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RESUMO  
 
O artigo em pauta tem por finalidade principal relatar resultados obtidos no projeto 
que faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional da SEED - Pr, 
desenvolvido sobre o repensar a história local a partir do tema: A Igreja Matriz e seu 
entorno em Palmeira. Questiona-se sobre o patrimônio histórico e a importância que 
o aluno dá à comunidade na qual está inserido. Através das propostas presente no 
projeto, busca-se compreender a valorização e o pertencimento ao lugar em que se 
vive e a preservação de memórias por meio do entorno material. Neste contexto, a 
intervenção aconteceu na Escola Estadual São Judas Tadeu – Ensino Fundamental, 
envolvendo cinco turmas de alunos da sétima série, um questionário verificando o 
seu conhecimento prévio sobre o tema, seguindo com a aplicação do material 
didático produzido. Considera-se que este projeto possibilitou a apropriação do 
conhecimento histórico e o despertar para novas pesquisas, leituras e valorização 
sobre a história local.  
 
Palavras-chaves: Palmeira - Igreja Matriz - memória – patrimônio  
 
 
ABSTRACT 
 
 
This article aims to report the outcomes obtained in the project that is part of PDE 
(Program for Educational Development), SEED (Secretariat of State for Education) , 
developed on the rethink the local story from the theme: The Church and its 
surroundings in Palmeira. Questions about the heritage and the importance that 
students give to the community in which they are inserted.Through the proposals 
made in this project, we seek to undestand the value and belonging to the place 
where one lives and the preservation of memories through th surrounding material. In 
this context, the intervention took place at Escola Estadual São Judas Tadeu – 
Ensino Fundamental. Involving five classes of seventh grade, and a questionnairy 
was applied to check the previous knowledge of the students about the subject, 
following the application of the didatic material produced. It is consideredthat this 
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project enable the apropriation of historical knowledge and the awaking to new 
researchs reading and  appreciation of local history. 
 
 
 
NOTAS INTRODUTÓRIAS  
 

Quando se fala em educação, cultura e questões de patrimônio histórico no 

Brasil, percebe-se nessas áreas uma falta de interesse em estudos, planejamentos, 

elaboração de programas de atividades e investimento. Segundo Carlos Lemos 

(2005), grande parte dos incentivos para a área de Educação Patrimonial ainda está 

atrelada apenas ao resgate dos bens de ordem material e imaterial de uma pequena 

parcela da população que corresponde à elite econômica da sociedade detentora do 

poder.  Se existe preocupação política parcial, atingindo restritos setores da 

comunidade, como levar, então, um conhecimento de patrimônio cultural ao restante 

da população (que não faz parte desse grupo), como a grande maioria dos alunos 

que estudam em escolas públicas e não tem acesso a esse contexto histórico-

cultural?  Portanto, é necessário criar nas escolas projetos que desenvolvam ações 

de valorização, conscientização e resgate do patrimônio histórico, promovendo o 

resgate da identidade e memória histórica da comunidade na qual os alunos estão 

inseridos.  

É indispensável considerar as mais ou menos experiências trazidas pelos 

educandos e embasá-las com saberes científicos, demonstrando que professores e 

alunos são sujeitos do conhecimento, fazendo com que todos participem do processo 

ensino-aprendizagem, respondendo aos desafios do projeto. 

Através deste trabalho pretende-se mostrar a essencialidade de  pesquisas e 

a aplicação de uma produção didática que reconhece a importância de conhecer a 

história local, entendendo o que é patrimônio histórico e cultural e despertando no 

aluno o interesse pela história da comunidade na qual está inserido, favorecendo um 

comprometimento com sua região.  Não esquecer que o aluno é parte de uma 

comunidade que tem uma história construída e em construção.   

Para atingir esses objetivos de conhecer e valorizar a história do município o 

projeto partirá de um tema central, que é a Igreja Matriz, a praça que lhe é fronteiriça, 

utilizando resultados de questionários aplicados a alunos e materiais didáticos 

produzidos especialmente para esse trabalho, desenvolvendo ações educativas para 

que o educando se aproprie do conhecimento sobre os bens culturais que compõem 
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esse patrimônio. Compreendendo o que é patrimônio cultural e valorizando a memória 

histórica do município de Palmeira-Pr, o educando certamente se enriquecerá 

individualmente, com reflexos benéficos sobre o coletivo. 

 O projeto atinge os alunos das sétimas séries da Escola Estadual São Judas 

Tadeu – Ensino Fundamental. Esses alunos receberam os questionários referentes a 

um conhecimento básico sobre assuntos relacionados a questões da história e do 

patrimônio histórico de Palmeira. 

Este artigo é a síntese da pesquisa e aplicação dos resultados da aplicação 

do material didático diferenciado e tem por meta auxiliar professores e alunos com 

conteúdos sobre a história local, em Palmeira ou em outras regiões. 

 

 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO  
 

Ao elaborar o projeto de pesquisa sobre a história local e seu patrimônio 

arquitetônico e cultural tendo em mente os discentes, priorizaram-se ações de 

conscientização e valorização dessa história e desse patrimônio histórico.  

É imprescindível compreender a Educação Patrimonial não só como 

investigação do saber no que diz respeito ao patrimônio, seja ele histórico-cultural ou 

natural, mas, também como conscientização de pertencimento. Segundo Fabiana de 

Oliveira e Franclin F. Wenceslau (2008); “as atividades da Educação Patrimonial 

servem de subsídio para que a comunidade em geral desperte para uma 

reapropriação de seus bens, sugerindo uma retomada dos valores culturais e 

históricos relativos a essa sociedade”.  

Como este projeto abrange turmas de alunos da sétima série da Escola 

Estadual São Judas Tadeu – Ensino Fundamental, no município de Palmeira, aos 

quais foi proposto o objetivo de repensar a história local, houve necessidade uma 

retomada de valores culturais e históricos não somente em sala de aula, mas 

envolvendo os alunos com a comunidade. 

Segundo André Luis Ramos Soares e Sérgio Célio Klamt(2008),a Educação 

Patrimonial é uma metodologia que busca a valorização dos bens culturais a partir 

das manifestações materiais. Essa valorização deve ser desenvolvida junto a todos 

os componentes.  Maria de Lourdes Parreiras Horta(2008) afirma que esse trabalho 
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envolve não só a rede escolar, mas também as organizações da comunidade local, 

as famílias, as empresas e, principalmente, as autoridades responsáveis. 

 O trabalho de Educação Patrimonial busca ‘levar as crianças e adultos a 

um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança 

cultural’.  ‘Acrescenta-se a importância da mobilização de professores e demais 

membros da comunidade para um envolvimento na exploração da educação 

patrimonial, em sua atividade pedagógica’ registrando e analisando experiências, 

contribuindo assim para o embasamento teórico de sua prática. 

É importante adicionar a esta proposta o estímulo para os alunos quererem 

se identificar com o patrimônio e não fazerem esse estudo uma obrigação escolar.   

Oliveira e Wenceslau (apud, SOARES, 2008, p. 32) reafirmam em relação à 

metodologia da Educação Patrimonial: 

 
Não busca apenas estimular a conservação física de lugares históricos, 
como prédios públicos, monumentos, praças, bens naturais, entre outros, 
busca também resgatar a memória e os valores que levaram a comunidade 
a reconhecer aquele personagem, objeto ou prédio histórico como 
patrimônios de uma coletividade. A Educação Patrimonial, portanto, 
pretende resgatar a relação de afeto entre a comunidade e seus 
patrimônios, estabelecendo entre eles um processo de aproximação, 
fazendo com que a comunidade tenha um sentimento de pertencimento em 
relação a seus bens patrimoniais, desejando, assim, seu resgate e 
preservação.  

  
  

Esse sentimento de pertencimento pode ser visto como um primeiro passo 

para criar uma preocupação com a preservação de bens patrimoniais.  

Horta descreve Patrimônio como algo herdado de nossos pais e 

antepassados, o qual só será usufruído se for reconhecido como algo que foi legado 

e que deverá ser deixado para as gerações futuras. Sobre o Patrimônio Cultural 

brasileiro, percebe-se que ele não é reconhecido apenas através de objetos 

artísticos e históricos, como os monumentos da memória ou centros históricos; 

existem outras formas de expressão cultural que constituem o patrimônio. Segundo 

Lemos (2000, p. 12), é “imensurável o número total de bens que compõem o 

Patrimônio Cultural de um povo, de uma nação ou de um pequeno município”.  

Para que o indivíduo se sinta participante e integrante da história de seu 

município e de sua própria história é importante conhecer para também valorizar. 

Preservar o patrimônio cultural não é somente a preservação de suas edificações 

históricas, mas de todas as manifestações, incluindo a própria história.  
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O projeto visa, também, promover conhecimento sobre a localidade onde o 

aluno está inserido. Neste caso, localidade é Palmeira, localizada na Região Sul do 

Estado do Paraná, a 75 km a oeste de Curitiba. Tem uma área de 1449 km2 e uma 

população total de 30.856 habitantes. Deve sua origem ao movimento do caminho 

de Viamão-Sorocaba. Foi às margens desse caminho que o município se 

desenvolveu. Outros fatores contribuíram para sua efetivação como cidade, sendo 

um deles a religiosidade: o vilarejo chamado Palmeira teve seu início com a 

transferência da imagem de Nossa Senhora da Conceição do lugar chamado 

Tamanduá para as terras onde seria construída a Igreja Matriz, motivando muitas 

pessoas a saírem de Tamanduá e se mudarem para o entorno da Igreja Matriz de 

Palmeira.  

Muitos foram também os imigrantes que vieram para Palmeira e lá ficaram 

pela excelência do clima, semelhante aos europeus. São eles: os alemães, 

poloneses, italianos, franceses, suíços, russos e portugueses. Essa mistura 

contribuiu decisivamente para o desenvolvimento econômico e demográfico da 

cidade, os traços de cada etnia estão presentes nos costumes, na arquitetura, 

religiosidade e na vida cotidiana do povo palmeirense.  

O Município de Palmeira dispõe de importante patrimônio histórico 

edificado, principalmente em sua área urbana. Dentre eles está a Igreja Matriz, 

localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, a qual teve sua construção concluída 

em 1837 tendo como características arquitetônicas o estilo barroco-colonial. Em seu 

entorno estão outros exemplares arquitetônicos remanescentes de seu centro 

histórico, herança coletiva de épocas de desenvolvimento da cidade. Citando 

Lemos, “é importante acompanhar as adaptações que ocorrem ao longo do tempo 

numa velha residência urbana qualquer”. Essas adaptações estão presentes em 

Palmeira. 

Segundo Horta, para estudar um local, monumento, sítio histórico ou  a 

interação entre a atividade humana e a paisagem, pode-se usar um conjunto 

estruturado de perguntas, como ponto de partida para que então os envolvidos no 

estudo proponham, então, suas próprias questões. 

 
...podemos partir para uma coleta de dados a partir de perguntas: Como é 
este lugar hoje?/ Como era este lugar no passado? Onde ele está situado? 
Quantas estruturas existiam ali? Do que eram feitas? Para que serviam? 
Quantas pessoas viviam ali?   Ou: quando  foi construído? Qual sua forma? 
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Como foi construído? Onde está? Quem construiu? Como é? Por que foi 
construído? (2000,p..5) 
 

É preciso levar os estudantes envolvidos no projeto a analisarem as 

propostas a partir de diferentes habilidades, como observação, pesquisa oral, 

análise, síntese, apresentação de resultados, a compreensão e elaboração de 

mapas, fotos, documentos, arquivos, bibliografia. O essencial é levantar problemas, 

discutir os resultados e verificar as conclusões.  E, de volta à sala de aula, analisar 

os dados e criar as exposições para garantir a memória, envolvendo a comunidade, 

levando-a a se apropriar e usufruir do patrimônio histórico, buscando capacitar o 

indivíduo para a compreensão do universo no qual está inserido e para a produção 

de novos conhecimentos, possibilitando um enriquecimento individual e coletivo e 

um despertar da consciência da comunidade para a necessidade de preservação 

dos seus bens culturais. Segundo Vitor Hugo Garaeis, é através deles que a 

memória individual e coletiva, as conexões no espaço urbano poderão contribuir 

para o restabelecimento dos laços afetivos há muito rompidos, emergindo um 

sentimento de pertencimento ao lugar que se habita e à comunidade da qual faz 

parte.  

Garaeis (2008, p.28) “afirma que a memória nos dá a sensação de 

pertencimento e existência. Daí a importância dos chamados lugares de memória 

para as sociedades humanas e para o indivíduo”. Garaeis afirma, ainda, que a 

preservação do patrimônio cultural determina um projeto de construção do presente 

na medida em que esse patrimônio esteja vivo no presente, vivo para que as 

pessoas que o cercam possam, de algum modo, desfrutar dele.  

O projeto mostra a preocupação de repensar a história local, não querendo 

que a comunidade ignore seu patrimônio histórico; isso seria a “perda do que os 

cientistas sociais chamam de memória coletiva, quando símbolos culturais, materiais 

e imateriais importantes são demolidos, uma vez que a comunidade perde suas 

referências”. (GARAEIS, 2005, p.29)  

Tendo em vista essas considerações, a presente proposta de repensar a 

história a partir da Igreja Matriz e as construções ao seu redor tem o intuito de 

preservar as memórias que conservam as marcas do passado e da história oral, 

tornando possível o “rememoramento de uma memória individual e coletiva” e 

desmistificar, segundo Gareais, “as informações já sistematizadas sobre a história 

local, muitas vezes tida como pronta e acabada, rompendo com condições de 
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passividade, demonstrando que todos são responsáveis pelo destino do patrimônio 

de sua família e que pessoas simples, muitas vezes anônimas, ocultas na história da 

cidade”, também participam dos momentos importantes, sendo co-autoras da 

memória coletiva do lugar”.  

 

 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA  
 

Palmeira tornou-se Freguesia em 1819, ficou como Vila – de1870 a 1897 e 

cidade a partir de 1897. Nesses 190 anos de existência, tem uma vasta história, que 

poderá ser pesquisada, pois contém um patrimônio material e imaterial em 

condições de ser explorado. É importante ressaltar que existem lampejos de 

valorização, sejam através de órgãos governamentais, escolas do município (com 

seus projetos), Instituto Histórico e Geográfico e autores e pesquisadores 

independentes que tentam registrar a história do Município. Pode-se citar Astrogildo 

de Freitas, José Carlos Veiga Lopes, Teresa W. Mayer, Moisés Marcondes e outros. 

Com o PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) do governo do 

Estado do Paraná, com a formação continuada de seus professores, abre-se um 

espaço importantíssimo para novos projetos e novas pesquisas. O programa contém 

algumas etapas para que o processo se complete. Parte-se da elaboração de 

projeto, cria-se um material didático ou unidade temática, realiza-se a aplicação 

desse material, e, por  último, elabora-se um artigo relatando a experiência. 

O projeto “Repensando a História Local: A Igreja Matriz e seu entorno em 

Palmeira” tem como objetivo estudar a história palmeirense.  

 

 

1) MATERIAL DIDÁTICO 

 

Seguindo os passos necessários, foi produzido um material didático para 

ser trabalhado no período da intervenção. O material didático consta de quatro 

partes: 

A primeira parte leva os alunos a conhecerem a história do município 

através de um conhecimento sobre patrimônio histórico, arquitetônico e a Igreja 

Matriz Nossa Senhora da Conceição. Para isso era necessário compreender o que é 
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patrimônio cultural em suas diferentes formas. Foram, então, trabalhados dois textos 

da professora Maria Lourdes Horta.  As atividades previstas estavam relacionadas 

aos conceitos de cultura e diversidade cultural, questões relacionadas ao porque o 

Brasil é considerado um país pluricultural e a busca de formas de expressão cultural 

que constituem o patrimônio vivo da sociedade. 

No mesmo capítulo existiu um espaço para a reflexão sobre o que é um 

monumento histórico. A partir desse conhecimento ocorreu um debate, com 

questionamentos por parte dos alunos sobre os cuidados com o patrimônio em 

Palmeira. Esses questionamentos levaram a uma pesquisa sobre a existência de 

órgãos governamentais que cuidam dos patrimônios, seja a nível municipal, estadual 

e federal. 

A segunda parte teve como tema: Conhecendo sua realidade. O objetivo era 

desafiar o aluno e a comunidade escolar a conhecer sua história. O capítulo contém 

um pouco da história do município: surgimento dos elementos formadores - partindo 

da reflexão de que a região de Palmeira era povoada por fazendeiros portugueses, 

antigos bandeirantes paulistas, caboclos e negros descendentes de escravos, mais 

tarde chegando também os imigrantes: russos, alemães, poloneses, italianos. 

Quando o trabalho versou sobre os italianos, foi dada ênfase à Colônia Cecília. Essa 

colônia foi considerada uma das primeiras experiências anarquistas na América 

Latina, criada por Giovani Rossi. 

As atividades propostas neste capítulo partem da busca de mais detalhes 

sobre a instalação da Freguesia da Palmeira, das doações das terras e de uma 

pesquisa sobre tropeirismo. 

Outra atividade, bem aceita pelos educandos, foi a pesquisa sobre a 

Colônia Cecília. Essa pesquisa partiu das seguintes indagações: Será que a história 

dos cecilianos terminou com a extinção da colônia? Alguns membros participaram 

de sindicatos, greves e outros movimentos?  Existem livros, seriados de TV que 

relatam a experiência anarquista em Palmeira? 

A terceira parte tem como tema algumas curiosidades sobre o município, 

mostrando a necessidade de prestar atenção a detalhes que estão à sua volta. O 

conteúdo focou em algumas práticas e curiosidades locais, mostrando que para citar 

um fato pitoresco, noticiar a presença de alguém ou contar um causo é preciso 

compreender a sociedade e o contexto histórico; ao mostrar o surgimento de um 

clube, a inauguração de uma escola, a presença de um artista na cidade, a 
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existência de uma praça ou outro fato que possa até parecer corriqueiro, pode-se 

abrir espaço para conhecer melhor o lugar em que se vive ou valorizar 

demasiadamente um fato em detrimento de outro. O objetivo não era apenas 

mostrar fatos e datas consideradas importantes, mas despertar curiosidades e 

reflexão. Exemplo: Decreto nº673 datado de 1881, que estabelece regras sobre 

comportamentos pessoais e de trato com animais, o que nos leva a refletir sobre a 

severidade dos costumes e da importante preservação de animais na vida de então. 

A atividade desta unidade buscou despertar para outros detalhes e 

curiosidades do município. Os alunos trouxeram relatos e materiais para expor em 

sala de aula. 

Após a viagem feita pela história do município, a última etapa do trabalho 

com o material teve como meta descrever  a Igreja Matriz de Palmeira e pesquisar 

sobre ela. A igreja não é simplesmente uma construção ou uma igreja que 

representa o local para um culto religioso. Ela ajuda a conhecer a história de nosso 

município. A história de Palmeira a partir da Matriz não está só na construção da 

Igreja propriamente dita, mas todo seu entorno. Segundo Veiga Lopes o vigário 

colado da freguesia de Tamanduá padre Antônio Duarte dos Passos entregou  a 

capela  do Tamanduá aos religiosos do Carmo da cidade de São Paulo no dia 12 de 

agosto de 1818 e mudou a freguesia para o rincão da Palmeira onde estava 

edificando a Matriz. 

Segundo Astrogildo de Freitas, a Igreja Matriz da Palmeira teve seu início 

coincidindo com a criação da Freguesia. A iniciativa dessa obra foi decorrente da 

transladação da imagem de nossa senhora da Conceição da capela de Tamanduá 

para novo sítio, onde estava sendo erigida a sua futura igreja. 

A localização da obra foi acertada, recaindo a preferência na parte mais alta 

do fundo de um largo retangular permitindo a passagem de uma rua nos fundos do 

edifício e com um vasto adro a disposição. 

O estilo adotado foi o clássico com duas torres, muito difundido então, 

compondo-se a obra de dois corpos distintos. O de trás, menor em área e altura. Ali 

ficariam localizados o altar-mor, ao centro; de um lado, em sala contígua, a sacristia, 

com suas arcas de alfaias, e do outro lado um cômodo de idênticas proporções em 

tamanho e acabamento, constituindo-se num pequeno salão onde se realizavam 

reuniões e outros serviços religiosos. 
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A construção teve seu término em 1837. E dessa solenidade já não participou 

o padre Antonio Duarte dos Passos que foi o iniciador e que foi pároco desde 1820 

até 1824. 

Como atividade houve uma pesquisa para a coleta de materiais, não só sobre 

a igreja, mas também de outras edificações que ficam em torno da Igreja Matriz.  O 

objetivo dessas pesquisas era coletar um acervo, como relatos, fotos e demais 

materiais para uma exposição para o encerramento da intervenção na escola. 

 

 

2) INTERVENÇÃO NA ESCOLA 
 

O projeto de intervenção compreendeu a execução das ações planejadas e 

desenvolvidas ao longo do processo na escola indicada no projeto.  

O primeiro passo dado ocorreu com a apresentação do projeto para a 

direção da escola, equipe pedagógica, professores, funcionários durante a semana 

pedagógica ocorrida no início do ano letivo.  O segundo passo aconteceu com a 

apresentação para as turmas da sétima série da Escola Estadual São Judas Tadeu. 

O terceiro passo (e de maior importância) foi a aplicação de um questionário que 

tinha como objetivo verificar o conhecimento dos alunos sobre o tema a ser 

trabalhado. 

Foram questionados 151 alunos, cinco turmas de sétimas séries, da Escola 

São Judas Tadeu. A seguir seguem alguns dados coletados com o questionário: 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

Sabem o que é  um monumento historico?

40%

59%

1%

sim

nao

nao respondeu



 11 

Um monumento histórico é uma edificação que pode revelar um determinado 

momento da história, manifestando valores, crenças, modo de vida. 

Os alunos, ao serem questionados sobre o seu conhecimento sobre o que 

seria um monumento histórico, revelaram que apenas 40% possuem uma visão do 

que seria. 

 

Gráfico 2 

 

  

 

 

 

 

 

 
O tombamento de um patrimônio pode representar a preservação de um 

bem cultural. O gráfico acima revela que 59% não tem uma idéia do que seja um 

tombamento de patrimônio. 

 

 

Gráfico 3 
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São considerados patrimônio tombados a arquibancada do Estádio João 

Chede, o Museu Histórico, a Sede da Fazenda Cancela e a Capela de Nossa 

Senhora das Neves. Percebe-se que 70% dos entrevistados não sabem se existe 

algum patrimônio tombado.  

 

 

Gráfico 4 

Sobre a Historia do Município
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É possível concluir através deste gráfico que mais de 86% não tem 

conhecimento sobre a história de Palmeira. Esse é um fator importante para justificar 

por que é necessário trabalhar com os alunos sobre a história local.  

 

 

Gráfico 5 
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Mesmo os gráficos demonstrando falta de conhecimento sobre a história 

local, sobre o que é um monumento, 96 % conhecem um dos patrimônios edificados 

dos mais importantes para a história do município. 

Gráfico 6  

Ja ouviu alguma historia sobre a Igreja Matriz de P almeira?
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Gráfico 7 

Conhece alguma historia das construções da praça da  Matriz?
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sim
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O tema do projeto parte de um conhecimento da história a partir da Igreja 

Matriz e das construções em torno da Igreja e da Praça. Verifica-se falta de 
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conhecimento sobre histórias que podiam ser um ponto de partida para o 

desenvolvimento do projeto. 

 

 

 

3)APLICAÇÃO DO MATERIAL PRODUZIDO 

 

A partir do questionário, que mostra um resultado pouco favorável a um 

conhecimento sobre a história local, parte-se para a do material didático e na 

aplicação de atividades. Durante a utilização percebe-se um grande interesse por 

parte dos educandos, principalmente a partir do segundo capítulo, que trata 

diretamente da história da Palmeira. Houve uma boa colaboração dos alunos em 

coletar materiais, desconhecidos por muitos, o que possibilitou uma integração 

interessante nas aulas.  

Os materiais foram encontrados junto ao acervo do Museu Histórico e 

Geográfico de Palmeira, junto aos familiares de alunos na secretaria paroquial da 

Igreja Matriz e principalmente a conhecedores da história do município, entre eles 

destacamos: Hugo Krambeck, José Casimiro Wansowicz,.Vera Lúcia de Oliveira 

Mayer. 

 

 

 

 

4) EXPOSIÇÃO 
   

Dando continuidade ao desenvolvimento do projeto, ocorreu no dia 19 de 

junho, nas dependências da Escola Estadual São Judas Tadeu – Ensino 

Fundamental, sala 1, no período da manhã, horário das 8 horas às 11 horas e 30 

minutos, uma exposição para conclusão dos trabalhos. Foram expostos os 

resultados dos questionários aplicados, os materiais didáticos, painéis com textos e 

fotografias, objetos antigos.  E registrado em livro próprio a presença de 495 

visitantes. 
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Foto 1  
 

 
 
 
Foto 2    
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Fotos com a exposição dos resultados referentes ao questionário 

aplicado para a verificação de conhecimento prévio sobre o assunto. 

 

Foto 3 
 

 
 

Foto 4 
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Foto 5 
 

 

 
 
 
 

Foto 6 
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                  Fotos 2,3,4 ,5 e 6   -  Exposição de fotos sobre as construções antigas e 

fotos antigas e fotos das construções atuais o que revela a evolução econômica da 

população de Palmeira e, também, a alteração nos padrões de estilo arquitetônico, 

bem como a evolução de materiais de construção.  

        Mesmo não aparecendo nas fotos, contamos com a participação da 

Diretora da Escola Estadual São Judas Tadeu, Márcia Pereira Ristow, do professor 

orientador Marco Aurélio Monteiro Pereira, do colaborador Hugo Krambeck.   

Certamente há na comunidade mais pessoas com preciosos saber  e documento 

sobre  a história local mas que não se manifestam de público,e por isso,não foram 

contatadas. Com grande prejuízo para a cultura palmeirense. 

 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O projeto Repensando a História Local: a Igreja Matriz de Palmeira teve 

como objetivo reconhecer a importância e colimar a história local, entender o que é 

Patrimônio Histórico e Cultural e despertar interesse pela comunidade. 

Mas também faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional, que 

proporciona aos professores da rede pública estadual o desenvolvimento de ações 

educacionais que resultam num redimensionamento de sua prática pedagógica. O 

professor que faz parte PDE teve oportunidade de retornar a academia, ou seja, a 

ter novo contato com a Universidade, muitos professores após longos anos da 

graduação.  Através dos cursos, leituras, pesquisas e o contato com um professor 

orientação, o professor PDE pôde construir seu projeto. 

O projeto não se encerra com apresentação pública das atividades, pois a 

proposta e os materiais produzidos durante este processo poderão ser utilizados por 

outros professores para a suas práticas pedagógicas, pois pode ser redirecionado 

para qualquer município e ir além, servindo de ferramenta para que outros autores 

venham a escrever sobre suas localidades, suas histórias e suas Matrizes. Para os 

palmeirenses, faz-se necessário oportunizar novos estudos e pesquisas sobre a 

história local, pois ela é rica em material histórico de épocas. Para isso é necessário 

criar novas possibilidades, novas oportunidades de pesquisa, o que vai socializar 

experiências e oportunizar novas produções.  
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Este trabalho permitiu demonstrar que, para chegar ao resultado esperado, 

supõe-se a participação de alunos, professores e membros da comunidade no 

Repensando a história local. Foi um processo árduo de quase dois anos. Todo esse 

trabalho foi construído para despertar o interesse do aluno pela istória local e 

valorizar a experiência trazida por ele e comunidade para a sala de aula, 

demonstrando, assim,  que todos podem e participam da história.  

    (Palmeira, afortunadamente, já conta com uma instituição que faz isso como 

sua razão de ser, o Instituto Histórico e Geográfico de Palmeira, cujos membros 

estão permanentemente envolvidos nessa problemática. Também conta com um 

historiador já renomado, o professor Arnoldo Monteiro Bach que, além de escrever 

sobre os elementos da história de Palmeira, mantém o Sítio do Minguinho, num 

museu a céu aberto, verdadeiro templo da história local). 

Através das atividades e dos materiais didáticos produzidos e da exploração 

desses materiais, percebemos o interesse e curiosidade sobre a história de Palmeira  

e após uma avaliação oral ficou claro que houve essa resposta por parte dos alunos 

que participaram do projeto. O resultado foi valioso, pois constatamos que  a 

maioria, aproximadamente oitenta e seis por cento dos alunos, desconhecem 

totalmente ou conhecem bem pouco sobre a história do município de Palmeira. O 

resultado da questão levada aos alunos de sétima série, num total de 151 

pesquisados, reafirma o objetivo do projeto: que é importante promover o 

conhecimento da história do local onde o estudante está inserido.  

 As outras questões sobre o conhecimento sobre monumentos, 

tombamentos, patrimônios tombados no município, sobre o Padre Antonio Duarte 

dos Passos, que trouxe a imagem de Nossa Senhora da Conceição, da freguesia de 

Tamanduá para as terras onde hoje é Palmeira, suscitaram muita curiosidade, pois 

mesmo conhecendo a construção da Matriz numa porcentagem próxima a cem por 

cento, tem pouco conhecimento sobre histórias que envolvam a Matriz e seu entorno 

e mais de cinqüenta por cento dos entrevistados acreditavam não ter como contribuir 

com materiais para as aulas e para a exposição programada para encerrar o projeto.  

A exposição final, preparada pelos alunos que participaram de todo 

processo, contou também com o apoio e trabalho de membros da comunidade, 

professores, funcionários, equipe pedagógica e direção da escola, professor 

orientador do projeto. Percebe-se que para que os objetivos possam ser atingidos 

com maior eficácia,  é necessário trabalhar em conjunto. 
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No processo ensino–aprendizagem, quando o aluno deixa de ser um mero 

receptor passivo, passa a participar de desafios lançados através das metodologias 

inovadoras, dentro de uma proposta na qual o educando consegue conhecer, 

entender, valorizar e, acima de tudo, identificar a cultura local. Certamente, 

usufruímos das experiências valiosas entre professores, alunos e comunidade 

compilando um acervo riquíssimo que terá aproveitamento ótimo quando exposto 

como parte integrante da biblioteca da Escola Estadual São Judas Tadeu. 
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