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RESUMO

LOBO, Vitor Felipe Almeida. Da Monarquia à República: a Praça XV e seus 
monumentos: uma possibilidade para o Ensino de História a partir do Patrimônio Cultural. 
2019. 47 f. (total de folhas). Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de 
História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 
Rio de Janeiro, 2019.

O presente trabalho apresenta uma proposta de atividade pedagógica que promove a relação 
entre o Ensino de História e o Patrimônio Cultural a partir de três patrimônios reconhecidos 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Em um primeiro 
momento serão abordadas as questões teóricas e metodológicas necessárias para o 
estabelecimento do diálogo entre estes dois campos de saber. Em seguida, a proposta será 
explicitada. Através de três monumentos específicos: o Paço Imperial, o Palácio Tiradentes e 
a estátua de Tiradentes, situados no entorno da Praça XV de Novembro, localizada na região 
central da cidade do Rio de Janeiro, pretende-se abordar a transição da monarquia para a 
república, ocorrida no final do século XIX, com desdobramentos que se estenderam pelo 
início do XX, no Brasil, tendo destaque a disputa pela memória e pelo protagonismo na 
narrativa histórica exposta neste espaço. Os estudantes serão estimulados a refletir sobre a 
memória resgatada por estes patrimônios, seus usos e funções, com ênfase na relação destes 
com o presente, e também sobre o próprio espaço urbano ao qual pertencem e por onde 
circulam cotidianamente.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Ensino de História. Monumento. Praça XV.
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1 INTRODUÇÃO

A reflexão e a busca por novos caminhos para o Ensino de História tem se 
apresentado como um tema recorrente de discussões que envolvem tanto estudiosos dos 
meios acadêmicos como professores reflexivos de suas práticas didáticas e atuantes nas 
salas de aula do ensino básico brasileiro. Embora haja diferentes propostas teóricas e 
metodológicas, é possível encontrar um ponto em comum entre todas elas: a 
necessidade de uma abordagem da disciplina História que envolva os educandos com o 
conteúdo que está sendo apresentado, de maneira que as crianças e os jovens se 
reconheçam como agentes ativos no processo histórico, promovendo assim o 
pensamento crítico e a capacidade de atuação e transformação da realidade nas quais 
estão inseridos. 

Na prática, atingir tais objetivos não é tarefa fácil, principalmente porque é 
necessário conquistar o interesse dos educandos para que qualquer atividade pedagógica 
tenha sucesso. Diante disso, uma proposta que se apresenta como capaz de render bons 
resultados para professores e alunos é a abordagem de um determinado tema através da 
articulação entre Ensino de História e Patrimônio Cultural, envolvendo também saberes 
da Educação Patrimonial e da História do Meio.

Antes de adentrar nas questões teóricas e metodológicas relacionadas à 
abordagem de um conteúdo a partir do Patrimônio Cultural, julgo de fundamental 
importância falar sobre minhas experiências pessoais que me levaram a desenvolver 
uma pesquisa sobre este tema, de maneira a acreditar que esta é uma boa possibilidade 
para o Ensino de História.

Meu interesse pela História iniciou-se durante a infância, quando esta ainda se 
apresentava como uma disciplina escolar. Muito antes de ler ou ter conhecimento sobre 
qualquer obra de História e suas correntes teórico-metodológicas, meu desejo de 
aprender sobre História foi despertado pelo centro da cidade do Rio de Janeiro. Quando 
criança, costumava frequentar o centro da cidade em companhia dos meus pais, que 
trabalhavam na região. A “cidade”, como muitos dos cariocas costumam se referir à 
região, foi destino de muitos passeios em família nos finais de semana e nas férias 
escolares. Durante muitas destas caminhadas que atravessavam a Central do Brasil, 
Avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, Rua da Uruguaiana, da Alfândega, Buenos 
Aires, do Rosário, do Ouvidor, Primeiro de Março, da Carioca, Barão de Tefé, Praça 
XV e Cinelândia, um aspecto comum a todas estas paisagens me chamava atenção: os 
muitos prédios históricos ali situados nestes espaços. Estas construções sempre 
chamaram muito minha atenção, instigando a imaginação com perguntas como: quem 
morava aqui? Quem transitava por ali? Como era este lugar na época que tudo foi 
construído? Todos estes questionamentos compunham cenários que foram se 
consolidando ao longo do tempo e dando contornos mais exatos à medida que fui tendo 
contato com a historiografia que trata deste assunto, em um primeiro momento através 
de livros didáticos do Ensino Médio e, posteriormente, após o ingresso na Universidade, 
quando acessei uma bibliografia mais especializada do curso realizado na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Diante deste quadro, posso afirmar que essa relação com a História foi 
construída através dessa afetividade com a região central da cidade do Rio de Janeiro, 
inserida no contexto familiar no qual os meus passeios por suas ruas ocorriam. Sendo 
assim, um dos principais aspectos positivos que a relação entre Patrimônio Cultural e 
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Ensino de História apresenta é a possibilidade de despertar nas crianças e nos jovens 
estudantes do Ensino Básico o encantamento e a afetividade através da reflexão crítica 
sobre um determinado espaço da cidade, assim como ocorreu comigo.

Além desta relação afetiva, classifico como de vital importância para a escolha 
deste tema minhas experiências em sala de aula. É notória a animação e a participação 
dos educandos em atividades que promovem a saída do espaço escolar. Não só para os 
alunos, mas também para os professores, estas atividades apresentam um leque diverso 
de possibilidades pedagógicas que não se restringem aos limites da disciplina de 
História, permitindo assim a construção de um saber interdisciplinar. 

A partir de uma atividade que propõe a análise crítica sobre o Paço Imperial, o 
Palácio Tiradentes e a estátua de Tiradentes, todos localizados no entorno da Praça XV 
de Novembro, localizada na, já citada anteriormente, região central da cidade do Rio de 
Janeiro, buscamos explorar essa relação entre ensino de História e Patrimônio Cultural. 
Destacamos que esta atividade tem como público alvo educandos do 9° ano do Ensino 
Fundamental II. A escolha desta série se dá pelo fato do conteúdo abordado estar no 
programa referente à disciplina para este ano escolar e também por considerarmos estes 
estudantes capazes de assimilar e refletir sobre os conceitos que lançaremos mão na 
atividade.

A análise dos patrimônios em questão será realizada no âmbito da abordagem do 
conteúdo disciplinar que trata da transição do regime monárquico para o republicano no 
Brasil, e a afirmação deste frente à sociedade brasileira da época. Contudo, além de 
buscar a compreensão por parte dos educandos deste processo histórico, a proposta de 
atividade visa promover reflexões críticas de outra natureza. Podemos apontar como 
objetivos da proposta em questão a reflexão sobre o processo de patrimonialização de 
um bem, discutindo acerca dos seus benefícios para a comunidade ao qual pertence, a 
memória de qual grupo social que está sendo trazida com aquele bem, que fatos foram 
escolhidos para serem lembrados e esquecidos, e também estimular os estudantes a 
refletirem criticamente sobre o espaço da cidade de maneira que se identifiquem com o 
lugar onde vivem e com a comunidade à qual pertencem.

Sendo assim, concordamos com Gil e Pacievich no ponto que “proporcionar 
experiências e reflexões sobre as relações entre patrimônio cultural e ensino de história 
não poderia ocorrer somente nas salas de aula fechadas. A cidade com seus sons, 
cheiros, sabores, lugares, edificações e pessoas se apresenta como potente para tais 
reflexões.” (GIL & PACIEVICH, 2015, p. 31).
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2 O QUE É PATRIMÔNIO CULTURAL?

Antes de abordar a relação entre Patrimônio Cultural e Ensino de História, 
mostra-se necessário estabelecer uma discussão sobre o conceito de Patrimônio 
Cultural, abordando também o percurso das instituições brasileiras às quais está 
reservada a incumbência de avaliar os bens materiais e imateriais que podem ser 
incorporados ao conjunto patrimonial brasileiro, e também de os vigiar, manter e 
preservar. Ao mesmo tempo, visamos demonstrar que bens são abarcados pelo conceito 
de Patrimônio Cultural que lançaremos mão neste trabalho.

No Brasil, as preocupações do Estado com a definição e preservação de um 
conjunto de bens que seriam considerados patrimônio da população e da nação 
brasileira situa-se na década de 1930, quando Getúlio Vargas, então presidente, criou o 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1937.

A própria criação do SPHAN em 1937 demonstrou que já naquele momento 
havia preocupação do Estado brasileiro em evitar a perda dos fragmentos 
materiais do passado que chamamos de monumentos. Nesse período, a 
preocupação do Estado com essa preservação derivava de uma preocupação 
maior, a de criar uma identidade nacional, ou recriá-la, visto que esse é um 
momento de mudança política, com o governo de Getúlio Vargas e o Estado 
Novo que se inquieta em construir novas formas de identidade nacional, mais 
modernas. Essa é a razão pela qual intelectuais modernistas como Mário de 
Andrade estavam conectados ao projeto. Surgiu daí o processo de tombamento, 
ou seja, de delimitação de determinados espaços como monumentos históricos, 
logo protegidos pela lei. (SILVA; SILVA, 2009, p.325-326)

Mais tarde, quando o SPHAN já tinha se tornado o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a Constituição de 1988 veio reafirmar a 
importância do tombamento e a conservação do patrimônio brasileiro e legitimar a ação 
do IPHAN. Vale salientar que a origem do termo tombamento “é muito antiga e se 
refere à Torre do Tombo, em Portugal, onde se guardam até hoje os livros e os 
documentos da história daquele país, e muitos referentes à História do Brasil.” 
(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 14). Portanto, “o tombamento é assim 
um registro oficial e legal de um edifício, um conjunto de edificações, centros urbanos 
históricos, ou objetos e coleções de significado exemplar para a sociedade.” (HORTA; 
GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 14).

As mudanças pelas quais as instituições responsáveis pela seleção e preservação 
do patrimônio histórico brasileiro passaram, acompanharam transformações no conceito 
de Patrimônio Cultural. Inicialmente, os bens tombados como Patrimônio Histórico 
estavam predominantemente atrelados à ideia de monumentos, ou seja, a bens tangíveis, 
portanto materiais.

Ainda que no Brasil, no momento de criação do SPHAN,

A participação de intelectuais e artistas, como Mário de Andrade e Lúcio 
Costa, permitiu ao novo órgão entrar em sintonia com a interpretação 
modernista da cultura brasileira e incorporar uma noção mais abrangente de 
patrimônio, que abarcava obras de arte, fotografias, artefatos indígenas, 
distanciando-se da perspectiva monumentalista e sacralizadora do patrimônio. 
Procuravam, assim, democratizar o patrimônio nacional, oficializando como 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a produção cultural dos contextos 
populares e das etnias afro-brasileiras e indígena (SILVA; SILVA, 2009, 
p.326)
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perdurou durante muito tempo a associação de patrimônio com monumentos.

Entretanto, a partir do ano de 1972, quando foi realizada a Convenção sobre 
Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, promovida pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), convencionou-se 
empregar o termo Patrimônio Cultural. O conceito de Patrimônio Cultural parte de uma 
definição de Cultura que compreende que:

Todas as ações através das quais os povos expressam suas formas específicas 
de ser constituem a sua CULTURA e esta vai ao longo do tempo adquirindo 
formas e expressões diferentes. A cultura é um processo eminentemente 
dinâmico, transmitido de geração em geração, que se aprende com os 
ancestrais e se cria e recria no cotidiano do presente, na solução dos pequenos e 
grandes problemas que cada sociedade ou indivíduo enfrentam. (HORTA; 
GRUNBERG & MONTEIRO, 1999, p.5)

Desta maneira, partindo do pressuposto de que Cultura é tudo aquilo que foi 
criado pelo ser humano para atribuir sentido e compreender a realidade na qual está 
inserido, o Patrimônio Cultural não se restringe apenas aos monumentos, abarcando 
tanto bens materiais quanto imateriais. Estes últimos estão ligados a práticas, saberes e 
celebrações tradicionais. Sendo assim, “o conceito de patrimônio cultural não se 
restringe à produção material humana, mas abrange também a produção emocional e 
intelectual. Ou seja, tudo o que permite ao homem conhecer a si mesmo e ao mundo que 
o rodeia pode ser chamado de bem cultural.” (SILVA; SILVA, 2009, p.235). 

Desta maneira, podemos afirmar que

Existem, na verdade, quatro categorias de bens patrimoniais: os bens naturais, 
os bens materiais, os bens intelectuais (que são o conjunto do conhecimento 
humano) e os bens emocionais, em que são inseridas as manifestações 
folclóricas, religiosas e artísticas de cada povo. (SILVA; SILVA, 2009, p.325)

A importância da ampliação do conjunto de bens que podem ser compreendidos 
como Patrimônio Cultural está no reconhecimento e preservação de práticas, costumes, 
línguas e celebrações culturais produzidos por sociedades tradicionais e que são 
elementos formadores da identidade destes povos. Ao mesmo tempo, é necessário 
chamarmos atenção para a importância de incluir no conjunto de Patrimônios Culturais 
os bens naturais, dos quais fazem parte, por exemplo, os parques nacionais, que a partir 
do momento que são entendidos como patrimônio de um país ou de determinada região, 
passam a ter garantida por lei a sua preservação. 

A ampliação do conceito de Patrimônio Cultural, conforme observamos, permite 
que os bens patrimonializados sejam vistos como fruto de uma cultura dinâmica, 
podendo ser modificada, apropriada e ressignificada pelos indivíduos que a produziram. 
A citação abaixo corrobora com esses argumentos:

O Patrimônio Cultural Brasileiro não se resume aos objetos históricos e 
artísticos, aos monumentos representativos da memória nacional ou aos centros 
históricos já consagrados e protegidos pelas Instituições e Agentes 
Governamentais. Existem outras formas de expressão cultural que constituem o 
patrimônio vivo da sociedade brasileira: artesanatos, maneiras de pescar, 
caçar, plantar, cultivar e colher, de utilizar plantas como alimentos e remédios, 
de construir moradias, a culinária, as danças e músicas, os modos de vestir e 
falar, os rituais e festas religiosas e populares, as relações sociais e familiares, 
revelam os múltiplos aspectos que pode assumir a cultura viva e presente de 
uma comunidade. (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p.5)
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É importante salientar que o conceito de Patrimônio Cultural, à medida que não 
está restrito aos monumentos, que em geral estão diretamente relacionados a uma 
História Oficial, e consequentemente à uma memória nacional comum, engloba práticas 
e saberes de outros povos formadores da sociedade brasileira e os reconhece como 
produtores de cultura. Desta maneira, o conceito de Patrimônio Cultural é fundamental 
no sentido de reconhecer e preservar a diversidade cultural. Em outras palavras,

Reconhecer que todos os povos produzem cultura e que cada um tem uma 
forma diferente de se expressar é aceitar a diversidade cultural. Este conceito 
nos permite ter uma visão mais ampla do processo histórico, reconhecendo que 
não existem culturas mais importantes do que outras. (HORTA; GRUNBERG; 
MONTEIRO, 1999, p.5)

Neste sentido é fundamental refletirmos sobre o conceito de Patrimônio Cultural 
para que compreendamos sua relação com o Ensino de História, apresentando este 
diálogo como um caminho totalmente viável e que ao mesmo tempo oferece diversas 
possibilidades para que o professor de História alcance objetivos da disciplina como, 
por exemplo, a construção de identidade e o respeito à diversidade cultural.
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3 PATRIMÔNIO CULTURAL E ENSINO DE HISTÓRIA

A utilização de bens que compõem o Patrimônio Cultural do país ou de 
determinada região como meio para abordar um conteúdo da disciplina de História 
permite ao professor estabelecer o diálogo com outras disciplinas que fazem parte do 
currículo escolar, permitindo assim uma abordagem interdisciplinar. No entanto, mesmo 
que o objetivo do professor não seja a realização da interdisciplinaridade, é necessário 
que este dialogue com o conhecimento produzido por outras áreas e suas metodologias. 
A necessidade desta relação dialógica justifica-se pelo objetivo de que o Patrimônio 
Cultural estudado não se torne mera ilustração do conteúdo abordado em sala de aula. 
Na proposição de Barroso:

Portanto, lidar com patrimônio tangível ou intangível não é tratar do passado 
com saudosismo, ou digressões telúricas. Os bens patrimoniais estão 
diretamente vinculados à base social que os gerou. E, sem sombra de dúvida, 
os lugares de memória não devem ser espaços de silenciamentos e exclusão. 
Para os arquivos e museus, não devem ser recolhidos somente os bens 
representativos da elite, mas também os dos populares. Não só os registros da 
memória oficial contemplados; igualmente se devem incluir as lembranças dos 
‘sem’. (BARROSO, 2010, p.22)

Desta maneira, para a realização de atividades que tratem do Patrimônio 
Cultural, é fundamental que o professor de História busque estabelecer um diálogo com 
a metodologia da Educação Patrimonial e do estudo do meio. Assim, é possível que 
apreenda instrumentos e ferramentas vitais para a reflexão crítica sobre o bem 
patrimonial escolhido. Estas duas áreas trazem ferramentas que aplicadas no contexto da 
disciplina escolar de História são capazes de promover o pensamento crítico sobre o 
ambiente histórico no qual os estudantes estão inseridos, desenvolvendo nestes as 
capacidades de observar, registrar e criar sentido para o conhecimento com o qual têm 
contato.

Segundo Pacheco,

O estudo do meio e a educação patrimonial estão baseados numa visão de 
educação mais ampla. Entendida como o processo formativo do sujeito, a 
educação deve se ocupar em desenvolver as habilidades necessárias para que 
os sujeitos interpretem e atribuam significado ao mundo que os cerca. Nesse 
caso, a informação específica não é o foco, mas o apoio para a produção de 
saberes e fazeres mais complexos, tais como a produção de identidades, a 
problematização do mundo social e a intervenção social. (PACHECO, 2017, p. 
80-81)

A metodologia da Educação Patrimonial, que passa a ter maior atenção no Brasil 
a partir da década de 1980, busca produzir conhecimento a partir de um bem 
patrimonial, seja este material ou imaterial. O principal objetivo da Educação 
Patrimonial é promover em uma determinada comunidade a preservação de seu próprio 
patrimônio histórico. Contudo, para atingir esta finalidade, a metodologia da Educação 
Patrimonial não caminha apenas no sentido de expor aos indivíduos a história e a 
importância de tal patrimônio histórico, mas sim, visa levantar questionamentos sobre 
este bem patrimonial para que desta maneira aquele conhecimento faça sentido e seja 
ressignificado dentro daquela comunidade. Uma vez que, não aposta em um processo 
estático, podemos afirmar que a Educação Patrimonial

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e 
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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 as 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; 
GRUNBERG; MONTEIRO; 1999, p.4)

A utilização da metodologia da Educação Patrimonial no ensino de História, 
além de contribuir com os esforços de preservação do patrimônio histórico e cultural de 
uma determinada comunidade, pois como afirma Ricardo de Aguiar Pacheco, 

De forma privilegiada, mas não exclusiva, cabe à disciplina escolar de história 
propor, ao conjunto dos demais componentes curriculares, ações educativas 
voltadas a potencializar o diálogo sobre a preservação patrimonial e a 
valorização da memória na prática pedagógica. No cenário escolar, compete à 
história, como disciplina mais próxima da problemática da memória social, 
desenvolver ações de percepção dos bens culturais e de reflexão dos seus 
processos de constituição e reprodução. (PACHECO, 2017, p. 87)

Deste modo, cumpre um dos principais objetivos da disciplina escolar História que é o 
de promover a identificação do educando com o lugar que vive, e de uma maneira mais 
ampla com a nação a qual pertence, de modo que se reconheça como agente da história. 
A partir da análise do Patrimônio Cultural da comunidade à qual pertencem, os 
educandos passam a refletir sobre sua herança cultural, e “neste processo dinâmico de 
sociabilização em que se aprende a fazer parte de um grupo social, o indivíduo constrói 
a própria identidade.” (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 5)

A Educação Patrimonial, atua na construção de identidade do educando à 
medida que propõe questionamentos sobre seu Patrimônio Cultural, estimulando a 
reflexão sobre a memória de qual grupo social que está sendo preservada em um 
determinado bem patrimonial. O professor deve trabalhar com os educandos os aspectos 
que são levados em conta pelas instituições responsáveis no momento da 
patrimonialização de um bem, dentre estes, principalmente a memória selecionada para 
ser lembrada. Ao tempo que produz lembranças, a memória produz ao mesmo tempo 
esquecimentos, e tais aspectos devem ser trabalhados com os educandos nas atividades 
que lançam mão do Patrimônio Cultural como uma fonte histórica primária.

Todo ato de escolha de uma edificação, um conjunto arquitetônico, um 
monumento, uma festa religiosa ou um determinado saber como patrimônio cultural 
deve ser entendido como um ato político, conforme nos afirmam Maria Machado e 
Katani Monteiro:

A patrimonialização de um bem é um ato político por excelência. Significa que 
elegemos algo para representar-nos em detrimento de outras possibilidades. 
Todos os bens patrimonializados contribuem para a formação de identidades de 
grupos e categorias sociais. Fazem parte da memória e, como tal, permitem-nos 
estabelecer elos de pertencimento com o passado. (MACHADO; KATANI, 
2010, p. 26)

Sendo assim, as atividades que envolvem os bens patrimoniais devem ter o 
Patrimônio Cultural como ponto de partida, e não como fim em si mesmo. Ou seja, o 
objeto estudado deve ser a base para que questões históricas sejam levantadas pelo 
professor, de maneira que os educandos sejam estimulados a refletir e discutir sobre 
quais valores, grupos sociais e interpretação histórica estão representados naquele 
patrimônio. Assim, Vera Barroso afirma que:
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Considerando bem do passado visto como fonte primária, como fonte 
documental, se vai decifrar com os alunos as atuações dos sujeitos que viveram 
em determinado espaço, vinculado àquele patrimônio. Em outras palavras, o 
bem na perspectiva trabalhada é concebido como fonte de explicação do 
mundo e de suas circunstâncias, e não como imagem congelada ou como 
simples monumento do passado. (BARROSO, 2010, p. 23)

Portanto, ao tratar de um determinado patrimônio histórico para abordar um 
conteúdo, o professor não deve deter-se unicamente a transmitir um conjunto de 
informações para seus alunos, desejando que estes as armazenem para que passem a 
preservá-los depois disso. Para que a atividade seja frutífera e atinja seus objetivos, o 
professor deve buscar promover a reflexão sobre o patrimônio tratando-o como um 
produto cultural do passado e do presente, e que ao ser questionado fornece respostas 
que permitem compreender o desenrolar de processos históricos.  Logo, o professor de 
história deve trabalhar no sentido de que seus alunos encarem o patrimônio trabalhado 
como uma fonte histórica não escrita, mas que mesmo assim apresenta informações 
sobre o passado.

Com isso, o trabalho com o Patrimônio Cultural nas aulas de História apresenta-
se como uma ótima oportunidade para que o professor promova entre seus alunos o 
entendimento de que as fontes históricas são a base para a construção do conhecimento 
histórico, sendo estas um conjunto formado por documentos escritos, elementos da 
cultura material e relatos orais. Haja visto isto, em atividades desta natureza

O importante é saber explorar historicamente qualquer “lugar”, fazer um 
direcionamento do ‘olhar’ do aluno, levando-o a entender o que são fontes 
históricas não escritas: as construções, os telhados das casas, o planejamento 
urbano, as plantações, os instrumentos de trabalho, as informações obtidas pela 
memória oral de pessoas comuns. As marcas do passado são as fontes 
históricas que se transformam em material de estudo. (BITTENCOURT, 2008, 
p.280)

O uso da metodologia da Educação Patrimonial para a utilização de um 
determinado bem patrimonial para a abordagem de um conteúdo da disciplina escolar de 
história é de extrema importância para que o professor promova entre os educandos uma 
reflexão sobre as diversas transformações pelas quais passou a cidade ao longo da 
história, de maneira que sejam observadas mudanças e permanências do passado no 
tempo presente. As edificações tombadas como patrimônios históricos revelam a 
importância de determinadas regiões em diferentes momentos históricos. Com isso, os 
educandos aprendem a refletir sobre o espaço da cidade que habitam, refletindo sobre 
seus processos históricos e lugares de memória.

A Educação Patrimonial é uma importante ferramenta no ensino de História uma 
vez que propõe a reflexão dos educandos sobre objetos que estão no seu cotidiano e 
sobre espaços pelos quais estes circulam. Tal proximidade facilita a análise de 
problemas latentes no seu dia a dia, permitindo que os educandos criem estratégias para 
interferir e transformar sua própria realidade. Neste sentido, podemos afirmar que “a 
educação patrimonial consiste em provocar situações de aprendizado sobre o processo 
cultural e seus produtos e manifestações, que despertem nos alunos o interesse em 
resolver questões significativas para sua própria vida, pessoal e coletiva.” (HORTA; 
GRUNBERG & MONTEIRO, 1999, p. 6).

No “Guia da Educação Patrimonial”, obra lançada pelo IPHAN, Maria de 
Lourdes Parreiras Horta, Evelina Grunberg e Adriane Queiroz, nos apresentam a 
metodologia da Educação Patrimonial que deve ser aplicada nas atividades pedagógicas 
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que tenham por base um Patrimônio Cultural. O procedimento metodológico é 
desenvolvido em etapas pedagógicas, como sugerem as autoras. As autoras chamam 
atenção para o fato de que:

É importante notar que cada objeto ou evidência da cultura traz em si uma 
multiplicidade de aspectos e significados. Neste processo de etapas sucessivas 
de percepção, análise e interpretação das expressões culturais é necessário 
definir e delimitar os objetivos e metas da atividade, de acordo com o que se 
quer alcançar, e com a natureza e complexidade do objeto estudado. Por 
exemplo, em um museu, definir o tema a ser abordado, em um monumento ou 
uma cidade, definir os aspectos a serem investigados (arquitetônico, 
urbanístico, social, econômico, histórico etc...). Num simples monumento 
podemos analisar os aspectos construtivos e materiais, a área de entorno, o 
interior, o aspecto decorativo, o mobiliário, os habitantes ou usuários, as 
transformações ocorridas no tempo. Cada um desses aspectos oferece uma 
infinidade de enfoques a abordar. (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 
1999, p. 8)

A primeira etapa é a da observação, que se trata de um exercício de percepção 
visual/sensorial, por meio de perguntas, manipulação, experimentação, medição, 
anotações, comparação e dedução. O objetivo desta etapa é que o educando possa 
identificar funções e significados do bem patrimonial analisado, desenvolvendo a 
percepção visual e simbólica. Já na segunda etapa, chamada de registro, que como o 
próprio nome já sugere, os educandos registram suas percepções acerca do objeto 
analisado através de desenhos, descrições verbais ou escritas, gráficos, fotografias, 
maquetes ou mapas, com o objetivo de fixar o conhecimento percebido, aprofundando a 
observação e a análise crítica, ao passo que também desenvolve a memória, o 
pensamento lógico, intuitivo e operacional. A terceira etapa, da exploração, consiste na 
análise do problema, no levantamento de hipóteses, na discussão, no questionamento, na 
avaliação e na pesquisa em outras fontes, como bibliotecas, arquivos, cartórios, 
instituições, jornais e entrevistas, com o objetivo de desenvolver as capacidades de 
análise e julgamento crítico, e interpretação das evidências e significados. A quarta e 
última etapa trata-se da apropriação, na qual há a recriação, releitura, dramatização e a 
interpretação em diferentes meios de expressão, como pintura, escultura, drama, dança, 
música, poesia, texto, filme e vídeo, por parte do educando. Nesta etapa, o objetivo é 
que haja o envolvimento afetivo, a internalização, o desenvolvimento da capacidade de 
auto-expressão, a apropriação, a participação criativa e a valorização do bem cultural. 
(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 9). 

Como é possível observar, o método da Educação Patrimonial ao ser aplicado no 
ensino de História, além de trabalhar questões estruturantes da disciplina, como, por 
exemplo, o conceito de fontes históricas, atua no sentido de desenvolver habilidades 
intelectuais dos educandos como a leitura, a interpretação, a capacidade de percepção e 
descrição, e principalmente, o pensamento crítico e a capacidade de estabelecer uma 
relação entre o passado histórico e o tempo presente, identificando permanências e 
transformações.

Como apontamos anteriormente, ao lado da Educação Patrimonial, 
compreendemos que o Estudo do Meio é uma importante perspectiva de análise para a 
abordagem de conteúdos da disciplina escolar de História que tenham por base o 
Patrimônio Cultural para o levantamento de questões históricas. Desta maneira,

Entre outros aspectos, os estudos do meio permitem que alunos e professores 
entrem em contato direto com elementos que formam um patrimônio cultural 
regional ou local (fazendas, monumentos, prédios históricos). Esse patrimônio 
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remete a um espaço e tempo específicos e suas formas de sociabilidade, além 
dos significados atribuídos a eles pelas pessoas no presente, o que alimenta a 
construção da memória e do imaginário. (ABUD; SILVA; ALVES, 2010, p. 
81)

Circe Bittencourt, na sua obra que se tornou um dos principais manuais do 
ensino de História, ao pontuar sobre o estudo do meio e as habilidades que tal 
metodologia contribui para desenvolver nos educandos, a autora afirma que:

Do ponto de vista do desenvolvimento intelectual, o estudo do meio favorece a 
aquisição de uma série de capacidades, destacando-se a observação e o 
domínio de organizar e analisar registros orais e visuais. Outra conquista 
importante é a criação e efetivação de um trabalho em equipe, coletivo. Trata-
se de uma oportunidade especial de construção de relações diferenciadas entre 
todos os participantes. É preciso estar sempre atento ao trabalho integrador 
inerente ao estudo, o qual ocorre em vários níveis: professor – professor, 
professor – aluno, aluno – aluno. (BITTENCOURT, 2005, p. 276)

A autora ainda chama atenção para a possibilidade que a abordagem de um 
determinado conteúdo escolar da História através do estudo do meio apresenta “A 
possibilidade de concretizar estudos interdisciplinares por intermédio de estudo do meio 
é indiscutível. Embora História e Geografia sejam consideradas as disciplinas 
privilegiadas para a realização de atividades como essa, todas as demais podem se 
integrar no estudo de um quarteirão, bairro, fazenda ou indústria.” (BITTENCOURT, 
2005, p. 274)

O autor Ricardo de Aguiar Pacheco desenvolve a metodologia do estudo do 
meio em três etapas. A primeira etapa,

(...) promove situações que conduzam os alunos a problematizar sua realidade. 
Notícias de jornal e situações do cotidiano podem ser utilizados como elemento 
detonador de questionamentos e curiosidades. Neste momento, está se 
desenvolvendo a habilidade de observar o mundo de forma curiosa e 
desnaturalizada. No caso do ensino de história, interessa-nos observar as 
relações sociais em que o aluno está imerso como forma de fazê-lo perceber a 
concretude do mundo social. (PACHECO, 2017, p. 72)

Esta primeira etapa é de fundamental importância para o desenvolvimento da 
atividade, pois é nela que o professor conseguirá demonstrar ao educando a 
proximidade do processo histórico tratado com a sua realidade, fazendo com que os 
jovens e crianças pouco a pouco reflitam sobre sua condição de agentes ativos da 
história. Já no segundo momento,

(...) deve-se formalizar, junto com os alunos, estratégias de pesquisa para 
realizar a coleta e análise dos dados desta realidade. Esse é o momento de 
colocar os alunos diante das informações, dos conhecimentos sistematizados e 
conceitos necessários ao entendimento dos problemas identificados, mas 
também é o momento de oferecer as ferramentas teóricas e as práticas de coleta 
e sistematização dessas informações. Podemos dizer que é o momento no qual 
se desenvolvem as habilidades relacionadas à construção do conhecimento, ao 
ato de estudar e ao reconhecimento do processo de aprendizagem. (PACHECO, 
2017, p. 73)

Portanto, podemos notar que nesta etapa metodológica a atividade tem o 
potencial de desenvolver nos estudantes as habilidades de leitura, interpretação e de 
metodologias de análise e do processo de historicização de fatos. A seguir, “O terceiro 
momento desta sequência metodológica é conduzir o aluno a desenvolver ações de 
intervenção no contexto social estudado, entendendo que não existe conhecimento 
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abstrato sem referência no mundo social e que não existe assimilação sem mudança de 
atitude.” (PACHECO, 2017, p. 73)

Desta maneira, a terceira etapa atende a um dos principais objetivos da disciplina 
escolar de História, que através do desenvolvimento do pensamento crítico e através da 
leitura de mundo os educandos sejam capazes de interferir e transformar a sua realidade. 
Por fim,

Essa metodologia propõe a realização de alguma ação concreta que incida no 
tema estudado utilizando as informações e conceitos estudados, mas também as 
habilidades e atitudes desenvolvidas nos momentos anteriores. Este é o 
momento em que se dá sentido ao processo de ensino-aprendizagem, 
transformando o conhecimento em saber-fazer. (PACHECO, 2017, p. 73)

Entendemos que a utilização da metodologia da Educação Patrimonial e do 
Estudo do Meio são fundamentais para que sejam realizadas atividades pedagógicas da 
disciplina escolar de História que envolvam o Patrimônio Cultural, pois através deste 
caminho didático é possível que o patrimônio histórico seja visto pelos educandos como 
um elemento que fala sobre a época em que foi produzido, sobre quem o produziu e 
também sobre sua importância no tempo presente. Sendo assim, as duas metodologias 
tratadas aqui não colocam o Patrimônio Cultural apenas como ilustração de 
determinados momentos e processos históricos, ao passo que estimula os estudantes a 
levantarem questões sobre o bem trabalhado, não encarando as crianças, os jovens e até 
mesmo os adultos como “tábulas rasas” neste processo de ensino-aprendizagem.
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4 A PRAÇA XV E SEUS MONUMENTOS: ENTRE A MONARQUIA E A 
REPÚBLICA

A atividade proposta neste artigo para que seja trabalhado Patrimônio Cultural e 
Ensino de História, trata-se da análise de monumentos presentes em um espaço da área 
central da cidade do Rio de Janeiro: o entorno da Praça XV de Novembro. A atividade é 
voltada para educandos que estejam no 9° ano do Ensino Fundamental II. Além de 
promover reflexões sobre o espaço em si, ou seja, sobre a memória representada neste 
lugar, serão analisados especificamente três monumentos: o Paço Imperial, o Palácio 
Tiradentes e a estátua de Tiradentes, localizada próxima ao Paço e em frente ao Palácio.

É importante destacar que entendemos que:

Um monumento é uma edificação ou sítio histórico de caráter exemplar, por 
seu significado na trajetória de vida de uma sociedade/comunidade e por suas 
características peculiares de forma, estilo e função. Existem monumentos 
construídos especialmente para celebrar ou relembrar algum episódio, 
momento ou personagem de nossa história, criados por arquitetos, escultores, 
artistas, por exemplo: o Monumento às Bandeiras, em São Paulo, ou o 
Monumento aos Mortos na 2ª Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, ou o 
Memorial JK, em Brasília. Outros são remanescentes do passado, que 
sobreviveram ao tempo, e que são consagrados pela sociedade como símbolos 
coletivos, e como referências da memória de um povo. (HORTA; 
GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 14)

A escolha deste espaço para a elaboração da atividade justifica-se pelo valor 
histórico que carrega consigo, uma vez que materializa o conflito entre dois momentos 
históricos do país: a monarquia e a república. A Praça XV revela-se como um 
importante lugar de memória, pois apresenta permanências e transformações dos 
períodos monárquico e republicano do Brasil. Além disso, atualmente a Praça XV é um 
importante e simbólico espaço da cidade. Diariamente, milhares de pessoas circulam 
por uma das praças mais conhecidas da urbe carioca. A praça é um ponto nevrálgico 
para a locomoção através do transporte público, pois nos seus arredores, na Rua 
Primeiro de Março, circulam ônibus que levam a diferentes bairros da cidade. Ao passo 
que uma das linhas do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) – transporte que corta as ruas 
da região central e portuária da cidade e que é tratado como símbolo da modernidade 
em questão de mobilidade urbana – tem uma estação para embarque e desembarque de 
passageiros na região. É na Praça XV também que dão os primeiros passos as pessoas 
que atravessam a Baía de Guanabara, vindas principalmente do município vizinho de 
Niterói, pelo serviço das barcas. Muitos fazem este trajeto diariamente na ida ao 
trabalho e no retorno para suas casas. Os fins de semana também são movimentados na 
Praça XV, onde aos sábados acontece uma tradicional e muito visitada feira de 
antiguidades. O espaço também é palco para diversas manifestações e intervenções 
culturais e artística, como festas gratuitas que ocorrem principalmente no Arco do Teles 
reunindo um público muito diverso. No entanto, é no Carnaval que milhares de pessoas 
ocupam a praça histórica para se divertir nos diversos blocos que se revezam neste lugar 
em todos os dias da folia. Em virtude de todos estes fatores, milhares de pessoas 
diariamente participam da dinâmica social da Praça XV, entrando em contato, 
observando e produzindo sentido para os diversos monumentos históricos e memórias 
presentes neste espaço. Na praça ocorrem também eventos de cunho político. Explorar 
isso, e apresentar o potencial que a Praça XV tem de grande sala de aula a céu aberto, é 
um dos objetivos que temos com a proposta de atividade apresentada neste artigo.
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A história da Praça XV demonstra que este espaço e a região em seu entorno 
sempre foi marcada por uma intensa circulação de pessoas e de atividades comerciais. 
No século XVII, o Rocio do Carmo, nome do lugar na época, já que nas proximidades 
localizava-se a Igreja e o Convento de Nossa Senhora do Carmo, popularmente 
conhecido como Terreiro da Polé (em referência ao pelourinho ou polé que existia ali), 
era a principal porta de entrada e saída para mercadorias e pessoas transportadas por 
navios oriundos principalmente de Portugal, do continente africano e do Rio da Prata. 
Uma das principais mercadorias que chegavam à região eram os escravos africanos 
trazidos em navios negreiros. Além disso, circulavam pela região vendedores 
ambulantes provenientes principalmente de uma região que ficava nas imediações do 
espaço em questão chamada Praia do Peixe, onde havia uma feira livre na qual eram 
comercializados pescados e produtos hortifrutigranjeiro originados das mais variadas 
localidades da Baía de Guanabara.

A partir de 1763, quando o Rio de Janeiro se tornou capital da colônia, a região 
passou a ser chamada de Largo do Paço, refletindo o aumento da importância deste 
espaço.  A antiga Casa dos Governadores foi transformada em Paço dos Vice-Reis, uma 
vez que passou a ser a residência dos escolhidos pela Coroa portuguesa para 
desempenharem tal função. Acompanhando esta mudança de status da localidade, várias 
transformações urbanas ocorreram. Foi construído um cais de pedra para facilitar o 
embarque e desembarque dos navios que aportavam no Largo, juntamente com o 
Chafariz do Mestre Valentim, que resistiu a todas as transformações urbanas e 
permanecendo até os dias de hoje, e que fornecia água tanto para a população da cidade 
quanto para a tripulação das embarcações. Outra remanescência desta época é o Arco do 
Teles. A família Barreto Teles de Menezes mandou construir um luxuoso prédio com 
casas, salas e lojas, onde inclusive funcionava o Senado da Câmara. O Arco, que foi 
construído em baixo do prédio para ligar o Largo do Paço à rua do Ouvidor, foi o que 
restou de um incêndio de grandes proporções que destruiu esta edificação. Contudo, é 
em 1808, quando ocorre a transferência da Corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, que a 
região vive seu apogeu. O Paço dos Vice-Reis passou a ser residência da recém-chegada 
Família Real portuguesa, e ficou conhecido como Paço Real. A partir de então, a região 
passou a ser um símbolo do poder monárquico.

Com a proclamação da república em 1889, o até então Largo do Paço, passou a 
ser chamado de Praça XV de Novembro, alusão ao dia que ocorreu tal fato histórico 
naquele ano. Esta mudança de nome revela o quão importante era aquele espaço para 
que a recém-nascida república lutasse no imaginário coletivo da população da cidade 
para de alguma maneira apagar o passado monárquico do país. E é esta disputa de 
memória que buscamos explorar na atividade aqui proposta.

A Praça XV apresenta uma série de monumentos importantes. Alguns que 
podemos citar aqui brevemente são: o Chafariz do Mestre Valentim, o Arco do Teles, a 
estátua equestre de General Osório, o Palácio Tiradentes, a estátua deste personagem 
histórico considerado herói nacional, e o Paço Imperial. Todos estes monumentos são 
perfeitamente apropriados para serem trabalhados na abordagem de conteúdos da 
disciplina de História. Contudo, para a elaboração da atividade em questão, foram 
escolhidos três monumentos específicos: o Paço Imperial, o Palácio Tiradentes e a 
estátua de Tiradentes. A escolha destes monumentos justifica-se pelo fato de serem 
capazes de levantar questões chaves sobre a transição do período monárquico para o 
republicano.
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O Paço Imperial, que recebeu este nome em 1822 após o Brasil tornar-se 
independente de Portugal, já foi chamado de Casa dos Governadores, Paço dos Vice-
Reis e Paço Real, e foi tombado pelo IPHAN no ano de 1938, passando a exercer sua 
atual função, de centro cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional/Ministério da Cultura, após atravessar uma reforma que ocorreu entre os anos 
de 1982 e 1985. O prédio foi palco de importantes acontecimentos históricos ao longo 
de sua existência, como o Dia do Fico, a Proclamação da Independência do Brasil e a 
Abolição da Escravidão. Além disso, a construção que sempre exerceu uma função 
política, teve seu status elevado ao se tornar residência da Família Real portuguesa 
quando esta atravessou o Atlântico e se instalou na sua principal colônia, no ano de 
1808.O Paço Imperial caiu no, que podemos considerar certo ostracismo com o advento 
da república, quando correu o risco até mesmo de ser demolido. Durante este período o 
prédio exerceu a função de agência central dos Correios e Telégrafos. O esquecimento 
ao qual foi destinado no período posterior ao início da república no país revela que este 
era um dos principais alvos dos republicanos no processo de apagar a memória do 
período monárquico. E é justamente este aspecto que deve ser trabalhado com os 
educandos durante a atividade proposta.

A reflexão à qual os estudantes devem ser estimulados a questionar o porquê e 
como as autoridades governamentais republicanas buscaram apagar o passado 
monárquico da nação, transformando a Praça XV de Novembro em um verdadeiro 
campo de batalha pela memória e pelo protagonismo da narrativa histórica. Para tal fim, 
o Palácio Tiradentes e a estátua de Tiradentes são fundamentais.

Uma das maneiras que os republicanos encontraram de legitimar o novo regime 
político em meio à população da época, foi através do campo do imaginário social, da 
memória coletiva e da identidade nacional. De acordo com José Murilo de Carvalho, em 
seu clássico “A formação das almas: O imaginário da República no Brasil”:

Tratava-se de uma batalha em torno da imagem do novo regime, cuja 
finalidade era atingir o imaginário popular para recriá-lo dentro dos valores 
republicanos. (...) A elaboração de um imaginário é parte integrante da 
legitimação de qualquer regime político. É por meio do imaginário que se 
podem atingir não só a cabeça mas, de modo especial, o coração, isto é, as 
aspirações, os medos e as esperanças de um povo. É nele que as sociedades 
definem suas identidades e objetivos, definem seus inimigos, organizam seu 
passado, presente e futuro. (...) Símbolos e mitos, podem, por seu caráter 
difuso, por sua leitura menos codificada, tornar-se elementos poderosos de 
projeção de interesses, aspirações e medos coletivos. Na medida em que 
tenham êxito em atingir o imaginário, podem também plasmar visões de 
mundo e modelar condutas. (CARVALHO, 2017, p.11)

 Neste sentido, uma das estratégias utilizadas pelo novo regime foi trabalhar a 
figura de um herói nacional que atendesse aos anseios republicanos, uma vez que:

Todo regime político busca criar seu panteão cívico e salientar figuras que 
sirvam de imagem e modelo para os membros da comunidade. Embora heróis 
possam ser figuras totalmente mitológicas, nos tempos modernos são pessoas 
reais. Mas o processo de ‘heroificação’ inclui necessariamente a transmutação 
da figura real, a fim de torná-la arquétipo de valores ou aspirações coletivas. 
Há tentativas de construção de heróis que falham pela incapacidade da figura 
real de permitir tal transformação. (CARVALHO, 2017, p. 15)

O personagem histórico incumbido de tal missão “heróica” foi o inconfidente 
mineiro Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido como Tiradentes. Este 
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desbancou candidatos que haviam tido participação direta no 15 de novembro de 1889, 
como Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e Floriano Peixoto.

Desde a metade do século XIX Tiradentes já capitalizava em sua figura o 
antagonismo entre monarquia e república, sendo visto por muitos adeptos da causa 
republicana como um dos bastiões da luta pela liberdade de um povo contra o 
autoritarismo monárquico. Os poucos registros históricos deixados por Tiradentes, ao 
passo que tornavam a interpretação sobre sua atuação e seu papel no movimento um 
tanto quanto dúbio, permitiam que sua imagem fosse pintada de acordo com o interesse 
dos que lançavam mão de sua figura para defender seus interesses políticos. Assim, 
pouco a pouco Tiradentes foi tomando corpo de um Cristo-cívico, mártir da liberdade e 
opositor do despotismo monárquico. Desta maneira, José Murilo de Carvalho afirma 
que:

A aceitação de Tiradentes veio, assim, acompanhada de sua transformação em 
herói nacional, mais do que um herói republicano. Unia o país através do 
espaço, do tempo, das classes. Para isso, sua imagem precisava ser idealizada, 
como de fato o foi. O processo foi facilitado por não ter a história registrado 
nenhum retrato, nenhuma descrição sua. Restaram apenas algumas indicações 
nos autos. A idealização de seu rosto passou a ser feita não só pelos artistas 
positivistas, como Villares e Eduardo de Sá, mas também pelos caricaturistas 
das revistas ilustradas da época. Para os positivistas, a idealização dos heróis 
era regra da estética comtiana; para outros, era apenas parte da tentativa geral 
de criar o mito e o culto do herói. (CARVALHO, 2017, p. 76)

Este esforço republicano de transformar Tiradentes em um herói nacional 
justifica a escolha do Palácio Tiradentes e de sua estátua construída em frente a esta 
edificação para trabalhar a Praça XV de Novembro como um lugar de memória capaz 
de sintetizar o conflito entre o passado monárquico e o passado e presente republicano 
expresso na cidade que foi Corte e primeira capital da república.

A escolha do local para a construção do Palácio Tiradentes não foi uma decisão 
tomada a esmo. Ali localizava-se a antiga Cadeia Velha, onde Tiradentes ficou preso 
antes de ser enforcado. Além disso, sua estátua foi colocada onde outrora fora sua cela. 
Antes do Palácio Tiradentes ganhar seus contornos, a antiga cadeia foi Assembleia 
Geral Legislativa durante os anos do Império e desde os primeiros anos republicanos até 
1914 abrigou a Câmara dos Deputados, até que esta função fosse assumida pelo Palácio 
Monroe, que hoje não existe mais. O Palácio Tiradentes começou a ser construído em 
1922 e foi inaugurado em 6 de maio de 1926. Desde então, foi palco de importantes 
acontecimentos políticos históricos para o país, como a posse de três presidentes da 
república: Washington Luís, Getúlio Vargas e Juscelino Kuitschek, a realização de duas 
Assembleias Nacionais Constituintes (1934 e 1946) e foi onde tomou posse Carlota 
Pereira de Queirós (1933), primeira deputada federal da América Latina.  Em 1993 o 
conjunto arquitetônico foi tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) e atualmente abriga o Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro 
e funciona como um museu com exposição permanente aberta à visitação pública.

Para a realização da atividade proposta neste artigo lançaremos mão da 
metodologia apresentada pelo “Guia Básico da Educação Patrimonial”, segundo o qual:

Um monumento é antes de tudo uma referência a um momento na trajetória 
histórico-cultural de um povo, um instrumento da memória coletiva. Assim, 
jamais pode ser estudado isoladamente. Um monumento deve ser visto como 
um elemento do meio ambiente histórico. Um monumento deve ser analisado 
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em seu contexto social e histórico, ao longo do tempo. (HORTA; 
GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 14)

O conceito de meio ambiente histórico é explicado da seguinte maneira na 
referida obra:

O meio ambiente histórico está em toda a parte, em torno de nós; o que pode 
variar é a extensão e o modo em que ele pode ser identificado, no meio-
ambiente do presente em que vivemos. Os monumentos e sítios identificados 
são fragmentos do cenário do passado, elementos de uma paisagem que sofreu 
modificação ao longo do tempo, e funcionam como chaves para a 
reconstituição das sucessivas camadas da ocupação humana e dos 
remanescentes que chegaram até nós. (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 
1999, p. 15) 

Desta maneira, compreende-se que é fundamental analisar o espaço da Praça XV 
de maneira integral, como um todo, para que os três monumentos trabalhados façam 
sentido dentro da disputa de memórias do local. Ou seja,

Ao analisar um monumento ou sítio histórico é importante que os alunos sejam 
levados a considerar as dimensões do meio-ambiente histórico em que eles se 
inserem, a avaliar a influência da ação e comportamento humanos sobre a 
paisagem natural, bem como a influência da paisagem local sobre esses 
comportamentos naquela localidade, que contribui para o seu ‘caráter’ especial 
(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 16) 

Para tal fim, há um conjunto de perguntas chaves que o Guia nos fornece para 
que seja realizada em conjunto com os educandos a análise dos monumentos. Horta, 
Grunberg e Monteiro nos afirmam que “um quadro de perguntas ‘chave’ pode ser 
aplicado no estudo de um monumento, um sítio e seu meio-ambiente histórico.” 
(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 16). Tal quadro encontra-se exposto 
abaixo:

Presente Passado Influência do passado no 
presente

Como é o lugar hoje? Como era este lugar no 
passado?

Que elementos do passado 
podemos ver hoje?

Porque este lugar é assim 
hoje, e como se diferencia 
ou se assemelha com 
outros lugares?

Porque este lugar era deste 
modo no passado? Como e 
porque ele se diferenciava 
ou se assemelhava com 
outros lugares no passado?

Que influência estes 
elementos tiveram sobre 
este lugar, e como esta 
influência se diferencia ou 
se assemelha ao que 
aconteceu em outros 
lugares?

De que maneira este lugar 
se relaciona com outros 
lugares?

De que maneira este lugar 
estava relacionado com 
outros lugares?

De que modo as relações 
existentes no passado 
influenciaram este lugar e o 
modo em que ele se 
relaciona hoje com outros 
lugares?

Como este lugar está 
mudado, e porque?

Que mudanças 
aconteceram neste lugar ao 
longo do tempo e por que?

Como as mudanças 
ocorridas estão refletidas 
hoje, neste lugar?

Como seria viver neste 
lugar, hoje?

Como seria viver neste 
lugar, no passado?

Como o passado influencia 
o modo e a experiência de 
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viver neste lugar, hoje?
Fonte: (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 16)

Estas perguntas têm uma importante função para a reflexão sobre os 
monumentos, pois são capazes de conduzir o raciocínio dos educandos, uma vez que:

Cada pergunta pode gerar outras questões. A questão fundamental ‘Como era 
este lugar?’é o ponto de partida para a coleta de dados, o trabalho de campo, 
as observações orientadas e as diferentes atividades. A partir desta pergunta, 
é possível observar, entre outros aspectos: Onde ele está situado? Como ele se 
insere na paisagem natural? Quantas estruturas existiam? De que eram feitas? 
Para que serviam? Quantas pessoas viviam ali?  (HORTA; GRUNBERG; 
MONTEIRO, 1999, p. 16)

Neste sentido, ao longo da realização da atividade, os educandos devem ser 
estimulados a pensarem criticamente a respeito de questões relacionadas a quem 
freqüentava aquele espaço na época que foi construído, quem os frequenta hoje em dia, 
qual a importância da preservação daqueles lugares, a memória de quais grupos está 
sendo recordada com a patrimonialização daqueles monumentos, como é o espaço onde 
estão situados.

A atividade proposta aqui não se trata de um simples passeio escolar, mas sim de 
uma atividade que além de promover o pensamento crítico sobre diversas questões 
como a relação entre passado e presente, o espaço urbano no qual os educandos estão 
inseridos e atuam e sobre aspectos relacionados ao patrimônio cultural, também visa 
desenvolver habilidades cognitivas dos estudantes. Para que sejam alcançados tais 
objetivos, é fundamental que a atividade não se restrinja apenas à ida com os alunos ao 
espaço da Praça XV de Novembro. Desta maneira, nossa proposta de atividade 
pedagógica deve ser executada em quatro fases, sendo três em sala de aula e uma no 
espaço da cidade do Rio de Janeiro citado anteriormente. É necessário salientar que a 
proposta de atividade é voltada para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental II.

A primeira fase da atividade deve ser desenvolvida em conjunto com os 
educandos dentro da sala de aula em dois tempos de 50 minutos cada da própria 
disciplina de História. Este primeiro momento tem como objetivos abordar o contexto 
histórico da passagem da monarquia para a república, realizar uma discussão acerca de 
conceitos relacionados ao Patrimônio Cultural e, principalmente, aproximar os 
educandos do espaço urbano da Praça XV, indicando os monumentos que serão 
analisados na atividade.  Neste contexto, o docente poderá lançar mão de imagens que 
retratem o espaço citado em diferentes momentos históricos para promover um debate 
sobre as transformações e permanências deste lugar. Levando em conta a metodologia 
da Educação Patrimonial apresentada anteriormente no presente artigo, este início de 
atividade cumpre a primeira etapa da análise de um bem patrimonial concernente à 
observação.

A segunda fase da atividade compreende a saída com os educandos do espaço 
escolar para a realização da análise dos monumentos escolhidos na Praça XV. O 
objetivo desta fase da atividade é apresentar os bens patrimoniais aos estudantes como 
fontes históricas que fornecem informações relacionadas a diferentes períodos 
históricos. Além disso, o professor deve promover a reflexão sobre aspectos 
relacionados ao Patrimônio Cultural a partir dos bens analisados. Ao longo da 
realização desta fase da atividade, a atuação dos educandos não deve estar restrita a uma 
observação passiva dos bens e da explicação do professor. Sendo assim, os estudantes 
devem ser estimulados a tomarem nota de suas impressões e reflexões tendo como 
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elemento norteador questões propostas pelo docente. Ainda tendo por base a 
metodologia da Educação Patrimonial apresentada no “Guia Básico da Educação 
Patrimonial” já mencionado aqui em diferentes ocasiões, esta fase da atividade além de 
aprofundar a observação, compreende a segunda etapa, que é chamada de registro, 
sendo o momento no qual os educandos registram suas impressões, reflexões e 
pensamentos sobre os bens que servem de objeto de análise.

A terceira fase da atividade deve ser desenvolvida em sala de aula em dois 
tempos de 50 minutos e se insere na terceira etapa da metodologia de análise de 
Educação Patrimonial já mencionada aqui anteriormente. Assim, este momento da 
atividade proposta cumpre a etapa chamada de exploração. Nesta fase, o professor deve 
aprofundar as discussões que foram levantadas na fase anterior a partir dos registros que 
foram feitos pelos educandos. O docente tem a função de promover reflexões sobre a 
memória de qual período histórico e grupos sociais os bens analisados recuperam. Ao 
mesmo tempo, os estudantes devem ser estimulados a refletir sobre quais memórias os 
patrimônios selecionados visam esquecer. Ao fim desta fase, os educandos devem ter 
conclusões sobre o que é Patrimônio Cultural e qual a sua importância para a sociedade 
à qual determinado bem pertence e também sobre como monumentos e determinados 
espaços urbanos contam a história da cidade.

A quarta fase da atividade será desenvolvida no âmbito da sala de aula em dois 
tempos de 50 minutos. De acordo com a metodologia de análise da Educação 
Patrimonial adotada para o desenvolvimento desta proposta de atividade pedagógica, 
esta fase corresponde à quarta etapa da metodologia, que é a de apropriação. Neste 
momento da atividade os educandos deverão separar-se em grupos e eleger um espaço 
do bairro onde vivem que poderia ser considerado um Patrimônio Cultural da 
comunidade à qual fazem parte. Cada grupo deverá desenvolver um trabalho para ser 
exposto em um espaço comum da escola, de maneira que todos os estudantes da 
instituição escolar possam observá-los. Nesta fase o professor poderá avaliar como as 
discussões e reflexões propostas durante a realização das diversas fases da atividade 
foram assimiladas, apropriadas e ressignificadas pelos estudantes.

A partir da aplicação desta metodologia na análise do Paço Imperial, do Palácio 
Tiradentes e da estátua de Tiradentes acreditamos que a atividade pedagógica proposta 
aqui é capaz de cumprir o objetivo de promover a reflexão entre os educandos sobre o 
meio-ambiente histórico da Praça XV de Novembro o compreendendo como um lugar 
de disputa de memórias marcado pela transição do regime monárquico para o 
republicano. Além disso, a atividade busca estimular os estudantes a desenvolverem um 
pensamento crítico sobre o próprio espaço urbano pelo qual circulam, freqüentam e 
atuam, de maneira que percebam que cada canto da cidade revela um momento histórico 
que dialoga e influencia no tempo presente.
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5 ITINERÁRIO PEDAGÓGICO

A atividade pedagógica proposta é apresentada a seguir através de quatro planos 
de aula diferentes, sendo três relacionados a atividades que serão realizadas no ambiente 
escolar e um à visita à Praça XV de Novembro, localizada região central da cidade do 
Rio de Janeiro, onde serão analisados três monumentos que estão no conjunto de bens 
patrimoniais elencados pelo IPHAN: Paço Imperial, Palácio Tiradentes e a estátua de 
Tiradentes. O público alvo da atividade são estudantes que estejam cursando o 9° ano 
do Ensino Fundamental.
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PLANO DE AULA 01

DISCIPLINA: História.

PÚBLICO ALVO: 9° Ano do Ensino Fundamental.

DURAÇÃO: 2 tempos de 50 minutos cada.

TEMA DA UNIDADE: Fim da monarquia e consolidação da república no Brasil.

TEMA DA AULA: A história que a cidade nos conta.

ANÁLISE DOCUMENTAL; Imagens da Praça XV de Novembro.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: Monarquia; República; Patrimônio Cultural; 
Monumento.

OBJETIVOS:

 Os educandos devem compreender a luta pelo imaginário social da sociedade 
brasileira da época como uma das estratégias de legitimação do projeto 
republicano no Brasil.

 Os educandos devem perceber a Praça XV como um espaço urbano da cidade do 
Rio de Janeiro que reflete os conflitos e tensões do período de transição da 
monarquia para república.

 Através das imagens trabalhadas os educandos devem ser capazes de identificar 
transformações e permanências urbanas e históricas presentes na Praça XV.

 A escolha do Paço Imperial, do Palácio Tiradentes e da estátua de Tiradentes 
deve ser justificada aos educandos pelo fato de serem monumentos capazes de 
expor o conflito entre monarquia e república no campo simbólico e do 
imaginário popular.

 Os educandos devem compreender as imagens e pinturas como documentos 
capazes de fornecer informações históricas.

ESTRATÉGIAS/METODOLOGIA:

1º momento

 O professor deve iniciar a aula fazendo aos educandos o seguinte 
questionamento: quais as diferenças entre uma monarquia e uma república.  Ao 
longo da discussão e das respostas dadas pelos educandos o professor deve 
anotar no quadro os apontamentos feitos pelos estudantes, associando à 
monarquia e à república as respectivas características apontadas pela turma.

 Em seguida, o professor deve pedir para que os educandos apontem diferenças e 
semelhanças entre o Brasil monárquico e o republicano. Após os apontamentos 
dos estudantes, o professor deve explicar que esta transição política não contou 
com uma ampla participação popular.

 Ao fim destas discussões, o professor deve então estimular os educandos a 
refletirem sobre como a república se consolidou sem que contasse com um 
grande apoio popular. Após escutar as respostas dadas pela turma o professor 
deve explicar que as autoridades republicanas buscaram apagar a memória do 
período monárquico do Brasil, criando monumentos, trocando nome de espaços 
públicos e até mesmo elegendo heróis nacionais que estivessem de acordo com 
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os ideais republicanos. Em relação a este último aspecto, o professor deve 
apontar a figura de Tiradentes a bordar como e porque que este passou a ser 
visto pelos republicanos como um herói na luta contra a monarquia.

2º momento

 Neste momento da aula, o professor deve exibir imagens atuais da Praça XV de 
Novembro e fazer os seguintes questionamentos aos educandos: que lugar é 
esse? Quem conhece este lugar? Quem já esteve neste lugar? Como sugestão, 
nos ANEXOS deste plano de aula indicamos as imagens 1 e 2. Após as 
respostas dadas pelos educandos, o professor deve explicar que o lugar das 
imagens é a Praça XV de Novembro, localizada na região central da cidade do 
Rio de Janeiro.

 Em seguida, o professor deve apresentar outras imagens da Praça XV em 
diferentes épocas. Sugerimos nos ANEXOS deste plano de aula as imagens 3, 4 
e 5. O professor deve então pedir para os educandos indicarem transformações e 
permanências que ocorreram ao longo do tempo na Praça XV que podem ser 
observadas através das imagens exibidas.

 Em seguida, o professor deve fazer uma breve exposição sobre a história da 
Praça XV com o objetivo de apontar a importância histórica deste espaço tanto 
para a cidade quanto para o país, indicando que em função disto existem vários 
monumentos neste lugar que são considerados Patrimônio Cultural pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

3° momento

 O professor deve questionar os educandos sobre o que seria um Patrimônio 
Cultural. Após escutar os apontamentos da turma, o professor deve explicar este 
conceito destacando a diferença entre bens materiais e imateriais.

 Em seguida, o professor deve perguntar se os educandos conhecem o IPHAN. 
Depois de escutar as respostas dos educandos, o professor deve explicar o que é 
o IPHAN e qual a sua função.

 Ao longo das discussões desenvolvidas neste momento da aula o professor deve 
sempre lembrar que os monumentos considerados patrimônios fazem referência 
à memória de um determinado momento da história e de indivíduos ou grupos 
sociais.

4° momento

 Neste momento, o professor deve comunicar à turma que na aula seguinte será 
realizada uma visita à Praça XV de Novembro para que sejam observados três 
monumentos específicos: o Paço Imperial, o Palácio Tiradentes e a estátua de 
Tiradentes.

 Em seguida, o professor deve apresentar através de imagens estes monumentos 
para os educandos. Sugerimos nos ANEXOS deste plano de aula as imagens 6, 
7 e 8.

RECURSOS: Quadro branco e canetas para anotações e notebook e projetor para a 
exibição de imagens.

ANEXOS:
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IMAGEM 1 – Vista Panorâmica da Praça XV

Fonte: http://www.dronestagr.am/praca-xv-rio-de-janeiro/
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IMAGEM 2 – A praça e as edificações das imediações

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_XV_(Rio_de_Janeiro)
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IMAGEM 3 – Terreiro do Carmo, popularmente chamado de Polé

Fonte: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/13032-a-
quadricenten%C3%A1ria-pra%C3%A7a-quinze
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IMAGEM 4 – Largo do Paço e o chafariz de Mestre Valentim

Georges Leuzinger. Largo do Paço e o chafariz de Mestre Valentim, 1865. Fonte: 
http://brasilianafotografica.bn.br/?tag=praca-xv 
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IMAGEM 5 – Praça XV de Novembro em 1907

Augusto Malta. Praça Quinze de Novembro, 1907. Fonte: http://brasilianafotografica.bn.br/?tag=praca-xv 
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IMAGEM 6 – Paço Imperial

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%A7o_Imperial
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IMAGEM 7 – Palácio Titradentes

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Tiradentes
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IMAGEM 8 – Estátua de Tiradentes

Fonte: http://www.institutopinheiro.org.br/dica-de-lugar/monumento-a-tiradentes/#.XCvwalxKhPY 
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PLANO DE AULA 02

DISCIPLINA: História

PÚBLICO ALVO: 9° Ano do Ensino Fundamental

DURAÇÃO: Duas horas

TEMA DA UNIDADE: Fim da monarquia e consolidação da república no Brasil.

TEMA DA AULA: A história contada pelos Patrimônios.

ANÁLISE DOCUMENTAL; Paço Imperial, Palácio Tiradentes e estátua de 
Tiradentes

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: Patrimônio Cultural e Monumento.

OBJETIVOS:

 Os educandos devem ser capazes de compreender os monumentos que estão no 
conjunto de bens patrimoniais como fontes históricas que nos trazem 
informações sobre determinadas épocas passadas.

 A realização da atividade deve contribuir para que os educandos compreendam 
que determinados espaços urbanos são testemunhas de períodos históricos da 
cidade.

ESTRATÉGIAS/METODOLOGIA:

1° momento

 O professor deve distribuir entre os educandos uma espécie de roteiro que 
servirá para orientá-los na análise do lugar visitado e dos patrimônios 
analisados. Chamaremos este roteiro de “guia de análise”.  Os educandos 
deverão preencher o guia com suas impressões a partir de algumas questões 
propostas. São elas:   

 Há muitas construções históricas na Praça XV?
 Há mais construções antigas ou modernas na Praça XV?
 Qual parece ser a construção mais antiga? E a mais moderna?
 Descreva o Paço Imperial.
 Descreva o Palácio Tiradentes.
 Descreva a estátua de Tiradentes.
 A quais períodos da história do Brasil estes três monumentos nos remetem?
 À memória de quais grupos sociais ou indivíduos estes três monumentos nos 

remetem?
 Como a Praça XV nos ajuda a entender o conflito entre monarquia e república 

no Brasil?
 Por que é importante preservar estes três Patrimônios?
 Os estudantes que tiverem acesso a máquinas fotográficas ou aparelhos 

celulares, também podem ser estimulados a baterem fotos como mais uma forma 
de registro de suas impressões.

 Após a distribuição dos “guias de análise” o professor deve pedir para que os 
educandos olhem ao seu redor e indiquem quais construções presentes naquele 
espaço são históricas. Os estudantes devem ser estimulados a explicarem porque 
consideram as construções que indicaram históricas.
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 Em seguida, o professor deve pedir para que os educandos façam comparações 
com as imagens que foram vistas na aula anterior. Os estudantes devem ser 
estimulados a exporem semelhanças e diferenças em relação ao que estão 
observando e ao que foi visto nas imagens, apontando as transformações e 
permanências que podem ser observadas naquele espaço urbano. 

 Em seguida, o professor deve pedir para que os educandos apontem onde estão 
os monumentos que foram vistos através de imagens na aula anterior. São eles: o 
Paço Imperial, o Palácio Tiradentes e a estátua de Tiradentes. O professor deve 
observar se os estudantes são capazes de identificar tais monumentos.

 A seguir, o professor deve conduzir os educandos e posicioná-los entre o Paço 
Imperial e o Palácio Tiradentes, de maneira que as duas construções possam ser 
observadas simultaneamente. Em seguida, o professor deve estimular os 
estudantes a descreverem as duas construções apontando possíveis semelhanças 
e diferenças.

 Após escutar as respostas e debater com os educandos, o professor deve pedir 
para que estes olhem em direção à estátua de Tiradentes, localizada em frente ao 
Palácio Tiradentes, e a descrevam. 

 Ao fim das discussões, o professor deve estimular os estudantes a refletir sobre o 
porquê daqueles monumentos, estarem entre o conjunto de bens tombados pelo 
IPHAN.

 Depois das respostas dadas pelos educandos, o professor deve estimular os 
estudantes a refletir sobre quais períodos da história do Brasil os monumentos 
rememoram. Além disso, os educandos devem ser estimulados a refletirem sobre 
questões como: que pessoas frequentavam estes edifícios no passado? Eram 
muitas ou poucas pessoas que frequentavam e circulavam por ali? Qual a 
importância destes prédios no passado? Qual a importância destes prédios hoje 
em dia? Por que estes prédios foram preservados até os dias de hoje?

 Como última reflexão, o professor deve perguntar aos educandos porque os 
monumentos refletem a disputa entre a monarquia e a república no Brasil. Após 
escutar e debater com os educandos as respostas, o professor deve explicar que o 
próprio nome daquele espaço já revela um conflito entre os dois regimes 
políticos, uma vez que o nome atual da praça remete à data da proclamação da 
república no Brasil, de maneira que anteriormente, esta era conhecida como 
Largo do Paço. Além disso, o professor deve chamar atenção para a figura 
histórica de Tiradentes, que é lembrada pelo Palácio e pela sua estátua, dando 
destaque ao fato dos republicanos terem o transformado em herói nacional e 
símbolo de luta contra o poder monárquico. 

RECURSOS: “Guia de Análise” e caneta para os registros dos educandos. Máquina 
fotográfica ou aparelho celular, para os educandos que assim desejarem e tiverem 
acesso a estas ferramentas tecnológicas, para também registrarem suas impressões por 
meio de fotografias.



40

PLANO DE AULA 03

DISCIPLINA: História.

PÚBLICO-ALVO: 9° ano do Ensino Fundamental.

DURAÇÃO: 2 tempos de 50 minutos cada.

TEMA DA UNIDADE: Fim da monarquia e a consolidação da república no Brasil.

TEMA DA AULA: O que aprendemos com a visita à Praça XV?

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: Fontes Históricas; Patrimônio Cultural; Memória.

OBJETIVOS:

 Os educandos deverão ser capazes de construir argumentos a partir de suas 
anotações no “guia de análise” e das discussões realizadas em sala de aula. 

 Ao longo das discussões, os educandos deverão demonstrar domínio dos 
conceitos de Patrimônio Cultural e Memória, sendo capazes de relacioná-los 
com a História.

ESTRATÉGIAS/METODOLOGIA:

1° momento

 O professor deve pedir para que a turma se divida em grupos de até quatro 
componentes para que a partir das anotações que foram assinaladas por cada 
educando durante a visita à Praça XV, estes discutam entre si suas impressões. O 
professor deve dar um tempo de aproximadamente 20 minutos para que cada 
grupo discuta.

2° momento

 Ao fim dos 20 minutos, o professor deve pedir para que um grupo por vez 
apresente as respostas em comum e as que destoaram a partir do “guia de 
análise” de cada um.

3° momento

 Ao término das discussões anteriores o professor deve então partir para a 
elaboração de conclusões comuns com a turma a partir das seguintes reflexões:

 As construções, prédios históricos e monumentos da cidade são fontes de 
informações históricas?

 Os patrimônios são testemunhas de uma época?
 Há em cada patrimônio a memória de indivíduos ou grupos sociais?
 Por que é importante preservar os bens patrimoniais?
 O professor, no desenrolar das discussões, deve escrever no quadro as perguntas 

e as respostas dadas pelos educandos.
 Ao longo de toda a discussão, o professor deve buscar rememorar questões que 

foram abordadas em todas as aulas anteriores com o objetivo de auxiliar os 
educandos na construção dos seus argumentos.
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4° momento

 Este momento da aula é reservado para que o professor explique o trabalho de 
pesquisa que os educandos deverão realizar. 

 O trabalho deve ser apresentado aos educandos com o seguinte título: “O nosso 
Patrimônio”. Cada grupo deverá escolher um espaço do bairro onde vivem seus 
componentes ou onde se localiza a escola, que acreditam que poderia ser 
considerado um Patrimônio Cultural da comunidade na qual está inserido. Os 
estudantes podem escolher uma praça, construção, um edifício ou até mesmo a 
própria escola. O professor deve orientar os educandos que para a escolha do 
“patrimônio”, devem ser levados em conta fatores como a importância deste 
para a comunidade, quais indivíduos freqüentam ou circulam por tal lugar, sua 
localização, sua história e a memória evocada pelo “patrimônio” escolhido.

 O professor deve pedir que os educandos pesquisem sobre o “patrimônio” 
escolhido por seu grupo e levem os resultados das pesquisas na próxima aula. O 
professor deve orientar os educandos a buscarem informações em livros, jornais, 
revistas, sites confiáveis e até mesmo com moradores mais velhos.

 O professor deve explicar que os trabalhos serão expostos em um lugar comum 
da escola, para que os demais estudantes possam ter contato com o 
conhecimento produzido por cada grupo.

Recursos: Quadro branco, canetas para quadro branco e “guia de análise”.
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PLANO DE AULA 04

DISCIPLINA: História

PÚBLICO-ALVO: 9° Ano do Ensino Fundamental

DURAÇÃO: 2 tempos de 50 minutos cada.

TEMA DA UNIDADE: Fim da monarquia e consolidação da república no Brasil.

TEMA DA AULA: Quais seriam os nossos “patrimônios”?

ANÁLISE DOCUMENTAL: Informações coletadas pelos educandos através de 
livros, jornais, sites e relatos orais.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: Fontes Históricas; Patrimônio Cultural.

OBJETIVOS:

 Com o auxílio do professor, os educandos devem ser capazes de filtrar as 
informações coletadas em suas respectivas pesquisas, selecionando as mais 
relevantes e confiáveis.

 Ao fim da atividade, os educandos devem demonstrar que sintetizaram os 
conceitos relacionados a Patrimônio Cultural que foram discutidos ao longo de 
todas as aulas e que são capazes de aplicá-los em seu cotidiano.

 Os educandos devem apresentar um desenvolvimento do pensamento crítico 
sobre os bens patrimoniais, o lugar que vivem e também sobre os espaços da 
cidade pelos quais circulam.

ESTRATÉGIAS/METODOLOGIA

1° momento

 O professor deve pedir que a turma se separe entre os grupos que já haviam sido 
determinados previamente.

 Em seguida, o professor deve pedir para que um grupo por vez aponte o 
“patrimônio” que elegeram e justifique sua escolha.

2° momento

 Após cada grupo ter apresentado o seu “patrimônio” o professor deve pedir para 
que discutam entre seus componentes as informações que cada um conseguiu. 
Simultaneamente, o professor deve passar em um grupo por vez a fim de 
conferir as informações coletadas.

 Em todo momento, o professor deve promover entre os educandos reflexões 
como: as informações foram buscadas em fontes confiáveis? Que informações 
históricas foram encontradas? Quais informações são as mais importantes? 
Como estas informações vão ser transmitidas para quem estiver em contato com 
o trabalho? 
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3° momento

 Depois de cada grupo discutir sobre as informações de seus respectivos 
“patrimônios”, o professor deve pedir que dêem início a confecção dos cartazes 
que serão expostos em um lugar comum da escola para que os demais 
estudantes, professores e funcionários da escola possam ter contato com os 
trabalhos produzidos.

 O professor deve orientar os educandos a formularem cartazes, mas deve 
estimulá-los caso demonstrem o desejo e a criatividade de expor seus trabalhos 
de outra maneira.

4° momento

 Ao final da atividade o professor deve avaliar os resultados finais apresentados 
por cada grupo, fazer comentários e possíveis correções e em seguida conduzir a 
turma para que a exposição dos trabalhos seja organizada em algum espaço 
comum do ambiente escolar.

RECURSOS: Cartolina, tesoura, cola e canetas para a confecção dos cartazes.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo buscou apresentar uma proposta de atividade pedagógica que relaciona 
Ensino de História e Patrimônio Cultural, articulando saberes da Educação Patrimonial, 
do estudo do meio e da própria História. A partir da análise de monumentos que estão 
incorporados ao conjunto de patrimônios históricos nacionais pelo IPHAN, que nesse 
caso específico são o Paço Imperial, o Palácio Tiradentes e a estátua de Tiradentes, 
buscou-se apresentar aqui uma atividade que encara os bens patrimoniais em questão 
como fontes históricas e pontos de partida para abordagem do conteúdo da disciplina 
escolar de História que trata da transição do regime monárquico para o republicano no 
Brasil, tendo como público alvo estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental II, uma 
vez que este conteúdo compreende o currículo da disciplina de História de tal série.

Contudo, mais do que fazer com que os educandos compreendam o processo 
histórico que foi a transição política do Brasil da ordem monárquica para a republicana 
e suas implicações, a atividade proposta neste artigo pretende promover a reflexão e o 
pensamento crítico sobre questões relacionadas ao próprio conceito de Patrimônio 
Cultural, aos critérios levados em conta no processo de patrimonialização de um 
determinado bem, à importância do patrimônio para a comunidade a qual pertence, sua 
influência no presente, e principalmente, a preservação do patrimônio.

Ademais das reflexões relacionadas aos aspectos patrimoniais, a proposta de 
atividade deste artigo visa cumprir com o objetivo de estimular os educandos a pensar 
criticamente a própria cidade onde vivem, percebendo muitos dos seus espaços como 
lugares de memória, que são fragmentos de diferentes momentos históricos do espaço 
urbano pelo qual circulam, fazem parte e atuam. Com isso, acreditamos que a presente 
atividade contribui para que a disciplina escolar de História cumpra um de seus 
objetivos que é o de promover a identificação dos educandos com a comunidade à qual 
pertencem, percebendo-se como agentes ativos nos processos históricos.

Podemos elencar como um de nossos principais objetivos ao propor uma 
atividade que trate da análise de questões que podem ser levantadas para a reflexão a 
partir de bens pertencentes ao conjunto dos Patrimônios Culturais, o de derrubar as 
quatro paredes da sala de aula tradicional e apresentar a cidade, sua história, seus 
lugares e suas ruas como potenciais espaços para um processo de ensino-aprendizagem 
em potencial. Pois como nos afirma o mais conhecido flaneur carioca João do Rio:

A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na 
argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço 
exaustivo de muitos seres, e haveis de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer 
as pedras para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopéia tão 
triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos nervos essa 
miséria da criação, e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais 
niveladora das obras humanas. (RIO, 2008, p. 30)

Embora nunca tenha sido intenção deste autor desenvolver teorias pedagógicas 
para o ensino de História, pensar a rua poeticamente através de sua “alma encantadora” 
contribui para interpretar as histórias que a cidade nos revela. 

O Paço Imperial, o Palácio Tiradentes e a estátua de Tiradentes trabalhados 
como na proposta de atividade apresentada ao longo deste artigo, é apenas uma dentre 
as diversas possibilidades que a relação Ensino de História e Patrimônio Cultural 
permite. Tal relação apresenta-se como um caminho totalmente viável para que a 
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disciplina escolar de História atinja os seus, já conhecidos porém nem sempre 
alcançados, objetivos de compreender o presente como resultado do desenrolar de 
diversos processos históricos, de desenvolver o pensamento crítico para a compreensão 
da realidade ao seu redor e atuação para a transformação do meio no qual está inserido, 
de formar indivíduos com pensamento autônomo, de desenvolver a consciência cidadã 
e, primordialmente, de auxiliar os educandos na percepção de que a História não é feita 
apenas pelos governantes, generais e heróis nacionais, mas também, e principalmente, 
pelas pessoas comuns, assim como eles, que cotidianamente protagonizam pequenas e 
grandes histórias pela cidade onde vivem.

A atividade pedagógica proposta é apresentada a seguir através de quatro planos 
de aula diferentes, sendo três relacionados a atividades que serão realizadas no ambiente 
escolar e um à visita à Praça XV de Novembro, localizada região central da cidade do 
Rio de Janeiro, onde serão analisados três monumentos que estão no conjunto de bens 
patrimoniais elencados pelo IPHAN: Paço Imperial, Palácio Tiradentes e a estátua de 
Tiradentes. O público alvo da atividade são estudantes que estejam cursando o 9° ano 
do Ensino Fundamental.
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