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O presente estudo propõe uma análise das contribuições epistemológicas do
pensamento pedagógico de Paulo Freire para a Educação Patrimonial. Nos últimos anos a
Educação Patrimonial vem crescendo no território brasileiro com ações educativas em
museus, escolas e espaços educativos não formais. Iniciativas governamentais
coordenadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
salientam a importância da Educação Patrimonial para a preservação do patrimônio
cultural, fortalecendo vínculos entre identidade, memória e cultura popular. As
experiências educativas centradas nos bens culturais são recentes, iniciadas nos museus a
partir da década de 1980. Nas décadas seguintes são publicados manuais e guias de
educação patrimonial com intuito de oferecer um suporte pedagógico e teórico‐
metodológico que norteasse as ações educativas no Brasil. O Guia Básico de Educação
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Patrimonial publicado pelo Museu Imperial em 1999, organizado por Maria Horta et all. é
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uma referência na normatização e sistematização das ações educativas utilizando o
conceito de “alfabetização cultural” para definir o processo permanente e contínuo das
ações educativas. Nesta obra, as autoras definem quatro etapas para a metodologia: a)
observação; b) registro; c) exploração e d) apropriação. A concepção pedagógica
libertadora em Paulo Freire consiste na ação dialógica, na leitura do mundo, na
curiosidade epistêmica, problematizadora e que resulte na transformação da realidade.
Há possibilidades de aproximações entre os conceitos utilizados na educação patrimonial
e os pressupostos políticos e pedagógicos da educação popular?
A educação popular surge com os movimentos sociais e populares das décadas de
1950 e 1960 nos círculos de cultura, num contexto desenvolvimentista no plano político e
econômico brasileiro. Uma educação de cunho político que tinha como objetivo atender
as classes populares, principalmente os setores marginalizados e excluídos da sociedade.
O estudo da educação patrimonial pela perspectiva da educação popular centrada na
epistemologia de Paulo Freire priorizará a discussão dos conceitos fundamentais sobre
Patrimônio Cultural abarcando as categorias de identidade, memória e cultura. Na
concepção freiriana de “leitura do mundo”, a valorização das culturas locais e do
contexto social perpassa pelo reconhecimento dos bens culturais, sejam eles patrimônios
consagrados ou não consagrados.
Neste sentido, quais são as contribuições da concepção libertadora para a
metodologia de educação patrimonial? A presente pesquisa tem como objetivo perceber
a influência do pensamento pedagógico de Paulo Freire nas práticas e nas concepções
teórico‐metodológicas em educação patrimonial. Esta é uma investigação de cunho
bibliográfico com enfoque qualitativo que analisará artigos que divulguem experiências
de educação patrimonial no sul do Brasil. As experiências educativas serão classificadas
em educação patrimonial nos museus, nas escolas, na área da arqueologia e em espaços
educativos não formais. O estudo perceberá quais são as contribuições da educação
popular libertadora para a metodologia de educação patrimonial nos diversos espaços de
ensino‐aprendizagem. Para isso, lançamos mão da História da Educação Popular no Brasil
e priorizamos as obras que expõe com nitidez a epistemologia de Paulo Freire (1986;
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2005; 2006; 2007) e suas aproximações com os processos educativos centrados no
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patrimônio cultural.
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