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RESUMO 

O presente artigo se destina a levantar uma reflexão acerca do patrimônio e 
sua preservação, salientando que vivemos com os resquícios de uma política, 
duradora por mais de 60 anos, que enfatizava a importância dos patrimônios 
materiais. Analisaremos também como a Educação Patrimonial se constitui 
como a principal forma de preservação dos dias atuais. 
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ABSTRACT 

This article aims to raise a reflection on heritage and its preservation, 
emphasizing that we live with the remnants of a politic, lasting for over 60 
years, which emphasized the importance of material heritage. We will also 
analyze how Heritage Education is the main form of preservation today. 
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INTRODUÇÃO 

 

As primeiras ações protecionistas 

Ao falar em patrimônio cultural, não é incomum vir à 

mente, os bens de natureza material, ou seja, monumentos e 

objetos palpáveis. Tal prática do pensamento está atrelada as 

políticas de preservação que se seguiram nos anos iniciais de 

discussão sobre a preservação do patrimônio no Brasil, como 

salienta Maria Cecília Londres Fonseca (2009):  

Entretanto, é forçoso reconhecer que essa imagem, construída 
pela política de patrimônio conduzida pelo Estado por mais de 
sessenta anos, está longe de refletir a diversidade, assim como as 
tensões e os conflitos que caracterizam a produção cultural no 
Brasil, sobretudo a atual, mas também a do passado.  (FONSECA, 
2009, p. 56). 
 

É sobre essas políticas, que duraram mais de sessenta 

anos no Brasil, que iremos analisar neste artigo, até chegarmos à 

Educação Patrimonial, que é a forma de preservação mais cotada 
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para a contemporaneidade, visto que essa metodologia já era 

pauta dos anos iniciais de discussão sobre o patrimônio, mas 

discutiremos melhor no decorrer do debate: 

É necessário fazer uma breve contestação em relação ao que se 
entende pelo conceito de patrimônio para poder se compreender 
como se originou a preservação dos bens. Françoise Choay 
(2009), aponta que o conceito de patrimônio, passou por diversas 
transformações ao longo da história, e que na sua origem, 
patrimônio, se restringia a questões familiares. Pela inconstância 
do conceito, foi até chamado de “conceito nômade”. (CHOAY, 
2009, p. 11) 

 

No Brasil, foi também observado tais mudanças no 

conceito de bem cultural brasileiro e consequentemente também 

mudanças no que diz respeito ao que se preservar. O Decreto – 

Lei N° 25 de 30 de novembro de 1937, deliberava que a herança 

da cultura brasileira seria formada pelo conjunto de bens móveis 

e imóveis. (BRASIL, 1937). É essencial salientar que o Decreto-

Lei definia como patrimônio nacional apenas os bens de natureza 

materiais e assegurava proteção a eles. 

Com a Constituição de 1988, houve uma ampliação do 

conceito de patrimônio nacional e consequentemente também 

ampliação de proteção, e é com base nesse conceito de 

patrimônio que trabalharemos:  

Art. 216. 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, 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 e científico. 
(BRASIL, 1988) 

 

Ao observarmos as duas constituições, é evidente que o 

conceito de patrimônio, está intimamente relacionado com a 

noção de preservação, pois apenas se preserva aquilo que se 

julga, como os bens que refletem a identidade e memória de uma 

nação. 

O surgimento da ideia de preservação, não foi algo 

inerente apenas ao Brasil nem, as noções de preservação 

remetem a um debate da atualidade. A crítica sobre a 
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preservação remete ao começo do século XVIII, se afirmando a 

partir do século XX, tendo sua construção verificada no século 

XIX na França, e assim como o conceito, a ideia de preservar se 

destinava aos monumentos de concreto, que eram retratados 

como o perfil do território nacional. (SANTOS, 2012)  

Logo a noção de preservação ultrapassou os “muros” da 

Europa e se espalhou para outros países, passando a constituir 

pautas de congressos sobre o tema. A Carta de Atenas é um 

exemplo do começo das ideias de preservação, contudo, escrita 

após o Congresso Internacional dos Museus, ocorrido na cidade 

de Atenas em 1931, as ideias de preservação eram para um bem 

específico: “A primeira, a Carta de Atenas para a Restauração 

dos Monumentos históricos se centravam somente sobre os 

grandes monumentos e ignorava o resto.” (HARTOG, 2013, 

p.269)  

No Brasil, a questão da preservação dos patrimônios 

começou a ser debatida em 1920, tendo como principais 

expoentes da discussão, os intelectuais do movimento 

modernista, ressaltando que a historiografia, pouco refletiu sobre 

a prática de preservação dos bens, passando a discutir o tema 

após a ampliação que a mesma sofreu. (PACHECO, 2017). E 

assim como no mundo, os grandes monumentos foram os 

principais a serem reconhecidos como os bens culturais 

brasileiros e alvos da preservação. 

A discussão acerca da preservação ganhou mais 

efervescência no Brasil em 1936, quando o então Ministro da 

Educação e Saúde, Gustavo Capanema, encomendou ao 

modernista, Mário de Andrade a formulação de um texto que 

serviria de base para a criação de um órgão que teria como 

principal objetivo o monitoramento dos patrimônios culturais 

brasileiros. Desta forma, se fez o “Anteprojeto para a Criação do 

Serviço Histórico e Artístico Nacional”, que pretendia preservar o 

patrimônio, seguindo a tradição de preservação europeia. 

(SANTOS, 2012) 

Mário de Andrade, logo após, convidou Rodrigo Melo 

Franco de Andrade para ser o diretor do órgão, que veio a ser 

chamado de Sphan (Serviço Histórico e Artístico Nacional), 

porem ao ler o Anteprojeto, Rodrigo viu que o texto não se 
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encaixava no que órgão pretendia e criou um novo projeto: o 

Decreto-Lei n°25 de 30 de novembro de 1937, que finalmente 

criou e organizou o Sphan. 

A comparação entre o Anteprojeto e o Decreto, que já foi 

mencionado anteriormente, reanimou o debate sobre o 

patrimônio, visto que ambos, tinham os mesmos objetivos, e 

também compartilhavam de disparidades, que foram, observados 

por alguns estudiosos, como Cecilia Rodrigues dos Santos (2012) 

Um dos principais pontos da distinção entre os dois textos, 
justificativa para uma suposta dicotomia apontada na maior 
parte das comparações críticas entre ambos, é a inclusão, no 
Anteprojeto, dos “monumentos da arte popular” entre os bens 
que deveriam ser avaliados e eventualmente protegidos pelo 
Sphan, que foram excluídos do texto do Decreto. (SANTOS, 2012, 
p. 6) 
 

Ainda no que diz respeito ao Anteprojeto, podemos 

perceber que já houve com Mário de Andrade, uma aparente 

movimentação para os cuidados com os bens de caráter 

imaterial, ao se referir aos monumentos da arte popular. Por 

isso, muitos veem o Anteprojeto como ambicioso, por que 

alargou o conceito de patrimônio e ainda delimitou as obras de 

arte em oito categorias, incluindo a popular que previa o 

tombamento das paisagens e do folclore. (CALABRE,2017) 

Mesmo com a ambição do Anteprojeto em alargar o 

conceito de patrimônio brasileiro e defender a proteção desses 

bens, as ideias foram esquecidas e o que predominou foram os 

tombamentos aos monumentos, por isso essa fase é chamada por 

muitos até os dias de hoje, de fase da “pedra e cal”. 

A justificativa que muitos estudiosos encontraram, para 

definir a preocupação com os bens materiais que o Sphan 

desenvolveu nos seus anos iniciais, eram que boa parte do 

quadro de funcionários eram formados por arquitetos, entre os 

anos de 1930-40, afirmando que esses profissionais seriam os 

mais adequados ao trabalho (CHUVA, 2009). 

Após a mudança do Sphan para DPHAN , (Diretória do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e posteriormente para 

o IPHAN, quem assume a diretória logo em seguida é Renato de 

Azevedo Duarte Soeiro, que foi convidado pelo Ministro 

Passarinho para compor também o Departamento de Assuntos 

Culturais- DAC, que com sua criação pretendia proteger os bens 
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imateriais, onde deveriam ser incentivadas, aparadas e 

desenvolvidas. (AZEVEDO, 2017) 

Mesmo com um passo significativo para a proteção dos 

bens imateriais, a preservação ainda foi boa parte voltada para os 

bens de “pedra e cal”. Contudo, na administração de Aloísio de 

Azevedo, na denominada “Fase Moderna”, podemos observar 

que houve uma tentativa de fazer a aproximação do órgão com a 

arte popular, e assim como Mário de Andrade havia proposto, 

fazer uma ampliação do patrimônio, no entanto, essa ampliação 

não ocorreu de imediato: 

Em meio a essa visada sobre o patrimônio cultural ensejada por 
Aloísio, se prenunciam dois instrumentos de preservação que só 
viriam a ser institucionalizados, seja em âmbito nacional quanto 
global, anos mais tarde, a saber os conceitos de patrimônio 
imaterial ou intangível e de paisagem cultural. (ANASTASSAKIS, 
2017, p. 70) 

 

Como visto, o patrimônio, desde a criação do Sphan até 

ao que hoje conhecemos como Iphan, tem sido alvo de grandes 

discussões no órgão, tanto sobre o conceito quanto a 

preservação. Porém, mesmo com todo debate e o 

reconhecimento do patrimônio imaterial, como mostra a 

Constituição vigente, as políticas que o envolve ainda é recente e 

a preservação dos patrimônios materiais continuam sendo o 

grande foco da preservação (FONSECA, 2009). Sabemos que a 

forma de preservação mais conhecida no Brasil e a do chamado 

tombamento, a principal forma de proteção dos bens materiais. 

É importante ressaltar que o tombamento não é apenas a 

única forma de preservação dos bens, contamos com o Registro, 

que se constitui como a forma de preservação dos bens de 

natureza imaterial. 

Instituído em 4 de agosto de 2000, o processo de registro 

do patrimônio imaterial, se dá parecida com a do tombamento, 

podendo ser realizado tanto pela comunidade quanto pelos 

órgãos públicos. A principal diferença do tombamento para o 

registro, além de um ser para o patrimônio material e outro para 

o imaterial, é que no tombamento, os bens não podem ser mais 

utilizado, enquanto no registro podem ser exercidos e não 

recebem controle do estado: 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume


 

Zumé 
Boletim Eletrônico do Núcleo de Pesquisa e Extensão em História, Filosofia e 

Patrimônio (NATIMA), Juazeiro do Norte, vol. 2, nº 1, 2020. 
 

ISSN 2675-0201 
 
 

~ 41 ~ 
 

O Registro não permite o controle estatal sobre a manifestação, 
não admite criar tipologias, ou modelos que permitam identificar 
manifestações (por exemplo, dizer o que é ou não é maracatu), 
não permite impor regras para o exercício da manifestação, e 
nem obstar as mudanças que decorram da dinâmica cultural. O 
papel do Estado, é tão somente, revelar como a manifestação se 
apresenta no momento do registro, e acompanhar o seu 
desenvolvimento periodicamente, atualizando-o a cada dez anos. 
(DANTAS, 2015, p. 44) 

 

As duas principais formas que encontramos de 

preservação, como podemos observar, são o tombamento e o 

registro, que não se restringem a ação do poder estatal, 

colocando a sociedade como agente ativa desse processo. 

Contudo, mesmo a sociedade tento papel de definir quais objetos 

podem ser elevados a categoria de patrimônio material ou 

imaterial é percebido que alguns bairros e objetos e saberes são 

consagrados como superiores, por terem sido criados por um 

grupo de pessoas que pertencem às classes dominantes. 

(CANCLINI, 1994) 

Com isso, objetivando que as populações passem a enxergar o 

valor que o patrimônio desempenha sem criar hierarquizações 

entre eles, o Iphan elaborou o chamado “Guia Básico de 

Educação Patrimonial” (1999), material este que fornece 

informações para que a metodologia chamada de “Educação 

Patrimonial” começasse a ser trabalhada na sociedade, 

principalmente dentro das instituições formais. 

Educação Patrimonial: A preservação através do ensino 

Como já observado, o patrimônio tem sido alvo de 

medidas de proteção desde o século passado, e o Iphan tem 

empreendido na defesa dos bens elevados a categoria de 

patrimônio brasileiro. Para se fazer conhecido os patrimônios e 

permitir que a sociedade participe ativamente das políticas que o 

envolve, foi incorporado no Brasil, uma metodologia de origem 

inglesa, que permite com que o patrimônio passe a ser tema de 

estudo nas escolas de ensino básico. 

O principal objetivo da educação patrimonial é permitir 

que a comunidade possa compreender a diversidade cultural que 
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existe, através de um processo que se denomina de “alfabetização 

cultural”: 

A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização 
cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo 
que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural 
e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este 
processo leva ao reforço da auto-estima dos indivíduos e 
comunidades e à valorização da cultura brasileira, compreendida 
como múltipla e plural. (HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO, 
1999, p. 4) 

 

Com isso, o Guia pretende que ocorra uma aproximação 

da população com os objetos primários, e que quando isso 

ocorra, estabelece métodos para que o aprendizado se concretize, 

se constituindo como o primeiro delas a observação, seguido do 

registro e por fim da exploração. Todas essas etapas são 

necessárias, pois como o próprio Guia mostra é evidente que haja 

o descobrimento na etapa da observação e nas etapas de registro 

e exploração já construa uma apropriação intelectual e 

emocional. (HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO, 1999) 

O estudo da educação patrimonial, permite que a 

população se insira no contexto cultural nacional, relacionando 

com a identidade e fazendo ser reconhecida a grande diversidade 

cultural existente no Brasil, por meio da metodologia é possível 

perceber as diferenças tanto nas pessoas, como nos costumes, 

promovendo também a interação entre os diferentes grupos 

sociais: 

Além disso, a Educação Patrimonial deve ser tratada como um 
conceito basilar para a valorização da diversidade cultural, para a 
definição de identidades e de alteridades no mundo 
contemporâneo, e como um recurso para a afirmação das 
diferentes maneiras de ser e de estar no mundo. (PINHEIRO, 
2015, p. 24) 

 

O Guia ressalta no que tange à identidade e cultura, que 

deve-se reconhecer que qualquer sociedade produz cultura e que 

cada uma possui a sua forma de se expressar, permitindo assim 

ser reconhecida a diversidade cultural. E o mais importante, que 

não existe uma cultura mais importante que as outras. (HORTA; 

GRUMBERG. MONTEIRO, 1999). Além de esclarecer sobre a 

diversidade cultural, o Guia também ressalta que os patrimônios 

não estão resumidos em monumentos, ou como visto 

anteriormente “a pedra e cal” que já são em sua maioria, 
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vistoriados pelos órgãos governamentais, mas frisa que outro 

tipo de bem merece ser tratado com igual importância: 

Existem outras formas de expressão cultural que constituem o 
patrimônio vivo da sociedade brasileira: artesanatos, maneiras de 
pescar, plantar, cultivar e colher, de utilizar plantas como 
alimentos e remédios, de construir moradias, a culinária, as 
danças e músicas, os modos de vestir e falar, os rituais e festas 
religiosas e populares, as relações sociais e familiares, revelam os 
múltiplos aspectos que podem assumir a cultura viva e presente 
de uma comunidade (HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO, 2015, 
p.5) 

 

A metodologia, assim como muitos pensam não é uma 

exclusividade de professores, pois por levar o nome de educação, 

mentaliza-se que ela é restrita ao campo da educação, porem a 

metodologia não é apenas usada nas escolas, para se obter 

sucesso na preservação, ela deve se relacionar antes de mais 

nada, com as áreas da saúde, da política e dos centros culturais, 

mostrando que a interdisciplinaridade, principal atributo da 

metodologia, não se constitui apenas relacionadas ao ensino nas 

escolas. (PINHEIRO, 2015) 

Quanto a aplicação da educação patrimonial nas escolas, 

ela se remete não necessariamente aos bens tombados, podendo 

aparecer para mostrar a cultura através das brincadeiras, como a 

ciranda e a peteca, que embora não sejam elevados a condição de 

patrimônio, se remetem a questão da memória, visto que a 

peteca era uma forma utilizada pelos indígenas na época em que 

os portugueses chegaram ao Brasil: 

A proposta é ensinar patrimônio histórico sem torna-lo uma 
disciplina obrigatória, pois a Educação Patrimonial pode ser 
contemplada como tema transversal, interdisciplinar, o que 
possibilita aos professores que atuam como estudantes do ensino 
fundamental nos anos iniciais abordar essa temática em qualquer 
disciplina escolar obrigatória, de maneira natural, brincando, 
afinal, criança gosta de brincar. (TOLENTINO, 2013, p.24)  

 

Além de poder ser trabalhada dentro dos âmbitos 

escolares, a metodologia também pode ser aplicada nos ensinos 

informais, se constituindo como principal expoente da aplicação 

do patrimônio nesta área, os museus, pois, a educação sendo 

aplicada neste ramo, pode se ter mais benefícios, o primeiro é 

que por ser uma atividade de entretenimento, a aprendizagem 
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corre de maneira mais lúdica e quase não se percebe que estamos 

sendo ensinados sobre os bens culturais, o segundo, se refere a 

poder contemplar um público maior, incluindo crianças, jovens, 

adultos e até os mais idosos. 

Observando que o campo de atuação da educação 

patrimonial é amplo, o Iphan criou um órgão destinado aos 

assuntos referentes a metodologia, a CEDUC, (Coordenação de 

Educação Patrimonial) por meio da Lei 5.040/ 2004, que 

administra as políticas preventivas e ações educativas que 

englobem o patrimônio. 

Além da CEDUC, o Iphan, criou as Casas do Patrimônio, 

que se configura como um projeto de caráter pedagógico, que 

tem por finalidade a aproximação da sociedade com o Iphan e 

com os órgãos públicos, afim de que juntos possam discutir 

temas que tangem a valorização e preservação do patrimônio 

cultural, fazendo com que a sociedade participe ativamente de 

questões relacionadas a este. A principal peculiaridade das Casas 

do Patrimônio é que em cada capital existem seus polos, em 

Pernambuco, por exemplo contamos com uma das primeiras 

Casas: “Inauguradas em dezembro de 2009, a Casa do 

Patrimônio em Recife surgiu da necessidade de realizar ações 

efetivas de educação, que permitissem uma maior interação do 

Iphan com a sociedade” ( GALVÃO, 2010, p.29) 

Além disso, foi em Pernambuco que também foi 

realizado o I Seminário de Avaliação e Planejamento das Casas 

do Patrimônio, com o objetivo de avaliar a atuação das Casas, até 

então instituídas, a partir desse encontro foi criado um 

documento, denominado de “Nova Carta de Olinda” na qual foi 

registrado os pontos debatidos durante o Seminário, bem como a 

principal premissa das Cartas do Patrimônio, que consiste em: 

A Casa do Patrimônio tem por objetivo constituir-se como um 
espaço de interlocução com a comunidade local, de articulação 
institucional e de promoção de ações educativas, visando 
fomentar e favorecer a construção do conhecimento e a 
participação social para o aperfeiçoamento da gestão, proteção, 
salvaguarda, valorização e usufruto do patrimônio cultural. 
(CARTA DE NOVA OLINDA, 2009) 

 

Mediante a essas questões se pode perceber que a 

educação patrimonial é uma metodologia que objetiva fazer com 

que a comunidade passe a ter mais conhecimento acerca dos 
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bens culturais e compreenda que dentro de nossa unidade 

nacional existe uma diversidade cultural e que todas, sejam 

materiais ou imateriais, merecem ser preservadas. Observando o 

papel que o patrimônio cultural desempenha na construção 

social da sociedade, seja através da memória ou na construção de 

identidade, o Iphan mais uma vez, procurou elaborar métodos de 

consolidação para que a metodologia, pudesse passar a ser pauta 

das mais diversas áreas investindo em leis e órgãos, que salvem o 

patrimônio, visto que com toda a melhoria que sofreu, o 

patrimônio ainda tem um longo caminho para percorrer na 

questão de sua preservação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do que foi exposto é notório que o patrimônio 

sofreu várias modificações no decorrer da história, pois antes, 

apenas os patrimônios materiais, eram consagrados como bens 

da cultura nacional e assim eram privilegiados no que diz 

respeito a preservação, na chamada fase “pedra e cal”. 

Ao passar também por suas várias modificações e 

diretores, o Iphan empreendeu, junto com o governo federal, em 

políticas que fizessem com que o patrimônio passasse a ter um 

conceito mais amplo, pretendendo abarcar as culturas de 

diferentes classes, e trazendo a imaterialidade como um dos 

conceitos de patrimônio. 

Contudo, mesmo diante dos esforços do órgão, o 

patrimônio ainda não é um tema em que as pessoas tem muito 

contato e informação, chegando até a ser esquecido e por isso, 

muitas vezes ganhando os mais diversos significados. 

Percebendo esse problema o Iphan, elaborou para o contexto 

brasileiro a educação Patrimonial, que pretende fazer com que a 

sociedade passe a ter mais contato com seus bens culturais. 

Porém é visto que na prática, ainda não ocorre a 

aproximação da sociedade com os patrimônios, sendo quase que 

exclusivamente atribuído o papel de preservação e nomeação dos 

bens culturais ao Iphan, enquanto que na nossa Constituição, 

estabelece que a comunidade deve estar junto com o poder 

público na defesa dos bens: 
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§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação. (BRASIL, 1988, p. 164) 

 

Esse não é o único problema que o patrimônio enfrenta, 

o primeiro que vamos chamar a atenção é no que diz respeito a 

não valorização do patrimônio imaterial. Ainda convive –se com 

a crença de que os patrimônios materiais são os únicos que 

dizem respeito a herança cultural. 

Márcia Chuva (2009) expõe que no início das políticas de 

preservação, boa parte dos tombamentos se constituíam de bens 

arquitetônicos. A chamada “arquitetura tradicional” eram as que 

representavam a origem da nação, embora que muitas delas 

retratassem as raízes portuguesas do período colonial. Além de 

nos chamar a atenção que nesta época, já havia a hierarquização 

do patrimônio nacional. (CHUVA, 2009).  

A ressalva que a autora faz data dos anos de 1930 e 1940, 

contudo ainda pode ser traduzida para o nosso tempo, visto que 

algumas pessoas ainda compartilham esta ideia, um exemplo que 

podemos observar de como isso ainda acontece na nossa 

sociedade, se dá pela forma que elegemos os bens, pois o 

patrimônio só tem sentido, quando um grupo lhe atribui 

significado. (PACHECO, 2017) 

Outro ponto que merece ser salientado é a questão da 

hierarquização dos bens, visto que é perceptível a ocorrência de 

desigualdade entre os patrimônios de algumas matrizes 

culturais, sendo muitas vezes, deixados de lado, ou ignorados 

pela população., segundo Nestor Garcia Canclini (1994) o 

patrimônio deveria expressar a solidariedade que une uma 

comunidade, ou seja, expressar um lugar de cumplicidade social, 

porém o próprio autor contrapõe, afirmando que estudos na área 

da vida social, tem apontando que na realidade isso não 

acontece, pois diferentes grupos se a apropriam dos bens 

culturais de forma desigual (CANCLINI, 1994) 

Além disso, a metodologia da educação patrimonial, não 

é ainda tema frequente nas escolas, visto que muitos docentes 

acreditam que estão trabalhando o patrimônio, com as aulas de 

campo, que as vezes não condiz com as propostas que o Guia 
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salienta, ou só trabalha – se com os bens em datas 

comemorativas que quando passam logo são esquecidas. O Iphan 

em seu site, conta com uma vasta bibliografia, sobre o tema, que 

pode ajudar a aplicar a metodologia em diferentes espaços, sejam 

formais ou informais. 

Além disso, como observado no início desta discussão, 

foi notado que a historiografia, no começo das preservações no 

Brasil, ficou a margem dessa questão, tendo alguns teóricos que 

empreenderam nela. Hoje, a realidade é diferente, existem várias 

leituras que podem ser feitas, para melhor compreender o papel 

que o patrimônio desempenhou e ainda desempenha na 

sociedade, e assim ajudar a entender a importância da 

preservação. 

Com isso, chegamos ao resultado de que hoje, contamos 

com leis consolidadas que garantem a preservação dos bens, 

contudo, a educação patrimonial, ainda não é posta em prática, 

visto que como mencionado acima, os principais problemas 

existentes são ainda reflexo das primeiras ações protecionistas, 

mas que com o estudo aprofundado da metodologia, as questões 

pode, ser amenizadas. 

Para solucionar esses problemas é necessário que a 

educação patrimonial seja aplicado nas escolas desde os anos 

iniciais para que a criança passe a valorizar a sua cultura local e 

nacional. É necessário também que essa metodologia seja levado 

para fora dos portões das escolas, através de programações nos 

bairros voltadas para atender o propósito do conhecimento e 

valorização dos patrimônios. 

Contudo, esse processo não se dará de forma rápida, 

acontecerá lentamente, mas é preciso que a comunidade junto 

com o Iphan e as escolas estejam unidos nesse objetivo, pois caso 

o contrário ainda se manterá a desigualdade através da cultura e 

a valorização continuará perpetuamente nos objetos de “pedra e 

cal”. 
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