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RESUMO 
 

Este artigo apresenta uma proposta pedagógica de Educação Patrimonial 
partindo de uma perspectiva participativa, reflexiva e inclusiva, com o intuito 
de contribuir na construção de múltiplos olhares sobre o bairro Campeche, 
localizado na cidade de Florianópolis, criando pontes entre a história e a vida. 
Caminhar, observar, escutar, olhar, sentir e perguntar foram atividades 
desenvolvidas ao longo de um Roteiro Histórico que buscou indícios de outros 
tempos no bairro, de forma que os estudantes do 9° ano do Ensino 
Fundamental puderam refletir sobre a vida atual no Campeche. O eixo é 
aprender História fora da sala de aula, na cidade e no entorno da escola. 
Os(as) alunos(as) foram desafiados(as) a fazer uma pesquisa historiográfica 
sobre o bairro e a produzir um percurso sonoro para uma caminhada, 
realizada no dia 25/11/2019 pelas ruas do Campeche. Na aula-vivência do 
Roteiro, todos apertaram o play ao mesmo tempo para transitar por um 
trajeto predeterminado, onde foram levados a imaginar cenas do passado 
ainda presentes no bairro.  

 
Palavras-chave: Educação Patrimonial. Ensino de História. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents a pedagogical proposal of Patrimonial Education from a 
participative, reflective and inclusive perspective, to contribute to the 
construction of multiple perspectives on the Campeche neighborhood, located 
in the city of Florianópolis, making connections between history and life. 
Walking, observing, listening, looking, feeling and asking, were active 
activities along a Historical Route, which seeks evidence of other times in the 
neighborhood, a way that 9th grade students, elementary school, can think 
about life today in Campeche. The focus is to learn history outside the 
classroom, in the city and around the school. The students were challenged to 
do historiographical research on the neighborhood and produce a soundtrack 
for a walk, held on 11/25/2019, through the streets of Campeche. In the script 
class-experience, everyone pressed play at the same time, to move through a 
predetermined path, where we were led to imagine scenes from the past still 
present in the neighborhood. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta proposta de Educação Patrimonial foi elaborada no 

âmbito da disciplina Ensino de História e Patrimônio Cultural1, 

do Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória), 

promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

no ano de 2019. A proposta foi desenvolvida com estudantes de 

uma turma de 9° ano do Ensino Fundamental, com idades entre 

14 e 17 anos, da Escola de Educação Básica Porto do Rio Tavares, 

localizada entre os bairros Rio Tavares e Campeche, na cidade de 

Florianópolis, os quais vêm sofrendo alterações significativas 

devido à explosão imobiliária nas primeiras décadas do novo 

milênio. 

A ideia emergiu, especificamente, a partir da experiência 

da aula-vivência ocorrida no dia 15 de outubro de 2019, quando a 

                                                
1 Disciplina ministrada pelas professoras Dra. Mônica Martins da Silva 
(ProfHistória/UFSC) e Dra. Carmem Zeli de Vargas Gil 
(ProfHistória/UFRGS). O objetivo da disciplina foi problematizar as relações 
entre Ensino de História e Educação Patrimonial, propondo a construção de 
projetos e práticas em espaços escolares e não escolares. 

turma do mestrado realizou o percurso do Roteiro Histórico 

Viver de Quitandas, do programa Santa Afro Catarina2. Neste 

dia, foram percorridos caminhos de memória, caminhos de 

histórias, caminhos de luta, caminhos de desejos, caminhos de 

negócio, caminhos de encontros, desencontros e reencontros. 

Caminhos repletos de marcas do viver de mulheres de origem 

africana do século XIX que, através do seu ofício de quitandeiras, 

reexistiram e lutaram por sua liberdade e por espaço na 

sociedade colonial de Desterro. Essas mulheres caminhavam, 

trabalhavam e davam conselhos, estabelecendo importantes 

redes de articulação social na cidade, e estavam sempre em 

movimento. O Roteiro Histórico Viver de Quitandas provocou 

novas sensações em relação ao centro da cidade, pelo qual tantas 

vezes eu caminho distraída e apressada. A aula no centro de 

Florianópolis inspirou-me a pensar o bairro junto aos meus 

alunos. 

Por considerar o Campeche um bairro com uma 

trajetória de luta, de moradores articulados e engajados em ações 
                                                
2 Para mais informações, acessar: http://santaafrocatarina.ufsc.br/. 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
http://santaafrocatarina.ufsc.br/


 

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 
 
 

~ 10 ~ 
 

coletivas pelo direito à cidade, ele foi o escolhido para ser objeto 

de uma proposta de Educação Patrimonial. No desenho 

metodológico, formulei a seguinte questão norteadora: como 

aproximar conteúdos de História a problemáticas ambientais, 

culturais e urbanas ocorridas no contexto de expansão da 

urbanização da cidade de Florianópolis? Partindo dessa questão, 

surgiu a ideia de pensar acerca dos impactos desse processo no 

bairro Campeche com jovens do 9° ano do Ensino Fundamental. 

As etapas do trabalho em sala de aula basearam-se em investigar 

o conhecimento prévio dos alunos e considerá-lo no 

encaminhamento da proposta; construir uma problemática a ser 

estudada em relação à temática do patrimônio cultural, 

considerando alguns lugares do bairro Campeche; criar 

estratégias para instigar a curiosidade e a reflexão dos alunos e 

enfatizar uma abordagem colaborativa a partir de diferentes 

linguagens, incentivando os estudantes a pensarem e a 

expressarem suas percepções em relação ao seu processo de 

aprendizagem (OLIVEIRA, 2014). 

No que diz respeito às especificidades do Ensino de 

História, foi desenhado um caminho metodológico com o intuito 

de aproximar os estudantes de referenciais cotidianos que 

marcam a história do bairro. Além disso, buscou-se assegurar o 

posicionamento dos estudantes enquanto sujeitos históricos, 

possibilitar o desenvolvimento da imaginação histórica e 

tencionar movimentos de (re)significação de sentidos coletivos 

(OLIVEIRA, 2014). 

Por que estudar História com a cidade é importante? Por 

que levar os estudantes a caminharem pelo bairro? Por que 

escolhi fazer um percurso e não um trabalho bibliográfico? Pistas 

para essas respostas encontrei em autores como Sandra 

Pesavento (2005), Sandra Regina Ferreira de Oliveira (2008), 

Lana Mara de Castro Siman (2008) e Antonio Gilberto Ramos 

Nogueira (2015), que me ajudaram a aprofundar a reflexão sobre 

ensinar História a partir da cidade. Tais autores compõem a 

fundamentação teórico-metodológica dessa proposta de 

Educação Patrimonial, a qual parte do pressuposto de que a 

cidade é um espaço de aprendizagem potente para ensinar 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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História, por ser marcada por processos de disputas de memória, 

de vivências e de materialidades representadas em uma “unidade 

espaço-temporal” (PESAVENTO, 2005, p.10). 

Sandra Pesavento propõe abordar a cidade “através de 

um olhar que a contemplasse como uma temporalidade que 

encontra forma e sentido no espaço, ou como um espaço que 

abriga múltiplas temporalidades e sentidos” (PESAVENTO, 

2005, p.10). A mesma autora indica que 

 

recuperar a cidade do passado implica, de uma certa forma, não 
apenas registrar lembranças, relatar fatos, celebrar personagens, 
reconstruir, reabilitar ou restaurar prédios, preservar 
materialmente espaços significativos do contexto urbano. Todo 
traço do passado pode ser datado através do conhecimento 
científico, ou classificado segundo um estilo preciso, mas o 
resgate do passado implica em ir além desta instância, para os 
domínios do simbólico e do sensível, ao encontro da carga de 
significados que esta cidade abrigou em um outro tempo. Ao 
salvaguardar a cidade do passado, importa, sobretudo, fixar 
imagens e discursos que possam conferir uma certa identidade 
urbana, um conjunto de sentidos e de formas de reconhecimento 
que a individualizem na história (PESAVENTO, 2005, p.11). 

 

Sob essa perspectiva, um percurso direcionado pelo 

bairro oferece movimentos de ressignificação, de interpelação de 

aspectos da rápida transformação urbana com seus contrastes 

sociais, em uma localidade a qual antes era uma vila de 

pescadores e, nos últimos vinte anos, transformou-se em um 

bairro de condomínios luxuosos. Selecionar perguntas ao longo 

dos caminhos instiga o estudante a olhar para o seu entorno e 

pensar sobre outras possibilidades. Dessa forma, compreende-se 

os bens patrimoniais como suscitadores de memórias e 

estimuladores do pensamento sobre o tempo, e isso ajuda a 

subsidiar muitos sentidos que perpassam as atividades da ação 

educativa em questão, com enfoque, sobretudo, nas 

subjetividades. Para Pesavento (2005),  

 

todo traço do passado possui em si uma sucessão de 
temporalidades objetivas acumuladas, ou seja, as marcas da 
passagem dos anos e do seu uso e consumo pelos atores sociais 
que percorreram este espaço. Mas, embora seja importante datar 
estas camadas históricas, como por exemplo, no caso de um 
determinado espaço construído, importa também atingir as 
temporalidades subjetivas que este espaço urbano contém, dado 
pelas experiências do vivido, pelos sentidos conferidos a este 
espaço, tornando-o qualificado, como um lugar no tempo 
(PESAVENTO, 2005, p.13). 

 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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A noção de atribuição de valor (prática fundamental na 

constituição de patrimônios) passa por uma educação dos 

sentidos. Um dos desafios de promover uma aula na rua é 

contribuir para “desnaturalizar os processos de 

patrimonialização do passado da cidade, atentando para as 

singularidades que o envolvem” (NOGUEIRA, 2015, p.50).  

Inspirados na peça de Teatro da Cia Enviezada, 

Caminhos: uma intervenção urbana3, os alunos foram 

desafiados a fazer uma pesquisa historiográfica sobre o bairro e a 

produzir um percurso sonoro (propositivo e não descritivo) para 

uma etapa de um trajeto do roteiro histórico que foi realizado na 

data de 25 de novembro de 2019. Nesse dia, na aula-vivência, 

todos apertaram o play ao mesmo tempo para transitar por um 

trajeto predeterminado, onde foram levados a imaginar cenas do 

passado ainda presentes no bairro.  

                                                
3 Caminhos: Uma Intervenção Urbana é um espetáculo itinerante dirigido 
por Zé Alex, no qual o espectador é convidado a "ouvir" a sua cidade, o seu 
cotidiano, o seu entorno e a observar seu meio de outro ângulo. Disponível 
em: https://www.ciaenviezada.com/ Acesso em: 15 out. 2019. 

Ao criar o roteiro pelo qual caminharíamos pelo bairro 

do Campeche, surgiram perguntas como: Qual a relação entre a 

escola e a cidade? Como aprender no e com o território? Antes da 

explosão imobiliária do Campeche, quem povoava o bairro? 

Como a vida acontecia nestes espaços? Quem circulava por eles? 

Como era o bairro antes da especulação imobiliária e como é 

hoje? Essas perguntas foram condutoras para a criação desta 

proposta de Educação Patrimonial. 

O objetivo da proposta foi construir, junto aos 

estudantes, múltiplos olhares sobre o bairro. Ações como 

caminhar, observar, escutar, olhar, sentir e perguntar foram 

desenvolvidas ao longo de um percurso o qual foi previamente 

determinado, buscando-se, dessa maneira, indicações de outras 

épocas vividas no bairro, possibilitando que os estudantes fossem 

capazes de refletir acerca da vida vivida atualmente no 

Campeche. O eixo temático que perpassou todos os pontos do 

trajeto foram as redes de sociabilidade. Como esta proposta é 

centrada no estudante e não no(a) professor(a), cada grupo de 

alunos(as) ficou responsável por pesquisar um bem patrimonial 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
https://www.ciaenviezada.com/
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presente no percurso, com a tarefa de elaborar uma breve 

descrição do local escolhido, preocupando-se com a sua função, 

com a sua cronologia e, além disso, buscando atribuir um sentido 

para esse bem patrimonial no presente. Essa pesquisa deu 

origem à produção de um site4 com a turma do 9° ano, que 

consistiu na apresentação do percurso desenvolvido para o 

chamado Roteiro Campeche: de uma vila de pescadores para 

um bairro de luxo. O site foi utilizado para documentar a 

aproximação da turma em relação ao bairro e para revelar suas 

impressões patrimoniais. 

Escolhi duas produções audiovisuais para iniciar o 

debate sobre a problemática do trabalho em sala de aula, que 

evidenciavam, exatamente, a perspectiva das relações de poder e 

de disputa que estão presentes no estudo do patrimônio. O 

primeiro filme apresentado foi Desculpe pelo transtorno5, o qual 

narra o movimento de moradores do Campeche contra o decreto 

                                                
4 https://sites.google.com/view/roteirocampeche/p%C3%A1gina-inicial. 
5 Documentário Desculpe pelo Transtorno: A História do Bar do Chico. 
Direção de Todd Southgate. Florianópolis, 2014 (80 min e 35 s). Disponível 
em: <http://vimeo.com/34535528>. Acesso em: 11 nov 2019. 

da Fundação Municipal do Meio Ambiente, que exigia a 

derrubada do Bar do Seu Chico e toda a mobilização de um grupo 

para manter viva a história e a identidade que o local 

representava para o bairro. Em contrapartida, apresentei uma 

propaganda publicitária de um empreendimento imobiliário, 

próximo ao Bar do Seu Chico, que além de apartamentos vende 

um estilo de vida “beach life style”, que associa a proximidade 

com o mar ao sentimento de felicidade. Nas duas narrativas, 

percebe-se uma disputa de memória, em que os grupos 

envolvidos na disputa atribuem diferentes valores para o estudo 

do patrimônio, revelando o quanto este campo é conflituoso e 

repleto de relações de poder atreladas à cidade. A intenção 

pedagógica com o uso desses produtos audiovisuais era  

 

(...) instigar a pensar como práticas e representações constroem, 
sob camadas do tempo, um espaço delineado por fronteiras e 
territórios interpenetrados. É o referente de contraposição que 
opera as percepções sobre o tempo físico e social, incidindo nas 
práticas sociais, e, ao mesmo tempo, molda as formas do espaço 
da cidade (NOGUEIRA, 2015, p.43). 

 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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Os audiovisuais permitiram a contraposição de olhares, a 

construção de novos questionamentos e de novas perspectivas 

sobre a relação do patrimônio com a cidade e com a sociedade. 

Esse foi um primeiro passo para a construção de um olhar 

sensível para a com a cidade. 

 

COMO DESENVOLVER UM OLHAR SENSÍVEL PARA A 

CIDADE? 

 

Essa é uma pergunta delicada, que envolve uma noção de 

percepção sensível, própria de quem vive, observa, olha para a 

cidade. Vivenciar o lugar, andar por ele, conhecer vivenciando e 

viver conhecendo é o que este estudo possibilita. De acordo com 

Adriano Labbucci, 

caminhar é uma modalidade do pensamento. É um pensamento 
prático. [...] Pôr-se a caminho, colocar os pés em movimento 
sempre significou um revolvimento em direção a si mesmo e ao 
próprio mundo. E se ficarmos nos primórdios, o que o homem 
aprendeu a ler em primeiro lugar não foram as tabuletas 
cuneiformes dos sumérios ou os hieróglifos egípcios, mas os 
rastros no solo, pegadas de seus semelhantes e dos animais que 
ele caçava ou dos quais fugia. (LABBUCCI, 2013, p. 09-12). 

E foi com essa ideia do caminhar que iniciamos o 

trabalho com 26 jovens do 9° ano do Ensino Fundamental. 

Procuramos reaproximá-los dos seus locais de vivência, do seu 

bairro e da sua cidade. Objetivamos trazer a história para perto 

do cotidiano dos alunos, relacionando o desenrolar histórico com 

lugares, edifícios e ruas por eles frequentados. 

Será que os alunos, após conhecerem histórias, lutas e 

conquistas do local, saberem onde estava o Bar do seu Chico e 

conhecerem mais sobre o Campeche, vão olhar da mesma forma 

que antes para o seu bairro? Em todas as etapas da ação, buscou-

se trabalhar com os estudantes um olhar carregado de 

significado. O primeiro passo para a construção da sensibilidade, 

em relação à cidade, deu-se por meio de uma atividade em sala 

de aula, na qual os(as) estudantes foram confrontados com 

quatro fotografias do bairro Campeche que traziam a ideia de 

patrimônio material e imaterial. Foi solicitado que eles 

escolhessem duas imagens e justificassem as suas escolhas, 

indicando as razões pelas quais, para eles, as imagens escolhidas 

mais representavam o conceito de patrimônio cultural. 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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Ao elaborar a atividade, a primeira imagem que escolhi 

foi a da Capela de São Sebastião (Figura 1), mais conhecida como 

Igrejinha do Campeche, construída em 1826. Essa igreja 

representava, no passado, a região central do povoado e o ponto 

de encontro da religiosidade do bairro, e hoje é famosa entre os 

mais jovens por ser o ponto de encontro do tradicional bloco de 

carnaval de rua O Nô Di. 

 

Figura 1: Capela de São Sebastião 

 

Fonte: arquivo da autora 

A imagem seguinte (Figura 2), segunda escolhida, retrata 

o Rancho de Pesca Artesanal, o qual é um importante espaço de 

socialização, de trabalho e de trocas. O Rancho de Pesca 

Artesanal representa um dos pontos de resistência cultural da 

antiga cidade de pescadores.  

 

Figura 2: Rancho de Pesca Artesanal 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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A terceira imagem que selecionei retrata um espaço 

localizado em meio à valorizada Avenida Pequeno Príncipe, a 

Casa de Taipa (Figura 3), cuja edificação apresenta vestígios de 

uma antiga técnica de construção chamada taipa, muito comum 

no passado do bairro. Atualmente ela destoa das demais 

construções presentes em seu entorno, já que está situada dentro 

de um metro quadrado de alto valor econômico, cada vez mais 

disputado pelos empreendimentos imobiliários. 

 

Figura 3: Casa de Taipa 

 

Fonte: arquivo da autora 

A quarta imagem (Figura 4) representa o Casarão 

Aéropostale, antiga linha de correio aéreo usado por pilotos da 

companhia francesa, construído na década de 1920. Atualmente 

o espaço funciona apenas para reuniões semanais de grupos da 

terceira idade do bairro. 

 

Figura 4: Casarão Aéropostale 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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Apesar de a escola estar localizada próxima a esses 

locais, em uma turma de vinte e seis alunos, apenas seis 

estudantes conheciam esses espaços. Os locais escolhidos pelos 

alunos como aqueles que mais representavam a ideia de 

“patrimônio” foram o Rancho de Pesca Artesanal e a Casa de 

Taipa, onde muitos deles relacionaram memórias da sua história 

familiar com essas construções. As discussões em sala de aula 

acerca dessas quatro imagens suscitaram a conexão dos alunos 

com as suas família, com seu bairro e com sua cidade. Muitas 

memórias foram divididas, muitas histórias e falas de avôs e avós 

surgiram e elementos identitários foram identificados.  

Em seguida, foi apresentada, aos alunos, a proposta de 

uma saída de campo que consistia em caminhar por um roteiro 

predefinido por mim, dividido em duas etapas. A primeira 

baseava-se em caminhar pelo bairro escutando um percurso 

sonoro produzido pela turma, e a segunda oportunizava uma 

caminhada que, ao invés do áudio, contava com uma atividade de 

observação. A reação de empolgação por parte dos estudantes foi 

instantânea. 

O Roteiro Campeche: de uma vila de pescadores para 

um bairro de luxo propôs percorrer a antiga região central do 

bairro, passando por locais onde se estabeleciam, no passado, 

redes de sociabilidade e locais onde se reestabelecem, hoje, essas 

redes. O percurso teve início na Capela de São Sebastião, depois 

seguiu para os seguintes pontos: Casarão Aéropostale, Rancho de 

Pesca Artesanal, Parque Cultural do Antigo Campo de Aviação do 

Campeche, Campo de Futebol Unidos e Horta Comunitária, 

finalizando na Associação Amigos do Campeche. 
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Figura 5: Mapa do Roteiro Campeche: de uma vila de pescadores para um 

bairro de luxo 

 

Fonte: Google Earth 

 

Os pontos selecionados ajudaram na reflexão desta 

proposta no sentido de pensar memórias e disputas de um 

passado ainda presente e de um sentimento de coletividade, 

problematizando como, antigamente, a comunidade organizava-

se a partir desses espaços e como se organiza hoje. Giovanna 

Ferreira, ao falar sobre a Horta Comunitária do Campeche, 

afirma que, atualmente,  

 

(..) dentro de um contexto de cidade que tem crescido em meio à 
construção de muros de condomínios fechados e da expansão 
crescente da construção imobiliária, as hortas e a convivência 
nelas, com os seus conflitos, maiores ou menores, têm-se 
apresentado como possibilidade de renascimento da vida 
comunitária, promovendo a integração entre pessoas de 
diferentes idades, origens e estilos de vida (FERREIRA, 2018, p. 
300). 

 

Até a década de 1980, o atual bairro, que agora possui 

diversos condomínios de luxo, era considerado um local rural, 

onde as pessoas sobreviviam da pesca e do cultivo de amendoim, 

melancia, mandioca, milho e café. Com a urbanização, essa 

prática foi desaparecendo e, hoje, com a Horta Comunitária, 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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surgem práticas coletivas, ressignificando antigos modos de vida 

dos moradores. 

O trajeto não foi organizado de forma cronológica nem 

linear, oferecendo, assim, uma experiência investigativa sobre as 

diferentes camadas de tempo presentes no bairro. Acerca da 

temporalidade no ensino de História a partir da cidade, Lana 

Siman levanta os seguintes questionamentos: 

 

Como favorecer-lhes a visão, nos labirintos da história, dos seus 
caminhos e tempos múltiplos e pouco lineares? Como propiciar-
lhes oportunidade de ver e escutar o que nem sempre é dito, 
lembrado e comemorado na cena pública da cidade ou pelas 
mídias que frequentam? Como apresentar-lhes uma escrita 
diferente daquela que encontramos nos manuais escolares? 
(SIMAN, 2008. p. 244). 

 

Tendo essas perguntas como base para planejar a saída 

de campo com os alunos, os sete pontos foram divididos em três 

momentos: o primeiro com a utilização do áudio no percurso do 

ponto 1 (Igreja São Sebastião) ao ponto 3 (Rancho de Pesca 

Artesanal); o segundo foi o lanche na praia ao lado do Rancho de 

Pesca Artesanal; e o terceiro consistiu na caminhada ao longo da 

Avenida Pequeno Príncipe, do ponto 3 (Rancho de Pesca 

Artesanal) ao ponto 7 (Associação Amigos do Campeche). Para a 

professora Sandra Regina Ferreira de Oliveira, “as aulas de 

campo são momentos potencializadores da aprendizagem e de 

algum modo relacionam-se com o cotidiano, o local e o tempo no 

qual se tecem as ações das mulheres e homens comuns na feitura 

diária da vida” (OLIVEIRA, 2014, p. 121). 

O Bar do Seu Chico, local que não existe mais, foi 

responsável por problematizar, ainda na sala de aula, questões 

ambientais, culturais e urbanas ocorridas no contexto da 

expansão da urbanização da cidade de Florianópolis no bairro do 

Campeche. Essa problemática esteve presente, conectando cada 

narrativa desenvolvida ao longo do percurso. O Bar do Seu Chico, 

importante local de reunião e de articulação política dos 

moradores do bairro, foi destruído em 2010 por determinação da 

Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis 

(Floram), gerando indignação por parte de antigos e novos 

moradores que frequentavam o Bar e o identificavam como um 

local de referência cultural e histórica na identidade do bairro. 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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Figura 6: Bar do Seu Chico 

 

Fonte: www.bardochico.com 

 

De acordo com as historiadoras Carolina do Amarante e 

Luciana Rossato, 

 

no bairro Campeche, era tradição a realização de festas em seu 
bar, conhecidas e divulgadas em toda a cidade. O local era, 
principalmente no período do verão, um importante ponto de 
encontro da comunidade local, de surfistas e turistas que 
buscavam um espaço para descanso, socialização e consumo. O 
Bar do Chico sempre foi ponto de apoio para atividades 

tradicionais da comunidade, como o Quinhão do Santo, que é 
uma antiga tradição dos pescadores, de destinar parte do 
resultado da pesca à administração da igreja, à Encenação da 
Paixão de Cristo e o Carnaval do O Nô Di, celebrações que 
geralmente se encerravam no largo da Capela de São Sebastião, 
ou no Bar do Chico (AMARANTE; ROSSATO, 2018. p. 133). 

 

O Bar do Seu Chico era identificado como um espaço de 

sociabilidade, e a sua destruição configura as disputas pela 

especulação imobiliária e as disputas políticas pelo direito à 

cidade. 

 

A trajetória da construção e demolição do Bar do Chico é 
significativa para se entender o processo de ocupação dos espaços 
costeiros das praias na Ilha de Santa Catarina e também os 
discursos simbólicos acionados para difundir a cidade como 
destino turístico. Seu Chico pode ser considerado como o “típico 
manezinho”, vendido pela propaganda turística: pescador, 
simples, com seu linguajar coloquial (...). No entanto, a presença 
de seu bar não era mais aceitável, uma vez que não se adequava 
ao novo modelo de cidade, voltada ao tipo de turismo pelo qual se 
havia optado (AMARANTE; ROSSATO, 2018, p. 139). 

 

Conforme já indicado no início do texto, os alunos foram 

confrontados com dois audiovisuais. O primeiro foi o trailer do 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
http://www.bar/
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documentário Desculpa pelo Transtorno6, que trata sobre a 

derrubada do Bar do Seu Chico, e o segundo foi uma propaganda 

publicitária acerca da venda de apartamentos do 

empreendimento imobiliário Essence Life Residence, localizado 

próximo ao Bar. No vídeo publicitário, ficou evidente que muitos 

anúncios não estão vendendo apenas apartamentos, e sim um 

estilo de vida mais despojado, saudável e feliz, que pode ser 

alcançado por se estar de “frente ao mar”, contribuindo no 

processo de venda do bairro. Debruçar-se sobre as lutas, 

resistências e conquistas de pessoas que se mobilizaram para 

manter em funcionamento o Bar do Seu Chico tornou-se 

relevante para os alunos, fortalecendo, assim, uma educação 

histórica significativa.  

A fim de despertar nos estudantes a capacidade de 

querer saber, explorei possibilidades de utilização do Google 

Sites como recurso aliado à construção do conhecimento 

                                                
6 Documentário Desculpe pelo Transtorno: A História do Bar do Chico. 
Direção de Todd Southgate. Florianópolis, 2014 (80 min e 35 s). Disponível 
em: <http://vimeo.com/34535528>. Acesso em: 11 nov. 2019. 

histórico. Criei um site e convidei os alunos para colaborar na 

construção a partir de suas contas do Gmail. Cada grupo ficou 

responsável pela elaboração de uma página, que representava um 

ponto do roteiro que iríamos realizar na nossa saída de campo. 

Busquei pensar as tecnologias digitais como linguagens, a fim de 

possibilitar o conhecimento que estávamos construindo, já que 

elas compõem o nosso cotidiano na circulação das informações. 

Para as aulas de História, é importante pensar as possibilidades 

de ensinar e de aprender de forma colaborativa, produzindo 

autoria e incentivando a pesquisa. Utilizei a primeira página do 

site para apresentar, em sala de aula, a problemática e a proposta 

da cidade que se tornou palco para nossa aula de História, com o 

intuito de aproximar os conteúdos trabalhados às problemáticas 

ambientais, culturais e urbanas ocorridas no contexto da 

urbanização do bairro Campeche, na cidade de Florianópolis.  

 

 

 

 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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Figura 7: Captura de tela com a imagem do site 

 

Fonte: https://sites.google.com/view/roteirocampeche/p%C3%A1gina-

inicial 

Esta ferramenta foi utilizada para reunir um dossiê de 

materiais referentes ao crescimento urbano no bairro do 

Campeche, assim como para organizar a dinâmica de pesquisa 

dos estudantes, divididos em grupo, e dar início à temática. Na 

página inicial do site, consta a introdução e o objetivo da 

proposta, além do material de referência para a pesquisa e o 

arquivo para download do percurso sonoro utilizado no primeiro 

trajeto da caminhada. Ainda na página inicial, no canto esquerdo 

da imagem, é possível visualizar o conjunto de páginas (com 

títulos) que apresentam o local estudado por cada grupo, com a 

indicação para destacar ideias acerca do tema da página, e 

também dicas de vídeos, sites e projetos. Na página Atividades, 

encontra-se o exercício “Observando”, realizado no terceiro 

momento do Roteiro Histórico. Por fim, na página Avaliação, 

constam as impressões dos estudantes acerca da saída a campo. 

Na etapa de elaboração do site colaborativo, encontrei 

várias dificuldades. A principal foi a falta de computadores 

conectados à internet no Laboratório de Informática da escola. A 

coordenação pedagógica disponibilizou os dois computadores da 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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sala de professores para os estudantes realizarem a pesquisa, no 

entanto, a falta de estrutura gerou desânimo e falta de 

dinamicidade no desenvolvimento da atividade. Como tentativa 

de solucionar tal problema, solicitei aos estudantes a realização 

dessa tarefa em casa, o que não se efetivou. 

No entanto, o que produzimos para o site, em sala de 

aula, foi utilizado como um banco de dados para os alunos 

acessarem os materiais de pesquisa que iriam subsidiar o 

percurso sonoro. Cada membro do grupo escolheu uma parte 

para falar e enviou sua fala à professora por meio de uma 

gravação no aplicativo WhatsApp para ser editada 

posteriormente. Por envolver a participação de todos(as), essa 

etapa foi um tanto trabalhosa, contudo, o resultado evidenciou o 

processo de envolvimento dos(as) alunos(as). 

Diante dos poucos recursos tecnológicos disponíveis, a 

produção do percurso sonoro7 parecia uma missão impossível em 

                                                
7 Pode-se fazer o download do percurso sonoro através do link: 
https://drive.google.com/file/d/1VhMOo6iaueq-
DHzcZ6J44SH1KcWqMe0g/view?usp=sharing 

tão pouco tempo, mas o produto surpreendeu a todos(as), 

compondo um elemento chave no direcionamento do olhar 

durante a caminhada de 45 minutos com uma turma de 

adolescentes em meio às calçadas estreitas da Avenida 

Campeche. 

A ideia da historiadora Lara Siman (2008) de investigar 

a escrita da história das cidades nas possibilidades de 

aprendermos a nos perder para nelas nos reencontrar, num 

tempo labiríntico, também inspirou a criação do Roteiro 

sugerido a fim de formular um novo olhar sobre a paisagem, a 

história, a cultura e as redes de sociabilidade do bairro. 

Em seu artigo Memórias sobre a História de uma 

cidade, Siman relata: 

 

(...) a cidade era cheia de labirintos: história estava nas ruas, nas 
fábricas, nos trilhos da estrada de ferro, no cintilar da mica no 
chão dos casebres, no traçado da cidade, nas relações entre 
pobres, ricos e remediados. A cidade era medos e sonhos. A 
história estava na vida... contraditoriamente, acomodada, 
transgressora, temerosa, ousada (SIMAN, 2008, p. 246-247). 

 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
https://drive.google.com/file/d/1VhMOo6iaueq-DHzcZ6J44SH1KcWqMe0g/view?usp=sharing
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Para o psiquiatra chileno Naranjo (2015)8, “(...) investir 

numa didática afetiva é a saída para estimular o 

autoconhecimento dos alunos e formar seres autônomos e 

saudáveis”. Em geral, o lúdico abre espaço para uma ação 

prazerosa, intencional e de liberdade, possibilitando que os 

alunos expressem a sua criatividade. 

Assim, para tornar o ensino mais interessante, crítico e 

acessível aos alunos, me apropriei de recursos tecnológicos que 

estão presentes no dia a dia dos jovens: a internet, o celular e o 

fone de ouvido. 

 

Caminhar e escutar  

Para que os alunos estabelecessem relações com a 

cidade, a caminhada mostrou-se uma potente ação na 

sensibilização dos sentidos. Quando caminhamos, “são 

mobilizados em nós importantes processos sensoriais, emotivos e 

                                                
8 Disponível em: 
<http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2015/05/claudio-naranjo-educacao-
atual-produz-zumbis.html>. Acesso em: 14 dez. 2019. 

psíquicos, de maneira geral.” (DUARTE JUNIOR, p.84, 2000). 

Minha intenção não era a de fazer com que o ato de caminhar de 

um ponto ao outro, ao longo do roteiro, se tornasse algo 

mecânico. Mais que isso, meu intuito era significar essa atividade 

corriqueira e provocar, nos meus alunos jovens, certa atenção 

para com a dimensão sensível que permeia os espaços urbanos, 

com os quais muitas vezes quase não nos relacionamos. 

Na proposta desenvolvida para aprender caminhando, a 

paisagem sonora foi um dispositivo criado para envolver os 

estudantes, a fim de que eles percebessem a paisagem urbana do 

bairro Campeche nos termos indicado por Cristina Meneguello: 

 

Perceber a paisagem é senti-la, fazendo parte dela e 
relacionando-a com seu mundo. Já observara Milton Santos que 
a paisagem é composta não apenas de volumes, mas também de 
cores, movimentos, odores e sons e, assim, não pode ser 
apreendida apenas com o olhar, mas percebida através de todos 
os sentidos: torna-se subjetiva e parte do imaginário social 
(MENEGUELLO, 2017, p.27). 

 

O primeiro momento começou com todos dando o play 

ao mesmo tempo para escutar o áudio produzido pela turma, 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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com duração de 45 minutos, no decorrer do ponto 1 (Capela de 

São Sebastião), percorrendo a Avenida Campeche até o ponto 2 

(Casarão Aéropostale) e terminando no ponto 3 (Rancho de 

Pesca Artesanal). Após o play9, a primeira fala que escutamos 

foi: A escola estadual do Porto do Rio Tavares, turma 91, 

apresenta: Roteiro Campeche: de uma vila de pescadores para 

um bairro de luxo. Lembrem-se de andarem juntos, atentos aos 

guias e ao seu redor. (Trecho do percurso sonoro produzido pelos 

alunos).  

Selecionei, com os estudantes, trechos de autores que 

trabalham com a ideia da cidade como um local de múltiplas 

temporalidades e sentidos para produção do “percurso sonoro”, e 

cada um escolhia um trecho para gravar, podendo, inclusive, 

produzir seu próprio texto. Entre os trechos selecionados para 

serem narrados está o excerto a seguir, de autoria de Siman 

(2008): 

No lugar de um tempo representado por uma reta – o tempo do 
progresso – temos um tempo cheio de sinuosidades e que, para 
compreendê-lo, é preciso aprender a decifrar sinais, indícios e as 

                                                
9 Transcrição do início percurso sonoro. 

mais aparentes insignificâncias: desde o rosto daqueles que 
circulam as ruas no presente, aos gestos, esquecimentos, pausas, 
olhares, às ruínas presentes no espaço da cidade, aos sinais 
escondidos pelas camadas das intervenções humanas. A leitura 
dos sinais, dos indícios, requer o desenvolvimento das 
sensibilidades auditivas, visuais, por que não olfativas; requer a 
observação dos detalhes, requer a curiosidade pelo desconhecido, 
pelo que se mostra estranho ou desconexo. (SIMAN, 2008, p. 
262) 

 

Para compor a paisagem sonora, intercalamos falas com 

sons de instrumentos, cânticos locais, marchinhas do bloco O Nô 

Di, trechos do documentário Desculpa pelo Transtorno e 

entrevistas da Rádio Comunitária Campeche, com a intenção de 

proporcionar reflexões sobre as transformações no espaço 

percorrido. Regravamos, também, alguns trechos do áudio da 

peça de teatro Caminhos: Uma Intervenção Urbana, da 

Companhia Enviezada10: 

 

Encontros, desencontros, reencontros. Poesia. Tudo de mim que 
fica, tudo de ti que levo. Caminhos são riscos de chegada e 
despedida. Caminhos são riscos de chegada e despedida. Riscos 
da caneta no papel, dos riscos no chão, da seta na placa, dos pés 

                                                
10 Disponível em: https://www.ciaenviezada.com/ Acesso em: 15 out. 2019. 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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no chão que marcam a direção mesmo sem saber onde há inicio, 
meio e fim. Riscos de escolhas, para direita ou esquerda? Vá em 
frente! 
Caminhos que se seguem, caminhos de desejo, desejo no sentido 
de qualificar todas as formas de vontade de viver, de vontade de 
criar, de vontade de amar, de vontade de inventar outra 
sociedade, outra percepção do mundo, outros sistemas de 
valores. (Trecho do áudio gravado por uma estudante do 9° ano.) 

 

Importante destacar o caráter propositivo e não 

descritivo do percurso sonoro, no intento de expor as 

contradições daquele tecido urbano e provocar diferentes 

sensações e sentidos acerca dos locais, das ruas e das 

transformações sociais e naturais do trajeto percorrido. 

Quando estávamos próximos da Igrejinha, o áudio 

evoluiu para o seguinte trecho:  

 

Igreja São Sebastião, mais conhecida como Igrejinha do 
Campeche, foi fundada há muito tempo atrás, provavelmente 
construída em 1826, quando a região do Campeche ainda era 
habitada por alguns pescadores. Além de exercerem a sua fé na 
igreja, esses pescadores usavam esse local como ponto de 
encontro que eventualmente congregavam as pessoas da 
comunidade, como feiras, festas religiosas como o Terno de Reis 
e Festa do Divino Espírito Santo. (Trecho do áudio composto por 
um estudante do 9° ano) 

Deixamos o local com uma marchinha do bloco O Nô Di 

que versava sobre expressões comuns da população tradicional 

da Ilha e adentramos a avenida dos condomínios de luxo, com 

muitas construções em andamento. Nesse momento, o áudio 

chamava a atenção para os contrastes que disputavam a 

paisagem: 

 

Itinerários e ilhas de sociabilidade particulares, marcadas por 
certo simbolismo local. Um “lugar que cresceu”, lugar cuja 
paisagem se alterou completamente nos últimos anos. A ideia de 
um “espaço vazio” onde edificações e vias foram se consolidando 
parece marcar essa concepção. Porém, se este lugar for observado 
do ponto de vista dos antigos moradores, em que usos, práticas e 
caminhos consolidaram referências da história de cada um e da 
região, é possível ver também a destruição, o desaparecimento e a 
falta. (Trecho do texto de PRETTO (2015) narrado no áudio do 
percurso sonoro.) 

 

O áudio utilizado no percurso sonoro foi importante 

“como estratégia para sensibilizar o ouvido dos estudantes” 

(MENEGUELLO, 2017, p.27) no sentido de direcionar a 

percepção dos adolescentes para poderem escutar e enxergar o 

bairro de outro jeito, descortinando o olhar para o ordinário a 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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fim de desenvolver uma nova relação dentro de um lugar 

familiar. O áudio coloca-se entre o olhar normalizado e o novo 

olhar histórico. Nesse meio entre o normal e o novo olhar, ele 

afasta aquilo que já se conhece e aproxima aquilo que está sendo 

conquistado. Sobre a importância de caminhar e escutar, Cristina 

Meneguello cita que  

 

James Hillman, em Cidade e alma, afirma que nossa civilização 
sacrificou os pés pelo olhar, pois nosso caminhar é muito mais 
um “caminhar com os olhos” do que com as pernas (1993, p. 55). 
De dentro dos veículos há uma experiência visual acelerada do 
urbano, o que não significa que as pessoas estejam realmente 
vendo aquilo que está diante de seus olhos. (HILMANN, James. 
Cidade & alma. São Paulo: Studio Nobel, 1993. In: 
MENEGUELLO, 2017, p.35) 

 

Dando sequência ao percurso, o grupo de estudantes 

seguiu em direção à praia, para o Rancho de Pesca Artesanal, 

local que hoje se configura como um espaço alternativo cultural.  

 

 

 

Caminhar e compartilhar 

 

O segundo momento, e o mais mencionado pela turma, 

foi o lanche na praia ao lado do Rancho de Pesca Artesanal. Esse 

ensejo foi realmente fundamental para gerar uma atmosfera de 

sociabilidade e uma vivência do tema em questão. Todos estavam 

próximos. Percebi que aquele era um momento esperado e, de 

fato, foi significativo. Com os pés cheios de areia e o cheiro de 

maresia, nada poderia falar mais sobre uma vila de pescadores 

do que a areia, o vento, o mar e o Rancho de Pesca Artesanal. 
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                            Figura 8: Saída do Lanche 

 

                               Fonte: acervo da autora 

 

Nesse momento, todos compartilharam a relação entre o 

“eu” e a natureza, o “eu” e a escola, o “eu” e o percurso sonoro, o 

“eu” e o novo olhar, ou seja, diversos comportamentos que 

formaram um grande grupo escolar produtivo, e não pequenos 

grupos isolados. Emergiram, então, os elementos que mais 

tocaram os estudantes no primeiro trajeto e a forma como tudo 

foi processado. Além disso, surgiram assuntos descontraídos, 

como vontade de acampar e lugares que querem conhecer na 

ilha. Expressaram vontade em ter um conhecimento mais vivo. 

Como a proposta, desde o início, foi centrada no aluno, as falas 

eram levadas em consideração, e as impressões acerca dessa 

experiência foram registradas no site. 

 

Caminhar e observar 

 

Caminhar, observar e anotar foram as ações do terceiro 

momento. Essa etapa contou com quatro pontos e exigiu 

caminhar por toda a Avenida Pequeno Príncipe com a tarefa de 

observar várias tendências e temporalidades. Como fazer para 

que adolescentes caminhem de forma atenta, observando o 

espaço à sua volta, que já é conhecido por eles? Como criar novas 

relações entre aquilo que é normalizado e aquilo que queremos 

que eles estabeleçam relação criticamente? Como estratégia para 

construir novas relações, desenvolvi pequenas frases e 
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questionamentos que foram propostos por meio de uma 

atividade a ser realizada em dupla intitulada “Observando”11: 

 

Figura 9: Atividade “Observando”. 

 

Fonte: acervo da autora. 

                                                
11 Atividade adaptada do livro eletrônico Atividades em áreas naturais, de 
Rita Mendonça. Disponível em: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/atividades_e
m_areas_naturais.pdf. Acesso em: 14 nov. 2019. 

Esse exercício teve como objetivo desenvolver a 

capacidade de observação e o olhar sensível e significativo pelo 

bairro, além de buscar relacionar tudo isso com as questões 

culturais, urbanas e ambientais. 

Dessa forma, foi entregue uma lista de elementos com 

espaços vazios para eles escreverem sobre o que o percurso 

estava lhes ‘assoprando’ naquele momento. Se no primeiro 

momento foi utilizado o áudio para os estudantes prestarem 

atenção no lugar, no terceiro momento foram utilizadas 

pequenas frases de efeito para eles estarem atentos ao caminho. 

As frases do exercício, utilizadas para provocar a percepção dos 

alunos em relação à cidade, dialogam com a experiência desses 

adolescentes, muitas vezes escutadas nas aulas ou em conversas 

informais. Exemplos: a) Isso tem a ver comigo; b) Aqui me 

estresso; c) Olhando para isso sei o que a pessoa quis dizer; d) Só 

tem graça fazendo junto, e) Memória, f) Beach Life Style, g) 

Distanciamento; h) “Mané” da Ilha; i) Nunca ninguém percebe; j) 

Algo extraordinário; k) Uma Brisa suave; l) Uma conversa de 
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passarinhos; m) Passado Presente; n) Cultura; o) Percepção do 

tempo; p) Sentido de sobrevivência. 

Zita Rosane Possamai, em seu texto intitulado Leituras 

da Cidade, ressalta a imagem da cidade concebida como uma 

escrita: 

 

De fato, a cidade é usada, instrumentalizada; é espaço onde se 
ensaia a sobrevivência cotidiana; lugar do trabalho, do estudo, do 
lazer, das trocas. Sua existência escapa à simples fruição ou 
contemplação. Esse é o desafio de quem deseja ler a cidade, 
aprender a olhar a cidade, examinando o dito, fazendo perguntas, 
trilhando caminhos quase desconhecidos, aventurando-se por 
trajetórias nunca antes tentadas, ensaiando leituras de sua escrita 
(POSSAMAI, 2010, p. 209). 

 

O exercício de ler a cidade se dá por meio do ato de 

caminhar pelas ruas. Ao caminhar, observam-se os grafites 

desenhados nos muros, a areia na calçada estreita, os 

condomínios que transformam a paisagem, as mudas de árvore 

que crescem na Avenida Pequeno Príncipe, a história por trás do 

nome da avenida, o postinho de saúde recém-inaugurado no 

bairro, a existência de uma horta comunitária, entre outras. 

Esses elementos de estranhamentos, daquilo que aparentemente 

era conhecido, foram relatados pelos estudantes a partir da 

possibilidade que a atividade “Observando” proporcionou.  

 

Figura 7: Diferentes ângulos da Cidade 

 

Fonte: foto tirada por um estudante durante o percurso. 
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A percepção do presente, em todos os momentos, foi 

relacionada com outras temporalidades, seja pela discussão das 

transformações na paisagem natural do bairro, que antes 

possuía, como atividade econômica, a pesca e o plantio de 

amendoim, seja pelas disputas de poder na ocupação, seja pela 

presença da pesca artesanal na vida de um familiar dos 

estudantes e sua importância no passado do bairro, seja pelas 

inúmeras obras de construção ao longo da caminhada pelas ruas 

do Campeche. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho apresentado teve o propósito de ser uma ação 

de Educação Patrimonial com estudantes do 9° ano do Ensino 

Fundamental, pensando o bairro para ensinar História. O eixo foi 

aprender História fora da sala de aula, na cidade, no entorno da 

escola. Para tanto, planejamos um site colaborativo que, em 

função das dificuldades de acesso à tecnologia por parte da escola 

e dos alunos, transformou-se em um trabalho a mais para o 

professor. Cabe destacar, no entanto, que o site foi utilizado 

como um banco de dados de materiais de pesquisa para os 

estudantes, com textos e vídeos que subsidiaram o percurso 

sonoro. Dois grupos esforçaram-se sobremaneira para viabilizar 

o site. 

Consegui produzir, junto aos alunos, um roteiro que 

apresenta a história do bairro de forma investigativa. Percebi que 

os estudantes ficaram atentos e mobilizados com a experiência 

de uma saída de campo dentro de uma atmosfera de 

sensibilização sobre o entorno urbano ao realizarem uma 

caminhada pelo bairro onde eles não eram apenas receptores de 

um saber, mas construtores de um conhecimento elaborado ao 

caminhar, escutar, olhar, perceber, parar, lanchar e 

compartilhar. Ao serem elaborados relatos acerca da vivência, 

uma das estudantes escreveu: 

 

Consegui observar melhor as atividades culturais presentes no 
bairro durante a caminhada pela Avenida Campeche. Vi várias 
obras acontecendo com pessoas trabalhando nelas para a 
transformação do espaço. Foi muito interessante também 
perceber a riqueza histórica e cultural do bairro que passa muitas 
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vezes despercebida. O Campeche para mim é o melhor bairro em 
que já morei, e foi muito interessante vê-lo por outro ângulo. 
(Avaliação de uma estudante do 9° ano12.) 

 

Considero ser de fundamental importância o ensino de 

História a partir de uma perspectiva participativa, reflexiva e 

inclusiva. O trabalho da Educação Patrimonial busca 

problematizar as diversas camadas de tempo presentes em torno 

do Patrimônio, desnaturalizando narrativas hegemônicas para 

lançar luz aos sujeitos históricos invisibilizados.  

Nesse sentido, a proposta realizada buscou confrontar as 

narrativas sobre o desenvolvimento imobiliário desenfreado, que 

“visa o progresso”, com as narrativas e conhecimentos dos 

moradores nativos, evidenciando problemáticas que envolvem o 

crescimento urbano da cidade da qual todos fazemos parte. 

Escolhemos iniciar o percurso pelo local onde era o 

centro da antiga vila de pescadores, desvendando um Campeche 

                                                
12 No final da atividade, foi pedido para cada aluno escrever sobre a 
experiência da saída de campo. As avaliações da turma estão disponíveis no 
link: https://sites.google.com/view/roteirocampeche/p%C3%A1gina-
inicial/avalia%C3%A7%C3%A3o 

em fase de esquecimento. Buscamos o passado partindo da 

Igrejinha, um local central de encontro quando o bairro era 

habitado por famílias de pescadores que lutavam pela sua 

sobrevivência, isso oportunizou a visibilidade aos moradores 

antigos do local. Logo depois, a ida ao Rancho de Pesca Artesanal 

permitiu identificar os substratos mais pobres da população, e 

identificou-se a praia como o local de maior importância 

econômica. Dessa forma, foi possível estabelecer o contato dos 

estudantes com a realidade do passado do Campeche, que era um 

local pobre até a década de 1980, a fim de que eles pudessem 

perceber esse passado do bairro e sua recente valorização 

imobiliária que modificou as atividades econômicas do local, já 

que hoje são poucos os que vivem da atividade pesqueira ou do 

plantio. 

As narrativas hegemônicas, neste momento divulgadas 

por propagandas dos novos empreendimentos imobiliários, 

associam o Campeche ao surf, a ondas, ao mar, à praia e não 

representam a história do bairro Campeche. Tanto o percurso 

sonoro produzido como a atividade foram importantes para 
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provocar o estranhamento diante disso. Esse foi o ponto de 

partida para se criar uma nova relação dos estudantes com o 

bairro em geral, e com os bens patrimoniais em específico. 

Ao pensar a Educação Patrimonial com um desenho 

metodológico que promove encontros dos estudantes com 

histórias do seu bairro, sensibilizando-os a observar e a 

compreender as mudanças no seu entorno, a escola cumpre sua 

função de ensinar determinadas competências necessárias para 

que os jovens possam seguir refletindo sobre seu lugar de 

vivência. Nesse sentido, foi possível também romper com a 

tradição da Educação Patrimonial assentada no tripé conhecer-

valorizar-preservar. Tal perspectiva assume um caráter 

informativo sobre bens patrimoniais, bastante questionada pelos 

pesquisadores do campo do Ensino de História, tais como 

Carmem Gil (2014) e Elison Paim (2012).  

O conceito com o qual operei nessa proposta assenta-se 

na perspectiva da 

Educação Patrimonial como uma prática social dinâmica, 

coletiva e democrática que 

possibilita outros olhares para a cidade e para suas 

manifestações culturais. Assim, as ações educativas têm a 

potencialidade de criar condições para a produção de sentidos e 

de sensibilidades por parte das crianças e dos adultos em relação 

a determinado saber, lugar, celebração, objeto ou manifestação 

cultural, a fim de construir relações socioafetivas e reflexivas com 

o passado. 
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