos sobre patrimônio que podem 
estar mais ou menos dispersos em particularidades, ou especificidades locais, entre 
grupos identitários e etnias diversas, como é o caso do Brasil e outros países. 
Também parte de conhecimentos prévios que formam um conjunto de 
conhecimentos e saberes. Mas o objeto final, se pensarmos com Morin (2005), seria 
o “conhecimento do conhecimento”, que certas comunidades específicas muitas 
vezes conseguem elaborar de forma autônoma, com poucas intervenções externas. 
Quando se pensa em educação patrimonial, pode-se diferenciar a educação formal 
da informal. Trata-se das duas, embora no Brasil a tendência dominante é a da 
modalidade formal. Isso deve-se a uma rede de ensino, do fundamental ao 
universitário, que tem sua história. 
Todavia, a educação patrimonial propõe sempre o desafio do diálogo entre 
conhecimentos formalizados e informais sobre patrimônio e seus respectivos 
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cuidados, bem como entre o “sistema” e o mundo das identidades culturais variadas 
e em transformação. 
Finalizando, então, a presente reflexão, é possível pensar numa recuperação 
permanente de aspectos e marcos promissores, já conquistados, ou em processo, 
num modo em que “se faz o caminho ao andar”, lembrando que isso não é um 
desleixo com o tema, mas sim, uma atenção bem fixada nos pequenos marcos da 
caminhada, evitando um acúmulo de preceitos, normatizações, ou formalizações, 
que impediriam, pelo excesso de opções, até, a obter retornos bem-sucedidos nos 
cuidados com o patrimônio. 
Para concluir — recapitulação 
A inclusão definitiva da educação patrimonial acompanhada da respectiva formação 
continuada de docentes seria a questão mais prática e objetiva em que o ICOMOS, 
eventualmente, poderia intensificar sua participação e, conforme possibilidades, 
estabelecer parcerias institucionais. Pode-se pensar isso tanto na formação dos 
profissionais que atuarão nas redes de ensino, quando saírem das universidades, 
bem como os que já vem atuando (não sem obstáculos) no presente. 
É sempre necessário apoiar a educação básica, especialmente quanto aos temas 
da educação patrimonial.  
No Brasil, a educação básica é universal e central na formação da cidadania. 
Portanto, é o nível que precisa mais suporte tanto sob o aspecto da educação em 
geral, como da educação patrimonial. Suporte, recursos institucionais continuados, 
como já se mencionou, são uma carência que se pode constatar pelo exame de 
bibliografias acessíveis na Internet. 
Se a formação de docentes ficasse exclusivamente vinculada às universidades, a 
educação patrimonial não atingiria seu potencial e ficaria deslocada das populações 
que mais necessitam dela. 
Quanto à formação de docentes, nas universidades, dedicados à educação 
patrimonial, a questão pode ser vista como menos perturbadora, do que o problema 
da massa de professores que já estão atuando na educação básica. 
Nas universidades, contempla-se uma formação voltada para o futuro, mas que não 
consegue atender completamente a demanda atual e tampouco a demanda 
reprimida (especialmente pelos anos em que a educação patrimonial teve menos 
reconhecimento ainda do que hoje em dia). 
Assim, o principal problema da formação de docentes e professores em educação 
patrimonial precisaria de um conjunto de ações que poderiam vir de parcerias entre 
instituições, incluindo o ICOMOS, no sentido de incentivar essa formação. 
Seminários, encontros, palestras, coparticipação e organização de parcerias na 
organização de eventos junto rede escolar, bem como na organização de cursos 
específicos nas diferentes áreas patrimoniais, para professores (com e sem a 
participação de alunos, conforme as instituições parceiras), seriam uma forma de 
aproximar o ICOMOS núcleo central da questão.  
A rede escolar, na educação básica, especialmente (conforme exame de materiais 
disponíveis na Internet), está relativamente à descoberto, com relação a um apoio 
de instituições de mais peso na área patrimonial. Portanto, seria importante que o 
ICOMOS discutisse mais intensiva e detalhadamente essa questão de como pode 
se dar, ou intensificar, sua aproximação e atuação nessa área. 
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Temas de educação patrimonial que podem, devem, ou já foram abordados na 
educação básica e nas (ainda poucas) experiências com a formação de 
docentes: 
1- Problemas do patrimônio edificado. 
2 - Problemas do patrimônio cultural urbano – o não edificado – espaços da cidade. 
3 - Problemas de patrimônio ligado a artefatos – artesanato, indústrias. 
4 - Problemas de patrimônio imaterial. Problemas de patrimônio imaterial. 
5 - Questões linguísticas, étnicas e identitárias. Abrangem desde grupos musicais 
até determinadas formas de literatura popular, assim com as culturas indígenas, 
quilombolas e de outras minorias. 
5 Problemas de patrimônio referentes a técnicas e hábitos das comunidades: modos 
de trabalho, pesca/caça/coleta, alimentação, plantio, colheita, trato com animais e 
outros. 
Conforme os contextos, a educação patrimonial poderá incluir mais especificidades 
e preparar a formação continuada com relação a temáticas mais específicas, que 
nem sempre comparecem na literatura sobre patrimônio com o mesmo grau de 
detalhamento das práticas mais conhecidas de preservação de bens artísticos e 
culturais. 
 
Sugestão de bibliografia e de fontes teórico metodológicas (à exceção do livro 
de Edgar Morin) disponíveis na Internet: 
ALMEIDA, Simone Aparecida Pinheiro. Educação patrimonial: formação continuada de professores 
de séries iniciais. Curitiba, PR: X Congresso Nacional de Educação·- EDUCERE; I° Seminário 
Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação - SIRSSE, Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná – PUC-PR, 7 A 10 de novembro de 2011.  
[https://educere.bruc.com.br/cd2011/pdf/6535_4026.pdf; acesso em 18/03/2021] 

FERNANDES, Gabriel de Andrade; CHAHIN, Samira Bueno. Formação de professores em educação 
patrimonial: conteúdos, metodologia, práticas. Relato de uma experiência em andamento. São Paulo: 
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