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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo estudar e divulgar como age a Educação Patrimonial nos 

Arquivos, a importância que a abertura dos arquivos pode proporcionar aos estudantes, 

pesquisadores e cidadãos comuns, tanto no aprendizado didático quanto no resgate da 

memória coletiva. Destacou-se também a importância dos Arquivos Históricos e as atividades 

implementadas com sucesso com o intuito de atrair estudantes e cidadãos dispostos a interagir 

com o conhecimento e cultura ali guardados e o quanto esse aprendizado pode trazer 

benefícios no que concerne o conhecimento da História através da didática aplicada. Além 

disso, mostrou-se a necessidade da difusão cultural como instrumento de divulgação para a 

abertura dos Arquivos, difusão essa ainda tão inexpressiva no meio arquivístico, não deixando 

de mencionar a relevância dos meios necessários, das mídias e instrumentos de apoio para o 

marketing promocional. Justamente buscando uma compreensão acerca do conhecimento da 

Educação Patrimonial nos Arquivos, ou da ausência dele, foi realizada uma breve pesquisa de 

campo entre os alunos do curso de Arquivologia da UFF- Universidade Federal Fluminense 

através de um questionário, no qual apresentaremos o resultado ao longo deste trabalho. 

Palavras-chave: Arquivos. Educação Patrimonial. Difusão Cultural. História. Memórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

This work aims to study and disclose how is the acting of Patrimonial Education in Archives, 

how important is the opening of archives for provide, researchers and ordinary citizens, not 

only in didactic learning but also in the recovery of collective memory. It also highlighted the 

importance of Historical Archives and the activities successfully implemented with the 

intention to attract students and citizens willing to interact with the knowledge and culture 

there saved and how much this learning can benefit from the knowledge of History through 

teaching applied. Besides that, it demonstrated the need for cultural diffusion as a 

dissemination tool for Archives opening, which is still unimpressive throughout the area, not 

failing to mention the relevance of the necessary means, of media and support instruments for 

promotional marketing. Just seeking an understanding of knowledge of Patrimonial Education 

in Archives, or the lack of it, a brief field research among students of Archivology Course 

from Universidade Federal Fluminense (UFF) was conducted through a questionnaire, in 

which we will present the results throughout this work. 

Key words: Archives. Patrimonial Education. Cultural Diffusion. History. Memoirs. 
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TEMA 

 Educação Patrimonial nos Arquivos. 

1  INTRODUÇÃO 

A ideia de pensar a Educação Patrimonial ( E.P.), dentro dos Arquivos não é nova. Ela 

existe em outros países há muito tempo , mas aqui no Brasil pensou-se no assunto a partir da 

década de oitenta. Os arquivos não são somente  lugar de guarda de documentos, mas um 

espaço de cultura e resgate da história e memória coletiva. E, segundo Bellotto (2006, p. 247): 

“quando um arquivo instala, alimenta, desenvolve e expande seus serviços editoriais, culturais 

e educativos [...], ele preenche seu lugar por direito e por conquista na comunidade”. 

O presente trabalho tem por objetivo abordar o que é a Educação Patrimonial e sua 

importância,  como ela interage  nos Arquivos e o quanto os discentes do curso de 

Arquivologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), conhecem a respeito sobre o  tema 

de forma geral. Serão apresentados  exemplos de instituições que já trabalham com a E.P., e 

de que forma o usuário, cidadão comum e principalmente alunos desde o ensino fundamental 

até o superior podem se beneficiar desse acesso e conhecimento e a forma como conseguiram 

ampliar a visão da população em relação aos Arquivos e o cidadão. Será apresentado através 

de uma pesquisa de campo qual a visão da Educação Patrimonial pelos discentes, o que sabem 

a respeito, o que gostariam de ver acontecendo dentro desses Arquivos, quais atividades e a 

importância que tal conhecimento pode acrescentar na atuação e implantação do mesmo.  

1.1 PROBLEMA 

 O que é Educação Patrimonial nos Arquivos e como é vista por graduandos de 

Arquivologia da UFF? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A elaboração desse trabalho tenta evidenciar que a abertura dos Arquivos à população, 

através da Educação Patrimonial é de suma importância para  incentivar  um melhor 

conhecimento da História através da didática aplicada, da cultura, e de suas tradições, assim 

como o resgate de memórias coletivas.  Também de uma forma modesta incentivar os 

Arquivos que ainda não tem essa visão de E.P., a  aderirem aos projetos que já estão em 

execução noutros Arquivos, inclusive através de exemplos que aqui serão demonstrados de 



14 
 

 
 

casos de sucesso onde foi implantada essa prática e que trouxeram inúmeros resultados 

positivos. Pretende-se também, através do resultado da pesquisa com questionário, verificar o 

quanto esse tema é conhecido no próprio meio acadêmico por parte dos graduandos de 

Arquivologia da UFF .  

1.3  MARCO TEÓRICO 

 A Educação Patrimonial no Brasil é uma atividade relativamente recente, mais 

precisamente no ano de 1983, durante um Seminário sobre o uso Educacional de Museus e 

Monumentos, é que a museóloga Maria de Lourdes Parreira Horta definiu o termo como: 

Um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 

Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 
individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as 

evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, 

sentidos e significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar 

crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e 

valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto 

destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, 

num processo contínuo de criação cultural. ( HORTA, 2006, p.6 ) 

 O que se tem visto em vários Estados brasileiros é uma tímida abertura dos Arquivos 

para a integração da Educação Patrimonial com a população. Abrir o Arquivo, dando a 

oportunidade de conhecimento histórico, da memória social local, de tradições e costumes, 

configura não só um privilégio, como um direito que o cidadão tem de ter acesso a tais 

informações. Afinal, a preservação desses documentos não pode ter por intuito somente a 

guarda dos mesmos, e sim estratégias de ação cultural e educativas, permitindo que todas as 

pessoas, sejam elas alunos, professores, pesquisadores, historiadores e cidadãos comuns 

tenham acesso de forma democrática ao conhecimento histórico e cultural. Segundo Fratini 

(2009), “As discussões em torno da preservação do patrimônio estão ligadas diretamente à 

cidadania e ao direito ao acesso à informação. Os indivíduos têm o direito de ter acesso à sua 

própria cultura, à sua história, à memória coletiva e social.”  

 Em várias cidades brasileiras existem atividades culturais e educativas dentro dos 

Arquivos, que vêm despertando o interesse tanto de crianças, como de adultos para a 

Educação Patrimonial.  Nesses Arquivos são realizadas atividades constantes, que instigam a 

curiosidade pelo conhecimento da história e memória locais, Bellotto (2006, p.228) destaca 

que: 

O arquivo é a “consciência histórica” da administração. Também pode sê-lo 

relativamente à comunidade, se souber captar as potencialidades que, nesse 
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sentido, lhe oferece seu acervo. A par da cultura tradicional, os arquivos 

podem enveredar pelo caminho da divulgação verdadeiramente popular, sem 

se esquecer do constante reaquecimento de suas relações com seus usuários 

correntes: os pesquisadores – cidadãos comuns ou historiadores. 

(BELLOTTO , 2006, p.228) 

  E a autora ainda ressalta o arquivo tendo em vista que: 

As atividades culturais que algumas instituições arquivísticas brasileiras já 

promovem têm sido principalmente palestras, debates, lançamentos de obras 

e concursos sobre temas de história geral do Brasil e história regional. Têm 

também patrocinado simpósios, congressos, jornadas e reuniões, não só sobre 
a profissão e a prática arquivística e/ou histórica, mas também em outros 

campos da cultura. É salutar e louvável, mas muito mais poderia ser feito. 

(BELLOTTO ,2006, p. 228) 

 É justamente seguindo essa linha de raciocínio da autora supracitada, de que muito 

mais poderia ser feito, que se propõe conhecer como atua a Educação Patrimonial nos 

Arquivos. Assim, vários  abriram suas portas para tal, apresentando as atividades que 

desempenham, quais projetos estão sendo desenvolvidos visando uma aproximação tanto do 

cidadão comum, que na maioria das vezes nem sabe da existência dos Arquivos e para que 

servem, como um fato que será abordado na pesquisa de campo. Por outro lado, questiona-se:  

como discentes da área de Arquivologia da UFF têm visto a Educação Patrimonial dentro dos 

Arquivos? Por onde começa a implementação dessa “nova” mentalidade? Como sair da teoria 

à pratica? Segundo Cabral(2012), há a necessidade de uma ação conjunta: 

O que está em pauta é algo mais, ou seja, uma prática que conjugue o lado 

técnico com o cunho social da instituição arquivística, por meio de uma 
política voltada para o público, atraindo-o de forma que compreenda o 

arquivo como espaço de coleta, preservação, mas também como lugar de 

criação de conhecimentos, de lazer cultural. (CABRAL, 2012) 

 E seguindo essa visão que muitos ainda não têm dos Arquivos, que se buscará divulgar 

mais sobre o tema e principalmente de forma simples, agregar o máximo de informações 

possíveis para que a Educação Patrimonial seja  implantada ou aperfeiçoada nos Arquivos 

onde essa prática ainda não existe. Exemplos de sucesso serão mostrados, do  que já ocorre 

em alguns Arquivos do Brasil e o quanto a Educação Patrimonial trouxe vida aos Arquivos, 

despertando o interesse de crianças e adultos, estudantes e cidadãos comuns.      Arquivos 

esses que deixaram de ser apenas locais de guarda e passaram a fazer parte da vida e história 

de diversas pessoas. Que despertaram os moradores de seu entorno a um interesse de resgate 

cultural e autoconhecimento, inclusive mudando também a visão que a população tem em 

relação aos Arquivos, saindo de uma postura passiva para uma postura ativa e participante, 

conforme destaca Fratini: 
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As atividades na área de Educação Patrimonial auxiliariam na preservação do 

Arquivo e, consequentemente, modificariam a concepção predominante que 

se tem dele e de seus documentos, admitindo-se que a grande maioria da 

população tem uma visão equivocada sobre arquivo, conhecido quase sempre 

como “arquivo morto”, sinônimo de um lugar muitas vezes “escabroso”, em 

que se guardam “papéis velhos” e sem utilidade, além de outras mitificações 

a respeito. Essas atividades contribuíram diretamente para a formação de 

cidadãos conscientes da importância e da representatividade de um arquivo 

para um indivíduo e para uma sociedade, em termos políticos, jurídicos, 

históricos, culturais, etc. (FRATINI, 2009) 

 

 

1.4   OBJETIVOS 

1.4.1  Geral 

 - Abordar como funciona a E. P. nos Arquivos e exemplificar algumas atividades. 

1.4.2   Específicos 

 - Identificar como a Educação Patrimonial e Cultural por meio dos Arquivos é vista 

pelos  discentes de Arquivologia da UFF. 

1.5  METODOLOGIA 

  Pesquisa Bibliográfica, levantamento de bibliografias que abordem o tema da 

Educação Patrimonial   dentro dos Arquivos,  pesquisa em sites de busca, localizando os 

Arquivos que já trabalham com a Educação Patrimonial, verificando quais atividades 

desenvolvem e por último, a realização de pesquisa de Campo através de questionário voltado 

à alunos graduandos em Arquivologia da Universidade Federal Fluminense. 

 

 

 

 

2  CONCEITUANDO EDUCAÇÃO PATRIMONIAL  
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Entende-se que a Educação Patrimonial, está diretamente relacionada com as 

diferentes formas e maneiras de se trabalhar a educação e sua diversidade através da cultura, 

preservação e História. Por se tratar de um conceito relativamente novo, ainda há muito o que  

aprender e mais ainda o que  fazer para divulgá-la e inseri-la em nossa educação. Em termos 

gerais,  a  E. P., diz respeito à nossa memória, nossa história e o resultado que obtemos 

quando conhecemos o contexto histórico no qual estamos inseridos. Cada pessoa, bairro, 

cidade e etc, possui uma vida por trás do que vemos na atualidade. A questão é que muito 

pouco ou quase nada  chama à atenção para a busca desse conhecimento, dessa memória que 

existe por trás de cada pessoa ou lugar e com isso perdemos nossa identidade muitas vezes 

intrínseca nesse contexto. Segundo Andre Luiz Ramos Soares, uma boa definição de 

Educação Patrimonial seria: 

Como um programa de ensino que tem como objetivo a busca de uma maior 

conscientização dos indivíduos e comunidades à cerca da importância de se 

valorizar e preservar seus patrimônios, sejam eles materiais ou imateriais. 
Assim, preserva-se a cultura herdada de gerações passadas, e resgata-se 

valores e tradições que formam a identidade de determinadas comunidades. 

Nunca esquecendo que: A melhor forma de conservar a memória é lembrá-la. 

A melhor forma de contar a história é pensá-la. A melhor forma de assegurar 

a identidade é mantê-la. Tudo isso se faz através da educação, e educar para a 

preservação e valorização cultural é denominado de Educação Patrimonial. 

(SOARES (org), 2003, p.25) 

  

 Observamos que no Brasil em geral, a E. P. ainda se apresenta de forma tímida, 

porque são poucos os arquivos que abrem seus espaços para a divulgação da mesma. Vale 

lembrar que ao falarmos da abertura dos arquivos, basicamente estamos nos referindo aos 

arquivos históricos, que possuem documentos que embora não tenham sido criados com a 

função de serem históricos, acabaram se tornando documentos importantes tanto de ordem 

jurídica, probatória, como histórica de uma nação, população ou de memória coletiva. Talvez 

parta daí uma certa resistência em se  imaginar um arquivo abrindo suas portas, pois 

normalmente imaginamos os documentos de arquivo como documentos puramente 

administrativos de alguma empresa ou instituição. Mas não, estamos nos referindo àqueles 

arquivos que possuem documentos em seus acervos que retratam a nossa história, ou a 

história de uma região ou até mesmo os costumes e culturas de um povo. São documentos que 

têm muito o que falar através de relatos, fotos, gravuras, mapas e tantas outras coisas, que 

podem enriquecer o nosso aprendizado e que na maioria das vezes estão sendo apenas 

“guardados”, mas que poderiam estar interagindo de uma forma muito mais relevante. 
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 Basta imaginar o que poderia representar para um aluno da disciplina de  História, por 

exemplo, ouvir ou ler nos livros sobre a carta da Lei Áurea( Documento original de posse do 

Arquivo Nacional). Seus sentidos provavelmente receberiam essa informação de uma maneira 

quase que automática, ao passo que se esse mesmo aluno, fosse ao arquivo onde se encontra 

essa carta e a visse pessoalmente, analisasse sua escrita, sua linguagem de época, o estado 

físico de seu papel, e etc., isso certamente o faria assimilar esse fato de outra forma e essa 

informação faria muito mais sentido quando estudasse sobre o assunto. Assim é o mesmo que 

pode acontecer com tantos outros documentos de extrema relevância e importância que temos 

“apenas” guardados, mas que se divulgados, muito provavelmente poderiam até mesmo 

mudar a visão de patriotismo em nosso país, pois na verdade poderíamos saber muito mais e 

de melhor forma o que temos de histórias passadas, lutas e conquistas. Quanta cultura 

deixamos para trás, não tomamos conhecimento ou até mesmo nos é negada. Nossos arquivos 

possuem a chave de muitos conhecimentos, na verdade em cada um pode-se encontrar 

pedaços de nossa cultura, hábitos e formação. Quantos arquivos que por si só, fisicamente, em 

suas construções já se comunicam conosco sobre os hábitos de uma época, quantos alunos de 

Arquitetura ou Engenharia, compreenderiam sobre os alicerces de outrora, sobre a estética 

usada, quanta informação somente pela análise da construção já lhe seriam de grande valor 

histórico. Pensar em abrir os arquivos tanto para alunos, pesquisadores, como para cidadãos 

comuns, seria um avanço no modo de pensar esse mesmo arquivo e seu conteúdo. 

BELLOTTO (2006), diz com muita propriedade em seu livro Arquivos Permanentes: 

tratamento documental, o seguinte: 

Os arquivos públicos existem com a função precípua de recolher, custodiar, 

preservar e organizar fundos documentais originados na área governamental, 

transferindo-lhes informações de modo a servir ao administrador, ao cidadão 

e ao historiador. Mas, para além dessa competência, que justifica e alimenta 

sua criação e desenvolvimento, cumpre-lhe ainda uma atividade que, embora 

secundária, é a que melhor pode desenhar os seus contornos sociais, dando-

lhe projeção na comunidade, trazendo-lhe a necessária dimensão popular e 

cultural que reforça e mantém o seu objetivo primeiro. Trata-se de seus 
serviços editoriais, de difusão cultural e de assistência educativa. 

(BELLOTTO, 2006, p.227) 

  Mudar a mentalidade de que os arquivos são apenas lugar de guarda ou depósitos de 

papéis, não é uma tarefa fácil. Na realidade a população em geral pouco sabe da existência 

dos arquivos.  Percebemos o quão sério isso representa quando alunos de outras graduações, 

ou seja, aqueles que estão escalando mais um degrau de conhecimento em suas vidas, não 

sabem ou nunca ouviram falar da Arquivologia.  E, saber que nesses mesmos arquivos 

desconhecidos para eles, podem conter informações de extrema relevância na evolução de 
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seus cursos. É triste ver que um cidadão comum quando perguntado sobre um arquivo, só 

lembra do arquivo como um arquivo morto, um depósito de papéis velhos, pois foi o máximo 

que ele viu em algum filme, e mais triste ainda é saber que essa mudança de mentalidade deve 

partir de nós, arquivistas e futuros arquivistas. Não que seja uma tarefa fácil, mas é possível e 

deve ser divulgada e disseminada, à começar nos próprios cursos de Arquivologia, onde muito 

pouco ou quase nada se fala a respeito, até mesmo na literatura pouco se encontra sobre o 

assunto. Ver que esse patrimônio histórico e cultural é um direito do cidadão, ainda é algo que 

precisa ser muito discutido, trazendo à tona, quem sabe um interesse coletivo por um tesouro 

que pela maioria é desconhecido. Segundo Fratini (2009), as discussões em torno da 

preservação do patrimônio estão ligadas diretamente à cidadania e ao direito ao acesso à 

informação. Os indivíduos têm o direito de ter acesso à sua própria cultura, à sua história, à 

memória coletiva e social. E a autora ainda ressalta que: 

A educação patrimonial pode contribuir de forma muito relevante para a 

democratização da cultura e ao acesso à informação, para incorporação do 

patrimônio por toda a sociedade- não somente por alguns-, e  para a formação 

de cidadãos capazes de se reconhecer como parte desse patrimônio histórico-

cultural.(FRATINI, 2009) 

 

 De fato o que precisamos é pensar na Difusão Cultural, tema que abordaremos mais à 

frente, que seria a propagação das diferentes formas de cultura, e quando falamos de arquivos 

podemos citar várias formas de realizarmos essa propagação, como por exemplo, através de 

palestras, seminários, exposições, encontros culturais, excursões para alunos do ensino 

fundamental e médio, teatro, recitais e várias outras atividades que incentivariam os cidadãos 

à conhecerem um arquivo. Entendemos que não se trata de apenas  “abrir” as portas dos 

arquivos e deixar que o povo entre, é muito mais  que isso. Sabemos que  envolve custos, 

recursos humanos e financeiros, preparação/capacitação de funcionários, toda uma estrutura 

funcional. Sabemos que não estamos falando de algo simples, fácil ou comum, mas também 

sabemos que é necessário começar, implementar, e isso requer mudanças, conforme 

Cabral(2012): 

 
A mudança de visão sobre a capacidade dos arquivos, como dissemos, passa 

por uma mudança da política institucional e também da visão que os 

arquivistas possuem da própria profissão, que engloba as funções técnicas 

essenciais à pratica, como recolhimento, custódia, preservação e organização 

de fundos documentais, além de uma dimensão mais educativa, social e 

cultural. Vale mencionar ainda, a falta de recursos humanos e financeiros, 

que implica a dificuldade de se implementar uma prática direcionada para o 

serviço educativo e a ação cultural, uma vez que os profissionais estão muito 

ocupados com a função técnica diária. (CABRAL, 2012) 
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 É de mudanças de pensamentos que precisamos sim, sabemos que muitos gestores de 

arquivos veem a E. P. como um trabalho extra e desnecessário, bem como muito maiores são 

os contras alegados por esses gestores do que os pontos positivos. Ao longo desse trabalho 

apresentaremos exemplos de arquivos que implementaram a E. P. e hoje colhem seus frutos 

positivos, esperamos através desses exemplos incentivar o máximo de docentes e discentes, a 

pelo menos entenderem melhor o quão importante esse conceito é, e só tem a agregar  valores 

e resultados positivos. 

2.1  CULTURA -  CONCEITO 

 

 A cultura é parte de quem somos, é o que aprendemos e adquirimos através do 

convívio social, é o compartilhamento do que se aprende nesse convívio, são os hábitos, 

costumes, roupas, religião, alimentação, habitação e comportamento. A cultura faz parte do 

nosso dia a dia e de quem queremos ser. Está em todos os lugares, mesmo que de forma 

imperceptível. Por muitas vezes esquecida ou incompreendida, é neste momento que o seu 

resgate se torna imprescindível para a compreensão do ser humano como um todo. Segundo o 

site SUA PESQUISA.COM, um dos conceitos de cultura seria: 

 

Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e 
comportamentais de um povo ou civilização. Portanto, fazem parte da cultura 

de um povo as seguintes atividades e manifestações: música, teatro, rituais 

religiosos, língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, 

arquitetura, invenções, pensamentos, formas de organização social, etc. Uma 

das capacidades que diferenciam o ser humano dos animais irracionais é a 

capacidade de produção de cultura. (CULTURA. Disponível em: 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/cultura.htm.  Acesso em 25 de jun. de 

2016.) 

 

 

Mais um conceito retirado do site QUE CONCEITO:  

 
Termo derivado do latin cultus, o conceito de cultura é complexo e de difícil 

representação por apresentar várias definições emaranhadas em um só termo. 

É um conceito que surgiu a meados do século XVII, mas só no XIX começou 

a ganhar essa forma que conhecemos hoje em dia. Tal como podemos 

entendê-la rapidamente se poderia definir como a conduta e os costumes de 

um povo. Algumas vezes os costumes de um povo são louvados por este 

mesmo povo ou por outros e ao mesmo tempo são objeto de rejeição e 

desaprovação por parte de outros povos. Alem do mais, normalmente existe 
em ambos casos, uma falta total de compreensão da essência e dos 

significados desses costumes. Quer dizer, o povo em geral não sabe 

exatamente o que é a cultura, salvo aqueles eruditos que estudam este 

conceito. Uma pessoa, ainda que possa criticar um detalhe ou outro de uma 

determinada cultura, não é capaz de interpretar a sua própria com exatidão ou 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/cultura.htm
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descrever seus costumes, porque passamos a vida toda dessa forma e fazemos 

quase tudo por hábito, ou seja, por costumes adquiridos pelos mais velhos e 

por nosso meio ambiente cultural. (CULTURA. Disponível em: 

http://queconceito.com.br/cultura) 

 

2.2  A CULTURA ATRAVÉS DOS ARQUIVOS 

 

  Como já dito anteriormente, a Arquivologia ainda é um campo desconhecido por 

muitos, fato esse que interfere diretamente no conhecimento e compreensão da cultura através 

dos Arquivos, ou como exatamente a cultura se relaciona com os Arquivos. Conhecemos 

museus que retratam a cultura de forma generalizada em sua maioria, mas desconhecemos 

que essa mesma cultura anteriormente foi “guardada” ou “arquivada” de forma mais 

específica, ou seja, retratos de uma cultura local, fragmentos de memórias, usos e costumes de 

um povo, atividades e práticas passadas por gerações e que com o tempo extinguiu-se ou pelo 

contrário, justamente através do conhecimento pôde-se mantê-la. Veja o que diz Lucivani 

Gazzóla, no IX Congresso  Nacional de Educação- EDUCERE, III Encontro Sul Brasileiro de 

Psicopedagogia:  

 

Diversos fatores podem explicar a pouca importância pelo Patrimônio 

Cultural, mas o desconhecimento é, sem dúvida, o mais crucial, porque 

alimenta o desinteresse. Ainda que haja um movimento na atualidade em prol 

da preservação, o desconhecimento quanto ao patrimônio como referência é 

significativo. Todo processo ou ação visando à revitalização do patrimônio 
cultural só é possível quando antecedido por programas educacionais  

(GAZZÓLA, 2009) 

 

 E mais, de acordo com Horta; Grunberg; Monteiro (1999), esse desconhecimento  

precisa se “alfabetizado culturalmente” para uma melhor compreensão: 

[...] 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; GRUNBERG; MONTEIRO,1999, p. 6) 

Vejamos o exemplo do Arquivo Nacional que através de seu site apresenta sempre 

novos projetos, que aperfeiçoam o aprendizado de alunos e pesquisadores de vários cursos de 

graduação, assim como do cidadão comum que deseje conhecer o contexto de uma 

determinada época ou a cultura nela inserida, seja através de documentos, 
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filmes/documentários, exposições, etc. Listamos algumas dessas atividades abaixo, retiradas 

na íntegra do site do Arquivo Nacional, disponível em: http://www.arquivonacional.gov.br. 

Acesso em 25 de jun. de 2016. 

● Rio em cartaz: Produções de todos os gêneros cinematográficos. ( Disponível em : 

http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2431&sid=40. Acesso 

em 25 de jun. de 2016) 

● Exposição O Rio em movimento:  A mostra apresenta ao público uma visão sobre as 

muitas intervenções realizadas no espaço urbano e na geografia da cidade, que alteraram 

profundamente a paisagem natural, desde o período colonial até finais dos anos 1970. Como 

parte da programação do Arquivo Nacional para o evento, o original da Lei Áurea e outros 

documentos raros sobre escravidão estão expostos na sede da Instituição. Os visitantes terão a 

oportunidade de contemplar esta relevante documentação para a história de nosso país na 

exposição "Rio em Movimento". Raramente exibida e podendo ficar exposta apenas por 

poucos dias, sempre em vitrine climatizada, a Lei Áurea está completando 128 anos e é um 

dos mais significativos documentos do acervo do Arquivo Nacional. Seu estojo original é 

revestido em couro com dourações de florões em folha de ouro. ( Disponível em: 

http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=40, acesso em 25 de jun. 

de 2016) 

● Memórias reveladas: O Centro de Referência de Lutas Políticas no Brasil, denominado “ 

Memórias Reveladas” , foi institucionalizado pela Casa Civil da Presidência da República e 

implantado no Arquivo Nacional com a finalidade de reunir informações sobre os fatos da 

história política recente do País. ( Disponível em : 

http://www.memoriasreveladas.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home. Acesso em 25 

de jun. de 2016) 

● Oficinas Regionais MoWBrasil: O comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do 

Mundo da UNESCO- MoWBrasil oferece oficinas regionais de apresentação do Programa 

Memória do Mundo  e tem por objetivo promover a identificação, proteção e divulgação de 

acervos arquivísticos e bibliográficos considerados de valor para a memória da humanidade. (  

Disponível em : 

http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2504&sid=40. Acesso 

em 25 de jun. 2016) 

http://www.arquivonacional.gov.br/
http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2431&sid=40
http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=40
http://www.memoriasreveladas.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2504&sid=40
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● Exposições Virtuais do Arquivo Nacional: Pelo site: 

http://www.exposicoesvirtuais.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home 

 

Temos também uma iniciativa voltada para a Educação Patrimonial organizada e 

apoiada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)–RJ:  

A fim de promover ações de educação patrimonial, o Iphan busca formas de 

implementar uma postura educativa em todas as suas ações institucionais e 
firma parcerias para realizar programas que estreitem o diálogo com a 

sociedade sobre políticas de identificação, reconhecimento, proteção e 

promoção do patrimônio cultural. ( IPHAN, 2014) 

  

Abaixo destacamos essas ações e projetos, retirados na íntegra do site do IPHAN, 

disponível em : http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/585/. Acesso em 25 de jun. de 2016. 

Projeto Casas do Patrimônio- A ação é constituída por um projeto pedagógico, com ações 

de educação patrimonial e de capacitação que visam fomentar e favorecer a construção do 

conhecimento e a participação social para o aperfeiçoamento da gestão, proteção, 

salvaguarda, valorização e usufruto do patrimônio cultural. Um dos seus objetivos é interligar 

experiências e espaços que promovam práticas e atividades de natureza educativa de 

valorização do patrimônio cultural. Não restritas à instalação de uma estrutura física, as Casas 

do Patrimônio têm como desafio ampliar o diálogo com a sociedade a partir da educação 

patrimonial, multiplicando locais de gestão compartilhada de ações educativas e de 

construção das políticas públicas de patrimônio cultural.  

Projeto Mais Educação- Estratégia do governo federal para induzir a ampliação da jornada 

escolar e a organização curricular, que funciona como oportunidade de extensão das ações de 

educação patrimonial no ensino básico. 

Programa Nacional de Extensão Universitária (Proext)- O Instituto atua em parceria com 

universidades para estimular a participação e o envolvimento de outros agentes capazes de se 

associar à política de reconhecimento, promoção e proteção ao patrimônio cultural brasileiro. 

 Percebemos que a Educação Patrimonial de forma geral, está sendo construída de 

forma gradativa e a abertura dos Arquivos só tem a acrescentar nesse progresso, reafirmando 

que os Arquivos representam muito mais do que somente um lugar de guarda ou depósito. 

Calil e Perez (2013, p. 86), falam o seguinte:  

http://www.exposicoesvirtuais.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/585/
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O objetivo e a estratégia fundamentais do trabalho da educação patrimonial 

são o de levar as pessoas a perceber, compreender e a se identificar com o 

drama histórico, social e cultural encapsulado em cada objeto, em cada 

artefato, em cada expressão cultural que preservamos em nossos museus ou 

fora deles, como referência para o presente e para o futuro. (CALIL; PEREZ; 

2013, p. 86) 

E ainda ressaltam que não só museus, como nos arquivos, essa representa uma 

premissa fundamental para formar usuários que compreendam e identifiquem-se com os bens 

culturais sob sua custódia. (CALIL; PEREZ, 2013, p. 86) 

Embora ainda sejam poucos os Arquivos que se disponham nessa atividade, 

destacamos as excelentes atividades realizadas no Rio Grande do Sul, no Arquivo Histórico 

de Porto Alegre Moysés Vellinho (AHPAMV), um belo casarão do século XIX, que abriga 

um milhão e quinhentos mil documentos datados desde 1764 e que tem forte atuação na área 

de educação patrimonial, essencial no objetivo de levar a comunidade a fazer  parte no 

processo de preservação de sua memória.(AHPAMV, 2009) 

Muitos são os projetos realizados no AHPAMV no intuito de aproximar alunos, 

crianças, jovens e adultos, pesquisadores e cidadãos comuns. Cursos são promovidos aos 

professores de escolas locais no intuito de capacitá-los a inserir suas escolas na educação 

patrimonial. Visitas guiadas, excursões com alunos fora de Porto Alegre, oficinas, teatro, 

fantoches, música, exposições, mostras arquitetônicas, sem contar o acesso aos alunos de 

Arquivologia, História e pesquisas em  geral, essas são algumas das atividades de sucesso 

realizadas pelo Arquivo Histórico, sem esquecer o alvo principal: a preservação desses 

documentos através do diálogo entre a comunidade, suas memórias e o patrimônio 

documental arquivístico. 

 

 

 

 

Vejamos algumas ilustrações dessas atividades: 
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Figura 01: Documentos disponíveis para pesquisa. 

Fonte: 
http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL 

 
Figura 02: O Arquivo Histórico oferece Curso de formação em Educação Patrimonial orientado para 

tornar os educadores mediadores da relação Arquivo / aluno. 

Fonte: 

http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL 
 
 
 
 
 

http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL
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Figura 03: Excursão- 40 estudantes do curso de Licenciatura em Ciências da Informação e alguns 

professores vieram de Resistência, Chaco/ Argentina. 

Fonte :  

http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL 

 

 

 

 
Figura 04: Décio S. Vidal- arquivista da SMA. (Secretaria Municipal da Administração) 

Fonte: 
http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL 

http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL
http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL
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                     Figura 05: Projetos para crianças e para jovens e  adultos. 

Fonte:  

http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL 

 
Figura 06: Projeto levando os alunos até o Arquivo e conhecendo o patrimônio arquitetônico. 

Fonte: 

http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL 

http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL
http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL
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Figura 07: Contadora de Histórias                                     Figura 08: Teatro Musical 

                                                                                 Fontes 
              http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL 

 

 

 

 

 

 
Figura 09: Projeto Música no Arquivo. 

Fonte: http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/M%C3%9ASICA%20NO%20ARQUIVO 
 
 

http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL
http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/M%C3%9ASICA%20NO%20ARQUIVO
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Figura 10: Balanço das atividades do programa de educação patrimonial abril 2014 

Fonte:  http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL 

 

Como podemos observar através das ilustrações , o AHPAMV, realmente está 

engajado nas atividades de Educação Patrimonial, não só com a abertura dos arquivos 

históricos, mas também na propagação por intermédio da capacitação de profissionais que 

serão os canais de difusão da cultura e memória a ser preservada. A ideia de começar esse 

trabalho com as crianças, de uma forma lúdica trazendo-as até o Arquivo, ensinando-as desde 

a criação de um livro até a visualização de documentos históricos, utilizando os mais variados 

meios, demonstra a perspectiva de uma mudança de pensamento ainda na infância, deixando 

claro o valor da preservação e da memória. Serão certamente cidadãos mais conscientes do 

meio que estão inseridos. Trazer uma diversidade de ações para todas as idades e públicos, 

não só representa um fechamento eficiente de um ciclo, como serve de instrumento  e 

estímulo  ao aprendizado para todos os Arquivos que ainda apresentam alguma resistência à 

Educação Patrimonial.  

 E podemos ver os resultados positivos através do balanço mensal, que tem por 

finalidade aprimorar o trabalho executado e verificar quais ações e projetos tenham tido um 

melhor retorno no sentido da assimilação do proposto. Destacando que a concretização desse 

http://ahpoa.blogspot.com.br/2014/05/balanco-das-atividades-do-programa-de.html
http://ahpoa.blogspot.com.br/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20%20PATRIMONIAL
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empreendimento tem o apoio de parceiros e voluntários e evidentemente o trabalho dos 

próprios funcionários, que o fazem com primor. 

  Na visão de Calil e Perez ( 2013, p.86),  o arquivo não cumpre a sua missão somente 

pelo fato de existir e atender aos usuários em suas necessidades informacionais. É preciso ir 

além, dialogar com a sociedade, formar opiniões e conquistar novos usuários. 

 E no que tange a importância de fazer essa ligação com alunos e arquivos, vejamos o 

que diz Ferreira (2011): 

 
Para sensibilizar o aluno em relação à história local, cotidiano e fontes 
documentais, um importante espaço são os arquivos. Nesses lugares os 

alunos aprendem a pesquisar em fontes primárias documentais, além do 

manuseio dessas fontes e sua importância histórica. ( FERREIRA, 2011) 
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3  DIFUSÃO CULTURAL 

 

Difusão é o mesmo que divulgação,  e    se falamos de difusão cultural,  então falamos de 

divulgação da cultura. E como isso pode funcionar nos Arquivos? Bem, primeiramente 

aproximando alunos, pesquisadores e cidadãos comuns ao conhecimento da memória  que 

existe por dentro dos arquivos históricos ou até mesmo dos arquivos administrativos que 

possuem  dados importantes de um local. Segundo Bellotto (2006, p. 233):  

 

Quando a própria Unesco pensa em uma nova estratégia para a educação 

continuada, para suas novas formas, para a mobilização de recursos 

complementares, abre-se uma brecha oportuna aos arquivos: dar uma 

contribuição significativa introduzindo novos métodos e novos gêneros de 

material escolar. O arquivo pode fornecer recursos documentais de base não 

só ao ensino da história política e administrativa, mas a várias outras 

disciplinas das ciências biológicas, exatas, tecnológicas e, evidentemente, 

sociais, demonstrando suas atividades e concepções nos tempos idos. Mostrar 

a um aluno, para citar apenas um exemplo, que arquivos técnicos de 

organismos de saneamento básico de uma cidade podem ser úteis para a 

abertura de novas instalações, detectando, entre outros fatores, erros que não 

devem ser repetidos, é altamente didático e motivador. Campanhas e 

diagnósticos médicos, locais de prospecção de minerais e seus resultados 

positivos ou negativos, etc.: os exemplos seriam intermináveis. 

(BELLOTTO, 2006, p. 233) 

 

 Como podemos observar a difusão nos arquivos além de cultural, é educacional e 

didática também. Daí a importância da abertura dos Arquivos como falamos anteriormente. 

Os Arquivos precisam sair dessa sombra em que se encontram, deixarem de ser 

desconhecidos. Para tanto, precisamos falar à respeito, discutir o assunto, criar ações e 

projetos que visem primeiramente a compreensão de valor dos arquivos e posteriormente 

meios de integração cidadãos-arquivos, uma real aproximação. O Arquivo precisa deixar de 

ser visto como um lugar sem graça, desinteressante e desnecessário e passar a fazer parte da 

rotina educacional e informacional. Um lugar de conhecimento, de aprendizagem e resgate 

memorial, essa é a visão preliminar que precisamos difundir. De acordo com Mogarro (2006 

apud FREIRE, 2009): 

 

A difusão educativa nos arquivos permanentes compreende-se pelo 
reconhecimento da importância que os seus acervos têm, pelo poder da 

visibilidade que eles conferem aos acontecimentos do passado e aos 
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fenômenos sociais. Com eles, o cidadão comum e as populações em geral 

evocam as recordações da sua infância e juventude, as histórias da sua vida, 

as recordações, o seu passado que é trazido até ao presente (MOGARRO, 

2006  apud FREIRE, 2009, p.4) 

 

Calil e Perez (2013, p. 90), ainda ressaltam o seguinte:  

Um arquivo precisa transcender seu objetivo inicial de custodiar fontes 

documentais e dar acesso a quem delas necessite, constituindo-se num local 

atrativo, de exercício da cidadania, de apelo cultural e de um facilitador do 

processo de ensino-aprendizagem. (CALIL; PEREZ; 2013, p. 90) 

 

 Assim, vemos que a difusão cultural necessita ser inserida no meio em que vivemos e 

principalmente no meio que queremos ter, nas crianças, jovens e adultos que queremos formar 

e informar. Criar uma ponte de ligação entre o cidadão e o Arquivo, pode ser algo novo ou 

não usual no mundo arquivístico. Mas se entendemos a sua importância e valor, temos que 

iniciar essa difusão o quanto antes, e podemos iniciá-la no berço da Arquivologia, ou seja, 

dentro dos cursos de graduação. Formar arquivistas que jamais ouviram falar de Educação 

Patrimonial chega a ser vergonhoso. Isso precisa mudar, ações e projetos dentro das 

Universidades precisam difundir o que de fato há por dentro dos Arquivos. Não se trata de 

reinventar os arquivos, mas sim de explorá-los na íntegra, conhecê-lo em sua forma plena e aí 

sim tornarem-se valiosos difusores da cultura, história e memórias arquivadas. Bellotto( 2006, 

p.246) afirma que:  

Havendo uma apreensão direta e concreta do conteúdo dos documentos, será 

mais fácil, posteriormente, “encontrar o caminho” do arquivo; ou pelo menos 
conhecer sua existência e missão. Haverá, no jovem, um interesse maior pela 

história, seja como aluno, seja como  futuro cidadão atuante[...]. Outro ponto 

a salientar é a importância assumida pelos arquivos junto à opinião pública, 

como reflexo da ligação arquivo-futuro cidadão. (BELLOTTO, 2006, p.246) 

 

 E a autora ainda ressalta que: 

Cabem ao serviço de difusão cultural duas vias contrárias de ação: a que 
lança elementos de dentro do arquivo para fora, procurando atingir um campo 

de abrangência cada vez mais amplo, e a que permite o retorno dessa mesma 

política, acenando com atrativos no recinto do arquivo. (BELLOTTO, 2006, 

p. 228) 

 

 Então de uma maneira mais simples, podemos dizer que a Difusão Cultural nos 

Arquivos tem por finalidade aproximar o usuário, sejam eles estudantes, cidadãos e 

pesquisadores - dos arquivos,   sejam eles administrativos locais  ou permanentes  e 
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históricos. E essa aproximação é feita através de ações e projetos que despertem tal interesse , 

normalmente com a ajuda do Marketing, um elemento essencial nessa ligação. Documentos 

textuais, filmes documentários, visitas guiadas, excursões, teatro, música, programações 

infantis e muitas outras atividades já fazem parte da rotina dos Arquivos que abriram suas 

portas para a E. P. 

 E para finalizar esse tópico citando Constante; Cunha; (2013): 

 

A faceta cultural dos Arquivos, conforme estabelecido pelas diretrizes da lei 

federal para a promoção cultural, é validada por suas realizações dentro e fora 

da instituição, quer através das suas participações ou concretizando-se em seu 

utilizador( educação patrimonial e divulgação dos arquivos como o espaço de 

memória, educação, cidadania e cultura),[...]. Em suma, a faceta cultural dos 

arquivos deve ser reconhecido por pesquisadores, profissionais e instituições 

como um aliado para a prática profissional, principalmente para ações de 

conservação. (CONSTANTE; CUNHA; 2013) 

 

 

3.1  MARKETING 

 

Como integrar aluno/cidadão ao arquivo? Muitas são as estratégias que podem ser  

utilizadas para atrair um determinado público aos arquivos. Por exemplo em primeiro lugar é 

interessante haver preparação de profissionais que se habilitem para essa tarefa, como 

professores de ensino fundamental e médio ou voluntários. Esses professores poderiam então 

trabalhar a questão da história contada nos livros e a história documental e iconográfica 

encontrada nos arquivos. Um exemplo citado anteriormente é o documento da Lei Áurea, 

muito falado nas aulas de história e cujo original encontra-se no Arquivo Nacional. Esse 

choque de realidade em qualquer idade é inevitável e maravilhoso. Incentivar os alunos a 

pesquisarem a história de seu bairro ou cidade e então descobrir através dos arquivos tudo que 

ficou esquecido ou oculto também os leva a uma melhor compreensão do contexto em que 

vivem. Atividades como fantoches, teatro, contadores de histórias, dentre outros, voltados 

para crianças e apresentadas de forma lúdica, é um meio que tem obtido sucesso entre os 

pequenos pela linguagem simples de se transmitir nossa história e cultura. As excursões de 

escolas ou grupos de outras cidades também rendem frutos. Apresentações de recitais, 

musicais, história arquitetônica local, exposições de fotos e documentos antigos também 
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fazem a ponte de interesse entre o cidadão adulto e o arquivo. Não esquecendo os próprios 

graduandos de Arquivologia e História, que estariam inseridos diretamente nessas atividades 

como voluntários em atividades extra-muros, e futuramente quem sabe como gestores desses 

e outros projetos de E. P. nos Arquivos. 

O marketing poderia começar com a busca de patrocinadores e voluntários, pois muitos 

arquivos históricos recebem ajuda de órgãos do governo, secretarias de cultura, etc. Então se 

faria a divulgação através de folders, divulgação nas escolas e universidades, no entorno do 

Arquivo, divulgação através de mídias sociais, anúncios de jornais e o que mais fosse possível 

na promoção do evento, buscando temas de grande interesse. Bellotto (2006, p.229) nos 

chama a atenção a dar um primeiro passo : 

A repercussão de uma exposição na imprensa escrita e falada é fator de 

disseminação da ideia de arquivo: seu alcance é muito grande. Não importa 

que seja mínima a parcela da comunidade que realmente veja o material 

exposto. O primeiro passo é que o arquivo seja reconhecido, faça parte do 

cotidiano da leitura dos jornais: um dia o cidadão aparece, por curiosidade ou 

por outro motivo qualquer. Fez-se mais uma conquista. O arquivo tem mais 

amigo. (BELLOTTO, 2006, p. 229) 

Uma atividade sugerida e de baixo custo seria pedir a ajuda de alunos de outros cursos 

como Estudo de Mídias, Publicidade e Marketing, na criação de propagandas de divulgação 

desses eventos e ideias de promoção que atraíssem públicos diferentes de acordo com o 

evento proposto. Toda forma de criatividade para tal seria de extrema relevância, como dito 

anteriormente, onde os próprios alunos de Arquivologia muito teriam a acrescentar nessa 

empreitada, pois estariam vivenciando na prática um outro olhar arquivístico. 

Para tanto, percebeu-se a necessidade de aplicar um breve questionário para coleta de 

dados sobre como o estudante de Arquivologia percebe ou não a Educação Patrimonial nos 

Arquivos, a ser abordado no próximo capítulo. 
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4  PESQUISA DE CAMPO 

4.1 METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi realizada através de um questionário pelo método de pesquisa 

amostral, onde a população escolhida foram os alunos do curso de  Arquivologia da 

Universidade Federal Fluminense, do primeiro ao oitavo período, no mês de Junho de 2016. 

Abaixo segue o modelo da pesquisa onde o intuito era saber do conhecimento ou não sobre E. 

P. nos Arquivos e uma sugestão de atividade: 

 

PESQUISA PARA TCC . 

TEMA: EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NOS ARQUIVOS 

Nome(opcional)________________________________________ 

Período_______________________ 

1- Sabe o que é ou já ouviu falar sobre Educação Patrimonial nos Arquivos? 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

Segundo Maria de Lourdes P. Horta, a definição do termo seria: 

Um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 

Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 

individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as 

evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, 

sentidos e significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar 

crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e 

valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto 

destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, 

num processo contínuo de criação cultural. ( HORTA, 2006 ) 

      De uma forma mais simples, seria algo como abrir os Arquivos que possuem documentos 

históricos, ao público em geral através de várias atividades. 

2- Assinale apenas uma das atividades sugeridas, que você ache mais interessante para 

esse trabalho: 

(  ) Peças teatrais/fantoches para o público infantil sobre acervos conhecidos. 

(  ) Documentos através de monólogos.      

(  ) Documentos através de documentários. 

(  ) Visitas guiadas aos acervos. Excursões escolares. 

(  ) História da arte através de filmes/documentos sobre o patrimônio arquitetônico. 

(  ) Participação de alunos de Arquivologia diretamente em diversas atividades .    
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4.2  RESULTADOS  

O total de alunos que responderam ao questionário foi de 67 alunos, sendo que desse 

total 19 alunos já ouviram falar de Educação Patrimonial e 48 não ouviram nada à respeito. A 

maior incidência de respondentes foram alunos do sétimo e oitavo períodos. E as atividades 

consideradas mais interessantes foram: Visitas Guiadas aos Acervos/ Excursões Escolares, 

Participação de alunos de Arquivologia diretamente em diversas atividades e Documentos 

através de documentários, respectivamente. 

 Abaixo demonstraremos esses resultados através de gráficos. 

 

Gráfico 1: Pesquisa - Educação Patrimonial 

 Resultado referente ao número de respondentes que conhecem o tema: Educação 

Patrimonial nos Arquivos. 

 

Gráfico 2: Resultados por período 

           Resultados  referentes ao número de respondentes de cada período. 
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Gráfico 3: Resultado por atividade escolhida 

Resultado referente às sugestões de atividades julgadas mais interessantes a serem realizadas. 

 Como podemos verificar através dos resultados dessa pesquisa, embora feita em 

pequena proporção, o número de graduandos em Arquivologia na UFF,  que não conhecem o 

tema Educação Patrimonial nos Arquivos ,ainda é muito grande. Se faz necessário uma maior 

abordagem ao tema, pois como compartilhamos ao longo do estudo, é um tema de suma 

importância e relevância, afinal não se trata de um reflexo apenas para os graduandos e sim 

para toda a sociedade que só tem a perder com a falta de acesso a esses arquivos, a falta de 

conhecimento e a não  recuperação da memória coletiva de um povo.  

 Também foi interessante perceber o interesse dos respondentes na questão das 

atividades sugeridas, o que só demonstra o quanto cada um poderia acrescentar, idealizar e 

participar diretamente nesse trabalho. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho teve por iniciativa dar continuidade a divulgação do tema 

Educação Patrimonial nos Arquivos, tema esse ainda desconhecido por muitos, mas de 

extrema importância no meio arquivístico. A abertura dos arquivos no intuito de aproximar 

alunos, pesquisadores e cidadãos é muito pequena, mas os resultados naqueles que o fizeram 

são significativos. Entender a preciosidade guardada nos arquivos como instrumento de 

pesquisa,  conhecimento histórico-didático, difusão cultural e resgate de memória coletiva é 

algo de valor imensurado, à começar pelo próprio meio arquivístico que talvez o veja como 

um trabalho  e não como uma oportunidade  de se fazer participante na vida de um número 

muito maior de usuários. Entendemos que tal abertura necessite de incentivos financeiros, um 

bom marketing e até mesmo voluntários, esses inclusive, como proposto no trabalho poderiam 

ser os próprios alunos de Arquivologia que certamente teriam muito à agregar, mas a 

dificuldade inicial na obtenção desses fatores não podem extinguir toda a ideia. Vimos 

também alguns exemplos que funcionaram de atividades de E. P., mas também percebemos 

que muito mais poderia ser feito em outros tantos Arquivos. Realizamos uma pesquisa de 

campo com os alunos da Universidade Federal Fluminense-UFF, onde o que se detectou foi 

um desconhecimento significativo acerca do tema . Tal fato foi observado em maior número 

por alunos já em término de curso, e que nos leva à seguinte reflexão: se não partir da 

graduação a compreensão e importância da E. P., como divulgaremos seu valor e relevância? 

Como teremos crianças e jovens partícipes da História e cultura locais? Como teremos 

profissionais capacitados para esse trabalho? Não foi  pretensão desse trabalho realizar uma 

mudança de pensamento radical no meio arquivístico, mas sim quem sabe, um olhar mais  

propenso a refletir sobre sua importância. A Educação Patrimonial é um elo extremamente 

importante entre o passado, presente e o futuro, e  a maioria das pessoas não sabem disso e 

cabe aos arquivistas essa iniciativa. 

 Esse estudo, portanto, tornou-se um referencial para que outros trabalhos sejam 

realizados sobre o tema, visando um melhor aprimoramento profissional com base em 

Educação Patrimonial. 
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