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Resumo: Nosso trabalho é fruto do Projeto de Pesquisa de ação didático-pedagógica junto à 2º. 
Séries do Ensino Fundamental de rede pública de ensino nos município de Ribeirão 
Preto e Franca no campo do ensino de História. Buscamos no decorrer deste projeto 
levar aos alunos destas séries o conhecimento de Patrimônio Cultural, Preservação e 
sua relação na construção da identidade e da cidadania. Partimos de um referencial 
comparativo entre duas realidades, no intuito de aproximar os alunos e suas análises e 
observações. Na construção deste trabalho utilizamos como referência a Proposta 
Curricular para o ensino de História do Estado de São Paulo e os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, bem como os conteúdos aprendidos no decorrer da licenciatura 
em História enquanto alunos do 4º. ano. 
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1- INTRODUÇÃO 

Em nosso projeto buscamos levar o conhecimento do que é o Patrimônio Cultural e 

sua importância para sociedade, tendo como enfoque o ensino e aprendizagem de História na 2º. 

Série do Ciclo I do Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino nos Municípios de Franca e 

Ribeirão Preto. Por se tratar de um projeto de ação didático-pedagógica, vimos em sua realização 

uma das alternativas para apresentar aos alunos as questões referentes à preservação de seus 

monumentos e edifícios, considerados componentes do Patrimônio Cultural Edificado dessas 

cidades.  

Nossas reflexões partiram do pressuposta que a maior dificuldade enfrentada era o 

trato da disciplina História dentro da sala de aula, pois não fazia parte de nossa formação os anos 

iniciais do ensino fundamental. Ao longo da graduação não travamos contato com essa realidade 

tão inspiradora que é a dos primeiro anos da formação de um ser humano. Assim, houve a 

necessidade de adaptação e revisão de muitos dos pontos previamente determinados ao longo da 

execução do projeto. 

Quando realizamos nosso contato inicial com as respectivas salas, percebemos que 

seria necessário recuar muito mais do que o esperado para possibilitar a introdução do tema 

Patrimônio Cultural, isso devido às questões relativas à própria assimilação do conhecimento por 

parte de uma criança na faixa etária entre oito e nove anos. Optamos, então, por tratar a princípio 

temas fundamentais para o próprio aprendizado da disciplina História. 

                                                 
1Aluno do 4º. Ano do Curso de História da FHDSS/UNESP/Franca e bolsista do Projeto. 
2Aluno do 4º. Ano do Curso de História da FHDSS/UNESP/Franca e bolsista do Projeto. 
3Professora Doutora do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Política Internacional da FHDSS/UNESP/Franca. 
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Desta maneira, pensamos ser de importância primária para o conhecimento 

histórico no Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental a introdução e o aprofundamento da temática: 

Tempo e Espaço, em diversas instâncias, conjuntas e separadas. Somente a partir da noção de 

onde estamos localizados e do tempo transcorrido é que poderíamos introduzir a temática do 

Patrimônio Cultural dentro das salas de aula. Mesmo salientando que em se tratando deste tema e 

da faixa etária dos alunos, sempre contemplamos aspectos comparativos e relativizadores. Assim, 

organizamos nossas atividades param serem desenvolvidas a partir de cinco aulas, embora nossa 

presença nas salas fosse semanal, para que pudéssemos trilhar o melhor caminho para a 

formulação de se não um material, um plano de atuação a respeito do tema nas séries iniciais da 

educação escolar. Tais aulas foram divididas da seguinte forma: Tempo; Espaço, a criança no 

espaço urbano; Espaço, o entorno da escola; Tempo e Espaço e finalmente Patrimônio Cultural 

Edificado – Franca e Ribeirão Preto. 

O projeto entendeu-se como único, porém, dividido em duas frentes, desenvolvidas 

pelos dois bolsitas, tendo como proposta final o desenvolvimento de um material didático, a ser 

utilizado nas duas cidades, e em duas escolas da Rede Pública de Ensino, que estão 

profundamente correlacionadas. Durante o projeto foram produzidas  atividades interativas, 

pautadas em uma troca de experiências constante, em que o convívio e análise das distintas salas 

de aula, conduzem à observação de semelhanças e diferenças entre alunos, nas duas cidades. 

Entendemos que a conservação dos bens históricos e culturais resgata parte do que 

é o passado de uma sociedade, abrindo-se assim possibilidades de se compreender o presente, e 

de ação no futuro.  Na construção e execução desse projeto partimos do pressuposto que o 

passado constitui um referencial imprescindível para o presente e seu conhecimento possibilita 

entendimentos, bem como uma percepção diferenciada do mundo.  

Neste sentido as referências apontadas na Proposta Curricular para o Ensino de 

História do Estado de São Paulo e os Parâmetros Curriculares Nacionais foram fundamentais 

possibilitando delinear conteúdos, temáticas e abordagens específicas à serie que se pretendia 

trabalhar. 

Na construção deste projeto partimos do pressuposto que a Educação Patrimonial 

traz consigo reflexões, que perpassam a prática e a teoria, mostrando aos alunos um encontro 

com mundo material, ou seja, a expressão da cultura material interiorizada em diferentes 

documentos históricos, ou seja: edifícios, praças, ruas entre outros. Assim, dentre as atuais 

propostas da educação no Brasil encontramos espaço para realização de um projeto de ação 
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didático-pedagógico que possibilitou a inserção do tema Patrimônio Cultural Edificado como um 

caminho dentro da História ensinada em sala de aula. 

2- O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Conhecer a história da cidade e seu processo constitutivo é saber que cada 

indivíduo faz parte deste processo como ser ativo. É o caminho para a criação de uma identidade, 

primeiramente para com o seu local, depois regional e finalmente atingir a identidade nacional. 

Mas antes, a preservação do Patrimônio Cultural e a Educação Patrimonial são formas de 

interpretações conjugadas entre várias disciplinas e que envolvem uma série de atores sociais e 

políticos. Para o aluno, pode ser a oportunidade de um entendimento distinto do mundo que o 

cerca, além da possibilidade de criação de laços íntimos com o espaço, na tentativa de se evitar a 

depredação de bens e locais públicos, bem como pensar a importância destes para a paisagem 

urbana e o espaço comum de convivência.  

“Educação Patrimonial é aquela voltada a questões referentes ao Patrimônio Cultural, 
onde sua temática ou conteúdo programático verse sobre o acervo cultural de uma 
comunidade”4.  

Assim o Patrimônio Cultural, edificado em obras que compõem o acervo de uma 

comunidade específica, está por toda à parte ao longo das cidades, compondo um quadro de 

referências ao observador atento. São como páginas que podem ser descobertas, mas que 

necessitam de um conhecimento específico para desvendar todos os seus segredos, cores e 

nuanças. A cidade se expõe em suas esquinas, ruas e praças, em aglomerados ou vazios 

urbanos, nas pessoas, bairros, prédios, expondo discretamente a sua história. E a lenta e 

acumulativa construção deste acervo de referências são a que compõe o Patrimônio Cultural de 

uma localidade. Nesse sentido, é que as práticas de Educação Patrimonial se inserem, com a 

proposta ao aluno, de uma troca entre as diferentes leituras sobre o espaço que os cerca, 

decodificando na sala de aula este Patrimônio Cultural, em seus desdobramentos políticos, sociais 

e econômicos. 

“Inserindo o aluno-sujeito histórico em múltiplas temporalidades e abordando sua 
experiência a partir de intersecções interdisciplinares, o ensino de História que ora se 
propõe para as séries iniciais da escolaridade pretende contribuir para a compreensão da 
História como conhecimento socialmente construído, que tem repercussão decisiva na 
vida do aluno, colaborando para a formação de sua identidade e preparando-o para o 
exercício da cidadania”.5 

 

                                                 
4(ORIÁ, R. .... In: BITTENCOURT, C. (Org.) O Saber Histórico em Sala de Aula. São Paulo, Ed. Contexto, 8. ed., 2003. p.141.  

5 MALATIAN, Teresa. O Conhecimento Histórico e seu ensino. Pedagogia Cidadã: Cadernos de Formação: Ensino de História. São Paulo: UNESP, 2004. 
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Nesses termos, é imperativo encararmos a cidade como documento, assimilando as 

práticas propostas pelos PCNs e propondo a prática da observação dirigida, como forma de 

percepção privilegiada, pois a paisagem, o entorno da escola e o itinerário do aluno, apresentam 

em si um repertório marcante da diversidade cultural residente no espaço urbano. 

Além de um importante documento a ser trabalhado, o Patrimônio Cultural Edificado 

tem sua relevância no tocante ao vinculo direto com o passado, muito perceptível para os alunos, 

sobretudo dada a proximidade tátil, visto serem fragmentos da História que ainda são palpáveis e 

perceptíveis num simples caminhar descompromissado pelas ruas das cidades ao longo de todo o 

país. Assim, desemaranhar e decompor esse documento que a cidade traz em si, a assimilação da 

diversidade do espaço e a percepção do tempo através de uma educação para o olhar. 

A partir disso dois caminhos se encontram em uma encruzilhada em nosso país. 

São eles, o pensamento preservacionista brasileiro e o ensino da disciplina História ao longo dos 

anos, seu papel e seus diferentes direcionamentos. No que diz respeito às diretrizes e propostas 

curriculares atuais, acreditamos que os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) são um grande 

passo na transformação dos programas e currículos de ensino, pois ampliam os conteúdos através 

dos chamados Temas Transversais, e abrem espaço para o trabalho de uma maneira 

interdisciplinar contemplando também a temática da Educação Patrimonial. Assim, partimos tanto 

da Proposta Curricular para o Ensino de História do Estado de São Paulo, como dos PCNs   

encontrando no viés temático o desenvolvimento e execução do projeto, trabalhando o Patrimônio 

Cultural em sala de aula.  

Como o eixo central dos Parâmetros Curriculares Nacionais é a cidadania, torna-se 

inconcebível forjarmos cidadãos que desconhecem sua História e a Memória local ou Regional. 

Assim, esse projeto entendeu que a idéia não deveria caminhar somente para frente, mas sim 

saber entender e utilizar o passado para que pudéssemos trilhar de uma forma mais harmônica as 

tendências do presente e as que viriam no futuro. O passado e o futuro não são excludentes, mas 

ao contrário, para o exercício da efetiva cidadania participativa, ambicionada pelo texto têm de 

caminharem de mãos dadas. 

“Os eixos temáticos sugerem a abordagem de questões presentes no cotidiano dos 
alunos, cujas manifestações são múltiplas e variadas. Parte-se do presente e de sua 
reflexão confrontando-o a outras realidades em diferentes tempos e espaços cujo 
referencial é histórico”.6 

Em conformidade com os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais, podemos nos 

esquivar da tradicional exclusividade das fontes escritas. “O ensino de História possui objetivos 

específicos, sendo um dos mais relevantes o que se relaciona à constituição da noção de 

                                                 
6 MARTINO, V. F. O ensino de História através dos eixos temáticos. Franca, 2004 a ser publicado. Pág. 4. 
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identidade”. Tendo em vista a percepção no aluno da teia de relações existentes entre o indivíduo 

e o universo social – coletivo, e como estes se constituem em uma nação. Os estudos históricos 

deverão então abordar três aspectos fundamentais: inclusão da identidade social e a relação entre 

o particular e o geral, identidade e noções de diferenças e semelhanças, construção de noções de 

continuidade e de permanência.7 

Dentre os vários objetivos traçados pelos Parâmetros para os dois primeiros ciclos 

da educação básica (1º. a 4º. série), ressaltamos os seguintes itens que foram  incorporados ao 

projeto: 

“conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos 
tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, 
reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles;” 

 “reconhecer mudanças e permanências nas vivências humanas, presentes na sua 
realidade e em outras comunidades, próximas ou distantes no tempo e no espaço;” 

   E principalmente: 

“valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como 
um direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da 
democracia”8. 

Como é perceptível, as sugestões apontadas pelos PCNs giram em torno do ideal 

de construção do cidadão pleno, visando sempre à tão sonhada cidadania participativa. Nessa 

discussão, o Patrimônio Cultural tem um papel fundamental para a identidade do brasileiro, e 

também ao respeito pelo passado e pelas diferenças que podem ser notadas nos hábitos de 

moradia, nas técnicas construtivas e até das estruturas de poder, seja através de uma visita às 

residências dos Barões do café, ou ainda até as moradias dos operários de uma vila próxima a 

zonas industriais. 9 

O Patrimônio Cultural dá substrato para a construção da cidadania cultural; esta que 

se inscreve no direito à memória histórica. “O direito a memória como direito de cidadania indica 

que todos devem ter acesso aos bens materiais e imateriais que representa o seu passado, a sua 

tradição, enfim, a sua história”.10  

                                                 
7 Brasil, Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros Curriculares Nacionais. História e Geografia. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
vol.5. pág.31 – 32. 
8 Brasil, Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros Curriculares Nacionais. História e Geografia. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
vol.5. pág.41. 
9 As ações Preservacionistas do Passado recaiam somente sobre bens de notável valor arquitetônico e evocador também de um fato 
histórico notável (...); segundo Déa Fenelon, a maioria da população não se reconhece nesses símbolos, sendo expropriada de sua 
memória coletiva (...). Nesse sentido, poderia ser explicado o fato das depredações por parte da própria população. “Ela não se vê nos 
ícones, símbolos e monumentos que foram preservados por uma ação estatal, não se identifica com um passado remoto e com uma 
memória que não lhe diz respeito. (...)” (p. 138). 
10 ORIÁ, Op cit. P.138 
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Já a Preservação do Patrimônio Cultural é uma questão de cidadania – “interessa a 

todos por se constituir um direito fundamental do cidadão e esteio para a construção da identidade 

cultural”. 11 

E ainda,  

“Ora, é a memória dos habitantes que faz com que eles percebam na fisionomia da 
cidade, sua própria história de vida, suas experiências sociais e lutas cotidianas. A 
memória é, pois, imprescindível na medida em que esclarece sobre o vínculo entre a 
sucessão de gerações e o tempo histórico que as acompanha. Sem isso, a população 
urbana não tem condição de compreender a história de sua cidade, como seu espaço 
urbano foi produzido pelos homens através dos tempos, nem a origem do processo que a 
caracterizou. Enfim, sem a memória não se pode situar na própria cidade, pois perde-se 
o elo afetivo que propicia a relação habitante-cidade, impossibilitando ao morador de se 
reconhecer enquanto cidadão de direitos e deveres e sujeito da história”12. 

A proposta de se utilizar esse mesmo acervo cultural em sala de aula tem por 

objetivo que os alunos, ou seja, os futuros cidadãos, venham a valorizar e despertar a 

sensibilidade no tocante aos bens móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis, que se situam a sua 

volta, como, por exemplo, salões de associações de bairro, as próprias escolas, ou os edifícios 

que abrigam sindicatos e mesmo os clubes de imigrantes. Não podemos excluir o vestuário e a 

culinária, que trazem sempre a lembrança de tempos que marcaram para sempre a vida de 

pessoas de uma certa comunidade ou etnia. E não somente os bens devem ser preservados, mas 

também todos os documentos e fontes que dizem respeito ao local e a vida que circundava o 

ambiente.  

“Considerar a preservação do patrimônio histórico como uma questão de cidadania 
implica reconhecer que, como cidadãos, temos o direito à memória, mas também o dever 
de contribuir para a manutenção desse rico e valioso acervo cultural de nosso país (...). 
Ademais, por admitirmos o papel fundamental da instituição escolar no exercício e 
formação da cidadania de nossas crianças, jovens e adolescentes, é que defendemos a 
necessidade de que a temática do patrimônio histórico seja apropriada como objeto de 
estudo no processo ensino-aprendizagem (...)”.13 

Assim, partimos do Eixo Temático proposto para a 2º. Série do Ensino 

Fundamental: História Local e Cotidiana, enfocando especificamente o espaço e identidade dentro 

de uma articulação, onde a troca e comparação entre Ribeirão Preto e Franca não é só 

fundamental como é essencial. Até como uma forma mais eficaz de se abranger um público maior 

a participar do ideal da valorização de diferentes formas de culturas em cidades próximas, mas 

que apresentam uma formação diferenciada em suas atividades motoras da economia.  

                                                 
11 ORIÁ, Op cit. P.137  
12 ORIÁ, Op cit. P.139. 
13 ORIÁ, Op cit. P.140.  
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“Ao invés de retirar este patrimônio de seu circuito próprio, é fundamental respeitar e 
compreender seus vínculos profundos com aqueles que o produziram: trata-se de 
reconhecer que, este saber fazer, preservar, difundir, aprender e refazer práticas são 
elementos indissociáveis”.14 

Como dissemos anteriomente, o projeto se dividiu em duas frentes que ao final, 

resultaram não apenas numa comparação, mas sim em um novo olhar sobre o universo da 

educação de crianças e de caminhos possíveis para a inserção da preservação patrimonial como 

um viés de ensino e aprendizado da disciplina história em sala de aula. Procuramos adequar esta 

temática aos novos desafios apresentados pelos PCNs, principalmente na elaboração e execução 

de projetos transdisciplinares nos primeiros ciclos do ensino fundamental. 

Acreditamos, que mesmo em se tratando de alunos do primeiro ciclo do ensino 

Fundamental, tal idéia de Educação Patrimonial se abordada adequadamente, poderia ser 

trabalhada com quaisquer anos do primeiro e segundo ciclos da educação fundamental.  

Para entendermos melhor o que foi proposto é importante o comentário acerca dos 

planos adotados dentro de sala. Dividimos o projeto em cinco aulas que serão comentadas a 

seguir. È importante citar que para a elaboração e execução destas aulas exigiram nossa 

presença semanal nas salas de aula a fim de conhecermos e nos integrarmos a realidade dos 

alunos e da escola. 

Aula 1: 

Para a primeira aula optamos trabalhar o tema relativo ao tempo, ou ainda, os 

tempos dentro do tempo. Buscamos levar os alunos a perceberem existem vários momentos 

dentro de um mesmo tempo cronológico. Acreditamos que antes de tudo é de suma importância 

situar a criança dentro de um momento e apresentar-lhe outros acontecimentos que ocorreram 

dentro de diferentes espaços temporais, trabalhando as diferenças entre o tempo vivido e o tempo 

percebido, isto, através da comparação entre tempos situados em locais diferentes, introduzindo 

novos dados e acontecimentos que não se relacionam em todos os momentos. 

Dessa forma, podemos trabalhar a relação entre os fatos ocorridos ao longo da 

história das localidades e seus reflexos no ambiente urbano, realizando sempre pontes com o 

tempo vivido pelo aluno, com o intuito de uma maior compreensão acerca do ambiente que o 

circunda e a relação com o crescimento urbano até a configuração atual desse espaço. 

                                                 
14 São Paulo (cidade). Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. O Direito a Memória: Patrimônio Cultural 
e Cidadania. SP: DPH, 1992. pág. 19. 
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 “Situar-se historicamente, porém, é perceber que os fatos que acontecem ao seu 

redor decorrem de uma dinâmica de relações espaciais próximas e distantes, e se estabelecem 

numa multiplicidade temporal.”15. 

Para tanto optamos pela utilização de linhas do tempo, como proposto por Kátia 

Maria Abud em seu texto acima citado, pois segundo ela, “a sistematização das noções de tempo 

físico já desenvolvida pelo aluno é uma primeira etapa na elaboração do conceito temporal”16. 

Utilizamos, a princípio três linhas que demarcaram acontecimentos importantes em 

três cidades distintas, porém extremamente ligadas, são elas as duas cidades do projeto, ou seja, 

Franca e Ribeirão Preto e a capital do Estado, São Paulo. Neste momento os alunos tiveram 

referenciais que serviram de base para a percepção de realidades que se situam em pontos 

diferentes tanto no espaço como no tempo. 

Somando-se a isso entregamos, também, um questionário formulado por nós e que 

foi respondido fora da sala de aula, por qualquer pessoa mais velha que o aluno tivesse contato, 

sendo em sua maioria pais e avós dos alunos. O questionário teve por objetivo que a criança 

buscasse as modificações e permanências presentes em sua cidade, dando a possibilidade de 

que procurassem por si mesmos as diferenças e modificações situadas em tempos diferentes, 

porém em um mesmo local. 

Aula 2:  

Num segundo momento optamos pela temática do espaço, ou o Espaço perceptível 

no entorno da escola. Aqui se apresentava o primeiro exercício de olhar, do aluno e da sua relação 

com o espaço percorrido não apenas com o trânsito do corpo para diferentes lugares, mas o 

percorrer lento do olhar. 

Intentamos que o aluno se situasse na paisagem observável em seu cotidiano, 

objetivando uma atenção dos elementos que formam essa paisagem e que são encontrados 

dentro do ambiente urbano. Trabalhando com a idéia de referenciais utilizados no seu dia-dia para 

sua locomoção, tais como edifícios, parques, pontes e avenidas.  

Ou seja, com a observação do entorno da escola e do ambiente do bairro que 

residem, pudemos traçar a teia que forma a malha urbana através do olhar do próprio aluno e com 

o auxílio das exposições dos estagiários e professores, das próprias experiências dos alvos do 

projeto.  

                                                 
15 ABUD,K. Tempo Histórico: Conceito Fundamental para a aprendizagem de História. Cadernos de Pedagogia Cidadã p.19 
16 Op. Cit pág. 21. 
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Assim, após a observação e explanação por parte dos estagiários, os alunos 

tiveram como uma espécie de avaliação a confecção de um desenho acompanhado de um texto 

sobre o percurso percorrido de suas casas até as escolas, com o levantamento de questões como, 

por exemplo, quais as paisagens que se situam ao redor da escola, de suas casas e que fazem 

parte do caminho que percorrem de uma até a outra. Levando em conta a aula anterior, 

desenvolveram também a  percepção dos tempos gastos para seu deslocamento, no caso do 

trajeto de casa até a escola. 

Aula 3: 

Nessa terceira aula procuramos o tema relativo à aula anterior, ou seja, a criança 

situada no espaço urbano, na cidade como um todo. 

Baseados no eixo temático: História do Cotidiano pretendíamos que o aluno tivesse 

contato com o passado podendo relacioná-lo às diversas formas de se viver ao longo do tempo 

dentro da cidade. Traçamos, então comparações com exercícios já realizados pelos alunos, como, 

por exemplo, o tempo desprendido para o percurso de suas casas até a escola em comparação, 

por exemplo, com uma viajem que tivessem realizado. Objetivamos desenvolver a relação entre as 

distâncias, o tempo gasto para percorrê-las e as diversas formas de transportes que podem utilizar 

para percorrer tais espaços.  

Esse ponto foi de extrema importância, principalmente no tocante ao trato com 

alunos de cidades diferentes, pois auxiliou no entendimento de onde se localizam as cidades, qual 

o tempo gasto para se locomover de uma a outra e quais as formas de transportes que podemos 

utilizar para tal e ainda, quais as formas de transportes utilizados ao longo do tempo, como é o 

caso dos animais de tração como cavalos e mulas, posteriormente o trem e finalmente o 

automóvel seguindo por percursos pré-definidos de asfalto. 

Utilizamo-nos, então de fotos e recortes de jornais selecionados previamente que 

foram manuseados pelos alunos. Situadas em diversos espaços temporais e ambientes das 

cidades, esse material auxiliou consideravelmente em  um melhor entendimento das diferentes 

formas de se morar e viver nas cidades ao longo dos anos. 

Por final, cada sala confeccionou uma carta falando sobre sua cidade e sua escola. 

Estas cartas foram trocadas e lidas pelos alunos, como forma das próprias crianças se 

comunicarem, ensinarem e aprenderem com pessoas de uma mesma faixa etária, porém situadas 

em locais diferentes. Esta dinâmica possibilitou um intercâmbio com um ambiente situado em 

espaços diferentes, mas que englobam realidades próximas, que são as realidades de alunos de 
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uma mesma série em cidades diferentes, mas que têm uma aproximação de interesses e mesmo 

de convívio dado ao contato direto entre as cidades de Franca e Ribeirão Preto. 

Aula 4: 

O próximo passo seria finalmente uma aula que apresentasse a ligação mais 

consistente entre os dois temas explorados anteriormente. O objetivo desta atividade era a busca 

por elementos de ligação entre as turmas das duas cidades. 

Esse foi o momento onde os dois estagiários atuaram de forma conjunta dentro de 

ambas as salas de aula, evidenciando principalmente as questões relativas aos transportes e os 

elementos de ligação entre as cidades de Ribeirão Preto e Franca. Utilizamos as linhas do tempo 

já traçadas com o intuito de demonstrar fatos históricos que apresentam seus reflexos ainda hoje e 

que podem ser situados no tempo nas duas cidades, como por exemplo, as datas de fundação das 

cidades, os caminhos dos bandeirantes que fundaram as cidades nos seus caminhos para as 

minas e onde se localizam o estado de Goiás, a ferrovia, os aeroportos e as estradas de rodagem. 

Para tanto, iniciamos as aulas com as leituras das cartas para ambas as salas, 

seguindo com explicações sobre características importantes que tenham sido levantadas pelos 

próprios alunos, somando ainda com o levantamento de questões que por ventura não foram 

citadas nos textos dos alunos, porém com importância primária para um maior entendimento 

acerca das ligações e relações existentes entre as cidades trabalhadas.   

Aula 5:  

Finalmente, após percorrermos todos os caminhos acima descritos, pudemos 

adentrar o tema do Patrimônio Histórico Edificado em ambas as cidades. 

Realizamos nesse momento a junção dos três pontos trabalhados, a Linha do 

Tempo, o Espaço e a Paisagem. A partir daí pudemos expandir para os alunos as idéias de 

identidade e pertencimento, conseguidos através da utilização de monumentos que estão 

presentes no cotidiano de ambas as cidades. Realizando a busca por semelhanças e diferenças, 

utilizando a paisagem como um elemento explicativo e implícito no processo de percepção da 

criança.     

Com os conceitos de espaço e tempo já introduzidos, pudemos trabalhar com os 

diferentes tempos notáveis no espaço da cidade, traçando paralelos entre as idades identificadas 

nas linhas temporais e posteriormente inserindo as construções nessas linhas, o que nos deu a 

possibilidade de situar esses monumentos entre os tempos apresentados aos alunos através do 
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patrimônio edificado ainda presente na paisagem e que forma o mosaico cultural dos centros 

urbanos modernos. 

Esta atividade deu fechamento as atividades propostas em aula, contemplando 

todas os objetivos propostos no projeto.  

Expostos os caminhos utilizados para inserir o tema do patrimônio cultural aos 

alunos, comentamos posteriormente os resultados obtidos e os conteúdos apreendidos através do 

projeto, seja em sua realização ou através dos ensinamentos que esses alunos nos passaram no 

tocante a sua aprendizagem, desenvolvimento e ao ensino da História, além das inúmeras 

surpresas encontradas ao longo do percurso. 

As cidades de Ribeirão Preto e Franca 

A realização do projeto mostrou-se extremamente frutífera, principalmente na 

percepção das diferenças expostas nas próprias escolas que serviram de campo para nossa 

experiência. Tal diferenciação em si, já ensina-nos muito a respeito das percepções de indivíduos 

localizados em espaços distintos, porém inseridos em um mesmo espaço temporal. 

Já o espaço recortado como referencial do projeto, as cidades de Ribeirão Preto e 

Franca, concebem aglomerados urbanos de papel significativo no cenário nacional, sendo a 

primeira considerada a capital brasileira do Agronegócio e Franca a do Calçado. Desta forma, 

além de seu devido valor, são para a região nordeste do Estado, centros urbanos de importância, 

além de possuírem ligações próximas tanto física, quantos nas questões de interesses e serviços. 

Enfocamos, então, no decorrer do projeto, essa questão regional sempre em 

contrapartida com a cidade de São Paulo como o foco irradiador da ocupação - colonização do 

interior. Optamos por trabalhar com a evolução dos transportes, ou seja, como chegaram os 

homens até a “boca do sertão”. Entender a evolução dos transportes, partindo das infindáveis 

caminhadas ou caminhos percorridos sobre o lombo de animais ou usando de tração animal, a 

locomotiva que rangia nos trilhos rumo ao interior, até o automóvel e as inúmeras auto-estradas 

que rasgam o solo de todo o país, sobretudo do interior de São Paulo. Partindo da temática dos 

transportes, foi possível transitar pelo objetivo de comparação entre essas duas cidades, tendo 

ainda a cidade de São Paulo em contrapartida. Ribeirão Preto e Franca puderam ser situadas nos 

diferentes tempos históricos e apresentadas aos alunos não de forma excludente, mas dentro de 

um sistema sócio-econômico e de conseqüências culturais e materiais.  

As ocupações dos espaços urbanos foram o ponto central para a discussão em sala 

de aula. Assim, graças às localizações tão distintas das escolas pudemos aproveitar suas 

localidades para um melhor entendimento dos processos de ocupação do solo. Dizemos isso, pois 
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a escola Municipal “Domenico Pugliesi” de Franca está localizada em um ponto da periferia da 

cidade onde a poucos metros das salas de aula observa-se  todo o bucolismo de antigas 

plantações de café e sítios, bem como os pastos e a retorcida vegetação resistente, onde inclusive 

residem alguns alunos.  

Já a escola “Antônio Diedrichsen” da cidade de Ribeirão Preto se situa num dos 

mais antigos bairros da cidade, o Campos Elísios, e também um dos mais populosos, cravado 

próximo à região central da cidade. 

A paisagem diferenciada das escolas foi um dos temas que mais despertou o 

interesse dos alunos, principalmente quando apontamos para os alunos a diferenciação entre as 

zonas rurais e as zonas urbanas. O simples fato de nomear tais diferenças despertou a 

curiosidade dos alunos, principalmente no caso de Franca, onde alguns alunos habitavam no 

ambiente rural, em pequenas chácaras próximas aos arredores da escola. Esse caso contribuiu de 

forma enriquecedora para a percepção das diferenças das paisagens percorridas ao longo do 

trajeto que as crianças realizavam de suas casas até a escola, principalmente quanto as 

referencias totalmente diversas, não sendo mais prédios, lojas, casas, ruas e avenidas, mas sim 

caminhos de terra chamados por eles de “trio” e pontes sobre pequenos rios que cortam 

plantações e velhos galpões de sítios e chácaras. 

Em contrapartida, em Ribeirão Preto as descrições dos espaços dos itinerários dos 

alunos de suas casas à escola, apresentam sempre a menção ao sistema viário, como “ruas”, 

“travessas” e “avenidas”, tendo como referência principal  lojas e estabelecimentos comerciais ou 

prestadores de serviços, e eventualmente igrejas ou escolas. Assim, está nítida a força do colorido 

das fachadas e letreiros, que marcam de forma significativa o próprio sentido de orientação destes 

alunos.   

3.  OS RESULTADOS E AS CONCLUSÕES OBTIDAS:  

O simples fato da comunicação dos alunos com pessoas da mesma idade, porém 

situadas em espaços diferentes, foi o ponto primordial do projeto. Cada relato desses alunos 

revelava uma percepção de seu tempo. Por outro lado a comunicação entre eles foi um 

significativo recurso, que ao nosso ver auxiliou no entendimento da noção de espaço, despertando 

nas turmas uma empolgação muito grande por estarem em contato com outros alunos de sua 

idade e série, aguçando a curiosidade inerente das crianças no sentido da descoberta do novo. 

Os caminhos da preservação passam necessariamente pelo conhecimento da 

população dos edifícios e monumentos que se relacionam à cultura material de determinada 

localidade. O conhecimento pode possibilitar uma reação afetiva ou degenerativa em relação ao 
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bem, observada na quantidade de pichações e ações de vandalismo em uma infinidade de 

monumentos erguidos ao passado. Em contrapartida, quando existe uma identificação com esse 

bem patrimonial há assim uma afinidade que se transforma em respeito e até admiração. No 

decorrer deste projeto pudemos aferir que o conhecimento e a prática de preservação do 

Patrimônio Cultural Edificado pode começar na sala de aula, estendendo – se pela prática da 

cidadania. 

Nos meses em que mantivemos contato com os alunos observamos que de uma 

determinada maneira, pudemos ambientar os alunos em meio à multiplicidade de formas e culturas 

em geral que se entrelaçam na miscelânea das cidades brasileiras. Nosso trabalho deu subsídios 

aos educando para que se sentissem parte desse meio e, mais além, que se percebessem 

agentes e atores dessa realidade que os circunda, deixando de lado o sentimento de espectadores 

do mundo e sentindo-se como cidadãos que tem o poder de transformação, isso, através do 

conhecimento, pois é conhecendo que se cria a visão crítica para a mudança. 

Ao término deste trabalho consideramos que o Patrimônio Cultural é ainda um 

território pouco explorado no Brasil. A falta de estudos dentro das academias e o desconhecimento 

do trabalho de Organizações Não Governamentais ao longo de todo o país, além da atuação 

tímida dos órgãos de preservação nas esferas federais, estaduais e municipais fazem com que 

cada vez mais os monumentos brasileiros sejam relegados a um segundo plano, quando não a 

própria sorte. Nossos monumentos encontram-se sempre abaixo dos interesses políticos e 

econômicos, colaborando para que cada vez mais se conheça menos sobre nosso país e seu 

vasto Acervo Cultural. Assim, pretendemos de uma forma sucinta levar essa nossa análise para o 

maior número possível de pessoas, tendo em considerações que não somos somente 

historiadores, mas antes de qualquer coisa, educadores. Percebemos que parcela da população 

se cansou de esperar o Estado e resolveu pelo exercício de seu Direito à Memória e ao usufruto 

da tão aclamada cidadania. 

É neste sentido que o papel do educador, aqui especificamente do professor de 

História, se faz fundamental, propondo ações, projetos e temas que contemplem as inúmeras 

realidades sociais, políticas e históricas que cercam a vida dos indivíduos desde a mais tenra 

idade.  

Muito ainda tem de ser feito, espaços a serem buscados e preservados. O caminho 

é longo e tortuoso e muitas vezes as condições diversas nos fazem parar e rever as 

possibilidades, mas o projeto de um país que respeita seu povo e sua cultura em todas as 

instâncias, do social ao político, do econômico ao cultural, da tradição à modernidade, faz-nos 
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rever e repensar a necessidade de um projeto que encampe essa temática, se faz profundamente 

necessário e oportuno, principalmente no contexto da educação.  
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