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OBJETIVOS 

• Distinguir Patrimônio Imaterial do Patrimônio Material; 
• Identificar o patrimônio Imaterial como fonte de conhecimento do modo de vida de 

um grupo social; 
• Valorizar o Patrimônio Imaterial local; 
• Propor elementos para uma metodologia de trabalho em sala de aula, com o 

patrimônio imaterial, na perspectiva da Educação Histórica. 
 
 
ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 
 Elementos da Educação Histórica serão utilizados para o desenvolvimento do tema: 
investigação dos conhecimentos prévios, utilização de documentos/fontes tratados como 
evidências – a pesquisa empírica dos saberes, celebrações, formas de expressão para, através 
da empatia estabelecer relações de temporalidade e possibilitar uma visão multiperspectivada 
da História, e também a narrativa: composições plásticas e textos históricos com 
argumentação. 
 Linguagens utilizadas: oral, audiovisual, escrita e plástica. 
 
 

Para investigar seus conhecimentos prévios referentes ao Patrimônio Imaterial, que 
possibilitará uma melhor qualidade na intervenção de seu professor, responda as seguintes 
perguntas por escrito:  
                                                              
 
• Você acredita ser importante preservar conhecimentos do modo de fazer as coisas 

(como receitas culinárias, artesanato, etc.), crenças, músicas, brincadeiras, que seus 
pais ou pessoas com quem você convive aprenderam com seus antepassados? Por quê? 

• Você conhece algum saber – artesanato, culinária, brincadeira, crença, causo, música, 
modo de fazer alguma coisa,  celebração- ritual, festa, ou outra manifestação cultural 
que seus pais ou pessoas que você convive aprenderam com seus antepassados? O 
quê? 

 
 

Após análise e categorização das respostas pelo seu professor, participe da discussão com 
seus colegas, para perceber a diversidade de respostas. É importante que você saiba que os 
questionamentos que respondeu se referem ao chamado “Patrimônio Cultural Imaterial”. No 
entanto, é preciso situá-lo em relação às outras categorias de patrimônio: o Natural e o 
Material. Com essa intenção, leia o texto Patrimônio Cultural. 

Após a leitura, participe da discussão sobre o tema com perguntas orais e esclarecimentos 
com a intervenção de seus colegas e professor. Depois realize a atividade com as imagens. 



 
             
                                                   
PATRIMÔNIO CULTURAL 
 Cultura é o modo de viver das pessoas. É o conjunto de padrões de comportamento, 
crenças, conhecimentos, costumes que distinguem um grupo social. Evolui no decorrer do 
tempo e indica o modo de vida de um povo. 
 Aurélio Buarque de Holanda define Patrimônio como herança paterna, bens de 
família. 
 Partindo desta definição, podemos dizer que como nação, compomos uma grande 
família, de quem herdamos tudo o que temos à nossa volta e que vamos deixar aos nossos 
descendentes. Sejam objetos sólidos (tangíveis) ou abstratos (intangíveis, como o saber, o 
fazer, o conhecimento transmitido de geração em geração). 
 Patrimônio cultural então, é o conjunto de bens culturais de uma sociedade, 
acumulados no decorrer do tempo. 
 Assim, podemos dividir o patrimônio em 3 grandes categorias: 
- O Natural – que são os elementos pertencentes à natureza, ao meio ambiente, Ex: as 
cachoeiras, os rios, as matas, os animais, etc. 
- O Material – que são os bens móveis que podem ser transportados tais  como objetos de arte, 
documentação histórica escrita, fotografias, artefatos, etc., e os bens imóveis como os 
edifícios, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais. 
-  O Imaterial – É todo o conhecimento do homem aplicado no meio em que vive. É o saber, o 
fazer , o expressar. Por ex: o polir a pedra, o cortar uma árvore, o transformá-la em outro 
objeto . Enfim, todas as técnicas que envolvam o conhecimento humano. São os bens 
intangíveis. Neste grupo incluem-se também os usos e costumes, as crenças, as músicas, as 
danças, as receitas culinárias, as brincadeiras, as festas e a religiosidade. 
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                     Sítio Arqueológico: Local onde existem 
                                                                                     vestígios da presença de povos antigos. 
 
                                                                                                                                                            
                                                        Texto adaptado da cartilha Preservação do patrimônio cultural, 

produzida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN, 10ª Superintendência Regional/Paraná. Curitiba, 2007. 

                                                                                                                                                             
 
 
 
A UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 

define o Patrimônio Imaterial como as práticas, representações, expressões, conhecimentos e 
técnicas- junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhe são associados – que 
as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio imaterial é transmitido de geração em 
geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, 
de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 
continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana.                                                                                                                       
 
 
 



 
 
 
              Nas figuras abaixo classifique o bem cultural em natural, material móvel, material 
imóvel ou imaterial. 

                
1                                              2                                              3 
 ....................................          .................................                ................................                              
 

          
4                                          5                                            6 
......................................       ......................................       ...................................... 
 

                    
7                                                    8                                      9 
 
...............................                   ...................................            .................................... 
             

 
FORMAS DE PRESERVAÇÃO 
Você já pensou que todos os bens culturais, podem estar comprometidos ao 

desaparecimento, se ninguém cuidar deles, preservá-los? 
             Segundo o dicionário Houaiss, preservar é por ao abrigo de algum mal, dano ou 
perigo; defender; resguardar; não destruir; conservar; salvar. 
 Atualmente se preserva um bem cultural não só pelo valor estético, arquitetônico ou 
histórico. Ele é preservado se tem significação para a comunidade em que está inserido e se 



essa preservação possibilita a melhoria da qualidade de vida e contribui para a construção da 
identidade cultural de seus moradores.( ORIÁ, 2002) 
 
       Existem dois caminhos principais para a preservação: 
1. Através da educação- todas as atividades que visem a conscientização da comunidade, 
direcionando-a ao conhecimento de si própria e de seus valores como um todo. 
2. Pela ação do estado por meio da legislação.(IPHAN, 2007) 
 
 
  O QUE A NOSSA LEGISLAÇÃO MENCIONA A RESPEITO DO PATRIMONIO     
CULTURAL? 
           Leia as informações e os textos a seguir para depois analisá-los, trabalhando os 
quadros: 
                                                                                 Banco de Palavras: 

Arqueológico: muito velho, antiqüíssimo. 
Estático: Sem movimento. 
Constituição: Conjunto de leis 
fundamentais que regem a vida de uma 
nação 
Ecológico: Relativo à ecologia- ciência que 
estuda as relações entre os seres vivos entre 
si e o meio no qual vivem. 
Paleontológico:: Relativo à paleontologia. 
Ciência que estuda as formas de vida em 
períodos geológicos passados, a partir dos 
seus fósseis. 
Sítio: Qualquer pequena área de um país, 
região ou cidade; qualquer lugar, local;                                                                                
Tombar: Amparar, preservar através de leis 
que impedem a destruição, desintegração 
e/ou descaracterização de um bem móvel ou 
imóvel 
                                                     

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no artigo 216,   
Seção II – DA CULTURA: 
 Constituem patrimônio cultural brasileiro 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; 
                III- as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
                IV- as obras, os 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 ou científico. 
Segundo a Constituição Federal de 1988, a proteção do Patrimônio Cultural é de 

responsabilidade da União, dos Estados e dos municípios. Assim sendo, existe legislação 
própria que protege e ampara este patrimônio. 

 
  



 
 
 
  A proteção do patrimônio material dos bens móveis e imóveis é regida pelo Decreto-

Lei 25/37, de 30/11/1937 que institui o IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, como órgão federal que controla e fiscaliza o Patrimônio Cultural brasileiro. A 
forma legal de se proteger um bem móvel ou imóvel é por meio do tombamento. Tombar não 
significa desapropriar. O indivíduo continua sendo proprietário, podendo vender o bem ou 
alugá-lo, desde que este continue preservado. Portanto “tombar” é proteger através de 
leis.Esta proteção não significa obrigação do Estado em manter o bem. Esta atribuição 
continua sendo dever do proprietário. 

                                                     Texto adaptado da cartilha Preservação do patrimônio cultural, produzida pelo 
                                                                       IPHAN- 10ª Superintendência Regional/PR, 2007 
  

 
 
 

  A proteção do Patrimônio Imaterial é regida pelo Decreto nº 3551 – 4/8/2000, que 
institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e cria o Programa Nacional de 
Patrimônio Imaterial.. A forma legal de proteção do Patrimônio Imaterial é por meio do 
Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial. 

            I- Livro de Registro dos Saberes: modos de fazer ou conhecimentos enraizados no cotidiano   
das comunidades, o conhecimento das técnicas e matérias primas que identificam um grupo 
social ou uma comunidade; 

            II- Livro de Registro das Celebrações- rituais e festas que marcam a vivência coletiva do 
trabalho, da religiosidade, do entretenimento, da civilidade e de outras práticas da vida social. 

            III- Livro de Registro das Formas de Expressão: formas não lingüísticas de comunicação 
associadas a um determinado grupo ou região, traduzidas em manifestações cênicas, lúdicas, 
plásticas ou literárias. 

            IV-Livro de Registro dos Lugares: espaços onde ocorrem práticas culturais coletivas de 
naturezas variadas, tanto cotidianas quanto excepcionais, que constituem referência para a 
população. 

             
             Conforme o Parágrafo 3º de Decreto, outros livros poderão ser abertos para a inscrição de 

bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro que não se 
enquadrem nos livros definidos acima. 

               
                                                                                                    Disponível em: www.cultura.gov.br 

 
 

Enquanto que no patrimônio material os bens são tombados para garantir sua 
preservação e não descaracterização, no imaterial, apesar de serem registrados, não se pode 
garantir a sua continuidade, uma vez que é transmitido  de geração em através da oralidade e 
está sujeito às mudanças impostas pelo cotidiano das pessoas. 

Com base na leitura realizada sobre os textos referentes à legislação do patrimônio 
cultural brasileiro, discuta o assunto com seus colegas e professor. A seguir preencha os 
quadros que se seguem: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
QUADROS DE ANÁLISE REFERENTE À LEGISLAÇÃO DO PATRIMÕNIO  
CULTURAL 
 

 CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

PATRIMÔNIO 
MATERIAL 

PATRIMÔNIO 
IMATERIAL 

ANO DA 
LEGISLAÇÃO 

   

Nº DA LEI OU 
DECRETO 

   

PRINCIPAIS 
IDÉIAS 
 
 
 
 

   

 
 

 MATERIAL IMATERIAL 
FORMA LEGAL DE 
PRESERVAÇÂO DO 
PATRIMÔNIO 
 
 

  

 
 
 
 
CONFORME OS LIVROS DE REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL, CITE 
EXEMPLOS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS  
 

SABERES CELEBRAÇÕES FORMA DE 
EXPRESSÃO 

LUGARES 

    
    
    
    
 
 
 

Sugestão: Pesquise em seu município se há uma legislação específica sobre o 
patrimônio cultural municipal e se é aplicada. Consulte o nº da Lei, quando foi publicada, se 
a Lei é praticada, que patrimônio cultural é contemplado. 

 
 
 



     ALGUNS EXEMPLOS DO PATRIMÔNIO IMATERIAL REGISTRADOS NO BRASIL 
 
Os audiovisuais são fontes documentais para o conhecimento da História. Os 

conteúdos dos vídeos expressam a visão de quem os produziu. A pessoa, ou instituição que 
produziu  os vídeos, selecionou algumas partes, cortou outras de acordo com a sua intenção. 

Os 4 vídeos a serem apresentados, correspondem cada um, a uma das categorias de bens 
culturais de natureza imaterial citados no Decreto 3.551 de 4 de agosto de 2000 .Cedidos pelo 
Departamento do Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional/IPHAN/Brasília, estão disponíveis no portal dia a dia educação da SEED,  
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br (procurar em educadores - TV multimídia / Pendrive-
Pesquisa por disciplina- vídeos - Sociologia). 

1. Panelas de Barro – uma tradição capixaba, duração de 4 minutos (versão reduzida). 
2. Círio de Nazaré (e bens Associados), duração de 4 minutos (versão reduzida). 
3. Kusiwa – o caminho do Risco, duração de 4 minutos. 
4. A cachoeira sagrada de IUARETÊ, duração de 11 minutos. 
Após assistir cada vídeo, procure comentar com seus colegas e professor sobre a 

manifestação cultural expressada, o modo de viver das pessoas, a impressão que as imagens e 
as falas dos personagens causaram nos ouvintes. A seguir responda o quadro abaixo: 
 
ATIVIDADES SOBRE OS VÍDEOS 
 VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 VÍDEO  4 
Nome do vídeo    

 
 

Quem produziu     
Manifestação 
cultural destacada 

    

Data que foi 
produzido 

    

Local da 
manifestação 
cultural 

    

Como são as 
pessoas que 
participam dessa 
manifestação 
cultural?  

    

A que Livro de 
Registro do 
Patrimônio 
Imaterial se refere 

    

Qual vídeo que 
mais chamou sua 
atenção? Por quê? 

    

 
 

Obs: No portal dia a dia educação, citado acima, estão disponíveis os Cd-Rom com as 
versões eletrônicas dos Dossiês publicados pelo IPHAN/Brasília sobre os Bens Registrados: 
Círio de Nazaré, Arte Kusiwa, Paneleiras de Goiabeiras e Samba de Roda (Vídeos e 
Dossiês).Também se encontra o Cd-Rom A Lapa e o Tropeirismo (procurar em educadores- 
TV Multimídia-Pendrive- pesquisa por disciplina-vídeos-História), cedido pelo IPHAN/PR, 
que reúne as quatro categorias do patrimônio imaterial. 



 
            INVESTIGAÇÃO JÁ REALIZADA EM ESCOLAS 

Para se preservar não há necessidade de se tombar tudo do patrimônio material, ou de 
se registrar tudo nos livros específicos do patrimônio imaterial. 

A preservação é fundamentalmente assegurada pela própria comunidade, sendo fruto 
de seu sentimento. 

“A comunidade é a melhor guardiã de seu patrimônio” – Aloísio Magalhães. 
   Em vista disso, a preservação dos saberes, tradições, costumes, crenças, causos, 
presentes em nossas famílias ou comunidades são de grande importância para nossa 
referência de identidade. 

Uma pesquisa realizada em novembro de 2007, nas 5ªs e 8ªs séries em 4 escolas de 
ensino fundamental de Araucária1 uma pública central urbana, uma particular central urbana, 
uma pública de bairro e uma pública rural, revelou que muitos alunos aprenderam diversas 
receitas culinárias caseiras, chás medicinais, brincadeiras, artesanato, modo de fazer as 
coisas, crenças, celebrações  e outros costumes e saberes, por estarem guardados como 
herança em sua famílias .São exemplos de patrimônio imaterial que nos auxiliam a entender 
o modo de vida de um povo. 

A transcrição das perguntas e algumas respostas contribuem para a reflexão da 
importância da preservação do patrimônio imaterial. 
 A primeira pergunta da investigação foi: “Você acredita ser importante preservar 
conhecimentos como receitas de culinária, artesanato, crenças, modo de fazer as coisas, 
músicas, brincadeiras, que seus pais aprenderam com seus avós ou pessoas mais velhas? 
Justifique”.  A maioria das respostas foi afirmativa, para passar para outras gerações. : 

-“Sim. É interessante os mais novos aprenderem com os mais velhos”. (Aluna de 5ª 
série, Escola Dias da Rocha). 
 - “Sim. Para mostrar como eram as coisas antigas”. (aluna da 8ª série, Escola Dias da 
Rocha). 
 - “Sim. Para passar para outras gerações”. ( aluna 8ª série, Escola Dias da Rocha). 
 - “Sim. Porque estes conhecimentos estão se acabando” (aluna de 8ª série, Escola 
Maria Aparecida Saliba Torres). 
 -“Eu acho importante. Porque as coisas que você aprende vão ser utilizadas... e para 
mostrar para as pessoas mais novas como era a vida bem antes delas nascer”. ( Elton, 8ª 
série, Escola Maria Aparecida Saliba Torres). 
 -“Sim para a cultura da família continuar e não acabar” (aluno da 5ª série da Escola 
Vicentina Sagrado Coração de Jesus). 
 A segunda pergunta: “Como você poderia contribuir com os conhecimentos que 
passaram de pai para filho em sua família, quando seu professor ou professora de História 
for trabalhar em sala de aula? A maioria das respostas foi no sentido de compartilhar os 
conhecimentos da família com os colegas. Alguns exemplos: 
 - “Eu poderia contribuir passando o que sei para meus colegas de aulas e eles 
passam o que sabem para mim” (João, 5ª série, escola Maria Aparecida Saliba Torres). 
 -“Trazendo meus conhecimentos, depoimentos das pessoas mais velhas que me 
ajudaram a conhecer a vida antiga”. (Maria Janaina, 5ª série, Escola Maria Aparecida 
Saliba Torres). 
 -“Falando sobre os costumes e crenças da família”. (Kátia, 8ª série, escola maria 
Aparecida Saliba Torres). 

                                                
1 Município da Região Metropolitana de Curitiba, com área de 400,85 Km² e população de aproximadamente 
120 mil habitantes. Na década de 1970, com a industrialização, a população urbana passou a superar a rural com 
a vinda de migrantes de vários pontos do país e a economia que se baseava na agricultura e pecuária passou a ser 
predominantemente industrial/urbana. 



 A terceira pergunta: “Desenhe ou escreva um conhecimento que você aprendeu com 
seus pais como receita culinária, chás, brincadeiras, artesanato, crenças, causos, músicas, 
modo de fazer alguma coisa” Houve uma grande diversidade de respostas, abrangendo 
diversas manifestações culturais: 
 
caseiro que serve para gripe. No xarope vai mel, chá de limão...” (Jhenifer, 8ª série, Escola 
Maria Aparecida Saliba Torres). 
 -“Minha avó me ensinou a fazer bonecos de argila, panelas, etc. (Valquíria, 5ª série, 
escola Ana Maria Vernick Kava). 
 -“Eu aprendi a falar algumas palavras em polonês”. (aluno da 8ª série, Escola Ana 
Maria Vernick Kava). 
 -“Aprendi muitas lendas, como da mula sem cabeça”. (aluno de 8ª série, Escola Ana 
Maria Vernick Kava). 
 -“Fazer carrinho com latas”( aluno da 5ª série, Escola Vicentina Sagrado Coração 
de Jesus). 
 -“Eu aprendi fazer peteca e a jogar é claro”.(aluna da 8ª série Escola Ana Maria 
Vernick Kava). 
 -“ O conhecimento de na noite de natal, arrumar o pinheirinho de Natal ao lado de 
uma mesa, com alimentos como peru, ervilhas, etc. e após a meia noite, abrir os presentes e 
jantar. ( aluna da 8ª série, da Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus) 

-“O chimarrão foi um dos costumes que foi passando das gerações em minha família. 
Mas também tem outras crenças, como seguir a religião católica, etc.”(aluna da 5ª série da 
escola sagrado Coração de Jesus). 

A última pergunta:”Você achou interessante responder essas perguntas?Justifique. A 
maioria das respostas foi afirmativa: 

-“Sim. Porque deu para relembrar algo do meu passado que eu tinha 
esquecido”(aluna da 5ª  série, escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus). 

-“Sim. Porque lembra de antigamente como eram as brincadeiras, receitas culinárias, 
músicas, causos, artesanato (aluna da 5ª série, Escola Vicentina sagrado Coração de 
Jesus). 

-“Sim, pois trazem lembranças boas das histórias que meus pais me contavam”. 
(aluno da 8ª série da Escola estadual Dias da Rocha). 

-“Sim porque é interessante compartilhar a experiência do passado que nossos pais 
tiveram”. ( aluna da 5ª série da escola Vicentina sagrado Coração de Jesus). 

-“Sim porque estou falando um pouco de mim”. (aluno da 5ª série da Escola 
Vicentina Sagrado Coração de Jesus). 

-“Sim porque expressei a cultura que foi passada por minha família para mim” 
(aluna da escola sagrado Coração de Jesus). 

-“Sim porque nos faz pensar sobre o passado”(Jussara, 8ª série, escola maria 
Aparecida Saliba Torres). 

-“Eu achei bom, pois é muito dífícil encontrar pessoas que se interessam por coisas 
que nossos pais faziam quando criança, do que brincavam, as músicas que tinha, 
etc.(Jéssica, 8ª série, escola Maria Aparecida Saliba Torres). 

 
 
  Certamente no meio em que você convive existem muitos saberes, crenças, 
manifestações culturais que contribuem para entender o modo de vida das pessoas. Investigue 
utilizando a ficha da coleta de dados a seguir junto às pessoas de seu convívio o patrimônio 
imaterial existente e que considere relevante. 

 



Sugestão para a ficha de coleta de dados: (Se houver mais de uma manifestação cultural 
registrar em outra ficha)  
COLETA DE DADOS REFERENTE AO PATRIMÔNIO IMATERIAL LOCAL 
1. Nome do(da) entrevistado(a):................................................................................................... 
2. Idade:....................................................................................................................................... 
3. Endereço:................................................................................................................................. 
4. Data:........................................................................................................................................ 
5. Categoria ou tipo de manifestação (saber, celebração, expressão cultural, lugar):.................. 
6. Descrição do saber, celebração, expressão cultural ou lugar (se necessário ocupe outra folha 
para continuar a descrição):................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
7. Com quem aprendeu essa manifestação cultural?.................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
8  Quando? (Se possível ano):...................................................................................................... 
9. A família ou comunidade ainda mantém esse costume, tradição? Por quê? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Imagem do patrimônio imaterial descrito (opcional): 
 
 
 
 
 
 
 
Eu (nome de quem concedeu a entrevista)...................................................................., autorizo 
a utilizar a entrevista por mim concedida, para fins de pesquisa ou futuras publicações de 
cunho educativo/cultural 
.........................................................................................                data:...................................... 
Assinatura (de quem concedeu a entrevista)                                                                                  
Aluno(a) responsável pelo preenchimento da ficha:....................................................................  
Escola:.............................................................................................................Série:....Turma:.....                        
 



 
 Não traga manifestações culturais copiadas de outras fontes, como por exemplo, 

receitas culinárias copiadas de livros de receitas que não fazem parte da tradição da família ou 
da comunidade. Nesse caso é preciso entender que a receita caseira é o foco do patrimônio 
imaterial, pela tradição que tem na família ou na comunidade. O exemplo pode se repetir com 
outras manifestações. Não se trata, portanto de pesquisa abstrata sobre o patrimônio imaterial, 
mas de exemplos concretos presentes nas famílias e comunidades. 

Para socializar os dados coletados nas entrevistas, reúna-se com seus colegas em 
equipes para trocarem as experiências e produzirem uma narrativa única sobre as 
manifestações pesquisadas, classificando-as conforme o Livro de Registros da Legislação: 
Saber, Celebração, Expressão Cultural ou Lugar. 

 
Sugestão: Arquivar na biblioteca da escola os registros coletados, conforme os Livros 

de Registros indicados pela legislação (Decreto nº 3.551 – 4/08/2000). Estas fichas poderão 
ser utilizadas em outros momentos como fontes primárias no estudo do modo de vida das 
comunidades. 
 

Você já pensou que muitos dos saberes das 
nossas comunidades estão se perdendo e 
sendo substituídos por saberes alheios que 
não têm relação com nossa identidade, 
nosso modo de vida?                                                                            

 
 

COMUNICAÇÃO: O Patrimônio Imaterial pode auxiliar na aprendizagem de História. 
São fontes que podem auxiliar a entender o modo de vida de um povo expressados nos seus 
costumes, crenças, alimentação, celebrações, músicas, modos de fazer, rituais, lugares. 
Baseado nisso, os dados coletados na sua família e comunidade, são fontes primárias.. Em 
equipe, façam duas composições plásticas (cartazes): um sobre o modo de vida de sua 
comunidade e outro referente às outras comunidades vistas durante as aulas.  
 
 
 

Após as explicações pelo seu professor sobre a confecção dos cartazes, discutam a 
possibilidade das equipes trazerem pessoas da comunidade para falarem sobre seus saberes, 
como aprenderam, como fazem, se mudaram o jeito de fazer, contar causos, falarem sobre 
celebrações ou outro aspecto do patrimônio imaterial. Observar para que as apresentações 
ocorram em uma ou duas aulas apenas. Fique atento quanto à recepção e atenção ao 
convidado ou convidada, se houver. Combinar com o (a) convidado (a) o tempo para 
exposição do assunto e detalhes da apresentação. 

Providenciar junto à direção um documento escrito agradecendo à pessoa que for 
prestar o depoimento. Se houver apresentações das pessoas da comunidade, poderão ser 
convidadas outras turmas para o evento, conforme o espaço disponível. 

Nesse dia, entregue ao seu professor os cartazes elaborados para que sejam colocados 
no mural da escola. Registrar o evento com fotos para posterior fixação no mural da escola e 
posterior guarda no arquivo da biblioteca ou álbum de fotografias da escola. 
 
 

 
 
 



FINALIZAÇÃO: 
Para investigar as mudanças que ocorreram nas suas idéias históricas responda 

individualmente, por escrito, as seguintes perguntas: 
          
1. Como você contaria para alguém o que é o patrimônio imaterial? 
2. Você acha que sua comunidade tem saberes importantes para serem preservados? Quais? 
3. Justifique a resposta 2. 
4. Se você concorda que têm saberes importantes em sua comunidade, como poderiam ser 

preservados? 
5. Como você agiria se uma pessoa de sua comunidade que aprendeu a fazer macarrão com 

os antepassados da família fosse proibida de fazer o macarrão? 
6. Você está passeando e vê alguém fazendo artesanato. Qual a sua reação? Pára e se 

interessa em ver? Prossegue, pois isso é bobagem? 
7. Você pretende transmitir para seus filhos os saberes que aprendeu com as pessoas mais 

velhas com quem convive? Por quê? 
8. Em que década seus avós eram jovens?Faz de conta que você está vivendo na época que 

seus avós tinham a sua idade. Quais seriam suas atividades de lazer? O que faria para seu 
entretenimento? 

9. Esse trabalho de pesquisa  contribuiu para você entender melhor o modo de vida de sua   
      comunidade? Por quê? 

 
 
 

Após análise e categorização pelo seu professor, participe de uma nova 
discussão para permitir que você reflita nas mudanças que ocorreram em suas idéias 
históricas e avaliar como se realizou ou não o conhecimento. Se necessário, pode 
haver nova intervenção, do professor. 
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            FONTE DOS VÍDEOS: 
Vídeos (DVDs e CDs)  cedid.os pelo Departamento do Patrimônio Imaterial do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Brasília, em janeiro de 2007, 
para serem incorporados ao acervo da rede pública de ensino do estado do Paraná: 
Panelas de Barro uma tradição capixaba. DVD. Equipe Documenta. Direção e 
roteiro: Carlos Azevedo, Produção: Cláudio Minare. Duração: 4 minutos (versão 
reduzida). Áudio: Português, Região:ALL- HTSC. 
 



Círio de Nazaré ( e bens Associados). DVD. Direção:Alan K. Guimarães e Walter 
Mario Costa. Roteiro e texto: Januária Guedes.Produção: Alan K. Guimarães, Ana 
Thereza Guimarães, Marcelo Rodrigues, Nilton Chaves e Walter Mario Costa.  
Duração 4 minutos. Áudio: Português. ALL-NTSC. Belém, 2002. 
 
Kusiwa – O Caminho do Risco. DVD. Concepção e roeiro: Dominique T. Gallois. 
Edição: Gianni Puzzo e Marina Wels. Realização: Antares Multimeios. Apoio: 
Ministério da Cultura/ Museu do Índio – Funai. Duração: 3 minutos. Região:ALL- 
NTSC. 
 
A cachoeira sagrada de Iauaretê. DVD. Vídeo de Vincent Carelli. Vídeo nas 
Aldeias. Ministério da Cultura/IPHAN, 12 minutos, 2006. 
 
Círio de Nazaré. Cd-Rom com a versão eletrônica do Dossiê nº1/IPHAN e a versão 
original do vídeo. 
 
Wajãpi. Cd-Rom com a versão eletrônica do Dossiê nº2/Iphan referente à arte 
Kusiwa, e a versão original do vídeo. 
 
Samba de Roda do Recôncavo Baiano. Cd-Rom com a versão eletrônica do Dossiê 
nº 4/IPHAN e vídeo. 
 
Ofício das Paneleiras de Goiabeiras. Cd-Rom com a versão eletrônica do Dossiê 
nº3/IPHAN e a versão original do vídeo 

 
Cd-Rom cedido pela 10ª Superintendência Regional- IPHAN/Paraná: 
A Lapa e o Tropeirismo. Cd-Rom.. Programa Nacional do Patrimônio Imaterial – 
Inventário Nacional das Referências Culturais – Lapa/PR. Realiza Vídeo. IPHAN/10ª 
Superintendência Regional –Paraná. Duração 25 minutos, 2006. 
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