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Resumo 

Este artigo trata da intervenção pedagógica efetuada no Colégio Estadual Gottlieb Mueller na 
cidade de Curitiba, que estabeleceu um caderno didático-pedagógico com a finalidade de 
preservação da memória da educação escolar paranaense, com repercussão de produção e 
soluções de abrangência local, regional e estadual, estimulando os estudantes a conhecer e a 
proteger o patrimônio cultural dos espaços destinados à memória nas escolas estaduais da 
rede pública. De acordo com a proposta abordamos o conteúdo do ensino da arte construindo 
significados nas representações visuais a partir do mapeamento na cidade de Curitiba das 
edificações escolares históricas que passaram pelo processo legal de tombamento por meio de 
mapas digitais. Analisamos os dados coletados pelos alunos sobre a história e a memória das 
edificações selecionadas. Promovemos o intercâmbio entre escolas e aos estudantes 
informações entre as turmas/alunos por meio de e-mail, blog e sites. Usamos outras 
ferramentas, como leituras de mapas, uso do Google mapas, ensaios fotográficos da 
arquitetura e a construções de maquetes (atividade artística tridimensional). Os alunos tiveram 
noções de medida e escalas, enriquecendo o tempo e espaço escolar, além de visita ao 
edifício escolar tombado pelo estado, contribuindo para o desenvolvimento e a mediação de 
leituras estéticas, enfatizando os bens patrimoniais da escola visitada e os processos 
discursivos e artísticos existentes do seu edifício, objetos, obras de arte e mobiliários. Esta 
abordagem atingiu o objetivo que era de ensinar na escola uma perspectiva de concentração e 
irradiação sobre os cuidados com o bem patrimonial e cultural. 

Palavras-chave: Arte; Leituras estéticas; Memória; Mapeamento; Patrimônio cultural 

Summary 

This article discusses the pedagogical intervention in State College Gottlieb Mueller, in the city 
of Curitiba, which established a didactic teaching notebook, contract of pedagogical education 
in order to preserve the memory of the school Paraná Brazil, seeking, impact and production 
solutions for encouraging education local, regional and state students know and protect the 
cultural heritage of memories of spaces in public schools. According to the proposal for the 
content of teaching art in constructing meaning from visual representations of mapping in the 
city of Curitiba historic school buildings that have gone through the legal process of tipping over 
digital maps approach. With this value the collective memory and the mechanisms of perception 
and sensory. Data collected by the students about the history and memory of the selected 
buildings were analyzed. Promote exchanges between schools and students information 
between classes / students through e-mail, blog and websites. We use other tools such as 
reading maps, using Google maps; photo shoots architecture and constructs models (three-
dimensional artistic activity). Students also had notions of measurement and scales, enriching 
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school time and space, before to visit the school building listed by state, contributing to the 
development and mediation of aesthetic readings, emphasizing the assets of the visited schools 
and existing discursive and artistic processes of your building, objects, works of art and 
securities. This approach reached its goal was to teach school in a perspective of concentration 
and irradiation of care and cultural heritage. 

 Keywords: Art; Aesthetic readings; memory; mapping; cultural heritage 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente artigo é resultado de dois anos de pesquisa e estudo 

realizados no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), realizado no 

Estado do Paraná, em constantes encontros e a formação de grupos de 

estudos na Universidade Estadual do Paraná, Campos de Curitiba I – EMBAP 

e Campos de Curitiba II – FAP, em 2013 e 2014, a qual sustenta a proposta do 

projeto de intervenção pedagógica na escola e a elaboração de material 

didático-pedagógico, que tem como foco a divulgação da produção e soluções 

de abrangência local, regional e estadual, estimulando os estudantes a 

conhecer espaços destinados a memórias nas escolas estaduais da rede 

pública, com a finalidade da proteção do patrimônio cultural e preservação da 

memória da educação escolar paranaense. 

  E também com a finalidade de demonstrar a importância do ensino de 

Arte para contribuição no processo de mapeamento e a leitura estética dos 

elementos arquitetônicos e objetos peculiares de cada ambiente escolar 

revisado pelos estudantes do 9ºs anos A, B e C, do ensino fundamental 

durante o ano 2014 do Colégio Estadual Gottlieb Mueller, através da percepção 

e de leituras estéticas no exercício da arte e da cultura e suas relações com os 

resultados educacionais e o intercâmbio entre escolas e estabelecimentos 

públicos tombados de Curitiba e alunos, bem como o propósito de reflexão e a 

sensibilização dos alunos para uma convivência saudável em relação  as 

causas com o patrimônio cultural material e valorização do próprio ambiente 

escolar, buscando resultados de como a memória e as leituras estéticas dos 

prédios históricos dos colégios estaduais de Curitiba contribuem para o 

desenvolvimento artístico estético dos estudantes. 

  É bom acrescentar que em seu trabalho criador o indivíduo utiliza e 

aperfeiçoa processos que desenvolvem a observação, a percepção, a 

imaginação, o raciocínio e o controle da motricidade, para tanto, foram 



consultadas fontes bibliográficas produzidas por autores que trazem a reflexão 

sobre memória e a história, com a utilização da metodologia da história oral, 

bem como autores que abordam a percepção do espaço e a leitura estética no 

ensino de arte.  

O ensino da arte vem se transformando significativamente nos últimos 

anos em uma alternativa de educação com objetivo de priorizar abordagens 

significativas e interdisciplinares, desenvolvido a partir de coleta de 

informações por meio de apontamentos para a construção individual e coletiva 

de portfólios, anotações diárias deliberadamente pensadas e representadas em 

forma de desenhos e fotografias e exercícios de localização espacial, 

mapeamento de acervos históricos, além da sensibilização e conscientização 

sobre a importância da preservação dos espaços escolares a partir da vivência 

de sua história. 

 

 JUSTIFICATIVA E PROPÓSITOS DO PROJETO 

 

Nestes últimos anos, em função da minha experiência na construção do 

Museu da Escola Paranaense, na SEED, e tomando por base apontamentos 

que fundamentam discernimento e conscientização patrimonial, percebemos a 

necessidade de transmitir de modo interdisciplinar a conscientização das novas 

gerações para que sejam defensores dos bens comuns. O exercício da leitura 

estética no aprendizado da arte, no ensino fundamental, a partir do 

conhecimento de prédios históricos dos colégios estaduais pode contribuir para 

a valorização de signos decorrentes da memória social, que devem ser 

constantemente lembrados e respeitados por todos aqueles que vivem em 

determinado espaço educacional. Neste caso, os estudos das imagens dos 

edifícios escolares de Curitiba, além de serem expressões artísticas de um 

determinado período, também comunicam determinados valores, sejam 

educacionais e culturais, sejam econômicos, ou sociais. Em relação ao que diz 

respeito ao conteúdo de arte procuramos contribuir para o desenvolvimento e 

mediação das leituras estéticas, enfatizando os bens patrimoniais das escolas 

visitadas e os processos discursivos e artísticos existentes: do seu edifício, 

mobiliários e o que os objetos ou a sua pinacoteca “querem dizer”.  



As edificações escolares tombadas e os monumentos do Paraná 

merecem ser estudados sistematicamente pois são expressões de diferentes 

décadas, são representações, manifestações políticas e concepções culturais 

da sociedade paranaense. Conforme cita Giulio Carlo Argan (1992, p.244), 

tendo em vista uma perspectiva histórica das cidades. 

 

[…] os monumentos urbanos tinham razão não apenas 
comemorativa, mas também didática: comunicavam a história 
das cidades, mas comunicavam-na em uma perspectiva 
ideológica, ou seja, tendo em vista em desenvolvimento 

coerente com as premissas dadas. 
 
 

A memória social e os bens culturais falam de valores identitários de um 

grupo social materializado, fundamentais na constituição do tempo e espaço, 

como categorias de lugar e território que podem nos ajudar a entender como 

este espaço se configura. Um exemplo claro são os monumentos 

arquitetônicos e esculturas de grande porte, assim temos em primeiro momento 

o patrimônio cultural material, de valores simbólicos de um recorte da memória 

social, que deve ser constantemente lembrado e respeitado por todos aqueles 

que vivem em determinado espaço. 

A formação dos conceitos de memória social e de patrimônio cultural 

material e imaterial depende da compreensão e do reconhecimento da 

importância do espaço físico da escola, do seu entorno, na cidade, e no 

significado para as pessoas. Como se refere ARGAN (1992, p.244). 

 

[…] sem esses pontos de concentração e irradiação cultural, 
não é concebível até hoje, nenhuma forma de organização do 
ambiente. (ARGAN, 1992). 

  

A importância do trabalho com a educação patrimonial com os alunos se 

dá pelo sentido de pertencimento, a valorização do meio, da dignidade humana 

e prover cidadania. Uma das finalidades da educação é preparar os alunos 

para a participação política, que implica direito e deveres, conscientizações, 

referenciais e dar condições para que se desenvolva no aluno à sensibilidade 

para importância do que se deve preservar. 

 

 



1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E IMPLEMENTAÇÃO 

 

Iniciamos repensando novos conceitos relacionados às pesquisas em 

arte contemporânea. Professores de arte após os anos 80/90 passaram a 

considerar não somente o fazer artístico do estudante, mas a leitura e a 

contextualização histórica. Faz-se necessário, no entanto dimensionar o 

conhecimento da arte, problematizando as leituras estéticas para que venha 

auxiliar o aprendizado das similaridades e das diferenças no contexto escolar. 

Nas últimas décadas surge uma preocupação sobre como recordar a 

quantidade de informações recebidas, como buscar o saber, como entender o 

processo de selecionar, organizar, apropriar-se dar sentido e adquirir 

conhecimento em arte. 

 
1.1 EDUCAÇÃO ESTÉTICA ARTE E CULTURA DO COTIDIANO 

 

O saber estético, atualmente, é valorizado, devido à grande proliferação 

de imagens existentes. Trazendo a representatividade de experiência estética 

seja na imaterialidade ou materializado numa forma natural, educativa e 

cultural, usos e costumes, nas paixões e afetos. O estético deve ser analisado 

e refletido no ambiente escolar nas questões básicas de corporeidade e 

convívio com o outro, nas interações produtivas do lugar, entorno e o mundo. 

Quanto a isso citamos a análise de Analice Dutra Pillar(1999, p.121).  

 

Por isso é que falar em pensamento estético é imprescindível 
para pensar educação, nos tempos atuais, sobretudo porque 
saber, hoje, é ter acesso a formas de interação e conhecimento 
que demandam visibilidade complexa, sendo extremamente 
complexa a realidade em que vivemos e convivemos. 

. 

As imagens estabelecem a representação da vida, reforça a ideia de 

aprender a criar símbolos, compreender e refletir sobre eles, adquirir modos de 

inteirar-se com o mundo. As artes visuais correspondem a uma forma de 

questionamento da qual a imagem se esconde nas aparências, que não se 

pode compreender somente pelo olhar por uma forma comum, mas, com o 

saber estético é possível compreender e refletir sobre esta imagem, a qual para 

conhecê-la é necessária à percepção dos seus elementos formais, que a 

compõe. 



1.2 PORTFÓLIO 

 

O Portfólio foi criado inicialmente para mostra do percurso da produção 

de artistas plásticos, arquitetos, entre outros, para divulgação das obras, 

produção e criação. Ao migrar para a escola o Portfólio3 destaca-se como uma 

eficaz ferramenta, na escola, tornando-se um modo, um processo, uma 

estratégia de avaliação em arte educação. 

 

O portfólio também aparece como estratégia de avaliação do 
programa de arte educação Arts- PROPEL, programa que tinha 
como finalidade a criação de novas formas de avaliação para o 
desenvolvimento das inteligências artísticas. 
 (HERNANDEZ, P.165 apud GARDNER, 1994, p.83-84). 

 

A importância do Portfólio, na análise de Fernando Hernández (2000, p.165) 
está em: 

 
[…] reeducar a capacidade de percepção, compreensão e 
valorização daqueles que participam dos programas ou 
experiências educativas, oferecendo-lhes um retrato vivo e 
profundo das situações e processos que definem o 
desenvolvimento dos programas e dos intercâmbios 

intencionais e significativos entre os participantes. 

 
               Quanto aos conteúdos do portfólio, destacam-se os tipos de 

evidências que o constituem: Artefatos, Reproduções, Atestados, Produções.  
 

Chegando a esta altura poderíamos definir o portfólio como um 
continente de diferentes tipos de documentos (anotações 
pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais, controles 
de aprendizagem, conexões com outros temas fora da escola, 
representações visuais, etc.) que proporciona evidências do 
conhecimento que foram sendo construídas, as estratégias 
utilizadas para aprender e a disposição de quem o elabora para 
continuar aprendendo (HERNÁNDEZ, p.170 apud COLLIPS, 
1991). 

 
 Com base nos apontamentos de Hernández (2000), em todo percurso 

deste projeto, foi acordado com os alunos, tornando um hábito o exercício da 

busca de informações por meio de apontamentos guardados em pastas 

suportes ou similares (portfólios) criados pelos alunos os quais foram 
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deliberadamente pensadas e armazenadas em diferentes lembranças de 

“obras em processo” que cumpriram as evidências, discutidas em sala de aula, 

bem como atividades próprias dos alunos e sugestões do professor, que 

através de evidências se caracterizaram conteúdo do portfólio, tais como 

“artefatos”, assim como “reproduções”, a qual, segundo o autor (2000) pode 

tratar de uma pesquisa oral, ou uma gravação de uma conversa ou a 

descrição, de uma visita à edificação pública tombada ou a um relato passo a 

passo de como se deu a sequência para elaboração de um exercício. Os 

“atestados” são documentos sobre o trabalho do aluno preparado por outras 

pessoas, comentários realizados pelo docente, por outros professores ou por 

pessoas envolvidas no processo formativo dos estudantes quando estes 

constaram como pertinente. As “produções” são documentos especificamente 

preparados para dar forma e sentido ao portfólio inclui explicação de metas, 

reflexões, cabeçalhos ou títulos. 

 

[…]o que caracteriza definitivamente o portfólio como 
modalidade de avaliação não é tanto seu formato físico (pasta, 
caixa, CD-ROM, etc.), mas sim a concepção de ensino e de 
aprendizagem que veicula. O que definitivamente o 
particulariza é o processo constante de reflexão, de contraste 
entre as finalidades educativas e as atividades realizadas a sua 
concepção, a maneira como cada aluno explica seu próprio 
processo de aprendizagem, como dialoga com os problemas e 
temas da série e os momentos chave em que o estudante 
considera (e coloca para contraste com o grupo e com o 
professor) em que medida superou ou localizou um problema 
que dificulta ou permite continuar aprendendo.(HERNÁNDEZ, 
2000,p.166). 

 
As metas do projeto foram explicitadas no início do curso, porém o 

mesmo não teve um planejamento estático, foi revisado em todo o processo de 

ensino e aprendizagem, e modificado convenientemente sempre com 

apresentação das argumentações pertinentes. Nas amarrações de sentidos: 

portfólio, procuramos direcionar a pesquisa sempre buscando um caminho 

muito rico, proporcionado ao aluno a confiança que o portfólio poderia ser o 

documento das descobertas. O Portfólio tem esse potencial, pois faz o aluno 

assumir um posicionamento de buscar aquilo que lhe interessa, em como o que 

deveria. 

 



1.3 MAPEANDO OS ACERVOS 
 

Nesta pesquisa, em análise aos apontamentos de Rosangela Doin de 

Almeida (2004), também foram acrescentados estudos interdisciplinares. 

Destacamos a exploração da forma de representação espacial e o estudo de 

mapas, pois o sentido de ensiná-lo na escola e a contribuição para a arte está 

nos modos de percepção dos estudantes, conscientizando-os e sensibilizando-

os para a importância da preservação de bens e patrimônios. 

 

O aluno da escola fundamental, para chegar à representação 
do espaço com a finalidade de realizar estudos geográficos, 
precisa-se dar conta dos problemas que os cartógrafos 
encontram ao elaborar os mapas. Não se trata de voltar 
séculos na técnica de representação da Terra, Mas de permitir 
ao aluno deparar-se com problemas com os quais, até hoje, os 
cartógrafos se defrontam: sistemas de localização, projeção, 
escala e simbologia. (ALMEIDA,2004, p.18). 

 
De posse do aplicativo do Google mapas o aluno fez o exercício para a 

localização dos prédios históricos, e o respectivo acesso a fotos e informações 

sobre as edificações escolares de Curitiba. Também pesquisou com o recurso 

desta via, histórias curiosas e interessantes sobre os monumentos escolares 

antigos e seu entorno que compõem o conteúdo de identificação e 

familiarização com os detalhes artísticos e arquitetônicos de cada escola 

explorada.  

A luta pela preservação do Patrimônio Histórico local ganhou mais uma 

ferramenta aliada para conscientizar as novas gerações sobre a importância da 

riqueza cultural deixada pelas autoridades do passado  representado pelos 

monumentos arquitetônicos escolares, também tombados pela coordenadoria 

do patrimônio cultural de Curitiba, estas edificações têm se perdido 

gradativamente, pela ação de causas naturais, mas também pela falta de 

políticas públicas destinadas à conscientização e educação patrimonial da 

população: a tecnologia agregando valor educacional e cultural para a cidade. 

O projeto foi desenvolvido para promover educação patrimonial através 

de experimentos tecnológicos, para sensibilizar os estudantes do Gottlieb 

Mueller, quanto a importância e a necessidade de preservação dos Edifícios 

históricos escolares da cidade, procuramos fazer isso através de experimentos 

interativos, formação de redes e registro em fotos. 



E nesse cenário, a arte apresentada pelos alunos assume um papel 

importante, em primeiro lugar, considera-se o processo de aprendizagem dos 

sujeitos, valoriza-se a sua subjetividade e em consequência, sua 

potencialidade linguística e percepção estética, bem como o ensino do mapa 

valoriza a memória coletiva e os mecanismos perceptivos, considerados 

básicos nas modalidades sensoriais, tais como a visão e o ensino do tato. A 

tecnologia dos mapas digitais auxiliou-os nesta construção e favorecendo a 

interação dos estudantes com os espaços escolares da cidade de Curitiba. Os 

elementos e conhecimentos da linguagem visual como proporção, escala, 

forma, linha, dimensão, espaços, foi apropriada pelos alunos na sua localidade, 

no esclarecimento de território, no bairro, plano diretor da cidade, bem como, 

nos exercícios: desenhos, ensaios fotográficos, mobiliários e objetos da escola. 

Favorecendo desta forma o desenvolvimento da leitura estética. 

 
1.4 PERCEPÇÃO ESTÉTICA E IMAGINAÇÃO CRIADORA: MODOS DE 
APRENDER 

 

O conceito de percepção possibilita uma abertura para entender as 

coisas de várias maneiras relativas a cada pessoa e a um grupo cultural, de 

modo a alargar os horizontes, em significações do ser no mundo.  

Oportunizando exercícios perceptivos e sensíveis aos estudantes, e não 

apenas o aspecto cognitivo, mas sim criamos situações em que os sentidos 

humanos possam ser filtros sensíveis no contato com o mundo. Segundo 

Miriam Celeste Martins (1998, p.117) 

 

A percepção é a fusão ente pensamento e sentimento que nos 
possibilita significar o mundo. Assim, o ser humano é a soma 
de suas percepções singulares, únicas. O estar atento ao 
mundo é um constante despertar. O homem percebe quando 

se torna consciente de suas próprias impressões. 
 

O que se pretendeu foi sensibilizar o aluno para a dimensão artística, 

para a apropriação da arte, no sentido de perceber na escola um lugar de 

encontro de debate, e de descoberta as curiosidades mediadas pelo professor, 

as quais foram trabalhadas no coletivo, e deste modo puderam trazer 

experiências e troca de ideias com os colegas e professores, como também na 

observação de fotografias, como nos exercícios de arte. E o que se pretendeu 



com este processo foi a possibilidade de fazer sentido próprio, para o 

esclarecimento do aprendiz, de que o aprendiz tenha noções para adquirir a 

ação criadora a qual transcende a experiência da fruição das formas artísticas 

acrescentando às percepções e o imaginário características originais, como em 

um espaço expositivo, tenha o olhar estético no sentido de ver além das 

entrelinhas: o olhar apurado, compromissado, vontade de um movimento não 

apressando aos acontecimentos, observar os elementos formais, as relações 

cromáticas, detalhes e fragmentos, a superfície, o volume, bem como o todo da 

composição em sua proporcionalidade, bidimensionalidade ou 

tridimensionalidade.  

Desta forma, na proposta o aluno poderá fazer e rever exercícios, 

visando à atuação do sujeito em sua realidade singular e social. 

Experimentando, somando, adquirindo habilidades, conhecendo diferentes 

materiais e técnicas e fazendo relações entre elas, conseguindo experiências e 

modos de refletir sobre arte como objeto de conhecimento. 

 

1.5 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO E MEMÓRIA, NO PONTO DE VISTA LEGAL, 

RELACIONADO AOS EDIFÍCIOS HISTÓRICOS ESCOLARES. 

 

Para se entender a arquitetura escolar, e as suas simbologias é 

necessário considerar a época histórica e o período político em que foi 

construído. A análise da história da educação Paranaense, destacando quatro 

edificações arquitetônicas escolares do início do século XX, 1903 - (Grupo 

Escolar Xavier da Silva), 1906 - (Grupo Escolar Cruz Machado) 1922 - (Instituto 

de Educação Professor Erasmo Pilotto), inaugurado em pleno centenário da 

Independência do Brasil, bem como outra edificação escolar de 1928 - (Grupo 

Escolar Dom. Pedro II), contendo cinco plantas distribuídas pelos outros 

estados do Brasil. Depois, uma edificação de estilo Neocolonial na década de 

1940, 1946 - (Colégio Estadual Lysimaco Ferreira da Costa). Depois a 

historiografia de duas arquiteturas escolares acompanhando o progresso de 

Curitiba, e a elaboração de um plano piloto, para estruturas dos bairros e 

centro da capital (Teatro Guairá e Biblioteca Pública), bem como projeto do 

Centro Cívico, trazem juntos arquitetos acompanhando o estilo da modernidade 



a Curitiba, na década de 1950, surgindo os novos edifícios para o (Colégio 

Estadual do Paraná) e o (Colégio Estadual Tiradentes). 

 Na análise dos diferentes espaços educacionais, destacam-se os mais 

antigos monumentos do início do século XX, mas também prédios já 

modernizados na década de 1950. E devido à necessidade da construção de 

espaços escolares feitos em série (análise de uma mesma planta) a partir dos 

anos 70. Essas construções podem traduzir os valores e a percepção da 

cultura, e qual eram as necessidades e prioridades para a educação, em 

determinado momento da história. Ao se tratar de cultura é cabível e pertinente 

em qualquer ambiente. Dizemos isso porque num primeiro momento, quando 

se fala em patrimônio material, parece que se remete somente a prédios muito 

antigos, casarões de séculos passados, etc. Não deixa de ser verdade, porém, 

quando entendemos a cultura como uma construção humana que é dinâmica e 

contínua, podemos entender também esse patrimônio cultural material a partir 

de sua historicidade mesmo que a edificação escolar tenha pouco tempo de 

existência. Trazendo ainda outras reflexões de se pensar a memória escolar e 

sua evolução histórico-cultural. 

 Este trabalho tem como objetivo contribuir com um olhar estético 

vinculado à percepção e à harmonia dos espaços arquitetônicos dos prédios 

históricos de colégios estaduais de Curitiba em um sentido mais amplo é 

possível compreender aspectos que normalizam um tombamento tanto de 

prédio da educação como outros bens pertencentes ao estado e a particulares. 

Em nosso estado o órgão responsável é Coordenação de Patrimônio 

Cultural(CPC). 

A Coordenação de Patrimônio Cultural (CPC) é a unidade da Secretaria 

de Estado da Cultura encarregada dos assuntos relativos a preservação do 

patrimônio arqueológico, histórico, artístico e natural do Paraná (Lei Estadual nº 

1.211/53). As ações referem-se às medidas necessárias ao tombamento, à 

restauração, à conservação e à divulgação desses bens culturais. 

No mundo destaca-se um órgão maior a UNESCO que define como 

Patrimônio Cultural Imaterial “as práticas” representações e técnicas junto com 

os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados 



que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem 

como parte integrante de seu patrimônio cultural. 

Segundo Lemos (2000), no Brasil, em 1936, Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, advogado, foi encarregado pelo governo brasileiro Getúlio Vargas, 

mais precisamente pelo ministro da educação da época Gustavo Capanema, 

pela criação de um órgão responsável pela preservação do patrimônio cultural 

brasileiro. Foi então convidado o escritor Mario de Andrade, uma das figuras 

ilustres do Movimento Modernista, para elaborar a proposta da estrutura da 

nova instituição, o que resultou na legislação brasileira que normatiza o 

tombamento do patrimônio cultural: 

 

No texto, definia Mario de Andrade: “Entende-se por Patrimônio 
Artístico Nacional todas as obras de arte pura ou arte aplicada, 
popular ou erudita, nacional ou estrangeira, pertencentes aos 
poderes públicos, e a organismos sociais particulares 
nacionais, há particulares estrangeiros residentes no Brasil” 
(LEMOS, 2000, p.37). 

 

Mario de Andrade, fundador das políticas de preservação do país, e o 

profeta do Patrimônio Nacional, foram os redatores do Anteprojeto do Serviço 

Artístico Nacional (SPAN) junto a Rodrigo de Melo Franco de Andrade, o qual e 

ainda vigora. Desde então, 676 bens arqueológicos, etnográficos, paisagísticos 

históricos estão catalogados nos livros de tombo do órgão federal; outras 

centenas estão em tese protegidos pelos institutos estaduais e municipais. 

Neste estudo podemos propor destacar quais são esses órgãos, o que pode 

ser tombado e entender o processo e suas implicações (LEMOS, 2000). 

Os patrimônios culturais materiais e imateriais brasileiros estão 

garantidos a proteção, preservação e conservação pela Lei Federal nº 25, de 

30 de Novembro de 1937 a qual define as regras do “tombamento” dos bens 

pertencentes ao “Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN”. 

Na Constituição Federal destacam-se Bens que integram o patrimônio 

cultural brasileiro, não somente indicando que tanto as formas de expressão 

como os modos de fazer, criar e viver são bens culturais (art.216, I e II), como 

também ampliando os instrumentos projetivos dos bens culturais (art.216,1°), 

com uma ruptura clara da exclusividade preponderância do tombamento como 

instrumento para os bens culturais. 



No plano internacional, a edição em 1989, da Recomendação sobre a 

Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular pela UNESCO foi o 

reconhecimento de que os bens intangíveis integram o patrimônio da 

humanidade. 

Para Soares (2009) as primeiras iniciativas em relação ao Patrimônio 

Cultural Brasileiro provêm das primeiras décadas do século XX, coincidente e 

em parte expressão, do movimento modernista, de 1922, de seu esforço no 

sentido de buscar as bases da identidade nacional. No Brasil nas décadas de 

20 e 30 foi considerada a proteção ao patrimônio cultural, tanto pela produção 

legislativa, bens materiais (monumentos), bens imateriais, que tiveram 

importância coletiva. O valor atribuído ao bem pela comunidade passou a 

influenciar lentamente a conceituação de patrimônio cultural. Em termos 

mundiais, durante as décadas de 20 e 30 não foram postas em prática à 

questão patrimonial, devido ao período entre guerras. 

Na época que se pensou em um plano urbano curitibano com 

características modernas, arquitetura e paisagismo em 1953 entre inúmeros 

procedimentos para o centro e para os bairros de Curitiba foi inaugurado o 

Centro Cívico, concebida a área com “uma praça de características especiais”, 

e um conjunto arquitetônico com edifícios destinados aos altos órgãos da 

administração estadual, que além da função de centro, pensou-se como um 

“cartão de visita da cidade”, em comemoração ao Centenário da Emancipação 

Política do Paraná, pelo então governador na época, Bento Munhoz da Rocha 

Neto. Além de todo o Centro Cívico, pensou-se neste mesmo plano para 

Educação, e inaugurou-se a grande edificação do Colégio Estadual do Paraná 

hoje tombado pela Coordenação de Patrimônio Cultural (CPC). 

Para uma edificação escolar, tombada, analisa-se a sua preservação 

também se faz necessário o restauro desta construção a qual deve contar sua 

história de modo permanente que perpassa todos os processos de cidadania e 

as noções de qualidade de vida, que reconhece, guarda, reúne e disponibiliza 

continuamente as realizações de todos que passaram por aquele ambiente 

escolar, os professores e os alunos atuais, que lá estudam e exploram aquele 

lugar e seu entorno. A preservação da memória de um povo está diretamente 

relacionada à conservação de seu patrimônio cultural. O processo de 

tombamento, no entanto, nem sempre é garantia de perpetuidade dessa 



memória, que muitas vezes se desfaz pela falta de incentivos públicos e 

privados para conservação e restauração dos mesmos. 

 

[..] patrimônio cultural representa o trabalho, a criatividade, a 
espiritualidade e as crenças, o cotidiano e o extraordinário de 
gerações anteriores, diante do qual a geração presente terá 
que emitir um juízo de valor, dizendo o que quererá conservar, 
modificar ou até demolir. Esse patrimônio é recebido sem 
mérito da geração que o recebe, mas não continuará a existir 
sem o seu apoio (SOARES, 2009, p.13). 

 

Em muitas cidades, construções modernas convivem com praças, 

monumentos, ruas e edifícios antigos. Algumas das construções preservadas 

têm grande valor para a cultura e são chamados de patrimônios históricos ou 

culturais materiais. Estes podem ser bens móveis e imóveis. São os valores 

que atribuem a estes bens ao cognitivo e ao estético, em relação à memória 

social, quaisquer grupos a que se referenciam, eles próprios podem atribuir 

valores coletivos e indenitários, por exemplo, na construção do espaço da 

escola, do seu entorno, na cidade, nas manifestações e comportamentos. 

A dimensão do patrimônio cultural, vinculado aos saberes, como 

instrumento do estado, tem o intuito de dar visibilidade ao que seria a 

identidade nacional. Mario de Andrade, em 1936, propôs a não considerar bens 

e monumentos de forma isolada como era a prática da época, mas definindo 

um levantamento, catalogando outros bens a serem tutelados pelo governo 

federal através do órgão criado. Esta ideia foi acrescentada na constituição de 

1988. 

Na década de 1990, conforme coloca Pelegrini (2000), identificava-se 

como patrimônios edificados e monumentos, a percepção de que os centros 

históricos não podiam ser vistos dissociados da cidade, ou isolados do contexto 

urbano. Segundo a autora a realização do seminário brasileiro sobre 

Patrimônio imaterial forneceu estratégias e formas de proteção e contribuiu 

para definição de novas diretrizes a favor do patrimônio nacional. 

2 PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES NA DISCUSSÃO DE TRABALHO EM 

REDE(GTR) 

 Desenvolvemos paralelamente à aplicabilidade deste projeto na escola, 

o Grupo de Trabalho em Rede (GTR), contando com 18 professores da área de 



arte de diferentes regiões do estado do Paraná, o qual teve seu início em 18 de 

março de 2014 e término em 06 de maio 2014, contando com todo o material 

produzido para o projeto de intervenção pedagógica para a escola pública, 

acompanhado de leituras da produção didático pedagógica e a elaboração e a 

divulgação e a avaliação do material produzido na plataforma (Moodle-

e.escola), do ambiente virtual de aprendizagem. Possibilitando troca de ideias, 

dos fundamentos teóricos relacionados à temática proposta, analisando 

atividades dos cursistas do GTR, os quais relacionaram em seus textos 

reflexões sobre a contribuição do Projeto de Intervenção Pedagógica para a 

Escola, mostrando de forma unânime sobre a necessidade desta temática para 

a Escola Pública. 

 Após Leitura do Projeto os colegas professores da área de arte 

analisaram a realidade das suas escolas e compararam a proposta 

apresentada “Mapeamento e Leituras Estéticas da Memória dos Colégios 

Estaduais da Cidade de Curitiba” e sua possível aplicabilidade em suas escolas 

de origem, discursaram a partir das propostas das atividades apresentadas na 

produção didático pedagógica, destacando relevância e a importância para a 

aplicabilidade e realidade de suas escolas, argumentaram em análise a 

impressão de que foram pensadas no sentido de levar os alunos a refletirem 

sobre aquilo que estão produzindo, de modo que não sejam atividades 

puramente lúdicas e/ou recreativas, isto é, que os alunos, através do estudo da 

arte, desenvolvam um conhecimento em relação aos conteúdos relacionados 

com o tema gerador. 

Alguns professores concluíram que este projeto, bem como a sua 

intervenção e implementação na escola, propõe aos alunos e a nós, 

professores da rede estadual de ensino público, repensarmos e valorizarmos o 

patrimônio histórico, artístico e cultural da capital paranaense, mas também nos 

leva a refletir sobre como podemos aplicá-lo ao cotidiano escolar das demais 

cidades do Paraná. Diante da metáfora de diálogo dos edifícios arquitetônicos 

e seu entorno, trazendo a compreensão a atenção principal deste trabalho que 

recorrerá a uma forma de preservação do patrimônio. Isso proporciona uma 

valorização, seja ela econômica ou cultural.  

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=503
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=503


A paisagem urbana configura-se nos traços materializados sob a forma 

de ruas, praças, avenidas casarões e edifícios de um dado histórico, de um 

dado momento histórico, ou de uma determinada época. A dinâmica a que está 

sujeita uma cidade representa a própria dimensão cultural, cujo significado 

remete aos sujeitos que compartilham os mesmos significados, formando 

aquilo que se denomina de apropriação, levando um convite ao aluno para 

atuar como produtor de sentido e gerador de mudanças em sua vida e em sua 

comunidade e destacam a leitura do projeto em relação para com os cuidados 

com a percepção do entorno social e a necessidade de reflexões sobre a 

história de cada escola ou cidade, para valorização como também 

fortalecimento de uma memória coletiva, citam ainda as ferramentas usadas 

pela arte, como sites, fotografia, filmes educativos e a leitura de obras de arte, 

bem como leituras da arte em jornais e revistas, também valorizam o 

intercâmbio entre escolas.  

Procurando nas aulas de arte o saber estético contextualizado no 

ambiente escolar bem como inseridas na realidade e vivência dos alunos, 

fortalece e revigora o processo ensino aprendizagem, pois a arte sempre 

esteve ligada a história, e ao fazer conhecer e pensar sobre arte, o aluno 

percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos específicos 

sobre sua relação com o mundo Este fator vem aguçar a percepção no sentido 

de preservar o bem público. Acreditando que a retomada para um olhar 

reflexivo da importância destes patrimônios, resgatará não só uma visão 

consciente do espaço que o aluno está inserido, como também resgatará a 

história da comunidade como um todo, sabendo que a conscientização é a 

melhor saída para grandes mudanças. 

Vivemos em uma sociedade que não se apega com valores e bens 

matérias, onde existe uma grande rotatividade e troca de bens em um prazo 

curtíssimo de tempo, a preservação do patrimônio histórico é a garantia de que 

a história local continuará a ser conhecida e, com a atuação dos poderes 

governamentais, essa história poderá ser valorizada e divulgada, para 

gerações futuras, a fim de manter viva a lembrança daqueles que construíram 

a cultura local. Outros professores ainda, afirmaram que nos dias de hoje, os 

colégios estaduais enfrentam uma triste realidade que é a desvalorização 

predial, nossos alunos não valorizam os colégios onde estudam, 



consequentemente não cuidam do espaço físico dos mesmos, com a 

implementação desse projeto, acreditamos que os educandos se 

sensibilizariam a respeito do “cuidar”, de preservar e valorizar. 

A necessidade de trabalhar o Mapeamento e Leituras Estéticas da 

Memória dos Colégios Estaduais de Curitiba nas escolas fortalece a relação 

dos alunos com suas heranças culturais, aprendendo a conhecer, 

estabelecendo um melhor relacionamento dos alunos com estes bens, 

percebendo sua responsabilidade pela valorização e preservação dos prédios 

escolares, fortalecendo a vivência real com a cidadania, num processo de 

inclusão social. Em suma, este projeto de intervenção é totalmente pertinente 

para a Educação Básica e está em consonância com as Diretrizes Curriculares 

de Educação Básica do Estado do Paraná, como também esse trabalho 

aparece desde o início do Ensino Fundamental, nos PCN pois favorece a 

concretização dos conteúdos estruturantes estimulando a reflexão e a 

observação, descobrindo a partir daí uma série de relações artísticas e 

estéticas pois favorece a concretização dos conteúdos estruturantes 

estimulando a reflexão e a observação, descobrindo a partir daí uma série de 

relações artísticas e estéticas, pois a questão da preservação do patrimônio 

público no Brasil é complexa e vai além da responsabilidade do poder público. 

De acordo com o IPHAN a preservação é responsabilidade social, ou seja, uma 

obrigação de toda sociedade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção didático-pedagógica do projeto aborda áreas das artes 

visuais contempladas nas Diretrizes Curriculares, onde o encaminhamento 

metodológico promove o conhecimento, a prática e a fruição artística. Outras 

análises sobre o conceito do projeto relacionado à educação patrimonial, o qual 

fornece subsídios para a implementação de ações de reconhecimento do 

patrimônio escolar histórico e suas manifestações culturais que vem se 

perdendo através dos tempos. 

 A prioridade e a necessidade de se trabalhar o patrimônio escolar o qual 

traz fortalecimento das relações interpessoais com suas heranças culturais, 

estabelecendo um melhor relacionamento destas com estes bens, percebendo 



vivencia real de responsabilidade e cidadania, num processo de inclusão 

social, valorização e preservação do patrimônio e a memória escolar. 

Destacamos ainda a necessidade de se considerar que o aluno traz consigo 

certo conhecimento e uma visão de mundo que vão auxiliá-lo a construir 

significados durante as atividades propostas.  

Assim, ao observar e analisar o patrimônio artístico de seu contexto o 

aluno poderá exercitar sua cidadania e o exercício de uma percepção das 

transformações que ocorreram criando condições e comprometimento com a 

arte através da história por meio de uma mediação que permita relacionar ou 

fazer um paralelo entre cultura, história e arte é o que propõe a Produção 

Didática Pedagógica. Portanto, neste projeto a metodologia utilizada 

assegurada de várias alternativas de atividades e aprendizagens que 

estruturam a prática pedagógica possibilitando trazer as teorias do universo 

artístico para ser trabalhadas na prática, o mais perto da realidade, 

estabelecendo relações significativas e inserindo o aluno no contexto 

aprendizagem e arte.  

Outros argumentos sobre o histórico em vídeo representando a Artista e 

autora Fayga Ostrower, destacadas na unidade I da produção didático 

pedagógica, do projeto, relacionando seu trabalho e seu livro Universos da Arte 

para a formação artística onde destaca seu desafio de dar aulas para operários 

ligados a indústria, as habilidades e talentos dos operários, colocados em 

discussão, as dificuldades e a busca de soluções que pudessem trazer a todos 

um contentamento. Diante da narrativa do vídeo e sua importância de trazer ao 

projeto Mapeamento de Leituras Estéticas dos Colégios Estaduais da Cidade de 

Curitiba, o interesse e familiarização para os jovens, bem como o 

aproveitamento e imersão dos colégios tombados destacados entre textos e 

imagens na unidade III, e as visitas ou através de pesquisa e observações de 

imagens e do mapeamento exercitado na Unidade II.  

Diante destes argumentos, os alunos no exercício da preservação do 

patrimônio público e cultural, se tornarão uma esperança para a sociedade no 

sentido de termos uma cidade mais cuidada, valorizada e limpa, com cidadãos 

mais conscientes de sua história. Tornando assim muito mais fácil o convívio 

entre as pessoas que passarão a maior parte de suas vidas nas cidades, 

trazendo o aluno para sua realidade social, observando a sua cidade 



(município), bairro, escola, o caminho de sua casa para a escola ou vice-versa, 

conhecendo pessoas, vizinhos, comentários de pessoas que ajudaram a 

construir a escola e a história de sua escola, sentindo-se parte integrante dela 

também.  

Despertar ou desenvolver um olhar estético aos mobiliários, objetos, 

arquitetura e pinacotecas escolares, ampliando aos estudantes correlações aos 

estilos e períodos históricos: ecléticos, clássicos, neocoloniais, modernos entre 

outros bem como o despertar para as curiosidades e a troca de experiência, 

tornando cativante o envolvimento na construção do conhecimento. Resta-nos 

resgatar a história de muitos anos de qualquer estabelecimento, os quais 

sabemos, quantos móveis antigos estão abandonados e amontoados, quantos 

documentos estão por debaixo de escadas ou empoeirados, quantos álbuns de 

fotografias estão esquecidos e descuidados, seria uma proposta totalmente 

relevante, levando em consideração a realidade de cada cantinho dos colégios 

do estado do Paraná, podendo tornar-se um projeto interdisciplinar envolvendo 

várias disciplinas.  

Talvez, diante de argumentos sustentado entre professores, 

funcionários, alunos e a comunidade se possa mobilizar as outras escolas 

como um todo, alertando para à perda, de vários objetos os quais tornam-se 

inservíveis, mas não ficam nem uma mostra para se ter a história. É necessário 

conscientizar as pessoas que atuam nas escolas como um todo. Poucas 

escolas trazem este valor sobre os cuidados com o Patrimônio, as que tentam 

valorizar, deixam de fazê-lo devido o envolvimento relacionado ao dia a dia da 

escola, este são protelados, embora a escola tenha em seus arquivos, 

fotografias, e sua história que precisam ser levantados e catalogados, talvez 

seja necessário baixar decretos, virar lei pelas secretarias e gestão pública 

para que seja valorizado. Também discute-se a falta de espaço no ambiente 

escolar. Mas sempre haverá um cantinho que possa expor mostrar, tentar fazer 

da escola um pequeno Centro de Memória, para que os próprios alunos 

valorizem seu próprio Colégio. Analisar a possibilidade de se fazer um 

levantamento rigoroso sobre o Patrimônio cultural. 
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