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RESUMO 

 

O ensino de História com o uso do Patrimônio Cultural, constitui-se em elemento que 

oportuniza a compreensão sobre os diferentes grupos culturais. Partindo dessa premissa, 

esta dissertação tem como objetivo investigar o uso do Patrimônio Cultural no ensino de 

História na cidade de Rondonópolis-MT, com a proposição de um material didático 

orientativo, fundamentando a estratégia da Educação Patrimonial nas aulas de História. 

A pesquisa foi realizada a partir do embasamento teórico sobre Patrimônio Cultural, 

Memória, Lugares de memória e História local/regional. No campo metodológico, 

utilizamos as abordagens da Educação Patrimonial e Educação Histórica, bem como das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares Nacionais, Orientações 

Curriculares do Estado de Mato Grosso e ensino de História. O percurso da pesquisa foi 

fundamentado por ações educativas no ensino de História, proposto a partir de oficinas 

didáticas em sala de aula e em saída de campo ao “Centro Histórico” de Rondonópolis-

MT, com um roteiro previamente elaborado e discutido com o professor de História, para 

com os estudantes dos 7º anos do 3º Ciclo de Formação Humana do ensino fundamental 

de uma Escola pública. Metodologicamente utilizamos a ação didática com a orientação 

da Educação Patrimonial para os estudantes; a análise das narrativas de estudantes do 

Ensino Fundamental; guia orientativo das ações didáticas.  Visando que, o uso do 

“Orientativo Didático Patrimoniar”, como um material sugestivo, possam subsidiar os 

educadores na inserção no currículo escolar, como estratégia didática, seja no Ensino 

Fundamental como no Ensino Médio, de temas centrados no Patrimônio Cultural do 

município de Rondonópolis-MT. 

 

Palavras-chave: Ensino de História; Educação Patrimonial; Material Didático; 

Rondonópolis-MT. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The teaching of History with the use of Cultural Heritage is an element that provides an 

understanding of the different cultural groups. Based on this premise, this dissertation 

aims to investigate the use of Cultural Heritage in the teaching of History in the city of 

Rondonópolis-MT, with the proposition of an instructional didactic material, basing the 

Patrimonial Education strategy in History classes. The research was carried out from the 

theoretical basis on Cultural Heritage, Memory, Places of memory and Local / regional 

history. In the methodological field, we use the Heritage Education and Historical 

Education approaches, as well as the National Curricular Guidelines, National Curricular 

Parameters, Curricular Guidelines of the State of Mato Grosso and History teaching. The 

course of the research was based on educational actions in the teaching of History, 

proposed from didactic workshops in the classroom and out of the field to the "Historical 

Center" of Rondonópolis-MT, with a script previously elaborated and discussed with the 

teacher of History, towards the students of the 7th year of the 3rd cycle of Human 

Formation of the elementary school of a public school. Methodologically we use the 

didactic action with the orientation of Patrimonial Education for the students; the analysis 

of the narratives of primary school students; guide of didactic actions. Aiming that, as a 

suggestive material, the use of the "Heritage Didactic Orientation" may subsidize the 

educators in the insertion into the school curriculum, as a didactic strategy, both in 

Elementary and High School, of themes centered on the Cultural Patrimony of the 

municipality of Rondonópolis -MT. 

 

Key words: Teaching History; Patrimonial Education; Courseware; Rondonópolis-MT. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação tem como título: Patrimônio Histórico e Cultural de 

Rondonópolis-MT: Orientações Didáticas no Ensino de História. Ela se insere na linha 

de pesquisa: “Saberes Históricos em diferentes Espaços de Memória”, que visa refletir 

sobre o ensino de História e Educação Patrimonial, na cidade de Rondonópolis em Mato 

Grosso.  

A pesquisa objetiva a elaboração de um material didático, com base nas análises 

de documentações de historiadores e memorialistas e de experiência prática, envolvendo 

uma ação didática realizada com estudantes dos anos finais do ensino fundamental (7º 

anos), como proposta para uso dos professores em sala de aula e nas saídas de campo. 

Tem como uma das preocupações a compreensão do saber histórico na escola, seguindo 

a proposição de Isabel Barca que afirma: “a promoção de uma educação histórica que 

responda as exigências do conhecimento atual e de uma sociedade de informação só 

poderá processar-se com professores conscientes de tais problemáticas.”1.  

A motivação que resultou na pesquisa adveio dos estudos na disciplina optativa 

“Educação Patrimonial e Ensino de História”, em que se abordou o ensino de História 

considerando o Patrimônio Cultural como possibilidade de compreender e problematizar 

as representações sociais. Assim, despertou a curiosidade sobre a percepção que tive da 

ausência da história regional e local no currículo escolar.  

Desta maneira, percebi que na prática de sala de aula como professor de História, 

ao trabalhar as questões locais que envolvem a realidade dos estudantes, a ausência e 

dificuldade de abordar o patrimônio. Denotei que ao ensinar sobre a história regional e 

local, não utilizava de metodologias específicas como é o caso da Educação Patrimonial 

e outras, que contribuem para uma melhor aprendizagem histórica. No sentido de pensar 

e a Educação Histórica, que trabalhe o desenvolvimento do pensamento histórico dos 

estudantes, levando os estudantes a repensarem as questões sociais presentes no dia a dia. 

Haja vista que os currículos escolares ainda apresentam dificuldades da inserção 

de conteúdos relacionados à história regional/local, e, além disso, é perceptível que os 

estudantes não se sentem como participantes da História, pois o que é ensinado, na 

maioria dos casos, se apresenta distante da realidade vivenciada por eles. 

                                                           
1 BARCA, Isabel. Educação Histórica: Uma nova área de investigação. Revista da Faculdade de Letras, 

02(III Série), 013-021. p.20. 
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Assim, considerando serem estas situações citadas também presentes no cotidiano 

de muitos professores de História, verifiquei o que já se tem produzido sobre a temática 

do Patrimônio Cultural e o ensino de História, e quais métodos poderiam ser utilizados 

como base para construirmos ações educativas com estudantes do ensino fundamental. 

Nesse sentido, pude observar que já existem diversos estudos que investigam e 

propõe ações educativas nas escolas sobre Patrimônio Cultural e alguns que caminham 

no mesmo sentido que estou propondo. A intenção aqui é pensar não somente a história 

local, mas da possibilidade de desenvolver com os estudantes conceitos que estão ligados 

a aprendizagem história.  

Enquanto produção regional/local voltada para educação, temos o trabalho da 

Professora Dra. Luci Léa Lopes Martins Tesoro: Descobrindo Rondonópolis, que faz uma 

trajetória da história de Rondonópolis com uma linguagem bem lúdica, voltada para 

estudantes. Têm-se outros trabalhos mais aprofundados enquanto historiografia da mesma 

autora sobre a História da cidade: Rondonópolis-MT: um entroncamento de mão única e 

História do Legislativo Município de Rondonópolis – MT (perfil biográfico dos 

Presidentes da Câmara de Rondonópolis-MT/ Período:1955-2006), também a Professora 

Dra. Laci Maria Araújo com o livro: A História da Educação em Rondonópolis.  

Outrossim, ainda o livro: Imagem, Memória e História: um passeio pelas praças 

e ruas e avenidas de Rondonópolis, produzidos pelos estudantes, mas organizado pelos 

professores, Dr. Alexandre Panosso Netto e Dra. Ana Paula Squinelo, ligados ao curso de 

Turismo. E, não esquecendo de outros autores, que escrevem sobre a História do 

município, no entanto, no aspecto de memorialista. Mas, no sentido de pensar o 

Patrimônio Cultural da cidade como possibilidade de ação educativa interligada ao 

currículo escolar, ainda não temos nada estabelecido, por isso meu intento nesse projeto. 

Com base no levantamento das teses e dissertações no Brasil sobre Patrimônio 

Cultural e ensino de História, foi notório a quantidade de estudiosos que estão articulando 

ideias sobre o processo de ensino e aprendizagem ligado à Educação Patrimonial nas 

escolas. Quero aqui destacar três dissertações de Mestrado que se aproximam daquilo que 

proponho como pesquisa, primeiro: Educação Patrimonial, História Local e Ensino de 

História: uma proposta para o trabalho docente, do Me. Acioli Gonçalves da Silva Junior, 

que procura refletir as possibilidades e desafios da educação para além da sala de aula, 

fazendo uma pesquisa sobre o Patrimônio Histórico e lugares de memória, propondo um 

Roteiro Histórico pela cidade de Cabo Frio no Rio de Janeiro, para docentes com objetivo 

de auxilia-los nas aulas.  
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Outro trabalho que gostaria de destacar é o Ensino de História local: uma história 

didática de Santa Maria e região, de Denise Belitz Quaiatto, que procura destacar a 

importância do ensino de história local na construção de sujeitos históricos, apresentando 

como produto do trabalho um livro didático sobre a história de Santa Maria para as séries 

iniciais. Sua pesquisa tem como base as produções acadêmicas e não acadêmicas sobre a 

História local e, a partir delas, a produção do livro didático. E ainda o de Marilen 

Fagundes Peres: Produção de Material Didático-Pedagógico para a valorização do 

Patrimônio Histórico e Cultural de Tupanciretã, em que a autora, partindo da ideia de 

Educação Patrimonial, elabora um material com intuito de instrumentalizar professores e 

alunos para valorização do Patrimônio Histórico e Cultural, baseando-se em conceitos 

que considera fundamentais que são: ensino e aprendizagem/educação, ensino de 

história/história local e patrimônio histórico cultural/educação patrimonial. 

 A partir dessas leituras, analisei como era a fundamentação teórico-metodológica, 

bem como os elementos que pudessem contribuir para desenvolver uma ação didática e 

consequentemente um material didático ancorado na Educação Patrimonial, Patrimônio 

Cultural e Educação História como campo de aprendizagem histórica. 

Desta maneira, a pesquisa  recorreu a vários estudos produzidos por historiadores 

e memorialistas, bem como de documentação em acervos do município e bibliotecas e 

sobre os lugares de memória que consideramos para fazer o roteiro didático: Casario 

Marechal Rondon, Correio “Velho”, Cine Meridional/Cine Rondon, Escola Estadual 

Major Otávio Pitaluga, Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, Escola Estadual Sagrado 

Coração de Jesus, Museu Rosa Bororo e Praça Brasil, no site do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e outros documentos. E, além disso, os 

questionários aplicados aos estudantes na ação didática em sala de aula e na saída de 

campo, visando compreender as narrativas sobre os lugares de memória.   

A pesquisa se desenvolveu na cidade de Rondonópolis, a qual está situada na 

região sudoeste do estado de Mato Grosso, com uma população estimada, no ano de 2017, 

em 222.316 mil pessoas2, possui sua história marcada pela experiência dos povos Bororos 

na região, que datam de seis mil anos atrás, no sítio arqueológico Ferraz Egreja, localizado 

na fazenda Basso, e outros espaços que possibilitaram desenvolverem sua cultura. Marca-

se também pela presença do exército no final do século XIX e do Marechal Cândido 

                                                           
2 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Panorama do Estado de Mato Grosso. 2010. 

Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/rondonopolis/panorama. Acesso em: 27/01/ 2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/rondonopolis/panorama
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Mariano da Silva Rondon com suas expedições telegráficas passando pela região, o que 

vai ser uma constante no processo de povoação. 3 

De acordo com a historiadora Luci Léa Lopes Martins Tesoro, em seu livro, 

Rondonópolis-MT: um entroncamento de mão única, a povoação efetiva do lugar onde se 

constitui o perímetro urbano de Rondonópolis, ou melhor, do Rio Vermelho (primeiro 

nome do povoado), inicia-se por volta de 1902 com a Família de Manoel Rodrigues dos 

Santos, vinda de Goiás, seguindo após eles, vários outros parentes para região. Em 1915, 

por decreto nº. 395, assinado pelo então presidente do estado Dr. Joaquim da Costa 

Marques, se estabelece o povoado do Rio Vermelho, no dia 10 de agosto. Em 1918 é 

elevada à condição de Arraial, mudando o nome para Rondonópolis e em 1920 para 

Distrito de Santo Antônio do Leverger, transformações essas que favorecem o 

crescimento e desenvolvimento da região naquele período.4  

Todavia, como nos afirma Laci Maria Araújo Alves, em seu livro História da 

Educação em Rondonópolis, devido a problemas locais e o aparecimento de pedras 

preciosas na cidade de Poxoréu, há o esvaziamento da região de Rondonópolis: 

[...] a insalubridade provocada pelas enchentes e epidemias, carência de 

atendimento médico e de medicamentos, dificuldades para compra de 

alimentos de primeira necessidade, desentendimentos entre os próprios 

moradores, além de garimpos de diamantes aberto na região de Poxoréu 

(1924) provocou um processo de esvaziamento da localidade. Por essa 

razão, ela viria a ser distrito da vizinha Poxoréu, recém emancipada em 

1938.5  

 

Com a denominada “Marcha para Oeste”, proposta pelo governo de Getúlio 

Vargas, em 1937, com a “ocupação dos espaços vazios” e a diminuição de achados 

auríferos em Poxoréu, há a retomada do crescimento de Rondonópolis e a partir do ano 

de 1947 e a vinda de diversos grupos das diferentes regiões do Brasil.6 E em 10 de 

dezembro de 1953 ocorre a sua emancipação e daí por diante se percebe muitas outras 

                                                           
3 RIBEIRO, Renilson Rosa. Tradição e modernidade no Cerrado: a cidade de Rondonópolis, a 

Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis e a história de sua gente de negócios. 

Rondonópolis: Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis; Marketing Mix 

Assessoria Empresarial, 2010, p.03. 
4 TESORO, Luci Léa Lopes Martins. Rondonópolis-MT: um entroncamento de mão única. São Paulo: 

Bartira Gráfica Editora S.A., 1993, p.25-26. 
5 ALVES, Laci Maria Araújo. História da Educação em Rondonópolis. Cuiabá-MT: Editora da UFMT, 

1995, p.19.  
6 SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato Grosso: Da ancestralidade aos dias atuais. Cuiabá-

MT: Entrelinhas, 2002, p.229-232. 
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mudanças que proporcionaram à ela, tornar-se a 3ª maior cidade do estado de Mato 

Grosso. 

Assim, a pesquisa se propõe dar visibilidade a história da cidade de Rondonópolis 

em Mato Grosso, problematizando as ações dos diversos grupos e atores sociais que 

vivenciaram os distintos períodos da cidade. Como também o contexto de vivência diária 

dos estudantes no bairro em que moram, possibilitando o surgimento de muitas 

informações como enriquecimento às ações didáticas na aula de História. Conforme 

enfatizado pela professora Ana Maria Monteiro:  

Nossos alunos, ao chegarem a escola são portadores de saberes, 

referências construídas nos grupos familiares que cultivam suas 

memórias: sejam memórias de trabalhadores, migrantes nordestinos, 

desempregados, de lutas, de combates diários pela sobrevivência, de 

referências étnicas, religiosas que oferecem explicações do mundo e seu 

devir.[...] são chamados saberes prévios[...]7 

 

Desta forma, procuramos relacionar a história local com a história regional, 

visando sobretudo, salientar o uso do Patrimônio Cultural como evidência histórica no 

ensino de História e elemento propulsionador de ações educativas. Isso porque, há 

“silenciamentos” do estudo da história local e regional nos currículos escolares ou 

ausência de problematização, sejam dos lugares, sejam dos sujeitos, e quando ocorre é 

mais a nível de exemplificações com fontes iconográficas ou escritas, como destacado 

por Helena Pinto:  

Contudo, ainda se verifica, quer nos programas curriculares quer na 

prática de sala de aula, um enfoque em fontes escritas e, por vezes, 

iconográficas. A utilização de fontes patrimoniais em contexto, no 

ensino de História, não é tão frequente como seria desejável. Para que 

isso se faça consistentemente é necessário proporcionar atividades 

desafiadoras e usar fontes patrimoniais de forma a contribuir para o 

desenvolvimento da compreensão dos conceitos históricos pelos alunos 

e a interpretação dos contributos culturais, sociais e económicos de 

diversos grupos nas suas comunidades.8 

 

                                                           
7 MONTEIRO, Ana Maria. Ensino de História: entre história e memória. p.12 Disponível em: 

http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/pesquisa-pratica-educacional/artigos/artigo1.pdf.  

Acesso em:  18/06/2018.  
8 PINTO, Helena. Ensino e Aprendizagem de História recorrendo ao Património: A construção da 

Evidência Histórica pelos Alunos. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, 2013 · 12, 101-109. 

p.103. Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324134669009. Acesso em: 15/06/2018. 
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Portanto, observa-se a necessidade da Educação Patrimonial atrelada a Educação 

Histórica para formação cidadã, pois através do conhecimento do patrimônio como 

elementos identitário, caminha-se no sentido do conhecer a si, permitindo a valorização 

e preservação cultural e inserindo-se o sujeito em seu contexto sociocultural e também na 

compreensão de conceitos históricos. 

O texto das Diretrizes Curriculares Nacionais aponta para a importância dessas 

questões, e pressupõe que a escola, professores e profissionais da educação criem 

situações de aprendizagem com base no contexto local, e o estudante possa ter uma 

“leitura atenta da realidade local” e que esteja inserido no Projeto Político Pedagógico 

(PPP), a “valorização da cultura local” em articulação com a base nacional comum.9  

O que também pode ser observado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

História do ensino fundamental anos finais (7º, 8º e 9º anos), tendo entre os objetivos: 

“valorizar o patrimônio sociocultural” e propondo ao professor visitas a museus e 

patrimônios históricos e culturais como recurso didático, tendo como debate a 

preservação dos vários tipos de patrimônio, bem como a compreensão dos espaços de 

preservação e divulgação da memória.10 

E seguindo a mesma linha das legislações nacionais, as Orientações Curriculares 

do Estado de Mato Grosso, destacam que ao fazer o “estudo do meio” o estudante pode 

observar seu local de vivência, e também “identificar os bens materiais do patrimônio 

histórico-cultural, de sua cultura”11, que se tornem uma forma de compreensão da 

sociedade em que o mesmo convive: 

[...]A partir de um projeto de pesquisa ou de problemáticas levantadas 

nas aulas o professor pode desenvolver um trabalho que envolva o 

contexto dos estudantes, no qual as observações, registros, análises são 

fundamentais para construção de outras percepções sobre as realidades 

vivenciadas. Em um estudo do meio dos estudantes depara-se com o 

todo cultural, o presente e o passado, o particular e o geral, a diversidade 

e as generalizações, as contradições e o que se pode estabelecer de 

comum no diferente.12 

                                                           
9 BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasília: MEC, 2013, p.49-113. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-

pdf/file.  Acesso: 10 de mai. 2017. 
10 BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais de História. Brasília: MEC, 

1998. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_5a8_historia.pdf. Acesso: 05 de abr. 

2017, p.90-93. 
11 SEDUC - MT. Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso -área de Ciências Humanas. 

Cuiabá-MT, 2008/2009/2010, p.15-18. 
12 Idem, p.34. 

http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file
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Portanto, visualiza-se a educação como um caminho possível para que sejam 

problematizadas as cristalizações de determinadas ações ou ideias promovidas por 

diversos grupos sociais. E, a escola e a sala de aula como espaço de formação humana, 

para o entendimento da realidade em que o estudante está inserido, bem como os 

processos históricos e mudanças temporais que ocorrem, e que estão para além da sala de 

aula.  

Nesse aspecto, entende-se o papel do professor como produtor de conhecimento e 

não somente como transmissor, como afirma Bittencourt:  

O professor é quem transforma o saber a ser ensinado em saber 

apreendido, ação fundamental no processo de produção do 

conhecimento. Conteúdos, métodos e avaliação constroem-se nesse 

cotidiano e nas relações entre professores e alunos. Efetivamente, no 

ofício do professor um saber específico é constituído, e a ação docente 

não se identifica apenas com a de um técnico ou a de um “reprodutor” 

de um saber produzido externamente. “Dar aula” é uma ação complexa 

que exige domínio de vários saberes característicos e heterogêneos.13  

 

Desta forma, proponho analisar, a partir da investigação com os alunos de uma 

escola pública de Rondonópolis, de que forma eles se apropriam da abordagem sobre 

Patrimônio Cultural na aula de História, seja ela em sala de aula seja ela em saída de 

campo, através das narrativas apresentadas pelos estudantes. 

Por conseguinte, foi proposto uma oficina didática com os estudantes, a partir de 

um roteiro didático14 previamente preparado e discutido com o professor de História, de 

maneira a envolver os temas: Patrimônio Cultural, memória, lugares de memória, 

tombamento e registro, baseando-se na concepção de aula-oficina.  

Esse roteiro teve como proposição inicial a identificação por parte dos estudantes 

dos lugares e manifestações culturais que consideravam importantes em seu bairro e as 

razões para isso e em sequência a apresentação pelo professor de História dos conceitos 

que envolvem o Patrimônio Cultural, possibilitando aos estudantes perceberem a 

realidade local como sendo de fundamental importância para compreender outras 

questões mais globais. 

No segundo momento, ainda em sala de aula, foi proposto no roteiro didático a 

observação e registro de um objeto produzido por uma artesã da localidade, tendo em 

                                                           
13 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2009, p.50-51. 
14 O roteiro didático utilizado na pesquisa consta no Apêndice D, sendo ele o material didático Patrimoniar, 

e os questionários elaborados para os estudantes nos Apêndices A, B e C. 
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vista a compreensão do patrimônio imaterial, o saber-fazer presente na comunidade que 

os mesmos pertencem. 

Após as ações didáticas em sala de aula foi realizada a saída de campo para alguns 

lugares de memória da cidade como edificações, museus, praças: Casario Marechal 

Rondon, Correio “Velho”, Cine Meridional/Cine Rondon, Escola Estadual Major Otávio 

Pitaluga, Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, Escola Estadual Sagrado Coração de 

Jesus, Museu Rosa Bororo e Praça Brasil, com intuito de analisar as narrativas dos 

estudantes e propor o uso do patrimônio como contributo à prática das aulas de História.  

Com base nos dados analisados e na experiência didática em sala, foi 

desenvolvido um material de auxílio ao professor, como um recurso didático em formato 

de livro, contendo nele o roteiro didático utilizado na pesquisa, tendo como foco a 

contribuição para que o estudante tenha um melhor entendimento do Patrimônio Cultural 

local, bem como questões que envolvem as discussões sobre esses espaços e sobre a 

importância que há em se problematizar as memórias que foram construídas ao longo do 

tempo. 

No primeiro capítulo, “Patrimônio Cultural, Memória e História”, apresento os 

fundamentos teóricos sobre o Patrimônio Cultural, Memória e História regional/local, 

visando aprofundar as discussões na interface com o ensino da História. Uma vez que 

abordamos esses temas como princípios norteadores das aulas oficinas, bem como 

entrelaçamento sobre as identificações, estranhamentos. 

Já no segundo capítulo, “Patrimônio Cultural em Mato Grosso e o Ensino de 

História”, procuro fazer uma contextualização e trazer concepções da patrimonialização 

no Estado de Mato Grosso e na cidade de Rondonópolis-MT, sejam eles advindos das 

memórias de uma comunidade, sejam das políticas públicas. Assim como as legislações 

educacionais que versam sobre o ensino do patrimônio nas aulas de História do ensino 

fundamental e as questões de Educação Patrimonial nos meandros do contexto 

educacional. 

E no terceiro capítulo, “Experiência didática de Educação Patrimonial no Ensino 

de História”, elenco o percurso e os encaminhamentos didáticos, através das ações 

didáticas que foram realizadas nas aulas de História em sala e em saída de campo aos 

lugares de memória da cidade de Rondonópolis. A análise das narrativas dos estudantes 

que proporcionaram o desenvolvimento do material educativo, intitulado “Orientações 

Didáticas Patrimoniar”, como contributo para as discussões sobre o Patrimônio Cultural 

da cidade de Rondonópolis no ensino de História nas escolas.  
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Por fim, nas considerações finais dessa dissertação, trago recomendações para as 

próximas pesquisas sobre o Patrimônio Cultural da cidade de Rondonópolis em Mato 

Grosso, principalmente na abordagem que envolvam os estudantes das escolas públicas. 

Destaco ainda que esse trabalho seja um contributo para que educadores tenham uma 

proposta educativa no ensino de História, que caminhe no sentido de pensar os aspectos 

presentes na realidade dos estudantes, seja a do bairro onde a escola se localiza, seja da 

cidade a qual pertencem. 

O material didático produzido como roteiro didático, utilizado na pesquisa 

corresponde ao Apêndice D, devido ao seu formato diferente de um texto de apresentação 

acadêmica. 
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CAPÍTULO 1: PATRIMÔNIO CULTURAL, MEMÓRIA E HISTÓRIA 

 

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é 

reviver, mas refazer, reconstruir, repensar 

com imagens de hoje as experiências do 

passado. A memória não é sonho, é 

trabalho.15 

 

Ao caminhar pelas ruas de um dado espaço de convivência social, enquanto 

indivíduos que fazem parte do seu contexto, ou não, o olhar percorre, mesmo que sem 

intenção, os vários aspectos que tornaram o lugar como ele é. Sejam em uma comunidade 

cosmopolita, sejam em uma aldeia indígena, quilombola, em uma periferia ou outros 

lugares, o ‘olhar reflexivo’ percebe os aspectos econômicos, culturais, políticos, 

arquitetônicos e de memória. E mesmo que não se tenham reflexões sobre o lugar, é 

comum ouvirmos: “isso não deveria estar aqui” ou “para que serve isso? ” Ou ainda, 

“minha infância foi vivida neste lugar, quantas lembranças! ”, que servem como lampejos 

de uma memória que insiste em se manter viva. 

 Isso porque, para essa reativação das lembranças individuais “... a pessoa precisa 

recorrer as lembranças de outras, e se transportar a pontos de referência que existem fora 

de si, determinados pela sociedade.”16, tornando esses pontos de referência um importante 

sinal que pode trazer à memória eventos e espaços que marcaram, ou ainda marcam, uma 

coletividade e que está no indivíduo como parte desse coletivo, ou podem servir para 

serem questionados, quando os mesmos não são reconhecidos como pertencentes à 

memória coletiva. 

E nos espaços urbanos, onde se nota a constante transformação e movimento, há 

o desenvolvimento de uma territorialidade, pois verifica-se uma relação que está para 

além do funcional nesses espaços, entre grupos sociais, que constitui-se o espaço vivido, 

onde “há uma relação de exterioridade do sujeito em relação ao espaço e uma ligação 

intrínseca com a subjetividade quando se fala em território [...] Não existe território sem 

                                                           
15 BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade. Lembrança de Velhos. 3º ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

1994, p.55. 
16 HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. Trad. Beatriz Sidou,  São Paulo: Centauro, 2003, p.72. 
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um sujeito[...]”17, ou seja, o espaço constituído depende dos sujeitos e suas relações 

cotidianas nesse dado espaço. 

Desta maneira, concebe-se que a cidade deve ser encarada como: 

[...] um artefato, como um bem cultural [...] um artefato que pulsa, que 

vive, que permanentemente se transforma, se autodevora e expande em 

novos tecidos recriados para atender a outas demandas sucessivas e 

programas em permanente renovação.18 

 

Assim, a pretensão em inserir os elementos que compõem o Patrimônio Cultural 

no cenário da cidade de Rondonópolis, permite compreender as experiências que estão 

presentes na sociedade, bem como dar visibilidade aos lugares de memória e dos bens 

patrimoniais da cidade e do próprio entorno da escola em que o estudante vive, e que 

muitas vezes não é considerado que podem ser fundamentais no ensino de História na 

educação básica. 

 

1.1 DELIMITAÇÕES CONCEITUAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Frequentemente, em nosso cotidiano, utiliza-se o termo patrimônio para se referir 

a elementos econômicos e financeiros, imobiliários, culturais, arquitetônicos, históricos, 

artísticos, etnográficos, ecológicos, genéticos e intangíveis, entre outros, o que parece não 

encontrar limites para suas significâncias. Contudo, esse conceito que ainda provoca 

muitas discussões, é compreendido em nossa análise pela reflexão sobre o Patrimônio 

Cultural. 

Por etimologia, o termo patrimônio tem em suas origens a ligação com as 

estruturas familiares, econômicas e jurídicas, pois provém da palavra latina patrimonium. 

Entre os romanos, referiam-se ao que pertencia ao pater ou pater famílias, pai de família, 

ou seja, essa família era tudo que estava sobre o domínio do senhor, e podia ser legado 

em testamento, até as próprias pessoas não se excetuavam, como as mulheres e os 

escravos. Observa-se assim que é um conceito que surge no âmbito da propriedade 

privada, e que era patriarcal, individual e privativo da aristocracia.19 E, também, do termo 

                                                           
17 ROLNIK, Raquel.  História urbana : história na cidade? Cidade e história. In: Encontro nacional da 

Anpur (pp. 27-29). Salvador: UFBA/ Faculdade de Arquitetura, 1992. p.28. 
18 LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 2013, p.48 
19 FUNARI, Pedro Paulo. Patrimônio Histórico e Cultural. Rio de Janeiro: ZAHAR, 2006, p.10-11. 
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inglês heritage – patrimônio referindo-se ao que é herdado e que, em virtude disso, deva 

ser preservado ou protegido.20 

 Ao refletirmos sobre o termo Patrimônio, pensamos ser naturais tais definições, 

mas “...resultam de processos de transformação e continuam em mudanças. A categoria 

‘patrimônio’, tal como é usada na atualidade, nem sempre conheceu fronteiras tão bem 

delimitadas.”21 O caráter de patrimônio é milenar, não se restringindo às sociedades 

ocidentais, ainda que com diferenças notáveis, como é o caso do pensamento oriental que 

caminha por um viés diferente das mudanças e permanências. Entendendo o objeto 

histórico-cultural não como depositário da tradição, mas de um saber fazer que precisa 

ser constantemente transmitido. Ao pensarmos os caminhos que levaram a formação de 

patrimônios enquanto materialidade do termo, temos: 

A categoria ‘colecionamento” traduz de certo modo, o processo de 

formação dos patrimônios [...] todo e qualquer grupo humano exerce 

algum tipo de atividade de colecionamento de objetos materiais, cujo 

efeito é demarcar domínio subjetivo em oposição ao ‘outro’. O 

resultado dessa atividade é precisamente a constituição de um 

patrimônio[...]22  

 

Conquanto, ainda que em muitas das sociedades antigas e do presente não ocorra 

constituição de patrimônios com acumulação de artefato materiais, mas sim uma 

redistribuição ou até mesmo destruição de tais bens, percebe-se que a noção de patrimônio 

se confunde com a de propriedade, servindo com propósitos práticos, contudo são 

carregados de significados mágico-religiosos e sociais.23 E nesse aspecto, podemos 

compreender que o patrimônio intangível, esteve sempre presente nas sociedades, através 

dos significados dados aos bens, que iam para além do material.  

Um marco importante para a compreensão do que hoje se percebe enquanto 

patrimônio, principalmente no Brasil, se dá com o advento da Revolução Francesa no 

século XVIII, pois mediante às ameaças de alguns revolucionários em destruir tudo que 

fosse monumentos de épocas anteriores, houve uma preocupação de preservação de bens, 

trazendo novas significâncias sobre o patrimônio.  Assim, o que era privado passou a 

                                                           
20 OLIVEM. Ruben George. Patrimônio Intagível: considerações iniciais. In: ABREU, Regina; CHAGAS, 

Mario (orgs), Memória e Patrimônio - ensaios contemporâneos (pp. 80-96). Rio de Janeiro: Lamparina, 

2009, p.80. 
21 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. o patrimônio como categoria de pensamento. In: ABREU, 

Regina; CHAGAS, Mário (orgs), Memória e Patrimônio - ensaios contemporâneos (pp. 25-33). Rio de 

Janeiro: Lamparina, 2009, p.27. 
22 Idem. GONÇALVES, José Reginaldo dos Santos.p.26 
23 Ibidem, p.26-27. 
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estender-se a um grupo de pessoas ou ao conjunto de cidadãos, como parte da memória 

coletiva, ou seja, aquilo que era determinado como importante para nação precisava ser 

preservado: 

[...] toda a máquina estatal que se voltou para a invenção do patrimônio 

francês desde os primeiros protestos de Vitor Hugo em 1832 quando 

ameaçavam destruir os prédios históricos e monumentais e os primeiros 

projetos de Violet Le Duc, engenheiro e arquiteto francês que iniciou 

todo o processo de restauração de Paris para que ela conservasse para 

sempre sua feição eloqüente de berço dos novos ideais que passariam a 

reger o Ocidente.24  

 

Desse modo, a concepção estatal de monumento na França passou a vincular-se a 

um processo de seleção dos edifícios. Há um passado medieval mais recente tendo-os 

como “os testemunhos do saber humano ou, mesmo de uma história”. Assim, observa-se 

como construiu-se esse conceito de patrimônio: 

Foi nesse momento que a expressão começou a ser vinculada mais 

estreitamente ao campo da representação e a ser utilizada com fins 

políticos, objetivando unir grupos socialmente, e até culturalmente, 

heterogêneos a uma identidade ou a um projeto de nação. Os 

monumentos históricos, os saberes e as práticas que os rodeiam 

institucionalizaram-se e, com a criação dos primeiros instrumentos de 

preservação – museus e inventários – surgiu e consolidou-se a ideia do 

patrimônio nacional.25 

 

Outrossim, de acordo com Marcia Sant’Anna (2009), o patrimônio no mundo 

ocidental, esteve muito relacionado aos objetos materiais e “associado unicamente as 

coisas corpóreas”, diferentemente do mundo oriental, em que os objetos não são vistos 

como depositários da tradição cultural, mas a preservação se dá no sentido de “transmitir 

o saber que o produz, permitindo a vivência e a tradição no presente.”26 

Françoise Choay (2006), historiadora francesa, em Alegoria do Patrimônio, 

remonta que, antes da Revolução Francesa, os conceitos utilizados eram o de monumento, 

tendo como referência as edificações de uma comunidade com fim de rememorar ou 

                                                           
24 FILHO, Manoel Ferreira Lima; ABREU, Regina Maria do Rego Monteiro de. A antropologia e o 

patrimônio cultural no Brasil. In: FILHO, Manuel Ferreira Lima; BELTRÃO, Jane Felipe; 

ECKERT, Cornelia (orgs). Antropologia e patrimônio cultural: Diálogos e Desafios Contemporâneos 

(pp. 20-43). Blumenau: Nova Letra, 2007, p.25. 
25 SANT'ANNA, Marcia. A face imaterial do patrimônio cultural: novos instrumentos de reconhecimento 

e valorização. In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mário. Memória e patrimônio - ensaios contemporâneos 

(pp. 49-58). Rio de Janeiro: Lamparina, 2009, p.50. 
26 Idem. SANT’ANNA, Marcia.p.51-52. 
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possibilitar a outros que “rememorem os acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças”. 

Sendo este um passado selecionado para contribuir na manutenção e preservação da 

identidade da comunidade, ou seja:  

Para aqueles que edificam, assim como para os destinatários das 

lembranças que veiculam, o monumento é uma defesa contra o 

traumatismo da existência, um dispositivo de segurança. O monumento 

assegura, acalma, tranquiliza, conjurando o ser do tempo. Ele constitui 

uma garantia das origens e dissipa a inquietação gerada pelas incertezas 

dos começos.27 

 

Conforme aponta a autora, essa qualificação enquanto função memorial, foi 

perdendo seu sentido e importância. A concepção de monumento histórico ganhou 

espaço, primordialmente, a partir do século XVI, com o Renascimento, consequente da 

valorização das produções greco-romanas, na representação dos legados e “testemunhos 

do passado”. Destinando-se a “afirmar os grandes desígnios públicos, promover estilos, 

falar a sensibilidade estética. ” E essa substituição teria ocorrido por duas questões:  

A primeira refere-se à importância crescente atribuída ao conceito de 

arte nas sociedades ocidentais [...] abriu caminho para substituição 

progressiva do ideal de memória pelo ideal de beleza. [...] A segunda 

causa reside no desenvolvimento, aperfeiçoamento e difusão das 

memórias artificiais [...] demonstra o papel inverso do monumento, 

encarregado, por sua presença como objeto metafórico, de ressuscitar 

um passado privilegiado, mergulhado nele aqueles que o olham.28  

 

Esse aspecto passou a ganhar força quando o Estado, enquanto instituição, passou 

a ser o representante da nação, e o monumento deixa de ter a função de “... ser localizado 

e selecionado para fins vitais, na medida em que pode, de forma direta, contribuir para 

manter e preservar a identidade de uma comunidade...”29 para ser objeto de afirmação das 

grandes realizações públicas. Assim, ela nos alerta que:  

O culto que hoje se rende ao patrimônio histórico deve merecer de nós 

mais do que simples aprovação. Ela requer um questionamento, porque 

se constitui num elemento revelador, negligenciado mais brilhante, de 

uma condição da sociedade e das questões que ela encerra.30 

 

                                                           
27 CHOAY, Françoise.  A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 2006, p.18. 
28 Idem. CHOAY, Françoise. p.20-21. 
29 Ibidem. p.18 
30 Ibidem.p.12 
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O historiador francês Jacques Le Goff (2013) traz uma proposição um pouco 

diferente quando aborda essa questão do monumento, entendendo que o que se guarda do 

passado não é efetivamente o que existiu, “...mas uma escolha efetuada quer pelas forças 

que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se 

decidam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores”.31  E que se divide 

em duas formas – os monumentos como “herança do passado” e “sinal do passado”, como 

perpetuador de recordações, seja de forma voluntária, seja de forma involuntária, sendo 

obras comemorativas, monumentos funerários e, – os documentos, uma “escolha do 

historiador”, que geralmente afirma-se enquanto testemunho escrito e monumento, no 

qual o historiador tem como dever principal a crítica a ele, pois:  

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 

produto da sociedade que o fabricou segundo relações de força que aí 

detinha o poder. Só a análise do documento enquanto monumento 

permite a memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo 

cientificamente, isto é com pleno conhecimento de causa.32 

 

 Assim, considera monumento, não somente as lembranças do passado, mas 

também os documentos produzidos pelas sociedades, que conforme Le Goff, deve ser 

analisado e desmistificado. 

Posteriormente, em meados do século XX, destacam-se outros aspectos do que se 

considerava como patrimônio, em que emerge a preocupação com sua dimensão 

simbólica, para além da sua dimensão material, pois, “todo signo (e não apenas os bens 

culturais) tem dimensão material (o canal físico de comunicação) e simbólica (o sentido, 

ou melhor, os sentidos), como duas faces da moeda.”33 

Conforme afirma Carlos Alberto Cerqueira Lemos, em seu livro O que é 

Patrimônio Histórico, há que se compreender que o Patrimônio Histórico: 

[...] abrange somente um segmento de um acervo maior, que é o 

chamado Patrimônio Cultural de uma nação ou de um povo. ” [...] 

Hugues de VanneBoham quem nos fez encarar a problemática do 

Patrimônio Cultural de modo bastante abrangente, [...]. Sugere o 

professor francês que o Patrimônio Cultural seja dividido em três 

grandes categorias de elementos. Primeiramente, arrola os elementos 

                                                           
31 LE GOFF, Jacques. História e memória. 7º ed. revista – Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2013, 

p.485. 
32 Idem. LE GOFF, Jacques. p.495. 
33 ROTMAN, Mónica, & CASTELLI, Alicia Norma González de. Patrimônio e cultura: processos de 

politização, mercantilização e construção de identidades. In:  FILHO, Manuel Ferreira Lima; BELTRÃO, 

Jane Felipe; ECKERT, Cornelia(orgs), Antropologia e patrimônio cultural: Diálogos e Desafios 

Contemporâneos (pp. 56-79). Blumenau: Nova Letra, 2007,p.68. 
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pertencentes à natureza, ao meio ambiente. São os recursos naturais, 

que tornam o sítio habitável [...] O segundo grupo de elementos refere-

se ao conhecimento, às técnicas, ao saber e ao saber fazer. São os 

elementos não tangíveis do Patrimônio Cultural. Compreende toda a 

capacidade de sobrevivência do homem no seu meio ambiente. [...] O 

terceiro grupo de elementos é o mais importante de todos porque reúne 

os chamados bens culturais que englobam toda sorte de coisas, objetos, 

artefatos e construções obtidas a partir do meio ambiente e do saber 

fazer.34  

 

 

Nesse sentido, podemos observar a abrangência da ideia de Patrimônio Cultural e 

o quanto ela diz respeito as ações dos sujeitos nas sociedades, sejam elas no meio 

ambiente, sejam nas técnicas desenvolvidas para determinado saber e saber fazer, e ainda, 

os artefatos e/ ou bens culturais produzidos pelos grupos que se constituem em 

sociedades. 

 Mário Chagas (2009) discute a ideia de Patrimônio Cultural salientando que 

quando se tem uma ação de preservação dos bens culturais tangíveis, a justificativa não 

seria a sua materialidade e sim os saberes, técnicas, valores, funções e significados e 

sentidos que representam e ocupam na vida social, desta forma, o fato de preservar um 

bem em si não se constitui por si patrimônio. Ainda conforme o mesmo, e baseando-se 

em Le Goff (1982), a ação preservacionista no campo do patrimônio ao introduzir 

“diversidade das tradições, os movimentos insurrecionais, os de contestação, tudo o que 

permitiu a um povo ser aquilo que é” leva a ideia de “patrimônio espiritual”, ou seja, o 

que permitiu o povo brasileiro ser o que, sendo de acordo com o autor, uma possível 

questão que Mario de Andrade discutia em suas proposições.35 Assim, conforme esse 

pensamento, podemos refletir sobre o patrimônio como algo simbólico: 

O patrimônio é usado não apenas para simbolizar, representar ou 

comunicar: é bom para agir. Essa categoria faz a mediação sensível 

entre seres humanos e divindades, entre mortos e vivos, entre passado 

e presente, entre o céu e terra e entre outras oposições. Não existe 

apenas para representar ideias e valores abstratos a ser contemplados. 

O patrimônio, de certo modo, constrói, formas as pessoas.36 

 

                                                           
34 LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 2013, p.7-

10. 
35 CHAGAS, Mário. O pai de Macunaíma e o patrimônio espiritual. In:ABREU, Regina ;CHAGAS, Mario 

(orgs), Memória e patrimônio. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009, p.98-109. 
36 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. O patrimônio como categoria de pensamento. In: ABREU 

Regina; CHAGAS, Mario(orgs). Memória e patrimônio - ensaios contemporâneos (pp. 25-33). Rio de 

Janeiro: Lamparina, 2009, p.31. 
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E essa relação passado e presente se dá num plano da ação, de fazer com que as 

pessoas se sintam participantes. Nesse aspecto, cabe dizer que é um movimento recente 

pensar o patrimônio que está para além da “pedra e cal”, nos levando a percepção do 

patrimônio cultural como algo amplo, abrangendo o imaterial e intangível: 

[...] nova qualificação: o ‘patrimônio imaterial’ ou ‘intangível’. 

Opondo-se ao chamado ‘patrimônio de pedra e cal [...] Nessa nova 

categoria estão lugares, festas, religiões, formas de medicina popular, 

música, dança, culinária, técnicas, etc. Como sugere o próprio termo, a 

ênfase recai menos nos aspectos materiais e mais nos aspectos ideais e 

valorativos dessas formas de vida.37 

 

Embora, tendo mais ênfase nos aspectos valorativos da vida, há também uma 

grande preocupação quanto a maneira com que a atual sociedade concebe o Patrimônio 

Cultural, pois, o que se tem visto é o caminhar numa direção que parece não haver mais 

sentido a manutenção da diversidade de memórias: 

[...] os variados Patrimônios Culturais de variados lugares vão tendendo 

a uniformização, a uma universalização. E os meios de comunicação 

informam tudo, tudo ensinam tudo exigem em condicionamentos mil. 

É o caminho da padronização. [...] objetos triviais de todo dia se 

diferenciam de seus iguais devido ao fato de terem participado de 

eventos que se convencionou chamar de históricos. Passa a ter uma 

respeitabilidade que os demais não possuem. É a sacralização do 

objeto.38 

 

Por conseguinte, enquanto seres atuantes na sociedade, penso que ao abordar o 

Patrimônio Cultural, devemos levar em consideração essas nuances, para que não 

incorramos em equívocos e tendamos a manutenção de paradigmas e estereótipos de um 

determinado grupo em relação a outro. 

Outro ponto a considerar, é que nas últimas décadas tem-se uma preocupação 

maior quanto ao patrimônio, por parte de órgãos estatais e grupos de interesse, seja no 

Brasil, seja em outros países, assim, em síntese, vamos tentar compreender os caminhos 

que a discussão sobre a preservação do patrimônio tem seguido desde o início do século 

XX. 

 De acordo com Sandra de Cássia Araújo Pelegrini (2006), uma conferência 

realizada na Grécia em 1931, propiciou a surgimento do 1º documento internacional com 

                                                           
37 Idem. GONÇALVES, José Reginaldo Santos.p.28. 
38 LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 2013, p.21-

22. 
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uma preocupação na conservação e restauro de monumentos, nesse evento a tônica se deu 

em torno da não alteração dos estilos estéticos originais, mantendo a fisionomia da cidade. 

Ainda na Grécia, em outro evento, produziu-se a Carta de Atenas, em 1933, que abordava 

a questão da relação que ocorria entre a preservação do patrimônio histórico e a 

preservação das cidades, e nesse aspecto, tinha dois pontos essenciais – como a cidade se 

articulava com sua região e a situação do crescimento populacional e das cidades 

industriais, tendo como pressuposto a qualidade de vida e a segurança urbana, 

preocupava-se com um tipo de arquitetura funcional. E, ainda os monumentos e conjuntos 

urbanos tendo um caráter de documento ou testemunhos da história, teriam que passar 

por um processo de seleção onde oscilaria entre a conservação e a demolição para serem 

mantidos.39 

[...] procurava-se conciliar a existência dos bens de reconhecido valor 

histórico e o crescimento urbano, propondo desde a retirada de 

monumentos instalados em áreas estratégicas até a busca de soluções 

excepcionais como a dissociação entre a circulação local e o fluxo do 

trânsito mais intenso[...].40 

 

Outro momento importante a se destacar foi a reunião que culminou na Carta de 

Veneza, em 1964, que procurou repensar o monumento, em que a “significação cultural” 

ganhava mais destaque e a Declaração de Amsterdã, em 1975. Compreendia o patrimônio 

como o conjunto de construções, “bairros, cidades e aldeias” e, não somente “construções 

isoladas”, que possuíssem um “interesse histórico e cultural”. A preocupação dos 

participantes deste evento era ter uma integração do patrimônio à vida social das pessoas, 

envolvendo-as neste processo.41  

 Posteriormente, temos também a Declaração do México, em 1985, onde se 

procurou, ratificar “...a necessidade do respeito às tradições e formas de expressão de 

cada povo, tornando o conceito de identidade como elemento de constituição de valores 

nacionais e locais”42. Daí em diante, uma série de outras conferências foram realizadas 

com intuito de compreender o patrimônio e dar encaminhamento a sua conservação. 

Assim, destacamos a Carta de Machu Picchu, em 1977, incorporando os valores 

socioculturais nos processos de restauração e conservação do patrimônio cultural, no 

                                                           
39 PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. O patrimônio cultural no discurso e na lei: trajetórias do debate 

sobre a preservação no Brasil. In: Revista Patrimônio e Memória. São Paulo: UNESP – FCLAs – CEDAP, 

v.2, n.2, 2006 p. 55-57. 
40 Idem. PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo.p.57. 
41 Ibidem.p.58 
42 Ibidem.p.58 
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sentido de integrá-lo ao contexto da urbanização, dando um passo na compreensão do que 

está para além do edificado, mais os valores e significados que subjazem nesses espaços. 

Assim, a partir da década de 1990 do século XX, as conferências realizadas passaram a 

fazer a relação de “preservação – integração – patrimônio histórico”43. Sendo assim: 

[...] a premissa básica defendida nos eventos internacionais sobre 

preservação assentava-se na defesa de ações capazes de assegurar à 

humanidade a satisfação de suas necessidades presentes, expressas por 

meio da exploração dos recursos naturais, a direção dos investimentos, 

a orientação do desenvolvimento tecnológico e institucional, sem, no 

entanto comprometer a capacidade das futuras gerações de fazê-lo.44 

 

 

 Concomitantemente, observa-se que no âmbito internacional, que os países 

procuram aliar o Patrimônio Cultural com o desenvolvimento das cidades, em específico 

o patrimônio edificado, fica evidente que em muitos dos casos o Patrimônio parece tornar-

se um entrave para toda essa transformação tecnológica, arquitetônica, etc., que vem 

ocorrendo nesse final do século XX e início do século XXI.   

Além disso, ainda refletindo sobre a questão da preservação do Patrimônio 

Cultural, é de atentar que quando se fala da conservação de bens culturais, ainda se nota 

que há escolhas e seletividade, que passam pelo campo do poder. Desta maneira: 

As escolhas do que é o patrimônio histórico e cultural são questões 

ideológicas demarcadoras de movimentos históricos, identidades e 

conveniências, assim como o processo de musealização e 

patrimonialização de alguns bens.45 

 

Assim compreendendo, a ideia de preservar: 

[...] não é só guardar uma coisa, um objeto, uma construção, um miolo 

histórico de uma grande cidade velha. Preservar também é gravar 

depoimentos, sons, músicas populares e eruditas. Preservar é manter 

vivos, mesmo alterados, usos e costumes populares. [...] Devemos, 

então, de qualquer maneira, garantir a compreensão de nossa memória 

social preservando o que for significativo dentro de nosso vasto 

repertório de elementos componentes do Patrimônio Cultural.46  

 

                                                           
43 Ibidem.pp.59-61 
44 Ibidem.p.62 
45 SOUZA, Giane Maria de. Encontros com a memória: uma experiência de educação em patrimônio 

histórico. In LEAL, Elizabet; PAIVA, Odair Cruz (orgs). Patrimônio e história (pp. 49-62). Londrina: PR: 

Unifil, 2014.p.51-52. 
46  LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 2013, p.29-

30. 
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Em vista disso, o que for “significativo” e representativo para uma sociedade, 

sejam bens culturais materiais, sejam bens imateriais, e que se constituem como memória 

coletiva, seria o essencial a ser preservado. Ainda que tenhamos a consciência que até 

mesmo o que é representativo pode ter sido influenciado, pois estão imersos em 

constantes jogos de poder. Contudo, refletindo sobre a possibilidade de preservação de 

forma significativa para os grupos sociais, são imprescindíveis alguns elementos: 

[...] é necessário que a ação de “proteger” seja precedida pelas ações de 

“identificar” e “documentar” – bases para a seleção do que deve ser 

protegido – seguida pelas ações de “promover” e “difundir”, que 

viabilizam a reapropriação simbólica e, em alguns casos, econômica e 

funcional dos bens preservados. [...] a “representatividade” dos bens, 

em termos de diversidade social e cultural do país, é essencial para que 

a função de patrimônio realize-se, no sentido de que os diferentes 

grupos sociais possam se reconhecer nesse repertório.47 

 

Partindo dessa premissa, podemos pensar que o que se deseja preservar do 

Patrimônio Cultural, “...não são os objetos, mas seus sentidos e significados; ou seja, 

aquilo que confere sentido ao bem tangível é intangível.”48 Assumindo uma função 

representativa, em que os diferentes grupos sintam-se presentes naquilo que torna-se 

símbolo identitário e caminhe na direção de sua valorização e preservação. 

[...] as diversas concepções de patrimônio que se articulam desde o 

Estado até os reclamantes, relativamente às condições que se exigem 

dos fenômenos para serem considerados patrimonializáveis. Neste 

sentido, cabe sublinhar a condição do patrimônio como um campo 

aberto e em discussão, em que se define que bens/fenômenos se incluem 

e que lugar os mesmos ocupam nas diferentes manifestações culturais 

provenientes de diferentes grupos sociais.49  

 

Logo, quando se fala em preservação do Patrimônio Cultural, também implica 

pensar as noções de “valor” e “perigo”, pois primeiro, quando rememoramos o passado 

não significa que conhecemos como de fato foi, mas a apropriação dessas memórias. Em 

segundo, o uso social do bem como referência de memória e como recurso na educação, 

                                                           
47 FONSECA, Maria Cecília Londres. Para além da pedra cal: por uma concepção ampla de patrimônio 

cultural. In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mario (orgs), Memória e patrimônio - ensaios contemporâneos 

(pp. 59-79). Rio de Janeiro: Lamparina, 2009, p.67. 
48 CHAGAS, Mário. O pai de Macunaíma e o patrimônio espiritual. In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mario 

(orgs), Memória e patrimônio. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009, p.99. 
49 ROTMAN, Mónica, & CASTELLI, Alicia Norma González de. Patrimônio e cultura: processos de 

politização, mercantilização e construção de identidades. In FILHO, Manuel Ferreira Lima; BELTRÃO, 

Jane Felipe; ECKERT, Cornelia(orgs). Antropologia e patrimônio cultural: Diálogos e Desafios 

Contemporâneos (pp. 56-79). Blumenau: Nova Letra, 2007,p.61. 
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pode incorrer em perigo, pois como no caso do patrimônio cultural brasileiro, estão em 

jogo diferentes atores sociais, poderes e memórias.50 Assim, fazer esse diálogo com os 

estudantes torna se fundamental para o entendimento de como se dá esse processo e qual 

a necessidade de se compreender esses espaços, tanto os que já são considerados, como 

os de sua própria realidade, que também possui significância. 

   

1.2 OS CAMINHOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL NO BRASIL 

 

No Brasil, quando pensamos em Patrimônio Cultural, a questão da preservação, é 

algo que se tem visualizado mais recentemente, isso já no século XX. No entanto, não 

podemos deixar de registrar aqui algumas ações de cunho individual, que de certa forma 

incluem-se como forma de preservação. Cito aqui, por exemplo, as manifestações e 

tentativas de preservação, ainda que com cunho de obra memorável, como a do Conde de 

Galveias, 

[...] nobre português, em 5 de abril de 1742, escrevia ao governador de 

Pernambuco Luís Pereira Freire de Andrade, uma carta lamentando 

demais o projeto que transformou o Palácio das Duas Torres, construído 

pelo Conde de Nassau, em quartel de tropas locais, pois, segundo ele, 

seria imprescindível a manutenção da integridade daquela obra 

holandesa, verdadeiro troféu de guerra a orgulhar nosso povo, e com as 

adaptações previstas estaria arruinada ‘ uma memória que mudamente 

estava recomendando à posteridade as ilustres e famosas ações que 

obraram os portugueses na restauração dessa Capitania’. [...] Dizia, 

ainda, que aquelas obras holandeses ‘são livros que falam, sem que haja 

necessidade de lê-los.51 

 

Durante o período do Império, procurou-se apagar as memórias sobre o período 

colonial, o mesmo acontecendo no início da República, pois, “Sempre que alcançamos 

uma meta libertária, a primeira coisa que se fez foi destruir a prova da opressão banida.”52 

Assim, as ações que ocorriam, baseavam-se em interesses particulares, no início da 

República, como o caso de Augusto Lima, em Minas Gerais e Gustavo Barroso, no Rio 

de Janeiro, voltadas para o patrimônio edificado, que solicitavam a preservação dos 

                                                           
50 CHAGAS, Mário. O pai de Macunaíma e o patrimônio espiritual. In ABREU, Regina; CHAGAS, Mario 

(orgs), Memória e patrimônio. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009, p.108-109. 
51 LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 2013, p.35-

36. 
52 Idem. LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira.p.36. 
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monumentos arquitetônicos grandiosos, enquanto que para o patrimônio popular, não 

houve preocupação.53 

A partir dos anos 1920, começam a surgir projetos políticos na tentativa de 

conservar o patrimônio que representasse a história nacional, os “bens representativos do 

nosso passado”. Entre as discussões temos a Semana da Arte Moderna em 1924, com 

Tarsília Amaral e Oswald Andrade, que passaram a olhar com outros olhares para o 

nacional, a partir da visita do poeta suíço Blaise Cendrars, que se encantou com o que os 

brasileiros mal conseguiam visualizar, questões referentes a valorização do negro; a 

cultura indígena como oposição e crítica à civilização europeia, e como reivindicação de 

independência cultural; e uma nova visão dos hábitos e tradições populares para além do 

mero registro folclórico proposto pelo Regionalismo. Como afirmado pela estudiosa 

Aracy Amaral: 

 

[...] sua vinda [de Cendrars] ao Brasil em 1924 é um marco, no sentido 

em que dá início à redescoberta do Brasil pelos modernistas. À visão já 

orientada de Tarsila e Oswald em Paris em 1923 [...], segue-se a 

revisitação do Brasil, quase com os olhos estrangeiros amantes do 

exótico do europeu que os “guiava”, Cendrars, no caso, no Carnaval do 

Rio, ou na histórica viagem a Minas de 1924.54  

 

 Em 1936, um projeto elaborado pelo escritor paulista Mario de Andrade, 

apresentava uma ideia inovadora sobre o patrimônio que se deveria preservar no país, 

destacando a possibilidade dos diferentes modos de ver, saber, fazer e abrangendo a 

totalidade da sociedade, destacando tanto o erudito, quanto o popular, e tinha por objetivo 

catalogar todas as manifestações culturais do homem brasileiro, sem distinções. Assim, 

pode-se afirmar que: 

Mário foi, na prática, um pioneiro do registro dos aspectos imateriais 

do patrimônio cultural, pois documentou sistematicamente 

manifestações dessa natureza ao longo de sua vida, deixando para 

posteridade fotografias, gravações e filmes que realizou em suas 

famosas viagens ao Nordeste55  

 

                                                           
53 Ibidem. p.36-37. 
54 AMARAL, Aracy Abreu. Blaise Cendrars no Brasil e os modernistas. Edição revista e ampliada, São 

Paulo: Fapesp/Editora 34, 1997. p.16. 
55 SANT'ANNA, Marcia. (2009). A face imaterial do patrimônio cultural: novos instrumentos de 

reconhecimento e valorização. In ABREU, Regina; CHAGAS, Mario(orgs). Memória e patrimônio - 

ensaios contemporâneos (pp. 49-58). Rio de Janeiro: Lamparina, 2009, p.54. 
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 Em 1937, durante o Governo Vargas criou-se o Serviço de Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (SPHAN) com intuito de fazer valer algumas regras em relação ao 

Patrimônio no Brasil, e assim, definindo o que seria Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional: 

 Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 

dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja 

de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico.56 

 

 

Neste sentido, o entendimento que se teve da preservação do patrimônio, 

relacionou-se a dimensão da “pedra e cal” (igrejas, fortes, chafarizes e conjuntos urbanos 

de estilo arquitetônico específico), englobando o patrimônio edificado em detrimento de 

outros bens culturais. Na aprovação do Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937, há 

modificações expressivas em relação ao projeto proposto por Mario de Andrade, 

limitando-se somente sobre os bens que representassem os ‘fatos memoráveis do Brasil’, 

excluindo toda uma gama de bens culturais que haviam sido propostos como Patrimônio 

Cultural do Brasil. Assim, essa preocupação advém das recomendações expressas nas 

cartas de Atenas (1931,1933), criando-se ações simbólicas do que seria o “Patrimônio 

Nacional”: 

[...] foram ordenados a destruição das marcas do século XIX e o 

aniquilamento dos arranjos urbanísticos originais, marcados por becos 

e vielas. Tal tática de preservação subtraia da paisagem as imagens não 

concatenadas com o modelo escolhido para reafirmar a brasilidade 

considerada adequada aquele contexto histórico, qual seja um momento 

histórico que se forjavam novas representações da nação e moldava-se 

um outro perfil para o cidadão brasileiro: limpo, ordeiro e trabalhador.57 

 

 

Destarte, as mudanças foram acontecendo, com a promulgação da Constituição de 

1946, passa-se a ter uma preocupação com os documentos históricos e a manutenção da 

responsabilidade de gestão do patrimônio e os bens culturais sobre o Estado. Durante o 

Governo de Juscelino Kubitscheck, ocorre um enfoque no folclore brasileiro. Na 

Constituição de 1967, entra para o rol de preservação as jazidas e sítios arqueológicos. 

                                                           
56 BRASIL. Decreto-leI nº 25, de 30 de Novembro de 1937.  Disponível em: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm.   Acesso em:  07 de Junho de 2017. 
57 PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. O patrimônio cultural no discurso e na lei: trajetórias do debate 

sobre a preservação no Brasil. In: Revista Patrimônio e Memória. São Paulo: UNESP – FCLAs – CEDAP, 

v.2, n.2, 2006 p. 65. 
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Em 1979, com a criação da Fundação Pró-Memória, instituição que gerenciava o 

patrimônio de forma paralela ao SPHAN, houve a ampliação do conceito de patrimônio, 

tendo o encaminhamento e reconhecimento de diversos bens que abarcavam os aspectos 

ligados a valorização da “diversidade cultural, étnica e religiosa do país”.58 

Ainda conforme os pesquisadores Pedro Paulo Abreu Funari e Sandra Cássia de 

Araújo Pelegrini (2006), observa-se que a década de 1980, foi um período voltado para 

dedicação aos modos de viver das comunidades e espaços populares, em detrimento do 

patrimônio edificado. E em sequência disso, várias ações foram ocorrendo no âmbito do 

Estado no sentido de ampliação da noção e patrimônio preservado:  

Essa ampliação da noção de bens a serem preservados foi reforçada 

pelas políticas de incentivo fiscal voltada a cultura. A Lei n. 7.505/1986, 

conhecida como a Lei Sarney, constituiu, de um lado, um significativo 

impulso no âmbito de proteção do patrimônio. Mas, de outro, propiciou 

o desenfreado desenvolvimento do marketing cultural, que se 

consolidou no anos 90.59 

Essas novas perspectivas teóricas sobre o patrimônio, proporcionada por uma 

série de discussões no âmbito do patrimônio, levaram a ampliar, ainda mais, as noções 

sobre Patrimônio Histórico-Cultural, que foram mencionadas até mesmo na Constituição 

brasileira de 1988, elencando elementos importantes, que de certa maneira já tinham sido 

pensadas por Mário de Andrade e Aloísio Magalhães, em que destacava vários aspectos 

da cultural brasileira:  

Art.216.Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.60 

 

                                                           
58 FUNARI, Pedro Paulo, & PELEGRINI, Sandra Cássia de Araújo. Patrimônio histórico e cultural. Rio 

de Janeiro: ZAHAR, 2006, p.47-49 
59 Idem. FUNARI, Pedro Paulo, e PELEGRINI, Sandra Cássia de Araújo. p.50. 
60 BRASIL. art.216 da Constituição Federal de 1988. 26 de setembro de 1988. Disponível em: 
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Com isso, podemos ter uma dimensão do que se constitui como Patrimônio no 

âmbito do Estado brasileiro, logicamente compreendendo que apenas a legislação não 

conseguiu resolver as problemáticas em torno da questão patrimonial no Brasil, contudo, 

passa a dar mais possibilidades de se pensar os aspectos da sociedade brasileira, em 

diversos ângulos. Portanto, ela amplia a noção de patrimônio para pensar as artes, modos 

de fazer, objetos históricos, documentos, processos em que o ser humano produz e que dá 

sentido à sua vivência e ao que o rodeia.  

Além disso, com a lei nº 8.029/1990, deu início ao Instituto Brasileiro do 

Patrimônio Cultural, regulamentado pelo Decreto nº 99.240 do mesmo ano, batizado com 

a sigla IPHAN, esse em substituição aos anteriores, Fundação Nacional Pró-Memória 

(criado em 1979), que teve papel importante neste processo de discussão sobre o 

Patrimônio Cultural e o SPHAN, (criado em 1937), durante o governo de Getúlio 

Vargas.61  

 A partir das mudanças que foram ocorrendo nas disputas pela memória, na 

importância em pensar a cultura material e imaterial, estabelece durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso o Decreto nº. 3551/2000, que tem a preocupação de fazer o 

registro de bens culturais imateriais, como os saberes, as celebrações e as formas de 

expressão da comunidade no Livros de registro, conforme segue, e podendo ser definidos 

outros: 

Art. 1o Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro. § 1o  Esse 

registro se fará em um dos seguintes livros: I - Livro de Registro dos 

Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer 

enraizados no cotidiano das comunidades; II - Livro de Registro das 

Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência 

coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras 

práticas da vida social; III - Livro de Registro das Formas de Expressão, 

onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, 

cênicas e lúdicas; IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão 

inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se 

concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.§ 2o  A inscrição 

num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade 

histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade 

e a formação da sociedade brasileira. § 3o Outros livros de registro 

poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de natureza 

imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se 

enquadrem nos livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo.62 
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Esse foi um passo significativo no campo do Patrimônio Cultural brasileiro, 

principalmente no contexto do patrimônio imaterial, ainda que tenhamos muitas reservas 

quanto aos registros, mas, constitui-se uma maneira de manutenção da memória dos 

grupos que as executam, seus modos de saber, fazer e se fazem reconhecer suas 

identidades.  

E, refletindo sobre os diversos aspectos da cultura, gravados em edificações, 

praças, museus e monumentos, manifestações diversas, enquanto experiências culturais, 

que contribuem para construção da memória, entendemos a importância e a necessidade 

de se pensar o Patrimônio. E com base no art. 216 da Constituição Federal de 1988, o 

IPHAN, assim definiu os conceitos de patrimônio material: 

Conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza: 

históricos, arqueológicos, paisagísticos, etnográficos, belas-artes e artes 

aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis (núcleos urbanos, sítios 

arqueológicos e paisagísticos) e bens móveis, individuais e nacionais 

(coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, 

bibliográficos, arquivisticos, videográficos, fotográficos e 

cinematográficos).63 

 

E, patrimônio imaterial: 

Compreende práticas, representações, expressões, conhecimentos e 

técnicas reconhecidos pelas comunidades como parte integrante de seu 

patrimônio cultural. É caracterizado por sua transmissão de geração a 

geração e por sua constante recriação, em função do ambiente, da 

interação com a natureza e da história. Esse processo de construção e 

reconstrução gera um sentimento de identidade e de continuidade.64 

 

Assim, é de elementar importância compreendermos o conceito de Patrimônio 

Cultural, tendo em vista que faz parte da memória coletiva da comunidade, dos momentos 

de lutas, do cotidiano, não sendo algo somente dos espaços acadêmicos ou do Estado, 

mesmo que ainda exista essa visão. 

Conquanto, vale destacar aqui, em relação ao Patrimônio Cultural Imaterial, as 

discussões no âmbito internacional, em 1993, na Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e, que de certa forma, teve influência no Brasil. 
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Nesse sentido, as definições do que seria o Patrimônio Cultural Imaterial ou Intangível, 

foram consideradas como: 

[...] o conjunto das manifestações culturais, tradicionais e populares, 

ou seja, as criações coletivas, emanadas de uma comunidade, 

fundadas sobre a tradição. Elas são transmitidas oral e gestualmente, 

e modificadas através do tempo por um processo de recriação coletiva. 

Integram esta modalidade de patrimônio as línguas, as tradições orais, 

os costumes, a música, a dança, os ritos, os festivais, a medicina 

tradicional, as artes da mesa e o “saber-fazer” dos artesanatos e das 

arquiteturas tradicionais65.  

 

Outrossim, que não devemos deixar de destacar é a questão do tombamento66 no 

Brasil. O Decreto que estabeleceu o patrimônio no Brasil, de 1937, destacava a 

conservação dos bens vinculados a ‘fatos memoráveis’, dando assim, ênfase ao discurso 

de autoridade e consolidando instâncias de domínio que fossem superiores. Conforme 

Mário Chagas (2009), e com base em uma pesquisa de nível federal, realizada por 

Joaquim de Arruda Falcão (1984), Política cultural e democracia: a preservação do 

patrimônio histórico e artístico nacional, demonstrando que, o que foi tombado no 

período de 1938 a 1980, de um total de 810 processos, eram em grande parte bens 

católicos, em torno de 50,9 %, enquanto que menos da metade eram bens não religiosos, 

48,9% e, ainda dentro desse número a origem social dos monumentos preservados 

estavam ligados à etnia branca, à religião católica, o Estado e a elite política e econômica 

do Brasil.67 

Assim, quando pensamos em Patrimônio Cultural e o trazemos ao ensino de 

História, temos que ter noção do percurso histórico que constituísse de conflitos e 

dilemas. E, ainda mais o acesso aos nossos estudantes, que convivem e tem suas 

experiências nos lugares em que habitam. 
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1.3 MEMÓRIA E HISTÓRIA REGIONAL 

 

1.3.1 Memória 

 

A memória impulsiona as narrativas históricas de maneira que emergem algumas 

reflexões correlacionadas com diferentes áreas de conhecimento.  Assim, ao refletir sobre 

a memória, fundamentamos nossa análise e as suas relações com a história ensinada e 

com o Patrimônio Cultural. 

Ao abordar memória e o patrimônio, é importante compreender que: 

Tal como o património, o conceito de memória também é sinal da nossa 

relação com o tempo. A memória, como propriedade de conservar 

certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de 

funções psíquicas, graças às quais o ser humano pode atualizar 

impressões ou informações passadas ou que ele representa como 

passadas.68 

 

Ao tratarmos das discussões sobre memória, temos o sociólogo francês Maurice 

Halbwachs, que com seu ensaio, em 1925, sobre-Os Contextos Sociais da Memória – e 

posteriormente, A Memória Coletiva (1968), tornou-se um dos pioneiros na reflexão 

sobre memória coletiva, de forma mais sistemática, ainda que outros começaram a trilhar 

por esses caminhos. Contudo, ele tende para um campo novo de pesquisa, que é pensar a 

Memória Coletiva por um viés diferente do que havia sido feito até o momento. Desta 

forma, suas ideias discordavam da compreensão existente onde, pressupunha que para 

existência da memória, ela precisaria estar ligada a um corpo ou a um cérebro, mas que 

estaria organizada nos pontos de vista de um indivíduo, ou no interior dos grupos das 

quais participa na sociedade.69 Pois, conforme afirma, a memória individual praticamente 

inexiste sem a memória coletiva: 

Ela não está inteiramente isolada e fechada. Para evocar seu próprio 

passado, em geral a pessoa precisa recorrer as lembranças de outras, e 

se transportar a pontos de referência que existem fora de si, 

determinados pela sociedade. Mais que isso, o funcionamento da 

memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as 

palavras e as idéias, que o indivíduo não inventou, mas toma 

emprestado de seu ambiente.70 
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De acordo com Maurice Halbwachs (2003), a Memória Coletiva seria a 

participação das memórias individuais, nas lembranças, conquanto ela tem características 

próprias, que: “...evolui segundo suas leis e, se ás vezes determinadas lembranças 

individuais também a invadem, estas mudam de aparência a partir do momento em que 

são substituídas em um conjunto que não é mais uma consciência pessoal.”71  Desta 

forma, afirma que para o indivíduo possa reorganizar suas lembranças, terá que recorrer 

a de outros, e neste aspecto, fará uso de palavras e ideias produzidas no grupo social da 

qual faz parte, podendo ser parte de diferentes grupos sociais, ou seja, de certa forma é o 

grupo social que determina o que será lembrado e como será lembrado: 

[...] para termos uma idéia da multiplicidade das memórias coletivas, 

imaginemos o que seria a história da nossa vida se, enquanto a 

contamos, nos detivéssemos a cada vez que nos lembrássemos de um 

dos grupos pelos quais passamos, para examiná-lo em si e dizer tudo o 

que dele sabemos.72  

 

Salienta ainda que, “toda memória coletiva tem como suporte um grupo limitado 

no tempo e espaço”.73 Com isso, observa que as mobilizações dos grupos são constantes, 

ora se opõem, incluem, excluem e segmentam participando de uma rede social complexa, 

embora convivam em um mesmo espaço social. Mesmo com essas situações que ocorrem 

com os grupos sociais, as lembranças não se perdem no espaço, mas são evocadas 

constantemente, mesmo porquê delas decorre a construção da identidade social dos 

indivíduos, pois, “No momento em que examina seu passado, o grupo nota que continua 

o mesmo e toma consciência de sua identidade através do tempo.”74 

O sociólogo Michael Pollack (1992), ao falar sobre memória, a princípio destaca 

o que parece ser um fenômeno estrito ao indivíduo, mas que deve ser entendido como um 

fenômeno social e coletivo, em que podem ocorrer flutuações, transformações e 

mudanças constantes. Contudo, afirma que “na maioria das memórias existem marcos ou 

pontos relativamente invariantes, imutáveis”, os quais ele considera como “elementos 

irredutíveis” que podem solidificar as memórias a ponto de impossibilitar mudanças. 

Destaca ainda que existem os “elementos constitutivos da memória, individual e 

coletiva”, que dividem-se em: acontecimentos vividos pela própria pessoa e os que são 

                                                           
71 Idem. HALBWACHS, Maurice.p.72 
72 Ibidem. p.107 
73 Ibidem. p.106 
74 Ibidem. p.108 
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vividos em um grupo social no qual o indivíduo faz parte, acontecimento quem nem 

sempre a pessoa participou, mas que toma uma significância tão grande no grupo, que a 

pessoa não consegue se lembrar de sua participação ou não, pois, “...podem existir 

acontecimentos regionais que traumatizam tanto, marcaram tanto uma região ou um 

grupo, que sua memória pode ser transmitida ao longo dos séculos com altíssimo grau de 

identificação”75 A partir desses aspectos, o autor pontua que a memória é constituída por 

pessoas e personagens, esse segundo, que as vezes indiretamente faz parte da memória 

do indivíduo, ou seja, quando é tão importante ao grupo que se tornam conhecidos e pelos 

lugares de memória: 

[...] lugares particularmente ligados a uma lembrança, que pode ser uma 

lembrança pessoal, mas também pode não ter apoio no tempo 

cronológico. (...)Na memória mais pública, nos aspectos mais públicos 

da pessoa, pode haver lugares de apoio da memória, que são lugares de 

comemoração.76 

 

O autor salienta que existem, além dos elementos constitutivos da memória, os 

fenômenos de projeção e transferência que dizem respeito a acontecimentos, personagens 

e lugares reais, contudo, baseado em outros que não têm propriamente a mesma 

característica, mas que são percebidos pela memória como se fossem. Isso pode acontecer 

quando filhos se identificam na memória dos pais, ocorrendo determinadas escolhas. 

Dentro do campo de análise sobre a memória, tem a caracterização de que a “memória é 

seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado.”77 Assim: 

A memória é, em parte, herdada, não se refere apenas a vida física da 

pessoa. A memória também sobre flutuações que são funções do 

momento em que ela é articulada, em que ela está sendo expressa. As 

preocupações dos momentos constituem um elemento de estruturação 

da memória. Isso é verdade também em relação à memória coletiva, 

ainda que esta seja bem mais organizada.78 

 

Com o conceito de Memória Coletiva, houve a percepção de que existem suportes 

materiais e imateriais que se produzem e dão publicidade a essa memória, surgindo a 

noção de “lugares de memória”. Assim, um dos teóricos que se dedicou a pensar essa 

                                                           
75 POLLAK, Michel. Memória e Identidade Social. In: Revista Estudos Históricos, v.5 nº 10, 1992. 

pp.200-2012. p.201. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1941. 

Acesso em: 20 de set. de 2017. 
76 Idem. POLLAK, Michel. p.202-203. 
77 Ibidem. p.203 
78 Ibidem. p.204 
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noção entre outros tantos foi Pierre Nora. É com base em sua teoria, que tentaremos 

delinear por esses caminhos, no sentido de compreender os espaços a serem utilizados 

como proposta educativa. Antes de tudo, a definição que Nora tem sobre memória se dá 

nos seguintes termos: 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse 

sentido, ela está em permanente evolução, aberta a dialética da 

lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 

sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de 

longas latências e de repentinas revitalizações. [...] A memória se 

enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto.79 

 

 Acrescente-se a isso, que a memória: 

[...] é de fato, a constituição gigantesca e vertiginosa do estoque 

material daquilo que nos é impossível lembrar, repertório insondável 

daquilo que poderíamos ter necessidade de nos lembrar [...] Á medida 

em que desaparece a memória tradicional, nós nos sentimos obrigados 

a acumular religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, 

imagens, discursos, sinais visíveis do que foi[...]80. 

 

Pierre Nora (1993), historiador francês, nos leva a perceber que com essa 

sociedade corriqueira em que vivemos, há um distanciamento das pessoas e dos lugares, 

não há reconhecimento, pois tudo parece ser fluido, onde a democratização, massificação 

e midiatização provocam o que denomina de aceleração da história, que cria um passado 

morto, “fala-se tanto de memória porque ela não existe mais” e faz com que o ser humano 

se preocupe em manter a memória, surgindo assim os “lugares de memória”.81 Os lugares 

de memória se constituem a partir da compreensão de que a memória estaria se perdendo 

e que nós, enquanto seres humanos, temos a necessidade disso, e é o que dá um sentido 

as vivências: 

A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia 

está ligada a este momento particular da nossa história. Momento de 

articulação onde a consciência da ruptura com o passado se confunde 

com o sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o 

esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se possa 

colocar o problema de sua encarnação. O sentimento de continuidade 

torna-se residual aos locais. Há locais de memória porque não há mais 

meios de memória82  

                                                           
79 NORA, Pierre. Entre história e memória: a problemática dos lugares. In: Revista Projeto História. São 

Paulo, v. 10, p. 7-28, 1993. p.9 
80 Idem. NORA, Pierre. p.15. 
81 Ibidem. p.7-8 
82 Ibidem.p.7 
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Pierre Nora afirma ainda que:  

[...] o movimento que nos transporta é da mesma natureza que aquele 

que representa para nós. Se habitássemos ainda nossa memória não 

teríamos necessidade de lhe consagrar lugares. Não haveria lugares 

porque não haveria não haveria memória transportada pela história. 

Cada gesto, até o mais cotidiano, seria vivido como uma repetição 

religiosa daquilo que sempre se fez numa identificação carnal do ato e 

do sentido.83  

 

Nesse aspecto, podemos refletir sobre a memória, assim, “[...] os corpos 

constituídos, intelectuais ou não, sábios ou não, apesar das etnias e das minorias sociais, 

sentem a necessidade de ir em busca de sua própria constituição, de encontrar suas 

origens.”84, pois se desta forma não o fizerem, estão em constante risco de desaparecer 

ou inexistir se não houver por parte dos membros da sociedade uma ação que proporcione 

o ressurgimento dessas memória, que se materializam através desses lugares de memória, 

seja eles celebrações diversas, seja um espaço edificado, etc. 

Apesar da complexidade e extensão envolvida pelos lugares de memória e suas 

diversas possibilidades, destacamos aqui três sentidos da palavra, que conforme Nora 

(1993), seriam: o material, o simbólico e o funcional, sendo que eles coexistem sempre 

onde o material se percebe, por exemplo, em um arquivo, se definindo por seu conteúdo 

demográfico, o funcional percebido em um manual de aula ou álbum de família, onde há 

a cristalização ou transmissão de lembranças e até mesmo o simbólico “um minuto de 

silêncio”, onde nem todos os participes viveram aquela experiência.85 

 Na relação memória e história, na perspectiva de Nora, a memória se diferencia 

da história, pois é viva e está presente na evolução dos grupos humanos, sem uma 

preocupação lógica com os acontecimentos. Seu processo contém questões de 

esquecimento e possibilidade de manipulações voluntárias e involuntárias, enquanto a 

história é uma operação intelectual e que demanda análise e discurso crítico, assim, a 

história permaneceria sempre no passado e buscando entender o processo de construção 

das memórias.86 Nora compreende que a história “...e a reconstrução sempre problemática 

                                                           
83 Ibidem.pp.8-9 
84 Ibidem.p.17 
85 Ibidem. p.21-22 
86 SILVA, Bárbara Virgínia Groff. Educação para o Patrimônio na escola: experiências no estágio de 

docência em História. In: Gil, Carmen Zeli de Vargas e TRINDADE. Rhuan Targino Zaleski (org.) 

Patrimônio Cultural e ensino de história. 1º ed. Porto Alegre, RS: Edelbra, 2014, p.61-62. 
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e incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo 

vivo no eterno presente; a história é uma representação do passado.87  

Ainda pode-se perceber outras concepções em torno da memória na sua relação 

com a história, como de Paul Ricouer, filósofo francês, que defende que a História 

enriquece a Memória, mas que se distingue em seus aspectos, alertando para 

vulnerabilidade da memória pois existe a dimensão pública e a privada, tendo assim, a 

conotação de ‘imaginação’, assim defende uma História erudita, cabendo ao historiador 

apreender a relação entre o presente da memória e o passado histórico, em função de uma 

concepção de futuro. E Krzysztof Pomian, filósofo e historiador polonês, entendendo que 

existe uma ‘atitude memorial’ na identificação com o passado, como parte de nós, onde 

o patrimônio é um conjunto de materializações que evocam as recordações dos indivíduos 

e uma ‘atitude historiadora’ ou ‘historiográfica’, que pressupõe um distanciamento em 

relação ao passado, no sentido de entender o patrimônio como vestígios do passado que 

podem se tornar objeto do conhecimento.88 Ainda temos a pesquisadora Circe Bittencourt 

(2009) que estabelece algumas distinções entre memória, como  

[...] relação coletiva que uma comunidade estabelece com seu passado; 

funciona pela seleção e eliminação; realiza omissões; corpo vivo do 

processo de se relacionar com o passado; relações com o passado e 

variações de acordo com idade, sexo, ocupação e etc.89 

 

 

E a história que: 

[...] trabalha com acumulação dessa memória; reordena o tempo 

passado, medindo-o, periodizando e estabelecendo uma crítica sobre 

sua duração; usa um método para recompor os dados da memória; 

confronta as memórias individuais e sociais com outros documentos; 

situa os testemunhos orais no tempo e no espaço e o “lugar” de onde 

“falam”.90  

 

Portanto, considerando que ao ensinar história, necessariamente, estuda-se a 

memória, seja ela de outros povos seja ela do local, isso abre a oportunidade de propiciar 

a comunidade o entendimento dos símbolos que compõe o patrimônio que o rodeia, 

                                                           
87 NORA, Pierre. Entre história e memória: a problemática dos lugares. In: Revista Projeto História. São 

Paulo, v. 10, p. 7-28, 1993. p.9 
88 PINTO, Maria Helena Mendes Nabais Faria. Educação Patrimonial e Patrimonial: conceções de 

alunos e professores sobre o passado em espaços do presente. Portugal: Universidade do Minho, 2011, 

p.18-19. 
89 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2009, p.170. 
90 Idem, BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. P.170-171. 
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construindo laços de afetividade e solidariedade ou de estranhamento com aquela 

memória. 

Outrossim, é de elementar importância compreendermos que aquilo que faz parte 

da memória coletiva da comunidade, dos momentos de lutas e do cotidiano é o que fica 

de alguma forma registrado e, que passou por um processo de seleção para se firmar 

enquanto tal, e para isso envolve uma ação política da sociedade: 

O caráter seletivo da memória implica o reconhecimento de sua 

vulnerabilidade à ação política de eleger, reeleger, subtrair, adicionar, 

excluir e incluir fragmentos no campo do memorável. A ação política, 

por seu turno, invoca, com frequência, o concurso da memória, seja para 

afirmar o novo, cuja eclosão dela depende, seja para ancorar o passado, 

em marcos fundadores especialmente selecionados, a experiência que 

se desenrola no presente.91  

 

Conquanto, percebe-se a importância e a necessidade de se pensar a valorização 

da memória, pois constitui-se um vínculo do indivíduo com seu meio, entendendo-se 

como parte do mesmo, em que suas memórias se entrelaçam com a de outros e ajudam a 

constituir uma temporalidade e significância ao lugar. Assim, compreendemos que: 

[...] é a memória dos habitantes que faz com que eles percebam, na 

fisionomia da cidade, sua própria história de vida, suas experiências 

sociais e lutas cotidianas. A memória é, pois, imprescindível na medida 

em que esclarece obre o vínculo entre a sucessão de gerações e o tempo 

histórico que as acompanha. Sem isso a população urbana não tem 

condições de compreender a história de sua cidade, como seu espaço 

urbano foi produzido pelos homens através dos tempos, nem a origem 

do processo que a caracterizou.92  

 

Assim, percebe-se a necessidade de entender e preservar estes bens e experiências, 

que contribuem para manter viva a história local, regional e o vínculo entre as gerações 

dos diferentes grupos culturais das comunidades e quando isso acontece, 

consequentemente se tem a valorização da identidade histórica e construção de um 

sentimento de pertencimento.  

Além disso, a valorização da memória como parte do processo educativo passa 

muito pelo campo político e das relações de poder, que se não forem instigados no grupo 

social, tendem a desaparecer ou entrar no esquecimento e levar ao surgimento de outros 
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que talvez não lhes sejam de interesse, pois não fazem parte do processo identitário, 

inclusive de grupos sociais minoritários (no sentido da valorização, não do termo): 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há 

memória espontânea [...]. É por isso a defesa, pelas minorias, de uma 

memória refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente 

guardados nada mais faz do que levar a incandescência a verdade de 

todos os lugares de memória. Sem vigilância comemorativa, a história 

depressa os varreria.93 

 

Assim, quando se fala em preservação da memória, pode se ter uma série de 

efeitos na sociedade: 

A preservação da memória de manifestações(...) a que é atribuído valor 

de patrimônio cultural, tem uma série de efeitos: 1) aproxima o 

patrimônio da produção cultural, passada e presente; 2) viabiliza 

leituras da produção cultural dos diferentes grupos sociais [...] dando-

lhes voz não apenas na produção, mas também na leitura e na 

preservação do sentido do seu patrimônio; 3) cria melhores condições 

para que se cumpra o preceito constitucional do “direito à memória” 

[...].94 

 

Desse modo, para se pensar sobre as questões relacionadas à memória e o 

patrimônio, é importante vincular as experiências dos estudantes frente a comunidade e 

ao seu cotidiano. Nesse sentido, em nossa pesquisa, a memória será um dos elementos 

relacionados às análises sobre o patrimônio cultural. 

Até mesmo porque, mesmo sabendo que muitos estudantes não detêm lembranças 

sobre as mudanças na cidade, é importante remontar essas memórias da cidade de 

Rondonópolis, em Mato Grosso. Sua História se relaciona com a presença da etnia bororo, 

que habitaram e habitam ainda essas terras, seguindo das expedições de Marechal Rondon 

no final do século XIX e início do século XX.  Além disso, fazem parte das modificações 

históricas na cidade, a “Marcha para Oeste”, no período do Estado Novo de Vargas. E a 

migração de grupos vindos dos Sul, nos anos 1970, 1980 e 1990. E mais recentemente da 

migração de grupos vindos do Nordeste do Brasil.  Desta maneira, a cidade de 

Rondonópolis, constitui-se como um ambiente de miscigenação, relação evidenciada nos 
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próprios monumentos e lugares de memória da cidade como fundamentais para o ensino 

de História, bem como a abordagem da memória e da história regional e local. 

Para compreender o sentido de pertencimento ao lugar, é importante que os 

estudantes reconheçam esse passado construído pelas pessoas que chegaram naquele 

espaço antes deles – o patrimônio histórico e cultural local e ainda seu processo evolutivo 

temporal. Portanto, o papel do historiador ou professor de história é: “...falar do passado, 

explicitando os conflitos e as disputas que neles se encontra, ao mesmo tempo em que se 

forma uma identidade positiva para comunidade retratada.”95  

Nesse aspecto, ao retratar o lugar enquanto espaço de memória, é necessário ter a 

compreensão de que os mesmos fazem partem de toda uma vinculação das famílias e 

migrações que aqui ocorreram e ocorrem, e isso percebe-se no espaço escolar, mas que 

muitas vezes não é retratado no processo de ensino e aprendizagem: 

A questão da memória impõe-se por ser base da identidade, e é pela 

memória que se chega a história local. Além da memória das pessoas, 

escrita ou recuperada pela oralidade, existem os “lugares de memória” 

expressos por monumentos, praças, edifícios públicos ou privados, mas 

preservados como patrimônio histórico.96  

 

Além disso, temos que ter em mente que os lugares têm suas especificidades, e a 

partir das transformações que acontecem, seja no patrimônio, seja na região, com o passar 

do tempo, podem ocorrer alterações nas suas funções e significados, assim, é preciso estar 

atento a essas questões: 

[...] atribui funções diferentes ao mesmo lugar. O lugar é um conjunto 

de objetos que têm autonomia de existência pelas coisas que se forma – 

ruas, edifícios, canalizações, industrias, empresas, restaurantes, 

eletrificações, calçamentos -, mas que não tem autonomia de 

significação, pois todos dias novas funções substituem as antigas, novas 

funções e interpõem e se exercem.97  

 

Perceber a dinâmicas dos lugares, as modificações dos espaços no decorrer dos 

anos e não apenas o presente, é salutar, principalmente quando se vai rememorar tais 

lugares de memória, pois interesses econômicos e políticos podem influenciar na 

                                                           
95 PACHECO, Ricardo de Aguiar. Educação, memória e patrimônio: ações educativas em museus e o 

ensino de história. In: Revista brasileira de História. São Paulo, v.30, nº 60, p.143-154, 2010, p.46. 
96 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2009, p.169. 
97 MILTON SANTOS 1991, p.52 apud. BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: 

fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2009, p.171. 



48 
 

constituição desses lugares. Ao relacionar essa memória com o ensino de história, 

podemos pensar na Educação Patrimonial como discussão necessária nos currículos 

escolares, na compreensão do lugar. 

 

1.3.2 História Regional 

 

Ao pensarmos o momento presente e suas especificidades, temos em conta que 

ele é afetado por processos que se desenvolvem com a temporalidade, mas também com 

o espaço e território constituídos enquanto locais de vivência e construção das ações 

humanas, assim, a abordagem que faremos seguirá pensando a História Regional como 

possibilidade de visualizamos melhor essas nuances. 

Os estudos sobre História Regional, são como uma opção de recorte espacial para 

o objeto estudado. A proliferação enquanto abordagem historiográfica ocorre com o 

advento dos estudos da Escola dos Annales, a partir da década de 1930, na denominada 

Nova História e nas relações interdisciplinares entre a Geografia e a História, trazendo 

novas concepções metodológicas, e entre elas a possibilidade de se estudar o regional e o 

local: 

[...] a nova história começou a se interessar por virtualmente toda a 

atividade humana [...]. Nos últimos trinta anos nos deparamos com 

várias histórias notáveis de tópicos que anteriormente não se havia 

pensado possuírem, como por exemplo, a infância, a morte, a loucura, 

o clima, os odores, a sujeira, os gestos, o corpo [...]. O que era 

previamente considerado imutável é agora encarado como uma 

“construção cultural”, sujeita a variações, tanto no tempo quanto no 

espaço.98 

 

Com efeito, nota-se a importância do estudo da História Regional e Local no 

universo historiográfico, uma vez que ela aproxima o historiador do seu objeto de estudo. 

A narrativa deixa de ser fundamentada em temas distantes para se incorporar aos 

fenômenos históricos da região, consequentemente do município. Passa existir a 

construção de uma história plural, sem qualquer tipo de preconceito e os excluídos passam 

a serem ouvidos, tendo seu espaço de reinvindicação. 

José D’Assunção Barros (2006) nos afirma que a origem do conceito dentro do 

campo historiográfico, advém de conceitos tradicionais da Geografia, e que muito 
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recentemente os historiadores se deram contam disso, ao estudar objetos históricos e 

colocar no um mesmo nível as noções de espaço e tempo. E nesse sentido temos a Escola 

dos Annales, que buscou compreensões sobre essa discussão, mantendo uma relação 

interdisciplinar com a escola geográfica de Vidal de La Blache99e suas contribuições 

sobre as noções de “espaço” e “região”, na ideia de “possibilismo geográfico”, ideia de 

que “busca enfatizar as diversas possibilidades de respostas que podiam ser colocadas 

pelos seres humanos diante do desafio do meio”.100 

Esta noção mais ampla de região – como unidade que representa uma 

lógica interna ou um padrão que a singulariza, e que ao mesmo tempo 

pode ser vista como unidade a ser inserida ou confrontada em contextos 

mais amplos – abrange na verdade muitas e muitas possibilidades. 

Conforme os critérios que estejam sustentando nosso esforço de 

aproximação da realidade, vão surgindo concomitantemente as várias 

alternativas de dividir o espaço antes determinadas em regiões mais 

definidas.101 

 

  Conforme Barros (2006), a nova tendência ganhou força nos anos 1950, 

principalmente na França com os estudos de História Local, baseando-se nos conceitos 

de região, proposto de Vidal de La Blache no estudo dos microespaços ou espaços 

localizados: 

História Local nascia, aliás, como possibilidade de confirmar ou 

corrigir as grandes formulações que haviam sido propostas ao nível das 

histórias nacionais. A História Local — ou História Regional, como 

passaria a ser chamada com um sentido um pouco mais específico — 

surgia precisamente como a possibilidade de oferecer uma iluminação 

em detalhe de grandes questões econômicas, políticas, sociais e 

culturais que até então haviam sido examinadas no âmbito das 

dimensões nacionais102. 

 

Contudo, as críticas a esta ideia foram surgindo, e uma delas é que na estruturação 

do conceito, afirmava-se que: “Regiões vinham definidas previamente, como que 

estabelecidas de uma vez por todas, e bastava o historiador ou o geógrafo escolher a sua 

para depois trabalhar nela com suas problematizações específicas.”103 Ou seja, a 

                                                           
99 Geógrafo que atuava interdisciplinarmente com historiadores desde 1905, e contribuiu para a História da 

França de Ernest Lavisse com um primeiro volume intitulado Tableu de la geographie de la France. 
100 BARROS, José D’Assunção. História, Espaço e Tempo – Interações Necessárias. In: Revista Varia 

História. 2006, p. 460-476, p.465. 
101Idem. p.463 
102 Ibidem. p.470 
103 Ibidem.p.471 
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“delimitação espacial é sempre uma delimitação arbitrária” e as relações estabelecidas 

entre o ser humano e este espaço vão se modificando com a temporalidade, podendo ser 

válido para um período e não para outro, pois: 

Uma determinada prática cultural, [...] pode gerar um território 

específico que nada tenha a ver com o recorte administrativo de uma 

paróquia ou município, misturando pedaços de unidades paroquiais 

distintas ou vazando municípios. Do mesmo modo, uma realidade 

econômica ou de qualquer outro tipo não coincide necessariamente com 

a região geográfica no sentido tradicional.104 

 

 Já na década de 1970, com as novas buscas historiográficas, esse conceito é ainda 

mais questionado. Um dos críticos dessas ideias de La Blache teria sido Yves Lacoste105, 

pois para ele a realidade imporia o reconhecimento dos significados, dimensões e 

especialidades, em que seus limites se recortam, assim, estaríamos não apenas em um 

espaço, mas em diversos espaços, com diferentes maneiras de compreensão e definição. 

Claude Raffestin106 distingue “espaço” e “território”: território se formaria a partir do 

espaço em que o sujeito territorializa o espaço, levando a compreensão que as ações 

empreendidas pelos sujeitos de conhecimento possibilita a territorialização.107  

Raquel Rolnilk (1992), ao discutir a questão do espaço e território, afirma que há 

uma relação que está além do funcional, entre o ser humano e os grupos sociais nestes 

espaços, constituindo-se a territorialidade, pois, “Não existe território sem sujeito, e pode 

existir um espaço independente do sujeito”108, compreendendo que quando o espaço 

ganha a ação humana, estabelece-se um território, qual seja, contendo a marca das 

relações sociais entre os indivíduos. 

[...] há uma relação de exterioridade do sujeito em relação ao espaço e 

uma ligação intrínseca com a subjetividade quando se fala em território. 

O território é uma noção que incorpora a ideia de subjetividade [...]. As 

relações que os indivíduos estabelecem entre si configuram-se 

espacialmente. São processos de subjetivação individual e coletiva e 

                                                           
104 Ibidem.p.472 
105 Yves Lacoste (1929- ). Geógrafo e Historiador francês, fez duras críticas à epistemologia da geografia, 

criticando a “geografia tradicional francesa” e Vidal de La Blache, em seu livro mais célebre e clássico, “A 

Geografia serve em primeiro lugar, para fazer Guerra”. 
106 Claude Raffestim (1936-) Geográfo Suíço, uma de suas mais importantes obras: “Geografia do Poder” 

– a compreensão do poder dentro da visão geográfica e do território. 
107 BARROS, José D’Assunção. História, Espaço e Tempo – Interações Necessárias. In: Revista Varia 

História. 2006, p. 471-472. 
108 ROLNIK, Raquel.  História urbana : história na cidade? Cidade e história. Encontro nacional da Anpur 

(pp. 27-29). SALVADOR: UFBA/ Faculdade de Arquitetura, 1992. p.28. 
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não relações funcionais tipo uso ou relações de uso: aqui lugar de 

morar; ali lugar de trabalhar; aqui lugar de circular.109      

 

Pensando nesses aspectos, José D’Assunção Barros (2006) permite falar em 

“territorialidade superpostas”, situação que o indivíduo está constantemente se 

apropriando do espaço e estabelecendo relações e realizando atividades, assim, 

produzindo territórios, ou seja, territorializando o espaço: 

Ao se apropriar de determinado espaço e transformá-lo em sua 

propriedade – seja através de um gesto de posse ou de um ato de compra 

em um sistema onde as propriedades já estão constituídas – um sujeito 

humano define ou redefine um território. [...] ocorre aí uma 

territorialização do espaço, claramente caracterizada por uma nova 

“paisagem” produzida culturalmente e por uma produção que implicará 

em controle e conferirá poder.110 

 

Há uma questão importante que não podemos deixar de destacar: é quando se 

propõe o foco do estudo em História Regional, não a confundir com a Micro-História, 

pois são campos muito distintos, assim como suas motivações de estudo e pesquisa. 

Vejamos, a História Regional é: 

Quando um historiador se propõe a trabalhar dentro do âmbito da 

História regional, ele mostra-se interessado em estudar diretamente 

uma região específica (ou melhor dizendo, uma determinada 

espacialidade). O espaço regional, [...] não estará necessariamente 

associado a um recorte administrativo ou geográfico, podendo se referir 

a um recorte antropológico, a um recorte cultural ou a qualquer outro 

recorte proposto pelo historiador [...] A região não existe obviamente 

como espaço pré-estabelecido, ela é construída dentro das coordenadas 

de uma determinada pesquisa ou de certa análise sociológica ou 

historiográfica.111  

 

Enquanto que a Micro-História: 

O que a Micro-História pretende é uma redução na escala de observação 

do historiador como o intuito de se perceber aspectos que, de outro 

modo, passariam despercebidos. [...] O objeto de estudo do micro 

historiador não precisa ser, desta maneira, o espaço micro-recortado. 

Pode ser uma prática social específica, a trajetória de determinados 

atores sociais, um núcleo de representações, uma ocorrência [...] ou 

                                                           
109 Idem, ROLNIK, Raquel.p.28 
110 BARROS, José D’Assunção. História, Espaço e Tempo – Interações Necessárias. In: Revista Varia 

História. 2006, p. 460-476, p.474. 
111 BARROS, José D’Assunção. Sobre a feitura da micro-história. In: Revista OPSI, 2007, p.167-185. 

p.169 
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qualquer outro aspecto que o historiador considere revelador em relação 

aos problemas sociais ou culturais que está disposto a examinar.112 

 

   Assim, o conceito de História Regional, por ser um recorte espacial para estudo, 

assemelha-se ao de História Local, por esse motivo as definições caminham na mesma 

direção. O estudo regional ou local nos permite estabelecer relações de estudo entre o 

regional/local e o nacional, ampliando a compreensão de determinados momentos dessas 

sociedades com o que ocorre fora desses âmbitos, bem como compreender como se dá o 

processo de construção de territórios dentro de um dado espaço social. 

O estudo do regional, ao focalizar o peculiar, redimensionaria a análise 

do nacional, que ressalta as identidades e semelhanças, enquanto o 

conhecimento do regional e do local insistira na diferença e diversidade, 

focalizando o indivíduo no seu meio sócio-cultural, político e geo-

ambiental, na interação com os grupos sociais em todas as extensões, 

alcançando vencidos e vencedores, dominados, conectando o individual 

com o social.113 

 

Raphael Samuel (1989) destaca que a História local “dá ao historiador uma idéia 

mais imediata do passado”, podendo ter em vários lugares da cidade os “ecos” dela “ler 

o seu grafite nas paredes, seguir as pegadas no campo”, diz nos ainda que a história local 

é carregada da força popular, ou seja, as pessoas estão constantemente relacionando fatos 

dos locais onde moram e viveram seus antepassados. E ainda questiona: “Por que, será, 

então, que tanta História Local, embora escrita com trabalho de amor, é tão repetitiva e 

sem vida? ” Uma das razões seria a pouca variação de documentos de um lugar para outro 

e que os mesmos se restringem aos atos dos governos locais, outra situação é que os 

documentos de família são sempre limitadores.114 

 E mais, na tentativa de compreender a partir de evidências visuais, os 

historiadores têm muitas vezes desviado a atenção das pessoas para o local. E nesse 

sentido, nos apresentam duas concepções ainda presentes no trabalho do historiador ou 

professor, qual seja, a abordagem da história local, considerando a cidade como “entidade 

distinta e separada”, fenômeno único, conjunto cultural com periodização própria; e os 

documentos tomados pelo valor que supostamente, encerrariam em mesmo.115 O autor 

                                                           
112 Idem. p.169 
113 NEVES, Erivaldo Fagundes. História Regional e Local no Brasil: fontes e métodos da pesquisa 

histórica regional e local. Feira de Santana/ Salvador: UEFS/ed. Arcádia,2002, p.89. 
114 SAMUEL, Raphael. Documentação - História Local e História Oral. In: Revista Brasileira de História, 

v.9, 219-243, 1989, p.220. 
115 Idem. SAMUEL, Raphael. pp.2020-229. 
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indica que para fugir desse perigo, além de, em relação as fontes consultadas, estar atento 

aos silêncios e as omissões da documentação escrita, é necessário que o pesquisador: 

[...] ao invés de considerar a localidade por si mesma como objeto 

de pesquisa, o historiador poderá escolher como ponto de partida 

algum elemento da vida que seja, por si só, limitado tanto em 

tempo como em espaço, mas usado como uma janela para o 

mundo.116 

 

Selva Guimarães Fonseca (2006) explicita que o meio que vivemos traz marcas 

do passado e do presente, e que o local e o cotidiano como lugares de memória, são 

importantes possibilidades educativas e formativas e defende a inserção os estudos de 

história local na educação básica como obrigatória, pois o cotidiano e o local dos 

estudantes são constitutivos essenciais das dimensões do viver, podendo esses ser 

“problematizados, tematizados e explorados no dia a dia da sala de aula, com criatividade, 

a partir de diferentes situações, fontes e linguagens”.117 A autora ainda salienta que, 

quanto às dificuldades do trabalho com história local, ela percebe que está na excessiva 

fragmentação dos espaços, tempos e problemas, o que dificulta a compreensão dos alunos, 

e para resolver essa situação, sugere que o professor, em suas aulas, tenha como ação 

pedagógica  

[...] trabalhar a singularidade e universalidade dos problemas sociais de 

nossas cidades quando comparamos um bairro de periferia das grandes 

cidades mineiras com um bairro das cidades de outros países da 

América, Ásia ou África. O trabalho pedagógico em sala de aula pode 

contribuir para melhor inserção dos alunos na comunidade, 

identificando seus problemas, suas características, as mudanças e 

permanência do local, a construção de identidade, da cultura, a 

participação dos sujeitos, suas inserções e relações como o Brasil e o 

Mundo.118 

 

Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli (2004) destacam também que ao 

propor um trabalho com história local ou regional, existem algumas questões que devem 

ser levadas em consideração, buscando uma maneira de fazer e pensar História, nos 

termos de aprendizagem e concepções,119 quais sejam: 

                                                           
116 Ibidem, p.229. 
117 FONSECA, Selva Guimarães. História local e fontes orais: uma reflexão.... In: Revista História Oral, 

v.9, 125-141, 2006, p.132. 
118 Idem, FONSECA, Selva Guimarães. p.134. 
119 SCHMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar história. São Paulo: Scipione, 2004, 

p.112. 
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Em primeiro lugar é importante observar que uma realidade local não 

contém, em si mesma, a chave de sua própria explicação, pois os 

problemas culturais, políticos, econômicos e sociais de uma localidade 

explicam-se, também, pela relação com outras localidades, outros 

países e, até mesmo, processos históricos mais amplos. Em segundo 

lugar, ao propor o ensino de história local como indicador da construção 

de identidade, não se pode esquecer de que, no atual processo de 

mundialização, é importante que a construção de identidade tenha 

marcos de referência relacionais, que devem ser conhecidos e situados, 

como local, o nacional, o latino americano, o ocidental e o mundial.120 

 

Assim, destacam a importância da abordagem no ensino de história no sentido de 

aproximar o estudante para a construção e compreensão do conhecimento histórico, 

articulando com os interesses dos estudantes e garantindo uma melhor apropriação desse 

conhecimento: 

[...]suas aproximações cognitivas, suas experiências culturais e com a 

possibilidade de desenvolver atividades diretamente vinculadas a vida 

cotidiana. Como estratégia de aprendizagem, a história local pode 

garantir uma melhor apropriação do conhecimento histórico baseado 

nos recortes selecionados do conteúdo, os quais serão integrados no 

conjunto do conhecimento.121 

 

Além disso, complementando, a professora Circe Bittencourt traz um alerta 

quanto ao uso da História local em sala de aula e nesse aspecto salienta:  

A história local pode simplesmente reproduzir a história do poder local 

e das classes dominantes, caso se limite a fazer os alunos conhecerem 

nomes de personagens políticos de outras épocas, destacando vida e 

obra de antigos prefeitos e demais autoridades.122  

 

E, para se evitar isso, acrescenta que se faz necessário uma abordagem que leve 

em consideração os vínculos com a memória familiar, o trabalho, migrações (um dos 

pontos fundamentais a se discutir), etc.123 Assim, esse trabalho se encaminha para evitar 

esses riscos e outros, pois sabemos que é um caminho possível o ensino de história 

regional e local, para que os estudantes compreendam-se enquanto parte dessa sociedade 

que está em constantes mudanças e permanências. 

                                                           
120 Idem, SCHMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. p.112. 
121 Ibidem, p.112 
122 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2009, p.169. 
123 Idem, BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. p.169 



55 
 

Assim, pensar em como o ensino de História, sob a perspectiva local/ regional, 

poderia estar impactando na prática docente, com o fim de avançar as tendências 

consideradas tradicionais, implica refletir que história é a história local/ regional. Essa 

reflexão inicial se faz necessária porque o próprio sentido de História Local coloca os 

pesquisadores diante de questões complexas a serem melhores pensadas na correlação 

que estabelece com o campo da historiografia e como se apresenta na atualidade. 

Portanto, destacamos importância do papel do professor na aplicação desta 

metodologia. O fundamental é tornar nossas aulas mais prazerosas, levando os alunos a 

perceber que sua própria vida já é uma grande história, e que o conhecimento histórico 

não é inquestionável, independentemente de qualquer aspecto social, político, econômico 

e cultural. 
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CAPÍTULO 2: PATRIMÔNIO CULTURAL EM MATO GROSSO E O ENSINO 

DE HISTÓRIA 

 

As crateras foram abertas causando perdas 

irreparáveis em quase todo território mato 

grossense. Entretanto, hoje, graças a percepção 

da ambiência urbana setecentista em Cuiabá e 

Mato Grosso, trabalhos de pesquisa são 

produzidos, demostrando a significação desses 

espaços constitutivos de memória.124  

 

1.4 CONTEXTUALIZANDO O PATRIMÔNIO CULTURAL DE MATO GROSSO 

E DE RONDONÓPOLIS-MT 

 

1.4.1 O Patrimônio Cultural de Mato Grosso 

 

O Estado de Mato Grosso, localizado geograficamente no Centro-Oeste brasileiro, 

possui um vasto território de 903.202,446 km², com uma população estimada, em 2017, 

de 3.344.544 milhões de pessoas, além de estar em área fronteiriça com a Bolívia e de 

divisa com os seguintes Estados brasileiros: Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás 

e Mato Grosso do Sul.125 Tem sua história marcada pela presença de diversas etnias 

indígenas como os Xavantes, Pareci, Bororo, Terena, Bakairy, Guarani, Paiaguás, 

Guaicurus e entre outros, que estiveram desenvolvendo suas sociedades nesse espaço até 

a chegada dos bandeirantes paulistas, o que provocou a diminuição e até a extinção de 

algumas delas, o que ocorre até o momento por outras situações, principalmente por 

conflitos de territórios. 

Conforme afirma a historiadora Elizabeth Madureira Siqueira (2012), em meados 

do século XVII, dá-se início a colonização na região Centro-Oeste do Brasil através das 

bandeiras que partiam de São Paulo, motivados pela procura de pedras preciosas e o 

aprisionamento de índios para os vender como escravos. Assim, os bandeirantes 

avançaram em terras para além do Tratado de Tordesilhas, chegando no território que 

hoje se constitui como mato-grossense. No período ente os anos de 1673 e 1682, os 

                                                           
124 LACERDA, Leila Borges de. Patrimônio histórico-cultural de Mato Grosso: bens edificados 

tombados pelo Estado e União. Cuiabá – MT: Entrelinhas, 2008, p.14. 
125 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Panorama do Estado de Mato Grosso. 2010. 

Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/panorama Acesso em: 27 de jan. de 2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/panorama
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bandeirantes paulistas Manuel de Campos Bicudo e Bartolomeu Bueno da Silva 

estiveram em um local dando o nome de São Gonçalo, na confluência dos rios Coxipó-

Mirim e o Cuiabá, e posteriormente outro bandeirante Antônio Pires teria chegado ao 

mesmo local no ano de 1717, rebatizado lugar de São Gonçalo Velho, onde tiveram 

contato com os índios bororos e levado muitos deles aprisionados. Contudo, a efetividade 

da exploração de minas em terras mato-grossenses se dá a partir do ano de 1719 com 

Pascoal Moreira Cabral, que ao socorrer a bandeira de Antônio Pires de Campos e 

conseguir vencer os índios,126 como pode se observar: 

[...] resolveram seguir para o Arraial de São Gonçalo Velho, ou Aldeia 

Velha, onde haviam deixado alguns homens acampados. Logo após 

uma das refeições, alguns integrantes dessa bandeira, lavando pratos 

nesse rio (Coxipó-Mirim), encontraram, casualmente, pepitas de ouro. 

Estavam descobertas as minas em território mato-grossense (1719).127 

 

E também um segundo momento, que estimula ainda mais a procura por metais 

preciosos e o estabelecimento da região de Cuiabá: 

Em outubro de 1722, dois índios que trabalhavam para Miguel Sutil 

saíram em busca de mel e encontraram grande quantidade de ouro, em 

granetes, no leito do córrego da Prainha, próximo ao local onde hoje se 

encontra a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e suas 

proximidades. No mesmo ano levantaram uma igreja coberta de palha, 

sob invocação do Senhor Bom jesus de Cuiabá, e os negros uma capela 

a São Benedito. Esta é a origem da atual Cuiabá.128  

 

A partir desses achados se dá todo o procedimento da Coroa Portuguesa em 

empreender sua marcha em direção a essas terras, com o envio de mais bandeiras, e a 

instituição de pessoas para administrar o espaço, bem como o estabelecimento de toda 

uma estrutura administrativa a fim de não deixar escapar nada dessa exploração aurífera. 

Com o tempo é criada a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá (1727), iniciando a 

doação de sesmarias para alguns que a Coroa Portuguesa considerasse para serem 

proprietários das terras. Com isso, muitos outros espaços foram se constituindo para além 

de Cuiabá, com objetivo de encontrar ouro e de fixar limites por conta da distância.  

                                                           
126 SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato Grosso: Da ancestralidade aos dias atuais. 

Cuiabá-MT: Entrelinhas, 2002, p.30. 
127 Idem, p.30 
128 CONTE, Claudio Quoos; FREIRE, Marcus Vinicius de Lamonica. Centro Histórico de Cuiabá. 

Cuiabá- MT: Entrelinhas, 2005, p.23. 
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Determina-se a fundação da nova Capitania: a de Mato Grosso no ano de 1748, tendo 

como primeiro governador um nobre lusitano: D. Antônio Rolim de Moura, e o 

estabelecimento da primeira capital em região fronteiriça no Vale do rio Guaporé, com o 

nome de Vila Bela da Santíssima Trindade, fundada em 1752, pois ainda não existia, mas 

havia a planta para sua criação.129  

No ano de 1818, o governador nomeado para governar Mato Grosso, Francisco de 

Paula Magessi de Carvalho inicia o processo de transferência da capital para Cuiabá, 

transformando-a em cidade, conquanto sua transferência oficial ocorre somente em 1835, 

pois considerava que Cuiabá necessitava estar em melhores condições para ser uma 

Capital.130  Com isso ocorre diversas melhorias na urbanização da cidade: 

Uma série de melhorias urbanas começa a acontecer. Em 1836, é feita 

a primeira canalização do córrego Prainha, que havia sido revolvido no 

início do arraial com o garimpo. Em 1839, algumas ruas centrais 

passam a ser iluminadas com lampiões a base de óleo de mamona. Na 

década de 1860, quase todas ruas estão calçadas com pedra-cristal, com 

o caimento para o meio, como era de costume na época.131 

 

 Entretanto, o desenvolvimento da região ainda é lento se comparado as outras 

regiões do país, e ainda se tem um agravante, que foi a Guerra do Paraguai (1864-1870), 

ocorrendo várias invasões nas cidades de Mato Grosso, que não podemos esquecer, 

abrangia também o território do atual Mato Grosso do Sul, trazendo consequências na 

área da saúde como as epidemias de varíola. Todavia, após esse período e com a abertura 

da navegação pelas bacias dos rios do Prata, o estado volta a ter um razoável 

desenvolvimento, excepcionalmente com a vinda dos imigrantes introduzindo   costumes 

e até mesmo influenciando nas construções, como é o caso dos italianos.132 

Nesse aspecto, cabe aqui atentarmos para a participação dos italianos na 

arquitetura cuiabana, o que é retratado pela historiadora Cristiane Thaís do Amaral 

Cerzósimo Gomes, em seu livro Viveres, fazeres e experiências dos italianos na cidade 

de Cuiabá – 1890-1930,  que destaca os irmãos João e José Sardi, que procuraram trazer 

                                                           
129 SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato Grosso: Da ancestralidade aos dias atuais. 

Cuiabá-MT: Entrelinhas, 2002, p.36-46. 
130 Idem, p.74. 
131 CONTE, Claudio Quoos; FREIRE, Marcus Vinicius de Lamonica. Centro Histórico de Cuiabá. 

Cuiabá- MT: Entrelinhas, 2005, p.24. 
132 SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato Grosso: Da ancestralidade aos dias atuais. 

Cuiabá-MT: Entrelinhas, 2002, p.96-102. 
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um estilo europeu nas fachadas do comércio e das casas, incluindo colunas e capitéis 

romanos, assim como as platibandas que contorna as edificações, camuflando o telhado,  

Com arte e criatividade, foram aos poucos modificando e eliminando 

os beirais e introduzindo as platibandas, dando novas formas e 

contornos as fachadas das casas e sobrados da cidade. [...] trazendo à 

tona novos gostos, percepções, estéticas, formas de dar e ver interesses 

e valores referentes aos hábitos de bem morar [...]. 133 

 

Isso pode ser presenciando em várias lojas e casas na parte central da cidade, 

algumas que pertenceram a italianos e outras de pessoas que permitiram os arquitetos e 

construtores realizarem tais ações. E um comércio bem interessante para se perceber isso 

é a Casa Orlando, local que funcionou como comércio dedicado a uma diversidade de 

mercadorias, dividindo o seu interior para melhor atender os clientes, assim como outras 

casas comerciais localizadas no atual centro histórico de Cuiabá.134  

Por mais que a navegação pelo rio do Prata tivesse sido um importante canal de 

comunicação para o Estado e que trouxe participação dos italianos e outros migrantes no 

desenvolvimento da região, a questão das distâncias ainda afetava a região pelo fato da 

ausência de caminhos por terra, ou seja, estradas para ligação com os grandes centros do 

país, isso só veio a melhorar  após a década de 1930, quando as ligações por rodovias 

entre os Estados de Goiás e São Paulo trouxeram novas possibilidades para o crescimento 

econômico, social e cultural da região.  

Com efeito, o que se pode visualizar é que Mato Grosso, para além de Cuiabá, é 

marcado por diversos conflitos, relações sociais, culturais e de poder, que ao longo dos 

anos foi se estabelecendo e assim influenciando, seja na arquitetura, seja nas diversas 

manifestações culturais, e com isso, mantendo a memória do estado. Cabe ressaltar que 

não é objetivo do trabalho detalhar as manifestações culturais e bens culturais existentes 

no estado nem trazer seu histórico, bem como de suas regiões, mas apenas uma pincelada 

sobre a colonização e o caminhar inicial da região para que sejam observadas as memórias 

que ainda permanecem. 

A questão do Patrimônio Cultural é marcada por “...diferentes atores sociais, 

encarnando diferentes memórias, poderes, preservações, resistências, esquecimentos e 

                                                           
133 GOMES, Cristiane Thais do Amaral Cerzósimo. Viveres, fazeres e experiências dos italianos na 

cidade de Cuiabá. Cuiabá: Entrelinhas: EdUFMT, 2005, p.67-68. 
134 Idem, 58-67. 
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destruições.”135  Nesse sentido, o que mais é retratado como Patrimônio Histórico de Mato 

Grosso, não destoando do que aconteceu em outros estados, se caracteriza pela presença 

do tombamento das construções, ou seja, bens materiais e muitos deles que representam 

o poder, “...edificações públicas e eclesiásticas, destacam e historicizam a cultura e a 

memória de um determinado grupo social, desconsiderando os outros segmentos da 

sociedade.”136 E, posteriormente, algumas outras com referências a outras manifestações 

ainda presentes na sociedade, incluindo imateriais e naturais. 

Por conseguinte, muitas foram as relações de conflito entre memória e 

esquecimento. De acordo com a pesquisadora Leila Borges de Lacerda (2008), era 

predominante no Estado de Mato Grosso a ideia de que não havia patrimônio a se 

preservar. 

Em Mato Grosso, concomitantemente ao processo que culminou na 

criação do Sphan pelo governo federal, alguns intelectuais discutiram a 

questão do patrimônio cultural de seu Estado sem nada fazer, alegando 

que o patrimônio cultural mato-grossense não existia porque esta era 

uma sociedade construída por paulistas-bandeirantes. Portanto nada 

digno de preservação. Assim os discursos de intelectuais e historiadores 

cristalizaram uma memória hegemônica: a não existência de 

documentos-monumentos dignos de preservação em Cuiabá, e, 

consequentemente, no Estado.137  

 

E isso é bem notório, principalmente com o avanço dos projetos de urbanização, 

em que ocorreu a demolição de alguns espaços de memória: 

Em Cuiabá, a capital do Estado de Mato Grosso, como em muitas 

cidades brasileiras, ocorreram ações destrutivas, e foi a partir dos anos 

sessenta do século passado (século XX), que os projetos de urbanização 

passaram a implicar, fundamentalmente, em intervenções em larga 

escala no tecido secular das partes mais adensadas da cidade, 

contribuindo para a destruição de parte do seu patrimônio.138  

 

Desta forma, esse processo de urbanização traz modificações e em muitos casos 

impede a preservação da memória, principalmente das que não são de interesse de quem 

está no poder, e isso é uma constante nas outras cidades do Estado de Mato Grosso, ainda 

                                                           
135 CHAGAS, Mário. O pai de Macunaíma e o patrimônio espiritual. In ABREU, Regina; CHAGAS, Mário. 

(orgs.). Memória e Patrimônio: ensaio contemporâneos. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009, p.98-109, 

p.109. 
136 LACERDA, Leila Borges de. Patrimônio histórico-cultural de Mato Grosso: bens edificados 

tombados pelo Estado e União. Cuiabá – MT: Entrelinhas, 2008, p.27. 
137 Idem, p.27. 
138 Ibidem, p.25. 
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que de alguma maneira, por meio de alguns grupos, procura preservar, através do 

tombamento o Patrimônio Cultural, seja o edificado, seja os das práticas religiosas e/ou 

populares, quando lhes convém ou é de interesse do poder público. 

No Brasil a preocupação com a preservação do Patrimônio é algo muito recente, 

e no estado de Mato Grosso, ainda mais. De acordo com Claudio Conte e Marcus Freire, 

a partir da década de 1980, no estado começa a se observar uma consciência 

preservacionista local e a busca em manter o Centro Histórico com um tombamento 

provisório municipal da área central, em 1985 e do bairro do Porto, em 1987 e, 

consequentemente, em nível federal da área central, o tombamento é homologado no ano 

de novembro de 1992.139  

Para termos uma ideia dos bens materiais tombados no Estado de Mato Grosso, 

conforme os registros do IPHAN-MT (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional de Mato Grosso), segue: 

O primeiro bem tombado pelo Iphan em Mato Grosso foi a Igreja de 

Santana do Sacramento, na Chapada dos Guimarães, em 1957. 

Localizada ao norte de Cuiabá, a cidade foi fundada como aldeamento 

jesuítico em 1751, mas a igreja só foi construída, em taipa de pilão, 

depois da expulsão dos padres, em 1779.   Em 1988, o Iphan tombou as 

ruínas da Igreja Matriz da Santíssima Trindade e o Palácio dos Capitães 

Generais, edificações de Vila Bela da Santíssima Trindade, a antiga 

capital da Província de Mato Grosso.140  

 

No entanto, para além desses, outros bens materiais foram tombados no estado de 

Mato Grosso, assim como os naturais e imateriais. “A lista de bens tombados/registrados 

pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Mato Grosso contém 107 bens, sendo 102 

materiais e 05 imateriais distribuídos em 33 municípios e 02 distritos. ” 141 Entre esses 

bens materiais e imateriais tombados/registrado no Estado, a maioria se encontra 

concentrada em Cuiabá e Cárceres, outros, em pequenas proporções, nos municípios, 

existindo ainda outros em processo, como é o caso dos existentes na cidade de 

Rondonópolis. 

Dentre os bens materiais no Estado, podemos destacar, apenas como registro, 

alguns em suas diversas localidades, excetuando Cuiabá e Cáceres que possuem vários 

                                                           
139 CONTE, Claudio Quoos; FREIRE, Marcus Vinicius de Lamonica. Centro Histórico de Cuiabá. 

Cuiabá- MT: Entrelinhas, 2005, p.25. 
140 IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Patrimônio Material de Mato Grosso. 

Disponível em: www.portal.iphan.gov.br. Acesso em: 10 fev. 2018. 
141 SEC - Secretaria de Cultural de Mato Grosso. Bens tombados. Disponível em: 

http://www.cultura.mt.gov.br/-/imoveis-tombados. Acesso em: 02 de fev. de 2018. 
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bens tombados entre eclesiásticos e públicos e alguns particulares, não sendo possível 

elencar todos - Cuiabá: Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Cuiabá – 

(1730), Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá (1722), Igreja do Senhor dos 

Passos (1792), Casa Layara (final do séc. XIX), Casa Orlando (1873), Palácio da 

Instrução (1914), Casa Barão de Melgaço (1802), Cemitério da Piedade (1828), Liceu 

Cuiabanos (1879), entre outros. Cáceres: Casa Rosada (1923), Catedral de São Luiz e 

Cáceres (1919) Casa Comercial José Dulce & Cia (1893), Marco de Jauru (1750), 

Fazenda Jacobina (1769), Fazenda Descalvados (1874). Em Várzea Grande: Igreja de 

Nossa Senhora da Guia, (1890/1892), Igreja de Nossa Senhora da Conceição (1906), 

Acorizal: Casario colonial (séc. XIX) Estação Telegráfica (séc. XX); Santo Antônio do 

Leverger: Usina de Itaicy (início do séc. XX), cadeia pública (séc. XIX); Barão de 

Melgaço: Comunidade de Piúva (séc. XVIII), Casa de pau-a-pique (séc. XVIII); 

Chapada dos Guimarães: Igreja de Sant’Ana do Sacramento (1779); Diamantino: 

Casario Colonial (séc. XVIII)  Igreja Matriz (1820), Casa Canônica (séc. XX); Poxoréu: 

Centro Histórico (séc. XX), Farmácia São Pedro (séc. XX); Porto Esperidião: Estação 

Telegráfica, (1906); Vila Bela da Santíssima Trindade: Centro Histórico (séc. XVIII) 

Ruinas Igreja Matriz (séc. XVIII), Palácio dos Capitães Generais, (séc. XVIII), Arraial 

de São Francisco Xavier (séc. XVIII); Poconé: Centro Histórico (séc. XVIII) Igreja 

Matriz Nossa Senhora do Rosário (séc. XVIII), Casarão da Cotia (séc. XVIII); Nossa 

Senhora do Livramento:  Relógio da Fonte Pública (1940); São Felix do Araguaia: 

Murais da Libertação (1977/2011); Mirassol D’Oeste: Clube recreativo Bandeirantes 

(1974), e outros espalhados pelo Estado de Mato Grosso.142  

Já em relação aos Imateriais são, as Celebrações: Festa de São Benedito, 

(Cuiabá), Festança de Vila Bela – Festa do Divino, Congo, Chorado, Festa do Glorioso 

São Benedito e Peregrinação da Esmola do Divino, (Vila Bela da Santíssima Trindade) 

Cavalhada (Poconé), Festa de Sant’Ana (Chapada dos Guimarães), Ritual Bororo; 

Corrida da Tora de Buriti- Xavante, Formas de Expressão: Siriri, Cururu, Mito do 

Minhocão,  (Cuiabá), Dança do Congo (Livramento), Dança dos Mascarados (Poconé), 

Futebol de Cabeça Pareci,  Pintura Corporal Xavante, e os Modos de Fazer:  Viola de 
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Cocho, (MT/MS) Cerâmica de São Gonçalo, rede cuiabana (Cuiabá) Guaraná Ralado 

(Cuiabá, Cáceres e Poconé), Arte Plumária Rikbatsa (etnia Rikbatsa - norte de MT).143 

Nesse sentido, podemos perceber que entre os bens materiais há no estado a 

prevalência dos de ordem eclesiástica e pública e poucos ainda de particulares, 

necessitando de uma atenção maior aos municípios que precisam de verbas para 

manutenção das memórias da cidade, do contrário, a urbanização levará ao esquecimento 

os que ainda permanecem e poderiam contribuir para compreender a formação da cidade 

e até mesmo do estado. Quanto aos imateriais, são ainda mais dignos de atenção, pois 

como podemos observar, poucos foram registrados, no entanto, existem vários que são 

importantes no estado e são conhecidos, mas ainda outros que não são tão conhecidos, 

mas que existem e fazem parte de determinadas comunidades. 

 

1.4.2 O Patrimônio Cultural de Rondonópolis-MT 

 

A cidade de Rondonópolis, situada na região sudoeste do estado de Mato Grosso, 

com uma população estimada, no ano de 2017, em 222.316 mil pessoas144, possui sua 

história marcada pela experiência dos povos Bororos na região, que datam de seis mil 

anos atrás, no sítio arqueológico Ferraz Egreja, localizado na fazenda Basso, e outros 

espaços que possibilitaram desenvolverem sua cultura, e mesmo com as contínuas 

invasões, ainda mantém em espaço menor suas tradições. Marca-se também pela presença 

do exército no final do século XIX e do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon com 

suas expedições telegráficas passando pela região, que vai ser uma constante no processo 

de povoação. 145 

De acordo com a Luci Léa Lopes Martins Tesoro (1993), em seu livro: 

Rondonópolis-MT: um entroncamento de mão única, a povoação efetiva do lugar onde se 

constitui o perímetro urbano de Rondonópolis, ou melhor, do Rio Vermelho (primeiro 

nome do povoado), inicia-se por volta de 1902 com a Família de Manoel Rodrigues dos 

                                                           
143 ARIANO, Heloisa Afonso; TAMASO, Izabela; BERTOLOTO, José Serafim; PRESOTTI, Thereza 

Martha Borges. Exposição Patrimônio Imaterial de Mato-Grossense. UFMT: Cuiabá, 2011, p.5-15. 
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Santos, vinda de Goiás, seguindo após eles, vários outros parentes para região. Em 1915, 

por decreto nº. 395, assinado pelo então presidente do estado Dr. Joaquim da Costa 

Marques, se estabelece o povoado do Rio Vermelho, no dia 10 de agosto. Em 1918 é 

elevada à condição de Arraial e o nome muda para Rondonópolis e em 1920 para Distrito 

de Santo Antônio do Leverger, transformações essas que favorecem o crescimento e 

desenvolvimento da região naquele período.146  

Todavia, como nos afirma Laci Maria Araújo Alves, em seu livro História da 

Educação em Rondonópolis, devido a problemas locais e o aparecimento de pedras 

preciosas na cidade de Poxoréu, há o esvaziamento da região de Rondonópolis: 

[...] a insalubridade provocada pelas enchentes e epidemias, carência de 

atendimento médico e de medicamentos, dificuldades para compra de 

alimentos de primeira necessidade, desentendimentos entre os próprios 

moradores, além de garimpos de diamantes aberto na região de Poxoréu 

(1924) provocou um processo de esvaziamento da localidade. Por essa 

razão, ela viria a ser distrito da vizinha Poxoréu, recém emancipada em 

1938.147  

 

Com a denominada “Marcha para Oeste”, proposta pelo governo de Getúlio 

Vargas, em 1937, com a “ocupação dos espaços vazios” e a diminuição de achados 

auríferos em Poxoréu, há a retomada do crescimento de Rondonópolis e a partir do ano 

de 1947 e a vinda de diversos grupos das diferentes regiões do Brasil.148 E em 10 de 

dezembro de 1953 ocorre a sua emancipação e daí por diante se percebe muitas outras 

mudanças que proporcionaram à ela, tornar-se a 3ª maior cidade do estado de Mato 

Grosso: 

Em virtude da expansão da fronteira agrícola, aliada a construção ou 

melhoria das estradas e à propaganda estatal das colônias agrícolas, 

Rondonópolis passou a receber constantes fluxos migratórios, 

provenientes de outras regiões do Brasil (nordestinos, paulistas, 

goianos, mineiros, sulistas) e de outros países (libaneses, sírios, 

japoneses). Homens, mulheres e crianças, que, partindo de sua terra 

natal, buscariam nesta região o sonho da terra prometida e da riqueza.149  
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Ao fazer seu estudo sobre a História de Rondonópolis nas décadas de 1950 e 1960, 

Luci Léa observa na fala de seus entrevistados que alguns espaços faziam parte do que 

ela denominou de “mapa afetivo da cidade” para essas pessoas: 

A feira, como a famosa mangueira (cortada por Luthero para fazer 

passar a avenida), compõem alguns lugares evocados que forma o 

“mapa afetivo da cidade”. Outros pontos são os seguintes: os prédios 

considerados “sensação da época”, como o Cinema Meridional (onde 

está o Pão Gostoso), a Matriz, o Banco do Brasil; o Bar do Dário e A 

Barbarela( bar e restaurante); a balsa de travessia; as lanchas que 

comercializavam no rio Vermelho; a Câmara Municipal; o prédio do 

Correio Velho; a pensão do Cuia; o parque de Exposições da Vila 

Operária; as pedreiras do Arareau; as praias do rio Vermelho; o 

campinho de bola no local do EEMOP; as corredeiras de água da região 

da Rodoviária, onde se agrupavam muitas lavadeiras, etc.150  

 

Assim, a memória vai, em certa medida, sendo um fator essencial para que possa 

se compreender os meandros das experiências cotidianas vivenciadas por esses pioneiros. 

Entretanto, diante do desenvolvimento econômico e social da cidade de Rondonópolis e 

a sua crescente modernização, em que o “moderno” toma lugar do “antigo”, muitos desses 

lugares de memória vão se perdendo sem ao menos ter registro e discussões sobre eles, 

tornando-os, de certa forma, uma “cidade sem memória” ou de memórias específicas que 

sobrepunham as outras.  

Portanto, como ocorreu na capital mato-grossense, Cuiabá, se notou aqui a 

constante falta de preocupação dos entes públicos em relação ao patrimônio histórico e 

cultural, constando apenas alguns casos que ocorreram movimentos nesse sentido, como 

a criação da lei de n.º 1038 de 23 de Junho de 1987, que estabelece normas para 

preservação do Patrimônio Cultural de Rondonópolis e do decreto n.º 2098 de 19 de 

Agosto de 1987, que estabelece normas de proteção e preservação do Patrimônio Cultural 

de Rondonópolis: 

I – Todo bem ou conjunto de bens móveis e imóveis edificados ou não, 

existentes em seu território que pelo seu valor histórico, arqueológico, 

etnográfico, paleográfico, bibliográfico, artístico, paisagístico, 

arquitetônico ou urbano, seja de interesse público conservar e proteger. 

I – Toda manifestação cultural que possua característica própria, local 

ou regional, já consolidada, a fim de salvaguardá-la com toda a riqueza 
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de sua autenticidade, como documento vivo e dinâmico da comunidade 

Rondonópolitana.151  

Houve também, nesse período, a tentativa de se criar um centro histórico, com um 

tombamento provisório de um determinado perímetro da zona urbana da cidade, como 

consta no Decreto de nº. 2131 de 20 de outubro de 1987: 

I – Área PH/ROO/87 compreendida pelo perímetro que tem como ponto 

de partida a rua D. Pedro II – (Ponte do Córrego Arareal margem 

direita), segue até encontrar a Igreja Santa Cruz contornando-a, segue 

por esta até a Rua Rio Branco, segue por esta até a Rua Otávio Pitaluga, 

segue por esta a Rua Raimundo de Matos, segue por esta pelo Lote nº   

(córrego do Patrimônio), segue por este até a margem direita do Rio 

Vermelho, segue por este até o córrego Arareal que tem o encontro com 

o referido rio as margens direita – indo até a Rua D. Pedro II fechando 

assim o perímetro, que será subdividido em duas respectivas áreas: pela 

Rua Fernando Correia da Costa, sendo elas: PH/ROO/ 87 – A. 

PH/ROO/87 – B.152 

 

No entanto, mesmo com essas legislações, ainda não houve um real interesse nesse 

sentido, constando apenas algumas reações, como o tombamento da antiga Prefeitura e 

Câmara Municipal e atual Museu Rosa Bororo e restauração do Casario (um conjunto de 

casas, local onde se dá início ao povoamento), mas sem algo mais efetivo quanto aos 

outros lugares de memória: 

Rondonópolis se apresenta hoje como uma cidade sexagenária, repleta 

de lugares de memória, mas pouco conhecida por grande parte da 

população que, conforme analisa Pierre Nora, circula pelas ruas sem 

perceber a riqueza escondida em suas ruas e arquiteturas. É necessário 

olhar além do visível para encontrar o sentido em tais lugares [...].153  

 

Nesse aspecto, se observa que as relações de poder se fazem presente, até mesmo 

no esquecimento, pois conflitos estão presentes ao retratar a memória. Sabe-se que ao 

pensar o lugar enquanto espaço de memória, é necessário ter a compreensão de que os 

mesmos fazem parte de toda uma vinculação de famílias e de migrações que ocorreram e 

ocorrem, e que as vezes não interessa a grupos no presente. Fazer essas discussões no 

espaço escolar ou fora dele é imprescindível, pois é um espaço que sintetiza um pouco a 
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sociedade, onde os estudantes fazem parte desse processo, e não sendo estimulado a 

pensar o lugar, ele vai sendo esquecido ou sobreposto por outro que talvez nem tenha tido 

tanta importância. 

Assim, nos cabe aqui partir de alguns aspectos materiais e imateriais elencados 

por Jocenaide Maria Rosseto Silva, em um levantamento feito no ano de 2011, com 

diversos segmentos da sociedade, em que fora apresentada essa relação. Comecemos pelo 

Patrimônio material, ainda que tenha somente um bem com tombamento reconhecido, e 

só em nível municipal – Museu Rosa Bororo, contudo na cidade ainda temos outros que 

precisam da devida atenção, que foram elencados na categoria Lugar: Lugares de 

memória: Museu Rosa Bororo, Sala de Memória da Diocese, Casa da Memória Japonesa, 

Memorial Moisés Cury, Museu etnográfico Seriema, Museu do Campus Universitário de 

Rondonópolis (UFMT), Memorial Marechal Rondon e Centro Cultural José Sobrinho; 

Arquivos e Documentação: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros 

NDHOC/HIS/ICHS/UFMT154, Arquivo Público da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis, Núcleo de Arqueologia HIS/ICHS/UFMT; Igrejas: Igreja Matriz Sagrado 

Coração de Jesus, Igreja Batista, Santuário Nossa Senhora Aparecida, Igreja do Birro 

(construída com o material retirado da antiga Matriz), Igreja da Comunidade Três Pontes; 

Edificações diversas: Casario Marechal Rondon, Casa do campo de pouso, 1º Cinema 

na Av. Mal. Rondon, 2º Cinema Av. Cuiabá, 3º Cinema Av. Amazonas, Prédio do antigo 

Correio, Cais; Praças e Parques: Praça Brasil, Praça dos Carreiros, Praça da Saudade, 

Parque de Exposição (Vila Operária), Coreto da Praça Brasil, Carro de Boi da Praça dos 

Carreiros e Ipê Amarela da Praça Brasil; Sítios arqueológicos e recursos naturais: 

Existem 60 sítios registrados no IPHAN e localizados na RPPN-Parque Ecológico João 

Basso, Cidade de Pedra RPPN-Parque Ecológico João Basso, Rio Arareau, Rio Vermelho 

e Horto Florestal; Vilas Ruas e Feiras Livres: Feira da Vila Operária, Feira da Vila 

Aurora, Vila Paulista e Av. Mal. Rondon; Instituições de Ensino: Escola Sagrado 

Coração de Jesus; Escola Major Otávio Pitaluga, Quadra da Escola Major Otávio 

Pitaluga, Escola La Salle, Escola Marechal Dutra, CUR /UFMT, Escola Emanuel 

                                                           
154 Esse Núcleo de Documentação é uma sala dentro da UFMT Campus de Rondonópolis, o nome foi uma 

homenagem ao fundador desse Núcleo, Otávio Canavarros, que não está mais no quadro de funcionários, 

mas aposentado. 
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Pinheiro, Escola Dom Wunibaldo; Centros de Tradição: CTG –Centro de Tradições 

Gaúchas, CTN-Centro de Tradições Nordestinas e Clube NIPO brasileiro. 155 

E os destacados como Patrimônio Imateriais, ainda não registrados de forma 

oficial, foram divididos em Celebrações: Religiosas – Festa de São Cristovão (Bairro 

Coophalis), Folia de Reis, Festas Juninas, Festa de São João, Festa de Santo Antônio, 

Festa de São José Operário, Romaria dos Mártires, Grito dos Excluídos, Festa na Igreja 

das Três Pontes e Festa a Nossa Senhora Aparecida; Laicas – Exposul, 7 de Setembro e 

Carnaval; Ritual Étnico – Ritual de Funeral Bororo ; Saberes: Ritos Bororo – caça e 

pesca cerimonial, artefatos,  plumária, moradias, casa dos homens, aldeia, pátio, festa do 

milho, troca de nome, corrida do mano, Língua Bororo e outros. Ofício e Modos de 

Fazer: Gastronomia – Doce de Caju, Espetinho e Tererê; Artesanato – Cerâmica; Arte 

Ritual – Artefatos Bororo; Edificações – Moradia Bororo; Setor Agrícola: Roça de toco 

Bororo; Formas de Expressão: Festa – Cavalgada e Baile do Havaí; Étnica – Plumária 

Bororo, Cantos Bororo e Moradias; Música – Orquestra de viola; Danças – 

Rasqueado.156  

Estes citados são um pouco do que existe, havendo ainda outras possibilidades 

que não foram elencadas, pensado por este grupo de pessoas, propostas que se constituem 

como essenciais para sua preservação e conservação, mas os que foram sistematizados 

desse levantamento, como proposta de Salvaguarda são: 

No caso de Rondonópolis os Bens Culturais indicados são os seguintes: 

na categoria Lugar - o Museu Rosa Bororo, o Coreto da Praça Brasil, o 

Casario Marechal Rondon, a Praça dos Carreiros e a Aldeia e sociedade 

Bororo; na categoria Formas de Expressão – a Cavalgada; na categoria 

Celebrações _ a Festa de São Cristóvão e a Folia de Reis.157 

  

É de se notar que são vários aspectos da cultura rondonopolitana elencados, bem 

como outros que não foram incluídos pelos pesquisadores, mas que se constituem como 

importantes marcos históricos na cidade de Rondonópolis. No entanto, para melhor 

compreensão, os espaços que serão o foco desse trabalho, ainda que não sejam os únicos, 

poderão constituir um possível pontapé inicial para que se discuta e sejam repensados os 

                                                           
155 SILVA, Jocenaide Maria Rossetto. Levantamento dos bens culturais e propostas de ações para 

elaboração dos planos de salvaguarda do patrimônio imaterial de Rondonópolis. Rondonópolis: 2011. 

Disponível em 

<http://api.ning.com/files/gABRu/LEVANTAMENTOEPROPOSTASPARAAGESTODOPATRIMNIOI

MATERIALDERONDONPOLIS.docsl.pdf> acesso 20/02/2018, p.7. 
156 Idem, p.6-7. 
157Ibidem, p.8. 
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outros espaços, e manifestações culturais, que também são objetos de discussões, 

conflitos e que de alguma forma, precisam fazer parte do processo educacional, 

possibilitando aos estudantes a compreensão de como os mesmos são constituídos.  

Assim, de acordo com a proposta de pesquisa, como sugestão para compreender 

um pouco da história da cidade, a partir de alguns espaços de memória, por questão 

temporal selecionamos alguns. Por conseguinte, a partir de historiadores e memorialistas, 

segue o histórico, ainda que breve, de cada espaço: Casario Marechal Rondon, Correio 

Velho, Cine Meridional, Escola Estadual Major Otávio Pitaluga, Praça Brasil, Museu 

Rosa Bororo, Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus e Escola Estadual Sagrado Coração 

de Jesus. 

 

2.1.2.1 Casario Marechal Rondon 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao pensar em começos da cidade de Rondonópolis, um espaço que pode 

contribuir para esse entendimento é o Casario “Marechal Rondon”, anteriormente 

denominado Casario Rio Vermelho ou ainda Vila do Sr. Moisés, que foi se constituindo 

ao longo do tempo como um conjunto de casas às margens do Rio Vermelho. E é 

considerado como um dos marcos iniciais da cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso, 

pois por ali teriam chegado os primeiros migrantes goianos, paulistas, baianos e outros na 

região, sendo também, um espaço de presença marcante dos índios bororos, habitantes da 

região. Conforme Terezinha Cury, filha de Moisés Cury (último dono do Casario), em 

entrevista à pesquisadora Claudean Aparecida Rosalina, afirma que a primeira casa desse 

Figura 1. Casario Marechal Rondon visto de frente - ano de 2018 
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complexo “foi construída em 1930 pelo balseiro Inácio Pereira; era uma casa de pau-a-

pique”, que tinha por objetivo estar mais próximo a balsa.158  

 De acordo com Carmelita Cury, antes da balsa, que fazia a travessia do Rio 

Vermelho, tem-se a construção do Porto em 1920, denominado Porto do Rio Vermelho 

ou 1º de fevereiro (nome dado posteriormente (1923) por Marechal Rondon), que nada 

mais era que um espaço às margens do rio, onde aportava as lanchas, como foi o caso da 

Rosa Borora, Rio Vermelho e da 13 de junho: 

A 1º de Fevereiro de 1920, Rondon enviava para Rondonópolis a 

primeira lancha, a Rosa Borora, que serviria como primeiro meio de 

comunicação, a serviço dos índios residentes na localidade [...] Um ano 

depois,1921, em plena época de cheia, atracava no porto do Rio 

Vermelho, num barranco semiaberto, entre as caudalosas águas a lancha 

13 de junho, trazendo consigo à bordo de seu camarote o “Príncipe dos 

Poetas Matogrossenses” D. Francisco Aquino Correa [...]159  

 

A balsa para travessia de pessoas, animais, e outras coisas que o lugar necessitava 

foi construída em fevereiro de 1926, com madeiras de aroeiras trazidas de Araputanga, 

perto de Corumbá, e o construtor do porto foi Álvaro Feitosa. O primeiro balseiro foi João 

Martiniano de Oliveira. A balsa era uma “espécie de jangada estreita com 3 metros de 

largura por 5 de comprimento. Eram pranchas entre juntadas, seguras por parafusos de 

ferro sobrepostos em quatro canoas ou pequenos barcos.”,160 tornando-se importante 

ponto de referência para os deslocamentos de mudanças, carros de bois, cavalos e pessoas 

e para os negócios, relacionamentos das pessoas, transportes e comunicação.  

Em 1940 a casa, que pertencia ao balseiro Ignácio Pereira, é vendida para o Sr. 

Moisés Cury Mussy, um comerciante viajante, proveniente de São Lourenço de Fátima, 

que usa para residência e aproveitando do local estabelece um “bolicho” (pequeno 

mercado) com secos e molhados e mercadorias diversas e ainda servia como hospedagem 

de pessoas como o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, seu primo.161 Ele 

abastecia o “bolicho” comprando carne de gado de quinze em quinze dias em Poxoréo ou 

em Itiquira, para revender aos clientes do vilarejo e região, e a venda se dava desde anzol, 

                                                           
158 ROSALINA, Claudean Aparecida. O Casario Marechal Rondon: memória, experiências e 

revitalização (1930-2005). (Monografia) Universidade Federal de Mato Grosso – Campus de 

Rondonópolis, 2006, p.10. 
159 CURY, Carmelita. Do Bororo ao Prodoeste. Rondonópolis, 1973, p.53. 
160 Idem, p.64 
161 Ibidem, p.76. 
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sal, rapadura, querosene até arroz e feijão, vendido tanto aos garimpeiros, quanto aos 

índios bororos da região.162   

A partir de 1950, Sr. Moisés começa a construção de casas para alugar, a viajantes 

e até mesmo pessoas que chegavam ao município e não tinham condições de adquirir um 

lote para construir, conseguindo construir a fileira de casas da avenida Marechal Rondon 

até o ano de 1958. O restante da construção que está na Avenida 15 de Novembro veio a 

ser construída somente na década de 1970, tendo em vista o aluguel das casas, devido ao 

crescimento que estava tento a cidade neste período, completando  um total de 24 casas 

simples, feitas de adobe, uma mistura de barro retirado do Rio Vermelho, com estrume 

de vaca, que tinha a função de cimento e o telhado de palha foi substituído por telhas de 

barro e as portas e janelas eram feitas de madeira, não apresentando uma simetria 

específica e o piso que era de barro seco foi trocado por cimento queimado.163 

Nas décadas de 1950 e 1960 há um grande fluxo migratório para região e a 

estrutura urbana começa e se alterar, assim como a emancipação da cidade, em 1953 e a 

construção da ponte de concreto no mesmo período, e a partir de 1970, muitos 

loteamentos são criados na cidade, o que fez com que a região se desvalorizasse e 

mudasse o foco do povoamento indo em direção à Av. Marechal Rondon, alterando o 

local de entrada da cidade. Aquela área se torna esquecida por um longo espaço de tempo.  

O Casario Rio Vermelho, como era chamado, era utilizado para aluguel, e com 

alugueis bem abaixo do valor de mercado, pois não havia toda essa estrutura que há hoje. 

E o Casario volta a ser lembrado a partir de diversas lutas pela conservação, do processo 

de revitalização, em 2004, e a compra do espaço pela prefeitura em 2013, tombando-o 

como patrimônio histórico da cidade. Atualmente é utilizado como um espaço cultural e 

de referência na cidade.  

 

                                                           
162 ROSALINA, Claudean Aparecida Rosalina. O Casario Marechal Rondon: memória, experiências e 

revitalização (1930-2005). (Monografia) Universidade Federal de Mato Grosso – Campus de 

Rondonópolis, 2006, p.13. 
163 Idem, p.14-16 
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2.1.2.2 Correio Velho  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Em uma localidade, ter um posto dos correios era de suma importância, em uma 

época onde as comunicações se davam de forma mais demorada. Assim, na cidade de 

Rondonópolis em Mato Grosso, a fundação da estação de Correios e Telégrafos ocorreu 

em 10 de dezembro de 1924, instalado na rua principal da cidade na época, Av. Marechal 

Rondon, esquina com a rua Poxoréu, local onde funcionou a primeira casa de comércio 

de propriedade de José Rodrigues, do antigo povoado do Rio Vermelho: 

Em fins de 1916, deu-se início da construção da primeira casa de 

comércio de Rondonópolis, sendo construída por José Rodrigues, o 

proprietário. Alguns de seus irmãos e parentes, ajudaram-no. Entre eles 

Manuel Conrado, seu filho Felisbino Rodrigues e Jerônimo Lopes 

Esteves. A idéia de José Rodrigues em fazer uma casa de comércio 

neste lugar foi diminuir um pouco as necessidades. [...] Armazenando 

tudo [...] confecções e peças de tecidos, como também seções de 

vasilhames, perfumarias e miudezas em geral. Quando o estoque estava 

para terminar, antecipadamente iam na capital, comprava, enchia os 

carros de boi e rearmazenava-se, favorecendo assim os moradores do 

Rio Vermelho.164  

 
 

De acordo com a memorialista Carmelita Cury, a fundação dos correios foi 

recebida como muitos festejos pela população que vivia na região. Constituído como 

chefe, Benjamim Rondon, que passou a residir na cidade, na própria estação, onde foi 

construído alguns cômodos extras e também na casa de João Lucas Evangelista. O cargo 

de primeiro telegrafista coube a Antônio Leopardo La Cerda e o primeiro guarda linha, 

                                                           
164 CURY, Carmelita. Do Bororo ao Prodoeste. Rondonópolis, 1973, p.44 

Figura 2. Prédio onde se localizava o 1º Correio da cidade 
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João Nazáro. Como chefe do Correio, esteve à frente posteriormente Zósima Gonçalves 

de Queiroz e o segundo guarda da linha Jacinto Lopes Xavier, este, integrante da 

Comissão Rondon, que realizava também a inspetoria dos índios Merury, que conviviam 

com os Bororos e os Xavantes165, e observa as dificuldades enfrentadas por esses 

trabalhadores: 

[...] tentando levantar ou estender os postes que eram estraçalhados 

pelos raios. Devido à falta de recursos, saia a pé, canoa ou a cavalo, 

para manter em ordem o serviço de conservação que o afastava muito 

de sua família. Além destes funcionários, outros vieram colaborar, entre 

os quais um dos irmãos de Odorico Rosa, Serapião Rosa o qual 

intercedeu anos depois com cargo de telegrafista. A primeira mensagem 

do Rio Vermelho desceu de canoa pelo Rio Cuiabá, atravessou o 

extenso São Lourenco, só após uma semana e meia surgiu o primeiro 

estafeta[carteiro], Antônio Pernambuco. Sua incumbência variava de 

uma semana ou quinzena, tudo dependia da quantidade de cartas 

expostas pelo correio da capital, ou de quem quer que enviasse notícias. 

Esse condutor de mala utilizava para seu trabalho, quando não era um 

velho jumento, lançava mão num belo e esperto cavalo que se 

embrenhava a galope pelo centro-oeste, levando e trazendo mensagens, 

cujas correspondências não somavam os 30 dias do mês. Pouco se 

utilizavam o correio devido o mínimo de habitantes.166 

 

  

No ano de 1943, foi destinado como chefe dos Correios, Jacimiro Coelho de 

Matos, vindo de Corumbá-MS.167 O que se percebe é que com o esvaziamento da cidade, 

diminuiu o serviço, contudo, a casa dos correios permanece entre as que sobraram desse 

período da cidade de Rondonópolis. Vejamos o que registra a historiadora Luci Léa, em 

entrevista ao Sr. Bittencourt: “Em 1940, restavam cinco casas e, em 1942, apenas três: a 

do sr. João Araújo, a do Correio e a do balseiro – na época o guarda do Correio era índio 

e morava numa barraca.”168  Também, no período em que foi construída a ponte (1942) 

de madeira sobre o Rio Vermelho, lá está o registro da casa de correio: 

Depois de um ano a ponte pôde ser concluída, com seus madeiramentos 

reforçados, os quais resistiram a passagens dos pesados veículos 

carregados de mercadorias que seguiam para outras partes. 

Rondonópolis naquela época ainda era um sertão em vista da fase 

anterior; de nada restaram, tudo havia acabado, a meia dúzia de casas 

que haviam eram observadas como os ranchos da beira de estrada, 

                                                           
165 Idem. p.55 
166 Ibidem, p.55 
167 Ibidem, p.82 
168 TESORO, Luci Léa Lopes Martins. Rondonópolis-MT: um entroncamento de mão única – O processo 

de povoamento e de crescimento de Rondonópolis na visão de pioneiros (1902-1980). Tese de Doutorado 

em História Social pela Universidade de São Paulo - USP. 1993, p.67. 
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apenas existia a balsa, a casinha de comercio o mais bonito era o casarão 

de Rondon (Correio) e a casa das Missões.169  

 

Após isso, os correios acompanham o crescimento da cidade, funcionando por 

longo período no mesmo espaço e passando por reformas até o início do séc. XXI, 

contudo, como a área central da cidade está para outra parte, ficou um pouco esquecido e 

até foi alvo de roubos e ultimamente se encontra fechado. Já ocorreram propostas de 

transformá-lo em Memorial Rondon, no entanto, ainda nada de concreto se tem realizado 

no espaço. 

 

2.1.2.3 Cinema (Cine Meridional) 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 A década de 1950 foi um período de “renascimento” para Rondonópolis, foi a 

partir desse período que o antigo povoado às margens do Rio Vermelho, que havia 

passado por um longo período de esquecimento; região sul da cidade passou a se 

desenvolver economicamente com o comércio se intensificando, o surgimento de lojas, 

casas bancárias e agências e também com novas formas de lazer, que é o caso do Cinema.  

O primeiro Cinema de Rondonópolis foi construído por Lauro Melo nos idos da 

década de 1950, e inaugurado em dezembro de 1953, em uma região que era área central 

da cidade, numa esquina entre a rua principal Marechal Rondon e a rua Afonso Pena, 

                                                           
169 CURY, Carmelita. Do Bororo ao Prodoeste. Rondonópolis, 1973, p.81. 

Figura 3. Prédio onde se localizava o Cine Meridional/Cine Rondon 
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trazendo os maquinários de São Paulo e ganhou o nome de Cine Meridional, sendo um 

dos primeiros da região a inaugurar salas de exibição de filmes: 

[...] foi um dos maiores prédios da época, com maquinários e filmagens 

trazidos por avião diretamente de São Paulo. Sendo registrado com 

nome de “Cine Meridional”, por ser Rondonópolis o futuro meridiano 

das Comunicações. Instalando-se com capacidade para 300 

espectadores. Sendo seu primeiro filme americano “Ali Baba e os 

Quarenta Ladrões” com John Sturt, Valsa Eterna tendo em nota como 

fundo musical “o Vento levou.170  

 

Também foi apresentado entre os primeiros filmes um brasileiro: “Uma pulga na 

balança deu pulo e foi à França”. O cinema passou a ser um dos principais divertimentos 

da população, pois até então não havia outros meios de diversão a não ser os festejos da 

igreja e alguns eventos populares nos bares e o uso do rádio nas casas. E tem até a 

participação dos índios bororos assistindo os filmes, como relata o senhor Élzio Borges 

Leal, antigo farmacêutico da cidade: 

[...] os índios iam, faziam uma torcida danada, principalmente quando 

era filme de índio, os índios iam e sentava bem na frente. Iam sem 

camisa, só de tanga, de...short, a gente sentava mais no fundo. E os 

índios assistiam aquilo lá na maior satisfação.171  

 

Conquanto, a cidade nessa época ainda não possuía uma distribuição de energia 

elétrica regular, o cinema começou funcionando somente aos fins de semana por meio de 

um gerador. Interessante também observar que para além desses filmes norte-americanos, 

em seus cartazes, conforme nos relata Carmelita Cury, estavam filmes de produção 

mexicana. 

Cabe notar o início dos cartazes que mais passavam, eram os filmes 

mexicanos, e de grande sucesso que consagraram os seus estrelados. 

Entre os primeiros lembrados há uma de merecida classificação "Quero 

Morrer no Carnaval", mexicano mas filmado no Brasil o rei do samba, 

e um outro bem notado "Meu Último Tango", baseado na interpretação 

principal de seu papel com a grande estrela, artista e cantora do Cinema, 

a beta mexicana Sarita Montiel.172  

 

                                                           
170 Idem, p.146 
171 RIBEIRO, Renilson Rosa. Tradição e modernidade no Cerrado: a cidade de Rondonópolis, a Associação 

Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis e a história de sua gente de negócios. Rondonópolis: 

Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis; Marketing Mix Assessoria 

Empresarial, 2010, p.56 
172 CURY, Carmelita. Do Bororo ao Prodoeste. Rondonópolis, 1973, p.146 
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O cinema Meridional durou cerca de quatro anos no local. Era um espaço 

importante de sociabilidade, que possibilitava as pessoas terem um contato, ocorrendo até 

mesmo troca de gibis para leitura. “As irmãs além de promoções e festas, recorreram a 

esses concursos (Rainha Estudantil) como também outros que era o de venderem rifas 

pelas ruas, ou bilhetes de teatrinhos, servindo a princípio como palco de cena, o Cine 

Meridional [...]”173 Após esse período o cinema passa para um segundo dono, no início 

da década de 1960, o qual o denomina “CINE RONDON”:  

[...] ao passar para seu segundo proprietário recebeu nome de “Cine 

Rondon”, e nele foram apresentados outros filmes de grande e 

requintada categoria pelo seu alto luxo e preço, entre os de sucesso 

internacional notam-se três: Bem-Hur, Spartacos, Sanção e Dalila. 

Como também foi proporcionado por esse cinema para alegria do 

público um sensacional festival de Mazaroppi. Assinalado por 

espetaculares filmes comediantes que esgotaram as nossas bilheterias 

da década de 50.174 

 

Em Rondonópolis, o cinema funcionou de forma precária, isso porque mesmo em 

constante desenvolvimento econômico a cidade ainda não possuía uma estrutura 

adequada para abrigar as salas de exibição. Devido a não existência de asfalto nas ruas, 

motivo de muita reclamação dos frequentadores do cinema, pois eram obrigados a 

conviver com a poeira, a falta de higienização, desconforto das salas e a má distribuição 

de energia elétrica, que dificultava as projeções de filmes que praticamente eram exibidos 

uma ou duas vezes por semana por meio de um gerador e, consequentemente, a falta de 

manutenção dos equipamentos de exibição do cinema. Tem-se até histórias hilárias 

contadas sobre esse período pelo Sr. Wilson. A historiadora Luci Léa relata, inclusive, 

sobre umas cadeiras velhas e poltronas de madeira de palhinha, de abrir e fechar, que 

vieram de Poxoréu-MT, que foi razão de risos: 

Uma senhora lá da pensão da Dona Amarante, que nunca antes tinha 

ido ao cinema na vida, foi comigo mais a Zizinha e a Lourdes, filhas da 

dona da pensão, à referida inauguração. Quando chegamos, já havia 

começado a sessão e estava tudo muito escuro, e a tal senhora sentou-

se na poltrona fechada, e por isso, mexia-se de um lado para o outro, 

sem parar. Então a molecada passou a gritar: ‘Ô girafa, abaixa, abaixa 

um pouco! ’. Nisso ela levantou-se e foi falar com a Zizinha: ‘Eu não 

vou ficar mais lá! Eu não estou aguentando...a minha bunda está 

cortando, ó, ó... Foi aí que nós fomos ver que a mulher havia se sentado 

na cadeira fechada, e então caímos na gargalhada. O cinema funcionava 

                                                           
173 Idem, p.160. 
174 Idem, p.146. 
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apenas no final de semana, e permaneceu aberto pouquíssimo tempo; 

era tudo muito precário. 175 

 

 

Em consequência de uma série de fatores já citados acima, houve ao longo do 

funcionamento do cinema, a diminuição de público, principalmente quando começou a 

surgir na cidade outros meios de diversão, incluindo a chegada da televisão, que ficou à 

disposição do público rondonopolitano, funcionando por um bom tempo na praça 

principal da cidade, (Praça Brasil) o que atraía a população para este local.176  

Lucivânia Mendes Ferreira (2012) destaca que após um bom período de 

funcionamento neste local, o Cine Rondon veio a fechar as portas, houve então a 

instalação de outro cinema na cidade, na avenida Cuiabá, o cine Theatro Ipê (1963), 

considerado de construção mais moderna e apropriada, que por muito tempo foi palco de 

grandes diversões da população rondonopolitana em seus finais de semana. No entanto, 

o cine Ipê foi fechado em meados de 80, quando já havia aqui outra sala exibidora de 

filmes chamada Cine Avenida, localizada na avenida Amazonas, também no centro da 

cidade. Com o fechamento total dessas salas de cinema no fim dos anos 90, a cidade 

passou cerca de dez anos sem exibir filmes, um longo período até a construção do 

Shopping Center inaugurado em 2001, que viria a oferecer novamente o acesso da 

população ao cinema.177  

O processo de fechamento das salas de “cinema de rua” ocorreu em várias cidades 

do país, desde a década de 1980, onde os cinemas de rua foram sendo deixados de lado, 

encontrando espaço nos shoppings centers que surge com a proposta de ser um lugar de 

consumo e também de diversão, e nesse sentido, as pessoas passaram a frequentar esses 

espaços em detrimento desses espaços específicos. Em vários casos, como é o de 

Rondonópolis em Mato Grosso, esses espaços foram transformados em igrejas 

evangélicas. 

 

                                                           
175 TESORO, Luci Léa Lopes Martins. Rondonópolis-MT: um entroncamento de mão única – O processo 

de povoamento e de crescimento de Rondonópolis na visão de pioneiros (1902-1980). Tese de Doutorado 

em História Social pela Universidade de São Paulo - USP. 1993, p.268. 
176 FERREIRA, Lucivânia Mendes; ALVES, Luciano Carneiro. Sociabilidade nas salas de cinema em 

Rondonópolis. VI Simpósio nacional de história cultural: escrita da História: Ver – Sentir – 

Narrar.2012. Disponível em: 

<www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1393535392_ARQUIVO_Lucivania.pdf>.  Acesso em 17 

de nov. 2017, p.4. 
177 Idem, p.4. 
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2.1.2.4 EEMOP (Escola Estadual Major Otávio Pitaluga) 

 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 

O caminho proposto na pesquisa para nos ajudar a compreender um pouco os 

meandros da história de Rondonópolis e o seu Patrimônio, passa pelo contexto 

educacional, em especial a escola EEMOP (Escola Estadual Major Otávio Pitaluga), 

localizado na região central e que estaria no roteiro para aula de Educação Patrimonial.  

Nesse sentido, temos a criação do Grupo Escolar Major Otávio Pitaluga, que de 

acordo com Laci Maria Araújo Alves, “Ainda em 1950 o governador nomeou a 

Professora Transvalina para auxiliar as Irmãs, e criou o 1º grupo Escolar em 

Rondonópolis: O Grupo Escolar Major Otávio Pitaluga, pelo decreto nº 930 de abril de 

1950.”178, este que funcionava em outro espaço diferente do que o lugar atual, “[...] sua 

sede foi construída em 1953, na rua nº11(depois Afonso Pena), entre as ruas nº8 (Av. 

Marechal Dutra) e nº10 (Av. Rui Barbosa)”179 , sendo esta a primeira escola pública de 

Rondonópolis. 

 Assim, em conformidade com a LDB nº. 5692/71, Rondonópolis recebe os cursos 

de mobral e Treinamentos, que expressava a necessidade da formação de mão de obra. 

Desta forma, a população foi constantemente impulsionada a fazer esses cursos, inclusive 

a alfabetização de jovens e adultos, e é criado no estado de Mato Grosso - e não diferente 

em Rondonópolis - os Centros Educacionais para oferecer cursos técnicos. Nesse sentido, 

                                                           
178 ALVES, Laci Maria Araújo. História da Educação em Rondonópolis. Cuiabá-MT: Editora da UFMT, 

1995, p.30. 
179 CARMO, Ailon do. História de Rondonópolis. Rondonópolis-MT, Gráfica Modelo, 2005, p.365. 

Figura 4. Prédio da Escola Estadual Major Otávio Pitaluga 
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o prefeito do período, Hélio Garcia, através da Lei n.º 197/69, doa parte da Praça Brasil 

para construção de um centro educacional que foi inaugurado em 1972.180  Construção 

essa que foi bem criticada no período, conforme afirma o Ney Vilela em entrevista à 

historiadora Laci Maria Araújo Alves: 

Naquele tempo era até difícil entender uma construção tão moderna 

aqui no centro da cidade. A escola foi construída nos moldes de uma 

escola francesa, mas não era funcional; era muito baixa e aberta, o que 

impossibilitava um bom aprendizado (...) Não deu certo pois não havia 

pessoal qualificado e nem materiais necessários.181 

 

O local em que a escola se localiza, juntamente com o que hoje é a Praça Brasil, 

compreendia um espaço utilizado como campo de futebol onde se realizavam torneios: 

Iniciado como brincadeira no início dos anos 50, num campinho 

improvisado no local onde está o EEMOP, concorreu pela primeira vez 

um torneio em 1952, como uma das atrações da festa do algodão, 

promovida pelo sr. Marinho Franco, com objetivo de levantar fundos 

para comprar o instrumental para formar o Conjunto de Jazz Banda do 

Marinho.182  

 

Construída como uma escola que atendesse o ensino médio, sendo a primeira 

pública, devido a sua centralidade ganha mais atenção que as outras que tiveram também 

funções semelhantes no período, pode oferecer cursos como o Técnico em Contabilidade, 

Secretariado e o Magistério, no Ensino Médio. Nesse aspecto, pessoas de destaque na 

sociedade atual foram alunos e até mesmo professores, como é o caso do Juiz Dr. Pedro 

Pereira Campos Filho, o ex-prefeito e advogado Walter Ulisseas, o ex-prefeito Carlos 

Gomes Bezerra, entre outros que tiveram essa possibilidade de ministrar aulas nessa 

escola.183  

Para além do prédio da escola que tem uma característica bem marcante do 

período militar no Brasil, se pode observar a sua quadra de esportes, que na época, 

constituiu um espaço de lazer e entretenimento para muitas pessoas, como nos afirma a 

historiadora Laci Maria Alves: 

                                                           
180 ALVES, Laci Maria Araújo. História da Educação em Rondonópolis. Cuiabá-MT: Editora da UFMT, 

1995, p.48-49. 
181 Idem, p.49. 
182 TESORO, Luci Léa Lopes Martins. Rondonópolis-MT: um entroncamento de mão única – O processo 

de povoamento e de crescimento de Rondonópolis na visão de pioneiros (1902-1980). Tese de Doutorado 

em História Social pela Universidade de São Paulo - USP. São Paulo. 1993, p.221. 
183 EEMOP. História da Escola EEMOP. Disponível em: <http://www.eemop.com.br/2016/01/conheca-

nossa-historia.html>. Acesso em 25/01/2018. 
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A quadra de esportes, escalonada, em forma circular, guarda um “não 

sei o que” das pirâmides, e apresenta um estilo moderno tanto externa, 

quanto internamente. Por bastante tempo serviu como centro cultural 

onde eram realizados jogos, shows de cantores de renome nacional, 

festivais, apresentações culturais, além de jogos estudantis e 

campeonatos de futebol de salão.184  

 

E ainda acrescenta, e chama atenção para detalhes na construção, que se quem por 

ali passa não conhecer o histórico do lugar não compreenderá o porquê deles, como um 

caso que ocorreu, que precisou do espaço para abrigar presos da cadeia pública da cidade 

e assim alterando o mesmo: 

Entre os degraus externos foram encaixados tijolos de seis furos que se 

apresentam como um terceiro sentido, como obtuso a construção. Para 

os que não vivenciaram o cotidiano da cidade, como entender esse ar 

destoante dos tijolos ali colocados? Em 1979, por ocasião de uma 

enchente que inundou a cadeia pública, por falta de local adequado para 

colocarem os presos, improvisou-se a colocação de tijolos entre os 

degraus e os detentos ali permaneceram até que a situação fosse 

normalizada.185  

 

 

O nome da escola é outro detalhe que as pessoas pouco refletem sobre. Seu 

patrono: Major Otávio Pitaluga, nascido na capital Cuiabá no dia 05 de novembro de 

1880, além de militar, era jornalista, foi Deputado Estadual e representante político da 

antiga região leste de Mato Grosso (Alto Araguaia, Itiquira, e Povoação do Rio 

Vermelho). Era amigo pessoal e companheiro de farda de Marechal Cândido Rondon. E 

além do mais, teve muita influência na formação da cidade de Rondonópolis, 

principalmente em relação ao nome, e outras atribuições que teve na região.186 

Atualmente, a Escola se constitui como uma instituição importante na cidade, pois agrega 

estudantes de diversas partes da cidade nos três turnos de funcionamento. 

 

                                                           
184 ALVES, Laci Maria Araújo. Documento Histórico - Rondonópolis 60 anos – Revista Jornal A 

Tribuna. Rondonópolis, Mega Gráfica, 2013, p.27. 
185 Idem, p.27 
186 EEMOP. História da Escola EEMOP. Disponível em: <http://www.eemop.com.br/2016/01/conheca-

nossa-historia.html>. Acesso em 25/01/2018. 
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2.1.2.5 Museu Rosa Bororo 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O Museu Rosa Bororo é uma construção situada na esquina das atuais Avenida 

Cuiabá com a Rua Arnaldo Estevão, constituindo-se como um importante espaço 

histórico e cultural de Rondonópolis, se tornando o primeiro museu do município. 

Apresenta-se como um local de pesquisa para estudantes e professores, caracterizando-se 

pelas exposições itinerantes e permanentes que atraem a visitação dos moradores do lugar 

e de turistas. 

A edificação foi tombada pelo município, em 1997, devido sua importância 

histórica e cultural. Foi a primeira Prefeitura de Rondonópolis, construída em meados da 

década de 1950, e permaneceu até fim da década de 1960.  

O prédio que hoje abriga o Museu Rosa Bororo é uma construção que 

data de 1953, realizada pelo senhor Rosalvo Farias, primeiro prefeito 

(nomeado) do município de Rondonópolis. O mencionado prefeito 

adquiriu o terreno do Senhor Carrasqueira [...] 187 

 

A partir daí o prédio passou a ser ocupado pela Câmara Municipal até o ano de 

1997, e desde então abriga o Museu Rosa Bororo que teve o documento de criação pela 

lei nº. 1.482, no dia 25 de Abril de 1988, no mandato do prefeito Fausto de Souza Farias: 

No mandato do prefeito Doutor Luthero Lopes foi construída uma outra 

sede para Prefeitura passando a funcionar neste local a Câmara 

Municipal de Rondonópolis até o ano de 1997, quando foi transferida 

                                                           
187 MATA, Maria Lucilene Nunes. Museu Rosa Bororo (1987 A 2006). (Monografia) Universidade 

Federal de Mato Grosso – Campus de Rondonópolis. 2007, p.14. 

Figura 5. Prédio do Museu Rosa Bororo 
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para outro local, então o prédio foi solicitado para criação e organização 

do Museu Rosa Bororo.188  

 

No entanto, a lei de tombamento do prédio histórico se dá somente no ano de 1997, 

através do decreto nº. 2904 no mandato do então Prefeito Alberto de Carvalho de Souza, 

conforme está: 

Artigo 1º - Fica tombado e passa a integrar o PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO MUNICIPAL, o prédio pertencente ao município, 

localizado na Av. Cuiabá, esquina com a Rua Arnaldo Estevan, zona 

urbana de Rondonópolis, onde funciona a Câmara Municipal. 

Artigo 2º - O prédio tombado ficará sob guarda e responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultural – Departamento de 

Cultura, sendo vedada a sua utilização para fins não culturais. 

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.189   

 

O nome do museu, de acordo com a historiadora Laci Maria Araújo Alves, em 

entrevista concedida à Maria Luciene Nunes Mata, em sua monografia intitulada: Museu 

Rosa Bororo (1987-2006), ressalta que o nome, 

[...] foi uma homenagem à índia denominada Rosa Bororo, uma mulher 

que teria lutado pela pacificação dos índios na região do Vale do São 

Lourenço. Deste modo, quando articulamos a implantação do Museu, 

foram sugeridos vários outros nomes, mas por eleição entre os membros 

da Associação dos Amigos do Museu, foi aprovado o nome de Museu 

Rosa Bororo, por estar ligado a memória do povo Bororo, primeiros 

moradores da região de Rondonópolis e em respeito aos primeiros 

idealizadores do Museu em Rondonópolis.190  

 

O Museu Rosa Bororo ainda possui uma associação dos amigos do museu, criada 

no ano de 1997 quando do funcionamento, tendo a princípio 53 membros com objetivo 

de aprimorar as atividades do museu.  O Acervo do museu foi constituído por moradores 

de Rondonópolis por meio de associações dos pioneiros, também recebeu acervo do 

memorial Moisés Cury e de outras famílias do município. Assim seu acervo,  

[...] é composto por documentos escritos, objetos de antigos moradores 

da cidade, painéis de fotografias, fotografias de família, fotografias que 

mostram o crescimento de Rondonópolis, fotografias de eventos 

políticos e sócias que acontecem na cidade, fotografias dos povos 

                                                           
188 Idem, p.15. 
189RONDONÓPOLIS. Decreto nº. 2904 de 1997. Disponível em: 

http://leiscmroo.webadmin.net.br/index.aspx  Acesso em: 17 de jan de 2018. 
190 MATA, Maria Lucilene Nunes. Museu Rosa Bororo (1987 A 2006). (Monografia) Universidade 

Federal de Mato Grosso – Campus de Rondonópolis. 2007, p.12. 

http://leiscmroo.webadmin.net.br/index.aspx
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indígenas, fotografias e painéis que mostram pontos importantes da 

cidade.[...] há esculturas de madeira, esculturas de ferro, esculturas em 

terracota, objetos musicais do Senhor Marinho Franco, maquinas de 

escrever, máquinas de calcular, vários objetos doados pela família do 

Senhor Bittencourt Lopes Esteves, objetos doados pela família do 

Senhor José Sobrinho [...]191 

 

 

Desta forma, a partir dos objetos, é possível se ter uma noção do cotidiano e das 

experiências de homens e mulheres no processo de construção da cidade de 

Rondonópolis, assim como entender o desejo de algumas famílias em manter suas 

memórias para gerações posteriores. Nesse sentido, o museu se torna um espaço 

educativo no qual os estudantes podem refletir sobre tempo histórico, memória e entre 

outros. 

 

2.1.2.6 Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Quando pensamos em educação formal na cidade de Rondonópolis, após o 

período de estagnação da cidade, há uma preocupação por parte da Igreja Católica através 

dos franciscanos em estabelecer escolas com o objetivo de ampliar o acesso à educação. 

Nesse aspecto temos a figura do bispo D. Wunibaldo Talleur, alemão, formado em 

filosofia, fugindo das perseguições nazistas, chega em Mato Grosso em 1939. D. 

                                                           
191 Idem, p.28-29. 

Figura 6. Prédio da Escola Sagrado Coração de Jesus 
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Wunibaldo Talleur procurava criar escolas para possibilitar a evangelização e 

profissionalização das pessoas, assim: 

No início de 1949, D. Vunibaldo solicitou duas freiras para região de 

Rondonópolis e, em 29 de março do mesmo ano, chegaram as irmãs 

Maria Romani e Maria Bona para ensinar e catequizar os filhos dos 

colonos. Nessa época havia no povoado cerca de 100 crianças em idade 

escolar, por isso D. Vunibaldo conseguiu a criação da escola e a 

nomeação da irmã Maria Bona, que passou a receber Cr$ 500,00 por 

mês. A Escola criada recebeu o nome de ESCOLA REUNIDA 

CÂNDIDO RONDON: foi instalada numa casa de pau-a-pique, sem 

janelas, sem portas, sem mesa, e sem quadro negro, que só chegou três 

meses depois.192  

 

Conforme nos afirma Laci Maria Araújo Alves, as Irmãs, da Congregação 

Catequista Franciscana, ao chegarem à cidade foram recebidas pelo Sr. Benedito 

Nogueira, no entanto, no dia 18 de abril se mudaram para o local onde foi criada a escola 

com toda a situação já citada. Nesse local havia a ausência de fogão, água, sanitários e de 

panelas, que eram substituídos por latas para preparar e servir os alimentos.193  

Assim, mesmo com as dificuldades a quantidade de alunos que frequentava a 

escola aumentava: “[...] 1949 a escola contava com 123 alunos e, no ínicio de 1950, 200 

alunos se matricularam.”194  Com isso, no final de 1.949, Irmã Maria Ossemer chega para 

reforçar a missão. A assistência religiosa era dada pelas Irmãs e os Padres que vinham de 

Fátima de São Lourenço ou de Chapada dos Guimarães. Até 1948, em Rondonópolis, 

existia somente uma professora, a Senhora Arolda Duete, ela dava aulas particulares em 

sua casa.195  

A construção da escola e, posteriormente, o funcionamento da igreja se apresenta 

como um fator que contribuiu para que as pessoas viessem para cidade de Rondonópolis, 

e desta forma valorizasse o local, pois, “[...] vinham primeiro e muitos tiravam fotos da 

escola e das Irmãs e enviavam para família, para garantir a vinda da mesma. Assim a 

escola desempenhava importante papel na valorização da cidade.”196.  

                                                           
192 ALVES, Laci Maria Araújo.  História da Educação em Rondonópolis. Cuiabá-MT: Editora da UFMT, 

1995. p.26. 
193 Idem, p.27 
194 Ibidem, p.28 
195 História da Escola Sagrado Coração de Jesus. Disponível em: 

<http://sagcoracaodejesus.blogspot.com.br/p/conheca-escola_27.html>.  Acesso em 08 de nov. de 2017. 
196 ALVES, Laci Maria Araújo.  História da Educação em Rondonópolis. Cuiabá-MT: Editora da UFMT, 

1995, p.29. 

http://sagcoracaodejesus.blogspot.com.br/p/conheca-escola_27.html
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Há um dado interessante, que a princípio nessa escola havia divisão de sala por 

sexo, sendo salas especificas para meninos e para meninas e ainda que uma parte 

significativa dos alunos, em torno de 30% não possuíam registro civil, muitas das mães 

exerciam atividades domésticas, enquanto que os pais eram comerciantes, boiadeiros, 

carpinteiros, motoristas, telegrafistas e hoteleiros. Nesse aspecto, percebe-se que D. 

Wunibaldo, a partir da Reforma educacional implantada por Gustavo de Capanema, em 

1942, procura trazer o ensino profissionalizante, com os maquinários de costura e 

datilografia e posteriormente de marcenaria para Rondonópolis, o que para além das aulas 

normais, as Irmãs ministravam aulas de datilografia e de corte e costura. As meninas e os 

meninos, a princípio, iam para Cuiabá e, posteriormente se montou a marcenaria na 

cidade.197  

Com relação ao que era ensinado nos primórdios da escola, a Irmã Maria Ossemer, 

em entrevista à Luci Léa Lopes Tesoro, em 1988, citado por Laci Alves, diz que:  

Primeiro a gente ensinava as vogais, as letras, a soletrá-las; depois a 

sílaba, a palavra e, finalmente, a frase. Nós ministrávamos aulas até a 

admissão ao ginásio, ano em que se aprendia num livro próprio que 

continha todas as matérias. Em todos os anos o ensino era muito puxado 

e as crianças aprendiam mesmo [...]. O material escolar era 

providenciado por D. Vunibaldo que conseguia em Cuiabá e outros 

lugares, também nossa Ordem, em Santa Catarina, nos enviava muita 

coisa, tendo em vista que aqui não tinha nada mesmo.198  

 

Assim a escola foi crescendo e se desenvolvendo, tendo como a primeira diretora 

nomeada a Irmã Amália Cristofolini, estando no cargo de 1952 a 1954, e, juntamente com 

D. Wunibaldo, se empenhou na construção do prédio. Mesmo com todas as dificuldades, 

como falta de recursos financeiros e a falta de água a primeira etapa da obra ficou pronta 

em 1953, com três salas de aula e a residência das Irmãs e em 1955 teria substituído o 

nome para com o nome de Escola Sagrado Coração de Jesus e, “... A partir de 1959/60, 

por convênio com o Governo do Estado, a referida escola recebeu a denominação de 

Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, nome mantido até os dias atuais.”199, e em 

1960 a Irmã Clorinda Damaté,  implantou um curso de Normal Regional, que tem seu 

prosseguimento durante a gestão das outras diretoras, até que em 1963, ocorreu a 

formatura da primeira turma e, a partir do ano de 1964 foi criado o curso Normal, 

                                                           
197 Idem, ALVES, Laci Maria Araújo. p.29-30. 
198 Ibidem, p.29. 
199 CARMO, Ailon do. História de Rondonópolis. Rondonópolis-MT, Gráfica Modelo, 2005, p.362. 
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possibilitando a formação de professores com objetivo de expandir a educação em 

Rondonópolis.200  

Com a contribuição da comunidade escolar, a Diretoria de pais e mestres, e sob a 

direção da Irmã Maria de Lourdes Gacho, que esteve na gestão de 1967 a 1969, foi 

construído nas dependências da escola um poço semi-artesiano, e também devido ao 

crescente número de matrículas, tendo em vista ter se tornado uma escola pública, mais 

duas salas de aulas foram construídas. A escola serviu como um espaço de formação de 

professores de diversas regiões, e em 1967 iniciou o curso normal de férias, além de 

atender como escola técnica de Comércio.201  

A escola, mesmo sendo regida pelo Estado como escola pública, é gerenciada 

pelas freiras que sempre estiveram na direção, por ser um prédio da Igreja Católica, o 

Estado paga o aluguel e permite que seja gerenciado por eles, mas mantendo o currículo 

semelhante as outras escolas estaduais. Assim permanece até a atualidade, conquanto que 

a mesma só atende até ao 3º ciclo do ensino fundamental, possuindo um respeitável valor 

diante da sociedade rondonopolitana, com o papel educativo e de Patrimônio Histórico. 

 

2.1.2.7 Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

                                                           
200 História da Escola Sagrado Coração de Jesus. Disponível em: 

http://sagcoracaodejesus.blogspot.com.br/p/conheca-escola_27.html>.  Acesso em 08  de nov. de 2017. 
201 Idem. 

Figura 7. Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus 

http://sagcoracaodejesus.blogspot.com.br/p/conheca-escola_27.html
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Outro espaço de memória interessante que faz parte do roteiro proposto é a Igreja 

Matriz Sagrado Coração de Jesus, criada pelo bispo franciscano D. Wunibaldo Talleur, 

em 1950 e inaugurada em 1951, como igreja para atender a comunidade, mas tornou-se 

Paróquia pelo decreto nº. 02, no dia 16 de julho de 1959 sob nova construção inaugurada 

em 1963, substituindo a antiga.  

Nesse aspecto nos cabe destacar que a presença dos padres Franciscanos na cidade 

de Rondonópolis se dá a partir do ano e 1942, quando D. Wunibaldo Godehardo Talleur, 

pela primeira vez, visitou a região e celebrou uma missa na casa do Sr. João Lucas 

Evangelista. Nesse tempo viviam em Rondonópolis poucos moradores, os empregados 

da linha telegráfica e o Sr. Moisés Cury.202  

Subsequente a isso, em 1949, D. Wunibaldo conseguiu a vinda das freiras 

franciscanas, Irmãs Maria Bona e Maria Romani e a criação de uma escola e de uma 

estação missionária, com a ajuda da Madre geral Luiza Montini, das Irmãs Catequistas 

Franciscanas.  A presença das Irmãs na escola, inicialmente as únicas professoras e na 

Igreja, como catequistas, coordenadoras de Catequese, de outras pastorais, na animação 

da liturgia e nas comunidades, desde os primeiros anos, contribuiu decisivamente para o 

crescimento da cidade e da Paróquia.203  

A partir disso, em 1950, D. Wunibaldo dá início a construção de uma igreja de 

tijolos destinada ao culto ao Sagrado Coração de Jesus. Durante a construção, o Prelado 

morava num rancho feito de folhas de palmeiras. Em fevereiro de 1951, a Igreja foi 

inaugurada e o culto passou a ser celebrado uma vez por mês pelo Frei Canuto Amann, 

vindo de Fátima, que dedicou seus trabalhos em Rondonópolis, que contava com a ajuda 

das Irmãs Catequistas Franciscanas que abrilhantavam os cultos com uma média de 

duzentos alunos do colégio. No fim deste mesmo ano Frei Frederico Mies da cidade de 

Chapada dos Guimarães assumiu de vez a assistência a Rondonópolis.204Assim: 

 A igreja foi inaugurada, mas os padres vinham de São Lourenço de 

Fátima e de outras localidades, para celebração dos atos religiosos. O 

primeiro sacerdote a fixar residência em Rondonópolis foi Frei Servácio 

Schulte, oriundo da Alemanha, nascido em Gelsenkirden, em 

21.06.1913. Veio para o Brasil em 1947. Nomeado primeiro pároco 

dessa cidade em 1953 [...].205  

                                                           
202 Diocese de Rondonópolis. Disponível em: http://www.diocesederondonopolis.org.br/2018/sagrado-

coracao-de-jesus-matriz/. Acesso em 08 de nov. de 2017. 
203 Idem. 
204 Ibidem. 
205 CARMO, Ailon do. História de Rondonópolis. Rondonópolis-MT, Gráfica Modelo, 2005, p.398. 

http://www.diocesederondonopolis.org.br/2018/sagrado-coracao-de-jesus-matriz/
http://www.diocesederondonopolis.org.br/2018/sagrado-coracao-de-jesus-matriz/
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Nesse interim, Wunibaldo comprou uma casa para moradia dos padres, que antes 

moravam na sacristia, e em janeiro de 1953 chegou o primeiro padre residente em 

Rondonópolis, Frei Servácio Schulte. Daí em diante passou a ser realizada assistência 

mensal às colônias, mais precisamente no Campo Limpo e Mata Grande, com rezas do 

terço e instalação de cruzeiro em cada colônia. De agosto de l954 a abril de 1955, Frei 

Servácio viajou para a Alemanha e o Frei Nidgar o substituiu, auxiliado pelo Frei 

Saturnino Benzing.206 

 Devido à emancipação de Rondonópolis (1953) houve um rápido crescimento 

econômico e populacional e um aumento significativo no número de fiéis católicos.  Com 

o crescimento de Rondonópolis e o surgimento de novos povoados na região Sul de Mato 

Grosso, a Prelazia passou por ajustes na questão dos seus limites. Nesse processo houve 

a criação de novas paróquias, dentre elas, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em 16 

de julho de 1959. Frei Antonino foi nomeado como primeiro pároco da Igreja Matriz e 

também das paróquias anexas de Itiquira e Jaciara, juntamente com freis Patrício, 

Saturnino e Raimundo Schurmann, que o auxiliariam.207  

Seu primeiro trabalho foi a fundação da Ação Social Franciscana e a construção 

de uma residência paroquial. Em 11 de agosto de 1963 tomou posse o Frei Reinaldo 

Schafer como segundo pároco e ficou no cargo até 1970. Ao assumir a Paróquia, Frei 

Reinaldo contou com a colaboração de outros padres, pois, institucionalmente, havia 

apenas a Igreja Matriz na cidade e região. Nesse período foi inaugurada a nova igreja e 

foi ordenado o primeiro padre na região de Rondonópolis, o padre Miguel Angel Rodas 

Ortiz.208  

O terceiro pároco foi o Frei Alfredo Benz, de 12 de maio de 1970 a 12 de outubro 

de 1974, e como vigários e colaboradores o Frei Érico Renz e Otaviano Hirt.  O período 

em que o Frei Alfredo esteve como pároco foi de muitas atividades e inovações, dadas as 

novas necessidades da cidade de Rondonópolis, que apresentava um crescimento 

econômico vertiginoso e se despontou como “Princesa do Leste”, recebendo elevado 

índice de migrantes.209  

                                                           
206 Diocese de Rondonópolis. Disponível em: < http://www.diocesederondonopolis.org.br/2018/sagrado-

coracao-de-jesus-matriz/>  Acesso em 08 de nov de 2017. 
207 CARMO, Ailon do. História de Rondonópolis. Rondonópolis-MT, Gráfica Modelo, 2005, p.399. 
208 Diocese de Rondonópolis. Disponível em: http://www.diocesederondonopolis.org.br/2018/sagrado-

coracao-de-jesus-matriz/. Acesso em 08 de nov de 2017. 
209 Idem 

http://www.diocesederondonopolis.org.br/2018/sagrado-coracao-de-jesus-matriz/
http://www.diocesederondonopolis.org.br/2018/sagrado-coracao-de-jesus-matriz/
http://www.diocesederondonopolis.org.br/2018/sagrado-coracao-de-jesus-matriz/
http://www.diocesederondonopolis.org.br/2018/sagrado-coracao-de-jesus-matriz/
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A Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, tornou se um monumento importante 

por sua suntuosidade, bem como sua importância social, tanto para sociedade da época, 

bem como para a atualidade, no sentido de demonstrar a influência católica na cidade de 

Rondonópolis e na sua formação. 

 

2.1.2.8 Praça Brasil 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A Praça Brasil, hoje um lugar de muitos encontros e movimentos de vários 

interesses, sejam políticos, sejam religiosos, etc. tem sua história baseada nas tradições 

da cidade desde a fase de desenvolvimento da cidade em direção ao que atualmente se 

constitui o centro da cidade. A Praça foi construída entre os anos de 1959 e 1963 durante 

a administração do prefeito engenheiro Luthero Lopes, em um lote de 10 mil metros 

quadrados, destinada a esse fim. Tendo como limites a Rua Arnaldo Estevão de 

Figueiredo, Avenida Fernando Corrêa da Costa, Avenida Amazonas e Avenida Cuiabá.210 

Na década de 1950, quando o antigo povoado voltou ao seu crescimento, esse 

espaço era utilizado como campo de futebol, juntamente com a quadra que hoje pertence 

à Escola Estadual Major Otávio Pitaluga, tendo registro de um torneio no ano de 1952, 

entre os times do Comércio Esporte Clube de Rondonópolis e uma equipe da Cidade de 

Alto Garças: “[...] convém salientar que este primeiro torneio foi realizado em 1952, 

promovido pelo maestro Marinho de Oliveira Franco. ” Foi também um espaço muito 

                                                           
210 NETTO, Alexandre Panosso; SQUINELO, Ana Paula. Imagens, Memória e História: um passeio pelas 

Praças e avenidas de Rondonópolis-MT. Rondonópolis-MT: APS Editora, 2001, p.147. 

Figura 8. Praça Brasil 
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utilizado para eventos cívicos, por isso o nome “Praça Brasil”, além de outros eventos 

como os religiosos, constituindo se um espaço de muitas realizações sociais.211  

Com a construção e delimitação de um espaço de Praça, não deixou de ser um 

espaço onde as pessoas realizavam seus encontros. A urbanização a deixou com uma 

estrutura belíssima e o coreto, um monumento central na praça tornasse um marco, por 

sua beleza, com uma fonte de água que o ladeavam e os bancos que eram utilizados pelas 

pessoas. Assim como o Ypê Amarelo, que transformou se em um patrimônio ambiental, 

tombado pelo poder público e cartão postal da cidade, além das outras árvores que 

proporcionavam sombra e refrescavam o ambiente. Além disso, foi colocado um busto 

do Marechal Mariano Candido Rondon. Destacam-se partes importantes da Praça Brasil, 

que ao longo de sua história constituíram-se como importantes para população: 

[...] coreto –para muitos é um elevado – tinha a finalidade de reunir a 

cidade em torno de eventos culturais, apresentações cívicas, discursos 

políticos e festas comemorativas. Em torno do coreto, havia um espelho 

d’água e um pequeno jardim, que lhe davam um charme todo especial. 

“A finalidade do coreto era agregar a população”, recorda. [...] Ipê 

Amarelo -Junto com a primeira arborização da Praça Brasil surgiu o 

que é hoje outro “cartão postal” da cidade: o Ipê Amarelo, árvore típica 

do cerrado que encanta a todos com sua florada na estação da seca. O 

ipê desperta tanto o interesse da população que já foi retratado por 

vários fotógrafos profissionais da cidade, como Roberto Barcelos, 

Robson Neves e Matusalém Teixeira [...].212  

Contudo, ao logo do tempo ela passou por diversos momentos, sendo esquecida 

pelo poder público por um bom período, não tendo a manutenção devida, mas sendo 

utilizada pelas pessoas para diversos fins, desde espaço para transeuntes, como para ponto 

comercial de camelôs, movimentos sociais com suas devidas manifestações, encontro dos 

índios bororos em sua vinda da aldeia a cidade.  

Com base em sua importância histórica para cidade e uma preocupação com a 

conservação deste espaço, em 1997, tem se registrado um pedido de tombamento da 

Praça: 

A Comissão Técnica de Tombamento, de acordo com o Decreto nº 2098 

de 19 de agosto de 1987 e após análise do presente processo, recomenda 

o Tombamento desta área, considerando: -que a Praça Brasil é a 

principal praça da cidade e o primeiro local de lazer e entretenimento, 

desde a década de 50; -que representa uma área ecológica na área 

central da cidade, tendo como destaque árvores como o Ipê Amarelo 

que, desde a década de 70, encanta a população rondonopolitana. - 

                                                           
211 Idem, p.148. 
212 A Tribuna. Praça Brasil. Disponível em: < http://www.atribunamt.com.br/2007/08/ha-mais-de-35-

anos-embelezando-a-regiao-central/>. Acesso em 01 de março de 2018. 
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Única ressalva para modificação refere-se aos banheiros públicos que 

foram construídos a posteriori. - A comissão recomenda o Tombamento 

devido ao valor histórico desta área para o Patrimônio de Rondonópolis. 

Rondonópolis, 19 de junho de 1997.213 

  

Conquanto, esse pedido não foi muito avante, em relação a ser tombado enquanto 

patrimônio histórico e cultural da cidade, ocorrendo apenas a reforma da praça que 

provocou grande discussão em torno da retirada do coreto, no entanto não conseguiram 

tal intento, mas retiraram a água que o circulava. Esse coreto é um espaço que desde a 

sua criação tornou-se um espaço de manifestações diversas. 

 

1.5 A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 

A partir das experiências enquanto professor de História da educação básica, 

percebo a necessidade de se discutir o patrimônio cultural em sala de aula, pois se o 

professor não o fizer, outros o farão sem uma reflexão crítica e poderão causar sérios 

prejuízos, corroborando até mesmo o descaso e desrespeito a nossa história. E é uma 

questão que fica de lado quando se propõe o currículo escolar anual, dado as supostas 

dificuldades em se trabalhar essa temática, ou mesmo trabalhar a história regional e local. 

Pensando nas práticas já presenciadas e até realizadas, como professor/historiador vejo 

que essa e outras questões precisam ser mais discutidas no âmbito escolar, e uma das 

possibilidades seria a Educação Patrimonial. 

Quando pensamos nessa questão existem alguns direcionamentos 

epistemológicos, como aqueles que defendem que abordando o patrimônio já se está 

educando, enquanto que outros é necessário a utilização do conceito Educação 

Patrimonial, pois o mesmo estabelece critérios e inserções no espaço escolar.214  

O ensino de História, configura-se como um espaço pedagógico na discussão que 

envolve a temática patrimônio cultural, no sentido de proporcionar ações didáticas que 

permitam aos estudantes conhecer e valorizar aquilo que os rodeia, e não somente isso, 

                                                           
213 NETTO, Alexandre Panosso; SQUINELO, Ana Paula. Imagens, Memória e História: um passeio pelas 

Praças e avenidas de Rondonópolis-MT. Rondonópolis-MT: APS Editora, 2001, p.151. 
214 ZARBATO, Jaqueline Aparecida Martins. Ensino de História, Patrimônio Cultural e Currículo: 

reflexões sobre ações educativas em Educação Patrimonial. Revista Labirinto, Porto Velho-RO, Ano XV, 

Vol. 22, p. 77-90, 2015, p.78. 



92 
 

mas ter uma leitura crítica desses elementos.215  Ao remetermos a ideia de patrimônio, a 

sociedade em geral, isso incluindo os estudantes, têm um conhecimento restrito das 

diferentes possibilidades do termo, se resumindo às questões financeiras, herança ou 

mesmo construções. E quanto ao historiador/professor, essas dificuldades vão 

aumentando na medida em que as sociedades vão se estruturando, segundo conceitos que 

não têm a discussão da memória como algo considerável, e como nos explica Odair Cruz 

Paiva: 

Nele, os historiadores encontram três desafios: a diversidade das formas 

do passado; a compreensão dos condicionantes sociais que, a seu 

tempo, erigiram estes remanescentes e as relações que a dinâmica do 

tempo presente cria com os vividos pretéritos. [...] o historiador enfrenta 

o desafio de elucidar como em cada presente há uma nova reinvenção 

do passado e as conexões dessa dinâmica com a história das políticas 

de preservação do patrimônio.216  

 

Sabe-se que são muitos os desafios enfrentados pelo historiador e/ou professor na 

pesquisa e estudo sobre o patrimônio na compreensão das nuances que perpassam os 

mesmos, além disso, tem a questão de como os estudantes apreendem sobre, por isso, o 

espaço escolar constitui-se como foco de atenção: 

[...] o espaço escolar e os espaços de preservação da memória – museus, 

arquivos, bibliotecas, casas de cultura, entre outros – devem ser 

pensados de modo conectado, já que são lugares precípuos de 

socialização da memória nas sociedades contemporâneas. A luta que se 

vem travando por parte de diferentes grupos sociais sobre o direito à 

memória, passa pelo acesso a esses importantes espaços de circulação 

e socialização da memória. A formação do professor e do historiador 

deve, então, problematizar - do ponto de vista da história - esses lugares, 

assim como os conteúdos da memória que neles circulam.217  

 

Nesse aspecto, o espaço escolar é um local essencial, que através de um professor 

que se dedique a tal temática, pode possibilitar ao estudante não somente conhecer e 

valorizar, mas fazer uma leitura crítica sobre os espaços e manifestações culturais que o 

cercam.  

                                                           
215 BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2009, 

p.168. 
216 PAIVA, Odair Cruz Paiva. Patrimônio e história. In. Patrimônio e história, LEAL, Elisabet; PAIVA, 

Odair Cruz Paiva(org’s) – Londrina: Unifil, 2014, p.7. 
217 TOLEDO, Maria Rita De Almeida; COSTA, Wilma Peres. Formação Docente, História, Memória e 

Educação Patrimonial: os desafios para a produção de novas práticas Educativas. In. Patrimônio e história, 

LEAL, Elisabet; PAIVA, Odair Cruz Paiva(org’s) – Londrina: Unifil, 2014, p.23. 
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O conceito de “Educação Patrimonial” que aqui abordaremos, mesmo não sendo 

tão novo, pouco é conhecido pelos professores, seria herdeira de concepção inglesa – 

Heritage Education -  estabelecida no Brasil a partir da década de 1980, em um seminário 

realizado pelo Museu Imperial de Petrópolis, quando ao tratar da incorporação do 

patrimônio cultural nas ações educativas dos museus, a museóloga Maria de Lourdes 

Parreiras Horta usa esse termo, que se expande com uma publicação de sua autoria, pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): O Guia Básico de 

Educação Patrimonial, que estabelece metodologias para o estudo do patrimônio, que em 

certa medida, tem influência da pedagogia no método de Paulo Freire, ao alfabetizar 

diversas pessoas a partir de palavras geradoras.218 Desta forma define o conceito: 

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.219  

 

Conquanto, como a própria metodologia especifica não está restrita ao âmbito 

escolar, encaminhando-se para diversos setores da sociedade e podendo ser aplicada, 

tanto a bens de natureza, material, imaterial e natural, no sentido de dar sentido a 

multiplicidade de culturas existentes no país, resultantes da relação do indivíduo com seu 

meio, conforme nos afirma Maria de Lourdes Horta: 

[...] pode ser aplicada a qualquer evidência material ou manifestação da 

cultura, seja um objeto ou conjunto de bens, um monumento ou um sítio 

histórico ou arqueológico, uma paisagem natural, um parque ou uma 

área de proteção  ambiental, um  centro  histórico urbano ou uma 

comunidade da área rural, uma manifestação popular de  caráter 

folclórico ou ritual,  um  processo  de  produção industrial ou artesanal, 

tecnologias e saberes populares, e qualquer outra expressão resultante 

da relação entre  os indivíduos  e seu  meio ambiente.220  

 

Porquanto, o uso da Educação Patrimonial no ensino de História traz a 

possibilidade de perceber como são construídas e que interesses subjazem os patrimônios 

                                                           
218 SILVA, Mônica Martins da; DELGADO, Andréa Ferreira. Ensino de História e Educação Patrimonial: 

Experiência de Ensino e pesquisa na Educação Básica. In GIL, Carmen Zeli de Vargas e TRINDADE, 

Rhuan Targino Zaleski (orgs.). Patrimônio Cultural e ensino de história. 1º ed. Porto Alegre, RS: 

Edelbra, 2014, p.72. 
219 HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia 

Básico de Educação Patrimonial. Brasília: IPHAN, Museu Imperial, 1999, p.6 
220 Idem, p.6. 
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já estabelecidos, seja material, seja imaterial. A assimilação do que é o patrimônio 

histórico e cultural pelo professor é primordial, para que a partir disso, atinja a sua 

aplicabilidade na educação nos espaços escolares e extraescolares, desmistificando a 

história eurocêntrica que toma conta dos currículos, assim: 

[...] o compromisso do setor educacional articula-se a uma educação 

patrimonial para as atuais e futuras gerações, centradas no pluralismo 

cultural. Educação que não visa apenas evocar fatos históricos 

“notáveis”, de consagração de determinados valores de setores sociais 

privilegiados, mas também concorrer com a rememoração e 

preservação daquilo que tem significado para as diversas comunidades 

locais, regionais e de caráter nacional.221  

 

Logo, é notada a necessidade da contribuição dos educadores nas escolas, para a 

rememoração e significância da história local, regional e nacional. Assim, a comunidade 

se sentirá parte desse processo histórico, ou não, e o que foi esquecido e o motivo. Pois, 

segundo o Guia Básico de Educação Patrimonial (1999), publicado pelo IPHAN, a 

Educação Patrimonial:  

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.222  

 

Desta forma, fazer uso de ações educativas amparados na educação patrimonial 

como parte do currículo no processo de ensino e aprendizagem, utilizando-se de 

diferentes lugares e suportes da memória, poderá contribuir para o fortalecimento de uma 

visão estruturada em conceitos que serão essenciais, no conhecimento e conservação do 

patrimônio histórico, além de uma vivência consciente dos estudantes e aqueles a que eles 

transporem esse conhecimento, assim compreendendo que:  

[...] a educação patrimonial pode utilizar os lugares e suportes da 

memória (museus, monumentos históricos, arquivos, bibliotecas, sítios 

históricos, vestígios arqueológicos, etc.), que foram inseridos nos 

currículos escolares de todos os níveis de ensino, de temáticas ou de 

conteúdos programáticos que versem sobre o conhecimento e a 

                                                           
221 BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2009, 

p.178. 
222 HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia 

Básico de Educação Patrimonial. Brasília: IPHAN, Museu Imperial, 1999, p.6. 
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conservação do patrimônio histórico. A partir da inserção dos temas e 

conteúdo que versem sobre o patrimônio cultural nas diretrizes 

curriculares, tem-se uma ampliação dos conceitos e noções histórico-

culturais em âmbito local, regional e global. Além de propiciar a 

conscientização sobre as contribuições de diferentes grupos culturais, 

dos lugares, das memórias, dos costumes e das identidades.223  

Com efeito, Ivo Mattozzi, salienta que “o professor pode aproveitar essa ligação 

entre a história e os bens culturais para incluir no currículo estratégias de pesquisa 

histórico didáticas que façam uso dos bens culturais...”224, isso se dá através da 

estruturação dos currículos e das aulas de História e/ou trabalhos interdisciplinares, que 

abrindo a possibilidade do estudante, por intermédio do contato com as fontes 

patrimoniais, fazer leituras da sua realidade e partindo dela compreender esse universo 

sociocultural, logo a nossa função, enquanto professores de História , como nos salienta 

a historiadora portuguesa Maria Helena Mendes Nabais Faria Pinto: 

[...] é necessário desenvolver nos jovens, através de um contacto direto 

e constante com fontes patrimoniais, nomeadamente no âmbito local, 

sentimentos de responsabilidade em relação ao património histórico, e 

de pertença a comunidades portadoras de memórias necessárias à 

compreensão do presente e à reflexão crítica e construtiva sobre o 

futuro.225  

 

Paulo Freire (2013) destaca o papel do professor, sendo o de não transferir 

conhecimento, mas de criador de possibilidades para a produção ou construção desses 

saberes, por parte do formando e esse processo ocorre em conjunto - educador e 

educando. Salienta ainda a necessidade de o professor ser pesquisador, pois, segundo 

Paulo Freire, isso “Faz parte da natureza da sua prática docente a indagação, a busca e a 

pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba 

e se assuma, porque professor, como pesquisador.”226 E ainda acrescenta que, nessa “[...] 

formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica 

sobre a prática. É pensando criticamente a pratica de hoje ou de ontem que se pode 

melhorar a próxima prática.”227  Assim, o professor é parte fundamental na compreensão 
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e importância do estudo sobre o patrimônio e na construção do diálogo com os estudantes 

para que possam ocorrer os processos formativos, que contribuam para um melhor 

envolvimento e percepção do ambiente em que vivem. 

Há alguns princípios que corroboram para que seja possível compreender o 

processo permanente e sistemático do trabalho educacional, no aspecto de dar significado 

ao patrimônio cultural. A partir do entendimento de que os objetos e expressões do 

patrimônio cultural são ponto de partida para a atividade pedagógica, através da educação 

patrimonial, é possível ampliar esse conhecimento e os dados observados e investigados 

diretamente. 

 Assim algumas etapas metodológicas são desenvolvidas nesse processo como 

destacado no Guia de Básico de Educação Patrimonial: 1) Observação, com o objetivo 

de identificar o objeto, sua função e significado, além de desenvolver a percepção visual 

e simbólica, 2) Registro, para fixação do conhecimento percebido, aprofundamento da 

observação e análise crítica e o desenvolvimento da memória, do pensamento lógico, 

indutivo e operacional.  3) Exploração, para desenvolvimento das capacidades de análise 

e julgamento crítico, interpretação das evidências e seus significados. E por fim, a última 

etapa 4) Apropriação, consistindo no envolvimento afetivo, internalização, 

desenvolvimento da capacidade de auto-expressão, apropriação, participação criativa e 

na valorização do bem cultural.228 

Através dessas etapas, o estudante tem a possibilidade de compreensão e 

conservação de um bem cultural, conquanto, destaca que a educação patrimonial é uma 

“[...] proposta metodológica partiu dos museus para escola”, mas Ana Maria Marques 

defende  fazer o caminho contrário229 Assim, na pesquisa que hora estou realizando, a 

ideia é seguir a mesma proposta: que se inicie na escola e daí para os espaços de memória, 

seguindo essas etapas referidas na educação patrimonial. No processo de ensino 

aprendizagem é preciso considerar as “noções de tempo cronológico e presente”, bem 

como destaca a fala de Francisco Régis Ramos: “[...] caberia duvidar não só dos 

monumentos autoritários, mas da própria ação de dar a algo, a qualquer coisa, o sentido 
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de materialidade memorável”.230 E nesse aspecto há uma importância significativa, 

colocar o estudante em contato como a obra arquitetônica: 

Mesmo existindo atualmente recursos midiáticos que reproduzem até 

mesmo cidades inteiras, talvez a visita in loco, só ela, possa dar uma 

dimensão interpretativa pessoal do estar lá. A visita permite colocar os 

alunos em contato direto com a obra, articular seus saberes, escapando 

também do uso frequente e repetitivo do livro didático.231  

 

 O ensino da história,  a partir do estudo do patrimônio cultural, pode assentar-se 

nas diversas memórias disseminadas nos mais diferenciados sujeitos sociais, para que se 

possa apreender delas as diversas versões e olhares, que a experiência histórica local se 

fundamenta e se constitui, não caindo somente na concepção “oficial” de memória e 

história que está alicerçada na visão dominante de apenas um segmento da sociedade ou 

de determinados indivíduos como se fossem os únicos representantes da  memória social. 

Assim, Francisco Régis Lopes Ramos, destaca que: 

Abordar esses lugares de memória no ensino de história não é fácil, 

exige tato e faro para o palimpsesto e o holograma que há na pele de 

cada monumento. É imprescindível lidar com deferimentos e desprezos, 

reverências e irreverências, conforme o rumo das muitas maneiras de 

imaginar os lugares de uma cidade. Assim, a valorização da memória 

deixa de ser uma razão a ser defendida para se tornar uma razão a ser 

defendida para se tornar uma razão a ser debatida.232  

 

E nessa lógica, Ramos (2010) acrescenta que “Ao assumir o compromisso com a 

pluralidade cultural, o ensino de História abre espaço para um tempo instável e apto a 

perceber a unidade que já não há.”233  Ele destaca ainda que nesse caminho “Não é fácil 

questionar os portadores de memória. Antes de tudo, a lembrança carrega consigo um 

forte recurso de legitimidade que afasta e nega outras possibilidades de narrar o 

passado.”234 Desta forma, quando o professor se entende como parte de um processo, em 

que ele contribui de forma significativa no debate e na compreensão da multiplicidade 
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cultural existente em nossa sociedade, leva o estudante a caminhar na mesma lógica, 

despertando o senso crítico sobre os lugares de memória. Nesse aspecto, a professora 

Carmem Zeli de Vargas Gil, salienta que: 

Cabe, então a quem ensina História, problematizar a construção da 

identidade nacional, empreendendo a construção de um outro projeto 

de memória, identidade e cidadania, que incorpore diferentes grupos. 

As aulas de História podem se constituir, então, em lócus privilegiado 

para que os alunos compreendam que o patrimônio não se restringe às 

obras culturais da memória social. Envolve também manifestações 

intangíveis e o não consagrado como elementos fundamentais de 

integração da população com suas condições próprias de existência [...] 

a aula de História necessita ter como foco a construção de 

possibilidades educativas que remetam a diferentes perguntas sobre o 

presente e o passado, desafiando o aluno diante de situações em que 

possa tomar decisões, argumentar, desconfiar de verdades e 

determinismos, compreender processos históricos e perceber escolhas 

realizadas ao longo da história. 235 

 

Portanto, o contato dos estudantes com os vestígios, sinais, marcas e documentos 

de diversos tempos precisa ser valorizado como evidência histórica, sendo elas escritas, 

orais, iconográficas, entre outras, entendendo esse conceito no seguinte aspecto: “ver algo 

como evidência para outra coisa, significa que um aspecto não observável deste é inferido, 

o que implica que literalmente, se veja mais do que aquilo que pode ser diretamente 

observado”236  

 

 

1.6 LEGISLAÇÕES E NORMATIVAS EDUCACIONAIS E O PATRIMÔNIO 

 

Quando pensamos o processo educativo no Brasil, precisamos ter em mente que 

este é regido pelo Estado, em sua parte administrativa e regimental, ainda que temos as 

variantes regionais, contudo, as mesmas estão conectadas as nacionais. Nesse sentido, 

temos as diretrizes que determinam ou sugestionam o que o professor precisa trabalhar 

em sala de aula. Assim, vamos explicitar, de forma sucinta, como é abordado essa questão 

do patrimônio cultural no ensino fundamental nas seguintes legislações: Lei de Diretrizes 
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e Bases da Educação (LDB), Diretrizes Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as Orientações 

Curriculares do Estado de Mato Grosso. 

Em princípio, temos a LDB (1996), uma das mais importante no sentido da 

democratização da educação, que traz em suas linhas gerais a determinação sobre a 

importância de valorizar os elementos culturais das sociedades, principalmente focando 

sobre o ‘acervo cultural do município’. O artigo 26, da LDB estabelece que nos currículos 

da educação básica, além da base nacional comum, existe a “...parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos.”237  

Destarte, o texto das Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) aponta para a 

importância dessas questões e pressupõe que a escola, professores e profissionais da 

educação criem situações de aprendizagem com base no contexto local, e que o estudante 

possa ser estimulado “a leitura atenta da realidade local, regional e mundial, por meio da 

qual se podem perceber horizontes, tendências e possibilidades de desenvolvimento”238  

e além disso, inserir no PPP a “valorização da cultura local” em articulação com a base 

nacional comum, a realidade local e as características regionais, que perpassaria todo o 

currículo.239 Contudo, nas Diretrizes, é possível observar que há poucas referências ao 

patrimônio cultural e a educação patrimonial, de maneira que temos na educação infantil, 

que sugere como parte do currículo estimular “os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e 

tecnológico.”240, pois são resultado das relações sociais e que afetam a construção da 

identidade dos estudantes. Também é retratado quando se discute a questão da quilombola 

e indígena, tendo como foco a valorização do patrimônio afro-brasileiro e indígena, mais 

isso na parte diversificada. 

Por sua vez, nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História (1997), uma das 

legislações mais utilizadas, tem como um dos seus objetivos para o ensino fundamental: 

“valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como um 

                                                           
237 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. LDB – Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. 

Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm.  Acesso: 05 de abr. 2017. 
238 BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasília: MEC, 2013, p.49. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-

pdf/file.  Acesso: 10 de mai. 2017. 
239 Idem, p.110-113 
240 Ibidem, p.86 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file


100 
 

direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da democracia.”241  

E ainda propõem que, o aluno possa “...conhecer a diversidade do Patrimônio etnocultural 

brasileiro, tendo uma atitude de respeito para com as pessoas e grupos que a 

compõem”.242 Assim, percebe-se que há, mesmo sendo de forma mais geral, uma 

preocupação com o patrimônio cultural. Contudo, como alerta Francisco Régis Lopes 

Ramos (2010), nos PCNs, “[...] a memória aparece nos documentos oficiais como algo a 

ser valorizado. Os artefatos da lembrança não são vistos na qualidade de documentos 

históricos. Não se aprofunda a historicidade presente nos usos do passado.”243  

 Nesse aspecto, para os anos iniciais do ensino fundamental, nos PCNs de História, 

há uma preocupação em estudar a história local, o cotidiano e assim buscar estabelecer 

relações entre as diferentes histórias da coletividade local e outras coletividades de 

tempos e espaços diferentes. E com isso se pressupõe que estudando a história local:  “...os 

alunos ampliem a capacidade de observar o seu entorno para a compreensão de relações 

sociais e econômicas existentes no seu próprio tempo e reconheçam a presença de outros 

tempos no seu dia-a-dia.”244 E ainda que, “...os estudos sejam disparados a partir das 

realidades locais, ganhem dimensões históricas e espaciais múltiplas e retornem ao local, 

na perspectiva de desvendá-lo, de desconstruí-lo e de reconstruí-lo em dimensões mais 

complexas.”245  

Nos anos finais do ensino fundamental se dá ênfase para as relações com/em a 

sociedade, trabalho, natureza, poder e na história das representações, bem como destaca 

que professor em seu planejamento desenvolva projetos educativos que vincule os 

conteúdos a realidade local, assim como as características culturais locais, no caminho de 

valorizar questões da própria comunidade, e ampliar os horizontes para compreensão das 

complexidades do país.246 Entre os objetivos, está: “valorizar o patrimônio sociocultural”, 

e propõe ao professor visitas a museus e patrimônios históricos e culturais como recurso 
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didático, tendo como debate a preservação dos vários tipos de patrimônio, como 

compreensão dos espaços de preservação e divulgação da memória.247 Pois, 

[...] dos indícios da arquitetura de uma, duas, três casas, ele pode 

construir seus próprios enunciados para caracterizar o estilo de 

habitação da época. Dos ornamentos observados nas igrejas e nos 

detalhes das obras de arte, ele pode remodelar e conferir os 

conhecimentos que já domina sobre o assunto, aceitando variações em 

vez de manifestações genéricas. E, conversando com os moradores que 

vivem e preservam o patrimônio histórico, pode incorporar um conjunto 

novo de representações.248  

 

 E essas ações educativas, baseadas na cultura local/regional, são essenciais para 

formação cidadã do estudante, compreendendo as diferentes culturas, que em certa 

medida podemos pensar no patrimônio cultural nas suas vertentes: material, imaterial e 

natural. O texto “Aprender e Ensinar História no Ensino Fundamental” dos PCN’s, 

ressalta que ao escolher o que desenvolver, o professor, precisa selecionar os conteúdos 

que: 

[...] possam levar a noção de diferença e de semelhança, de 

continuidade e de permanências, no tempo e no espaço, para a 

constituição de sua identidade social [...] que devem se transformar em 

instrumentos de construção do saber histórico. Ao se recuperar esses 

materiais, que são fontes potenciais para a construção de uma história 

local parcialmente desconhecida, desvalorizada, esquecida ou omitida, 

o saber histórico escolar desempenha um outro papel na vida local, sem 

significar que se pretende fazer do aluno um “pequeno historiador” [...] 

mas um observador atento das realidades do seu entorno, capaz de 

estabelecer relações, comparações e relativizando sua atuação no tempo 

e espaço.249  

 

 

Desta forma, há uma preocupação ao trabalhar os conteúdos, principalmente da 

história local, destacar essas noções de diferença e semelhança, continuidade e 

permanência e a temporalidade das mesmas, não fazendo do estudante um “pequeno 

historiador”, mas alguém que visualize com mais afinco sua realidade. 

Ainda na perspectiva das legislações federais, temos a BNCC, que entra em vigor 

esse ano de 2018. Porquanto, no componente curricular História, em suas competências 
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gerais para o ensino fundamental, traz que o aluno precisa no seu percurso de 

aprendizagem: “Selecionar e descrever registros de memória produzidos em diferentes 

tempos e espaços, bem como diferentes linguagens, reconhecendo e valorizando seus 

significados em suas culturas de origem.”250  

É nos anos iniciais que aparece a questão do patrimônio cultural, destarte no 3º 

ano do ensino fundamental, nos objetos de conhecimento, os patrimônios históricos e 

culturais da cidade, de sorte que nesse os estudantes precisam desenvolver a habilidade 

de “Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade e discutir as razões 

culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados.”251 E ainda em relação 

aos lugares de memória, traz que o estudante precisa identificar: “...os marcos históricos 

do lugar em que vive e compreender seus significados. [...] os registros de memória na 

cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam 

a escolha desses nomes”.252 E no 5º ano do ensino fundamental, no objeto de 

conhecimento, o patrimônio material e imaterial anela-se que desenvolva a habilidade de 

“Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e 

permanências desses patrimônios ao longo do tempo.”253 E nesse sentido tenta se 

justificar a importância do Patrimônio Cultural e da Memória: 

Para evitar uma visão homogênea, busca-se observar que, no interior de 

uma sociedade, há formas de registros variados, e que cada grupo 

produz suas memórias como elemento que impulsiona o 

estabelecimento de identidades e o reconhecimento de pertencimento a 

um grupo social determinado. As memórias podem ser individuais ou 

coletivas e podem ter significações variadas, inserindo-se em uma 

lógica de produção de patrimônios (materiais ou imateriais) que dizem 

respeito a grupos ou povos específicos.254  

 

 

Observa-se que na BNCC, outras disciplinas escolares dão mais destaque ao 

patrimônio cultural, que a própria História, como é o caso da Língua Portuguesa, 

Educação Física e Artes. Assim, entre os objetivos da Língua Portuguesa no contexto 

escola, está: “Usufruir do patrimônio linguístico, artístico e de práticas corporais 

nacionais e internacionais, com suas diferentes visões de mundo, pelo acesso ao acervo e 
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possibilidades de construção de categorias de diferenciação, apreciação e criação.”255, e 

nas Artes, está: “Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, 

material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo.”256 E ainda, destaca 

que entre as habilidades a serem desenvolvidas, em relação ao objeto de conhecimento 

Patrimônio Cultural, pelos alunos de 1º ao 5º ano, está: 

Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a 

construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas.257  

 

E, aos alunos do 6º ao 9º ano, sobre o objeto de conhecimento patrimônio cultural, 

acrescenta-se o termo “analisar”, esperando-se que os estudantes tenham um melhor 

aprendizado sobre essas questões. 

Já em Educação Física, aos estudantes do 3º ano ao 5º ano do ensino fundamental, 

sobre o objeto de conhecimento jogos populares do Brasil e do mundo e de matriz africana 

e indígena, espera-se desenvolver a habilidade de: 

Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 

mundo, incluindo aqueles de matriz africana e indígena, e recriá-los, 

valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. [...] 

Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, 

audiovisual), as brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz 

africana e indígena, explicando suas características e a importância 

desse patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes 

culturas.258  

 

Desta forma, considera-se que o componente curricular de História para o ensino 

fundamental ainda está fundamentado na perspectiva eurocêntrica, no entanto, nem por 

isso, o professor deixará de trabalhar com o seu “currículo real”, no sentido de discutir 

essas questões relacionadas ao patrimônio histórico e cultural, pois nos 2º e 3º ciclos do 

ensino fundamental, também são espaços em que deveriam conter discussões da história 

local e regional, e ter como foco o seu patrimônio cultural. 

Outrossim, no âmbito das políticas curriculares do estado de Mato Grosso, temos 

ainda as orientações curriculares, que ao sugestionar como deve ser o planejamento do 
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256 Ibidem, p.156. 
257 Ibidem, p.161. 
258 Ibidem, p.187. 
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professor de História, dá como ponto de partida metodológica importante, o “estudo do 

meio”, em que esse aluno vive. Assim, destaca que ao fazer o “estudo do meio” o 

estudante pode observar seu local de vivência, e também “identificar os bens materiais 

do patrimônio histórico-cultural, de sua cultura”,259 tornando-se assim, uma forma de 

compreensão da sociedade em que o mesmo convive: 

[...] A partir de um projeto de pesquisa ou de problemáticas levantadas 

nas aulas o professor pode desenvolver um trabalho que envolva o 

contexto dos estudantes, no qual as observações, registros, análises são 

fundamentais para construção de outras percepções sobre as realidades 

vivenciadas. Em um estudo do meio dos estudantes depara-se com o 

todo cultural, o presente e o passado, o particular e o geral, a diversidade 

e as generalizações, as contradições e o que se pode estabelecer de 

comum no diferente.260 

 

Além disso, propõe, que as habilidades esperadas para área de Ciências Humanas 

são de, “identificar e valorizar as manifestações ou representações da diversidade do 

patrimônio histórico, artístico, natural e cultural, em diferentes sociedades;”261 E ainda, 

estabelece a possibilidade do professor realizar esse estudo através da elaboração de um 

roteiro, de forma que envolva o contexto dos estudantes, em que as observações, registros 

e análises sejam importantes para construção perceptiva de outras possibilidades em 

museus, patrimônios, monumentos, praças, parques, etc.262  

Carlos Edinei de Oliveira (2014) destaca que nas Orientações Curriculares de 

Mato Grosso, em História se: 

[...] prioriza o estudo da história local e regional, com o objetivo de 

fazer com que o aluno possa entender a história a partir das relações 

sociais que ele vive em seu cotidiano, fazendo contextualizações com 

as dinâmicas nacionais e mundiais. As histórias local e regional 

propostas nas orientações vêm ao encontro dos debates atuais do ensino 

de história que apontam a possibilidade de estabelecer relações entre as 

questões das trajetórias locais/ regionais com processos históricos mais 

amplos. Possibilitando ao professor novas formas de condução do 

estudo da história, que foge as aulas centradas em temporalidades 

remotas, de espaços distantes e de memórias que são identificadas pelos 

alunos das escolas brasileiras.263 

 

 

                                                           
259 SEDUC - MT. Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso. Área de Ciências Humanas. 

Cuiabá-MT, 2008/2009/2010, p.15-18. 
260 Idem, p.34. 
261 Ibidem, p.33 
262 Ibidem, p.34. 
263 OLIVEIRA, Carlos Edinei de. O Ensino de História em Mato Grosso: Uma das análises das Orientações 

Curriculares. História e Diversidade - Revista do Departamento de História. Cáceres: UNEMAT Editora. 

Vol. 5, nº. 2, (2014), p.87-102, p.93. 
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Nas Orientações Curriculares do estado de Mato Grosso, dá-se um destaque maior 

para as questões locais e regionais, possibilitando desta forma, o professor partir do 

contexto da vivência dos seus alunos para um mais amplo, contexto em que muitos apenas 

têm acesso pelos meios de comunicação, pois dado as condições sociais, parece-lhes não 

fazer parte de suas vidas. 

Por conseguinte, entendo que compreender o Patrimônio Cultural é um meio de 

desenvolver o sentimento de reconhecimento sobre os bens históricos e culturais da 

cidade, respeitando-os e preservando-os, provocando assim o sentimento de 

pertencimento ou não, e auxiliando na construção do conceito de identidade histórica e 

cultural. O mapeamento dos bens em conjunto com a implantação de educação 

patrimonial nas escolas, penso ser instrumentos essenciais para promover esta 

consciência histórico-cultural coletiva. Destacando que conhecer a história em torno das 

edificações patrimoniais e manifestações sociais, significa compreender também as 

relações culturais de determinados grupos com os espaços históricos. Mas sempre atento 

ao que nos chama atenção o pesquisador Francisco Régis Lopes Ramos, no ensino de 

História: 

Torna-se tarefa da história interrogar as relações de poder que residem 

nas produções de sentido para o pretérito, destacando conexões entre 

casos mais particulares com situações mais gerais. [...] o professor 

começa a praticar o debate sobre os modos pelos quais o tempo ganha 

configurações, por meio de sensibilidades historicamente situadas, que 

legitimam autoridades e contestações.264 

 

Nesse sentido, a escola constitui-se enquanto espaço de diálogos para 

compreensão da pluralidade cultural, em que a diversidade está presente, isso porque os 

estudantes trazem para esse ambiente elementos de seu pertencimento cultural, modo de 

pensar, fazer e agir em seu contexto social e nem sempre os mesmos recebem a devida 

atenção, gerando com isso, uma série de problemas que afetam o dia a dia da escola. E 

isso decorre de diversos fatores, curriculares ou não, quer pelo professor ou pela escola, 

que por vezes, culmina na ignorância, silenciamento, e até omissão do direito a devida 

participação, impossibilitando, desta forma, o fortalecimento da democracia e a 

valorização da pluralidade cultural. 

                                                           
264 RAMOS, Francisco Régis Lopes. Uma questão de tempo: os usos da memória nas aulas de História. 

Cad. Cedes, Campinas, vol.30, n. 82, p.397-411, set-dez. 2010, p.409. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n82/09.pdf Acesso em: 20 de março de 2018. 
 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n82/09.pdf


106 
 

O objetivo é que a partir dessas pequenas possibilidades da inserção da discussão 

sobre o patrimônio cultural no ensino fundamental, especificamente nos anos finais, 3º 

ciclo, a produção de um material orientativo para o professor de História que também 

podem ser utilizados por outras disciplinas para compreensão dos aspectos que subjazem 

os patrimônios históricos locais.   

O professor, ao fazer uso do material, compreenderá de forma sucinta, que é 

possível fazer seu planejamento pensando no contexto local e regional, no sentido de 

desmistificar algumas questões que estão presentes na sociedade, podendo questionar o 

porquê de determinados monumentos existentes na cidade, bem como incentivá-los a 

valorizar o que faz parte do coletivo de suas comunidades.  
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CAPÍTULO 3: EXPERIÊNCIA DIDÁTICA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Esse desafio [da Educação Patrimonial] é 

passível de realização desde que professores 

e estudantes se proponham a empreender 

esforços no sentido de superação dos 

percalços que envolvem as experiências 

novas e se convençam de que a história é 

múltipla, as identidades culturais são plurais 

e o exercício da cidadania é um direito de 

todos.265 

  

1.7 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo pretende abordar estratégias didáticas no ensino de História, visando 

problematizar o trabalho em sala de aula e/ou saída de campo e os seus impactos na 

aprendizagem dos estudantes.  

Desta forma, a proposta deste capítulo se dá em apresentar as ações didáticas, que 

foram realizadas na aula de história e na saída de campo a lugares de memória da cidade 

de Rondonópolis. Assim, realizamos as saídas de campo no Casario Marechal Rondon, 

Correio “Velho”, Cine Meridional/Cine Rondon, Escola Estadual Major Otávio Pitaluga, 

Praça Brasil, Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, Escola Estadual Sagrado Coração 

de Jesus e Museu Rosa Bororo, todas no centro histórico de Rondonópolis.  

Analisarei a experiência de pesquisa, com ações didáticas realizadas com 

estudantes do ensino fundamental do 3º ciclo de formação humana (7º anos A e B) de 

uma Escola Estadual em Rondonópolis-MT, e as narrativas dos estudantes durante todo 

o processo realizado. Tendo como foco o Patrimônio Cultural local em conexão com a 

História local, com intuito de, a partir dessas análises, produzir um material didático 

orientativo em formato de livro, como sugestão aos professores de História e demais 

disciplinas afins. 

Assim, baseamos nossa proposta de análise na metodologia da Educação 

Patrimonial, a qual se fundamenta como: 

                                                           
265 PELEGRINI, Sandra Cássia Araújo. Patrimônio Cultural: consciência e preservação. São Paulo: 

Brasiliense, 2009, p.121. 
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[...] a utilização de museus, monumentos históricos, arquivos, 

bibliotecas – os lugares e suportes da memória – no processo educativo, 

a fim de desenvolver a sensibilidade e a consciência dos educandos e 

futuros cidadãos da importância da preservação dos bens culturais.266  

 

Além disso, as ações educativas, em certa medida, precisariam estar incluídas nos 

currículos escolares, no sentido de se pensar o Patrimônio Cultural em conexão com a 

História local. Mas é de se notar, pelo menos no meu convívio com outros professores, o 

desconhecimento dessa metodologia, que acredito, ter um papel fundamental para se 

compreender o processo identitário dos estudantes. Pois o professor, utilizando-se da 

metodologia de Educação Patrimonial:  

A partir da experiência e do contato direto com as evidências e 

manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos 

e significados[...] 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.267 

 

A pesquisa foi fundamentada teoricamente no referencial sobre Patrimônio 

Cultural, Memória, lugares de Memória, História regional/local, Educação Histórica, 

Parâmetros Curriculares Nacionais de História (PCN,s), Diretrizes Curriculares 

Nacionais e as Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso. Isso porque é preciso 

aprofundar as discussões sobre estas categorias para uma melhor compreensão das ações 

didáticas. 

O Patrimônio Cultural abarca um conjunto de bens tangíveis e intangíveis que tem 

a necessidade de ser preservadas, e seja importante para uma comunidade como marco 

identitário, a pesquisadora Maria Cecília Londres Fonseca afirma que o Patrimônio “[...] 

é tudo o que criamos, valorizamos e queremos preservar: são os monumentos e obras de 

arte, e também as festas, músicas e danças, os folguedos e as comidas, os saberes, fazeres 

e falares. Tudo enfim que produzimos com as mãos, as idéias e a fantasia”.268  

                                                           
266 ORIÁ, José Ricardo. Educação Ambiental ou Educação Patrimonial: A dimensão histórico-cultural no 

currículo escolar. In BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes (org.)  O saber histórico na sala de aula – 

12º ed., 3ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2017, p.141. 
267 HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia 

Básico de Educação Patrimonial. Brasília: IPHAN, Museu Imperial, 1999, p.6. 
268 LONDRES, Cecília (org.). Revista Tempo Brasileiro n. 147: Patrimônio Imaterial. Rio de Janeiro, 

out./dez., 2001, p.69-78. 
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Além da concepção de Patrimônio Cultural, outra que abordamos é a de Memória, 

pois: 

[...] é sinal da nossa relação com o tempo. A memória, como 

propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro 

lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o ser humano 

pode atualizar impressões ou informações passadas ou que ele 

representa como passadas.269   

 

Nas sociedades temos os lugares de memória, que se constituem a partir da 

compreensão de que é necessário preservar e recuperar a memória, pois são elas que dão 

sentido às vivências das pessoas, assim, “se habitássemos ainda nossa memória, não 

teríamos necessidade de lhe consagrar lugares”270. Segundo Pierre Nora: 

Os lugares de memória são, antes de tudo, restos. A forma extrema onde 

subsiste uma consciência comemorativa numa história que a chama, 

porque ela a ignora. É a desritualização do nosso mundo que faz 

aparecer a noção. O que secreta, veste, estabelece, constrói, decreta, 

mantém pelo artificio e pela vontade uma coletividade 

fundamentalmente envolvida em uma transformação e sua renovação. 

Valorizando por natureza, mais o novo do que o antigo, mais o jovem 

do que o velho, mais o futuro do que o passado. Museus, arquivos, 

cemitérios e coleções, festas de aniversário, tratados, processos verbais, 

monumentos, santuários, associações, são os marcos testemunhas de 

uma outra era, das ilusões de eternidade.271 

 

E ainda, pensando a aproximação do estudante com sua realidade, tomamos 

também por base a concepção de História regional/ local, que pressupõe:  

O estudo do regional, ao focalizar o peculiar, redimensionaria a análise 

do nacional, que ressalta as identidades e semelhanças, enquanto o 

conhecimento do regional e do local insistira na diferença e diversidade, 

focalizando o indivíduo no seu meio sócio-cultural, político e geo-

ambiental, na interação com os grupos sociais em todas as extensões, 

alcançando vencidos e vencedores, dominados, conectando o individual 

com o social”272 

                                                           
269 PINTO, Maria Helena Mendes Nabais Faria. Educação Histórica e Patrimonial: conceções de alunos 

e professores sobre o passado em espaços do presente. Portugal: Universidade do Minho, 2011, p.16. 
270 NORA, Pierre. Entre história e memória: a problemática dos lugares. Revista Projeto História. São 

Paulo, v.10, p-7-8, 1993, p.8. 
271 NORA, Pierre. p.13. 
272 NEVES, Erivaldo Fagundes. História Regional e Local no Brasil: fontes e métodos da pesquisa 

histórica regional e local. Feira de Santana/ Salvador: UEFS/ed. Arcádia,2002, P.89. 
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Para refletirmos sobre a aprendizagem histórica, nos utilizamos da Educação 

Histórica, que amplia as noções de compreensão sobre os temas históricos abordados na 

Educação Básica. 

Essa perspectiva da Educação Histórica propõe uma análise entre a inter-relação 

entre ciência e vida cotidiana, tendo o pensamento histórico com parte integrante da vida 

humana, que precisa ser explorado no sentido de alargar a ação na vida prática:  

A investigação no domínio da Educação Histórica pressupõe que a 

aprendizagem da história seja considerada pelos jovens como 

significativa em termos pessoais, de modo a lhes proporcionar uma 

compreensão da vida humana.273 

 

Destarte, o texto das Diretrizes Curriculares Nacionais pressupõe que a escola, 

professores e profissionais da educação criem situações de aprendizagem com base no 

contexto local, e o estudante possa ter uma “leitura atenta da realidade local” e que esteja 

inserido no PPP por meio da “valorização da cultura local” em articulação com a Base 

Nacional Comum274. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História do ensino fundamental, anos 

finais (7º, 8º e 9º anos), entre os objetivos está: “valorizar o patrimônio sociocultural” e 

propõe ao professor visitas à museus e patrimônios históricos e culturais como recurso 

didático, tendo como debate a preservação dos vários tipos de patrimônio, bem como a 

compreensão dos espaços de preservação e divulgação da memória.275 

Seguindo a mesma linha das legislações nacionais, as Orientações Curriculares do 

Estado de Mato Grosso, destaca que ao fazer o “estudo do meio” o estudante pode 

observar seu local de vivência, e também “identificar os bens materiais do patrimônio 

histórico-cultural, de sua cultura.”276, que se tornem uma forma de compreensão da 

sociedade em que o mesmo convive. 

                                                           
273 SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; GARCIA, Tânia Braga. In JÖRN RÜSEN e o Ensino 

de História. SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão de Rezende. Curitiba: 

Ed. UFPR, 2011, p. 11. 
274 BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasília: MEC, 2013, p.49-113. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-

pdf/file.  Acesso: 10 de mai. 2017. 
275 BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais de História. Brasília: MEC, 

1998. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_5a8_historia.pdf. Acesso: 05 de abr. 

2017, p.90-93. 
276 SEDUC - MT. Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso -área de Ciências Humanas. 

Cuiabá-MT, 2008/2009/2010, p.15-18. 
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Desta forma, adotamos como procedimentos metodológicos, visando 

compreender as concepções que os estudantes têm sobre esses locais e sua importância 

na sociedade. Além disso, oportunizar ao professor um aprofundamento sobre as 

atividades que envolvem as noções de tempo histórico, de valorização e manutenção de 

bens patrimoniais e lugares de memória. 

Helena Pinto, ao discorrer sobre a contribuição dos estudos sobre o Patrimônio, 

destaca que: 

Pretende-se, assim, que a História contribua para desenvolver noções 

de tempo e de espaço, a capacidade de compreender a multiplicidade de 

factos e as inter-relações de acontecimentos e, ao mesmo tempo, sirva 

de orientação na complexidade e diversidade do mundo actual. [...] e 

estimule a valorização do património histórico, entendido como todo 

vestígio do passado (e não apenas as obras e monumento eruditos) 

ligado à vida quotidiana de cada comunidade.277 

 

Assim, a ação didática com o Patrimônio Cultural, utiliza-se de um material 

didático em forma de roteiro, que culminará em outro material em formato de livro, como 

contributo aos professores. A pretensão em realizar a ação didática prevê alguns 

encaminhamentos prévios com o professor, no intuito de conscientizá-lo acerca da 

necessidade de ter no currículo escolar a discussão sobre o Patrimônio. Além disso, segue-

se outros encaminhamentos da proposta: 

a) Com antecedência de dois meses, entrei em contato com a direção, 

coordenação e professores de História de uma Escola Estadual de 

Rondonópolis -  localizada na parte periférica da cidade, para realização 

da ação didática em sala de aula e saída de campo. 

 

b) Foi proporcionada a ação didática com duas turmas do ensino fundamental 

(7º ano A e 7º ano B), essas que eram, em certa medida, “desprezadas”, 

por serem turmas “difíceis” ou “que dão trabalho”, mas não foi 

impedimento para realização da pesquisa, esse fator contribuiu para 

mudanças de percepção em relação as turmas, pois os estudantes 

demonstraram que é possível desenvolver a aprendizagem histórica, a 

partir do cotidiano deles. 

                                                           
277 PINTO, Maria Helena Mendes Nabais Faria. O triângulo patrimônio-museu-escola: que relação com a 

Educação Histórica?  In SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel, Aprender História: perspectivas 

da educação histórica. Ijuí: Ed. Unijuí,2009, p.285 
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c) As ações didáticas em sala de aula constituíram-se de duas propostas: 1ª – 

a introdução ao assunto através de duas questões aos estudantes sobre os 

lugares e manifestações culturais importantes na região e as razões. 2ª – A 

análise de um objeto (boneca) produzido por uma artesã da própria região, 

identificando e descrevendo-o, bem como o que gostariam de saber que 

não estava explícito. 

 

d) Realizamos a aula-oficina da seguinte forma: tanto na turma do 7º ano A, 

quanto no 7º B, tiveram no primeiro momento - a ação dos estudantes 

respondendo as questões. E, após o professor realizando a interlocução 

com a introdução dos conceitos: Patrimônio Cultural, Patrimônio material 

e imaterial, memória, lugares de memória, tombamento e registro. E no 

segundo momento, em aulas posteriores, a análise e descrição de um 

artesanato local pelos alunos. 

 

e) A saída de campo ocorreu no mês de novembro do ano de 2017, no período 

vespertino, com a participação de 40 estudantes, dois professores de 

História, uma profissional do apoio escolar e o pesquisador. 

 

f) A duração das atividades em sala de aula foi de quatro aulas em cada uma 

das turmas e de quatro aulas na saída de campo. 

 

g) Foi utilizado um roteiro didático (Apêndice D), produzido como material 

didático, nas ações tanto em sala de aula, quanto na saída de campo, que 

sugere ao professor ações a serem realizadas ao longo do processo. 

 

 

1.7.1 Ação didática em sala de aula 

 

Nesse tópico farei referência a ação didática realizada em sala de aula com os 

estudantes e a análise das respostas dadas aos questionários proposto a eles. Para 

realização dessa ação didática foi feito uso de um roteiro como material didático para 

suporte ao professor de História. 
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No mês de novembro de 2017, iniciamos as ações, encaminhando com o 

professor(a) de História de uma Escola Estadual de Rondonópolis-MT, o roteiro 

didático,278 sobre o que e como abordar a temática do Patrimônio Cultural. Visando 

relacionar com o currículo, nas turmas do 3º ciclo de formação humana, que compreendeu 

o 7º ano A e 7º ano B do ensino fundamental. E também pontuamos sugestões de leituras 

e atividades para serem desenvolvidas objetivando a apropriação pelos estudantes.  

Assim, na ação didática proposta em sala de aula, o professor utilizou-se de 4 aulas 

para trabalhar com os alunos, iniciando com questões sobre o local de vivência dos 

estudantes. E, em seguida, sensibilizando em relação aos conceitos de Patrimônio 

Cultural: material e imaterial, memória, lugares de memória, tombamento e registro e 

com uma atividade prática que contribuiu para apreensão do que foi desenvolvido. E 

ainda, realizando a preparação para saída de campo, que teve como foco os aspectos do 

Patrimônio Cultural da cidade de Rondonópolis-MT. 

 Essa característica da aula, denominada de aula-oficina, fundamentou-se na 

concepção proposta por Isabel Barca: 

Ora se o professor estiver empenhado em participar numa educação 

para o desenvolvimento, terá de assumir-se como investigador social: 

aprender a interpretar o mundo conceitual dos seus alunos, não para de 

imediato o classificar em certo/errado, completo/incompleto, mas para 

que esta sua compreensão o ajude a modificar positivamente a 

conceitualização dos alunos, tal como o construtivismo social propõe. 

Neste modelo, [aula-oficina] o aluno é efetivamente visto como um dos 

agentes do seu próprio conhecimento, as atividades das aulas, 

diversificadas e intelectualmente desafiadoras, são realizadas por estes 

e os produtos daí resultantes são integrados na avaliação.279 

 

Durante a aula em sala, na ação didática, o professor de História fez uso do roteiro 

proposto na seguinte sequência:  

1º passo – Introdução com questões aos estudantes sobre: Questão 1 - Que lugares 

e manifestações culturais consideram importantes no bairro ou região? E, questão 2 –

Porque consideram os locais e/ou manifestações culturais importantes? 

                                                           
278 Esse roteiro didático foi utilizado como base para experiência, e é parte do orientativo didático 

produzido, que se encontra no Apêndice D. 
279 BARCA, Isabel. Aula Oficina: do Projeto à Avaliação. In. Para uma educação de qualidade: Atas da 

Quarta Jornada de Educação Histórica. Braga, Centro de Investigação em Educação (CIED) / Instituto de 

Educação e Psicologia, Universidade do Minho, 2004, p.131-144, p.132. 
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Nessa etapa foi proposto por mim, juntamente com o professor, as duas questões 

para 47 estudantes, abrangendo as duas turmas - 7º A e 7º B - do período vespertino, 

respondendo em uma folha que eu havia preparado e dialogado com o professor, 

conseguindo nessa etapa da pesquisa, na primeira pergunta (Gráfico 1), as seguintes 

respostas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Observa-se que nas respostas dos estudantes, identificaram, mesmo sem um 

conhecimento prévio dos conceitos, os lugares de memória que fazem parte de suas 

vivências. A maioria fez menção de bens de natureza material, e ainda, de forma quase 

imperceptível o imaterial, através das feiras realizadas nos bairros Vila Olinda e Parque 

Universitário, enquanto espaço de diversas manifestações culturais. Demonstrando com 

isso que o: “[...] patrimônio cultural é algo vivo e dinâmico, além de indicar que nem tudo 

que é antigo constitui um bem patrimonial, mas somente aqueles dotados de sentido de 

pertença e identidade, ou seja, de um valor cultural mais amplo.”280 

Assim, para melhor localização, apresentamos os locais (Figura 1 e 2), citados 

pelos estudantes: 

 

 

                                                           
280 PELEGRINI, Sandra Cássia Araújo. Patrimônio Cultural: consciência e preservação. São Paulo: 

Brasiliense, 2009, p.40. 
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Gráfico 1 - Lugares e manifestações culturais considerados importantes aos estudantes. 
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Fonte: O autor 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Diante da análise dos alunos, o lugar de memória mais citado foi o Oratório Filhos 

de Dom Bosco, inaugurado no ano de 1996.281 De acordo com o Padre Salesiano Antônio 

Ribeiro:  

Uma das atividades mais significativas da missão salesiana é o oratório. 

A palavra oratório deriva do termo “oração”. Para o seu fundador, São 

Felipe Neri (1515-1595) em Roma, na Itália, a experiência do oratório 

era a prática da recreação em clima de família e seguro para as crianças, 

                                                           
281 Oratório Filhos de Dom Bosco. Disponível em: www.gazetamt.com.br/notícia/exemplo/ Acesso em: 28 

de abril de 2018. 

Figura 10 – Oratório Filhos de Dom Bosco em sala de aula. 

Figura 9 – Locais citados pelos estudantes na ação didática em sala de aula 
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adolescentes e jovens após os momentos de oração. Um lazer sadio, 

seguro, educativo em geral para os catequizandos e paroquianos.282 

 

Este espaço é constituído por um barracão para eventos, palco, mesas para jogos, 

cozinha, quadra esportiva e playground, que ocupa uma quadra e que pertence à Igreja 

Católica São João Batista, localizada em frente ao bairro Parque Universitário. E também 

vale lembrar que a Escola Francisca Barros de Carvalho realizou e realiza atividades nessa 

instituição, como formaturas, entre outras. 

 

Fonte: Varlei Cordova 

 

Fonte: Varlei Cordova 

 

                                                           
282 A importância do Oratório Salesiano. Disponível em: 

http://www.boletimsalesiano.org.br/index.php/salesianidade/item/7175-a-importancia-do-oratorio-

salesiano. Acesso em: 20 de Setembro de 2018. 

Figura 11. Cachoeira do "escondidinho" 

Figura 12. Córrego do "escondidinho" 

http://www.boletimsalesiano.org.br/index.php/salesianidade/item/7175-a-importancia-do-oratorio-salesiano
http://www.boletimsalesiano.org.br/index.php/salesianidade/item/7175-a-importancia-do-oratorio-salesiano


117 
 

Do mesmo modo, outros dois citados com maior frequência foram o Córrego do 

Escondidinho e a Cachoeira, que também faz parte desse córrego, sendo localizados 

próximos aos bairros Vila Olinda II e Ana Carla, um lugar frequentado pelas comunidades 

adjacentes, que foram se formando desde as décadas de 1970/80, tanto para lazer, quanto 

para o trabalho das mulheres no lavar das roupas e para se socializarem. 

 No entanto, no atual momento encontra-se em estado de degradação, devido à 

ausência de cuidados, tanto dos frequentadores, quanto do poder público, que já em 

projetos têm proposto a criação de um espaço de lazer nas proximidades do córrego com 

nome de Parque do Escondidinho, que está inconcluso. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Outra referência para eles é a Escola Francisca Barros de Carvalho, onde estudam, 

e que iniciou suas atividades no dia 14 de abril do ano de 2008283. Foi projetada como 

uma Escola modelo, contudo, passando por várias etapas de construção, ainda não 

conseguiram finalizar o projeto. A construção da Escola ocorreu em um espaço que antes 

era um campo de futebol, onde os moradores do bairro realizavam suas atividades 

esportivas, local que foi motivo de discussões quando decidido que ali seria construída a 

escola.  

Ainda, um lugar mencionado pelos alunos é a ADM, empresa multinacional do 

setor de agronegócios, tendo sob sua propriedade a maior usina de biodiesel do país284, 

                                                           
283 Escola Estadual Francisca Barros de Carvalho. Disponível em: 

http://eefranciscab.blogspot.com/p/sobre-escola.html. Acesso em: 28 de abril de 2018. 
284 ADM – Rondonópolis-MT. Disponível em: www.biodieselbr.com/usinas/centro-oeste/mato-

grosso/adm.htm. Acesso em: 28 de abril de 2018. 

Figura 13. Escola Estadual Francisca Barros de Carvalho 
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localizada no Distrito Industrial que fica próximo à escola. Os pais de vários estudantes 

trabalham nela, devido a sua proximidade com a região. 

 

Fonte: Site Olhar Direto 

 

Já em relação aos esportes, foram citados locais como a quadra de esportes que 

fica ao lado da escola e é utilizada por eles - pois a escola não dispõe de quadra 

poliesportiva - e o miniestádio que se localiza no bairro Pedra 90, sendo o espaço que 

ficou como substituto do campo de futebol - lugar em que a Escola foi construída - e é 

usado pelos moradores da região para campeonatos diversos. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

Figura 14. Empresa multinacional ADM 

Figura 15. Quadra poliesportiva do bairro Ana Carla 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

Quanto a Igreja, não foi especificado qual seria, pois como existem diversas na 

região, precisariam de uma pesquisa mais minuciosa para identificar quais são, no 

entanto, referenciei a Igreja Católica São João Batista, mas existem diversas que os 

estudantes frequentam.  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A Rodovia do Peixe, citada nas respostas, é uma estrada que margeia o Rio 

Vermelho, sendo uma região de pesqueiros e com constância, aqueles que gostam de 

pescar, se dirigem àquela região, bem como para presenciar as rochas que caracterizam 

aquele lugar, que mesmo não tendo noção da sua importância arqueológica, dão sentido 

a elas. 

 

Figura 16. Miniestádio do bairro Pedra Noventa 

Figura 17. Igreja Católica São João Batista no Bairro Pq. Universitário 
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Fonte: Site Universo MT 

 

O que não foi elencado de forma mais específica foram as manifestações culturais, 

mas foi feito menção a feira livre que ocorre no bairro Vila Olinda II às segundas feiras 

e no bairro Parque Universitário aos sábados. Esta feira livre é um espaço de comércio, 

de bens alimentícios, produtos relacionados ao vestuário, entre outros, além de 

brinquedos para diversão dos estudantes, mas também se constitui um espaço para manter 

viva a cultura local em que ocorrem as relações econômicas, sociais e culturais.  

Através desse primeiro contato dos estudantes em perceber o lugar que vivem, 

constatamos a possibilidade de um aporte para que o professor traga outras abordagens 

relacionando as histórias dos alunos no lugar, como nos aponta Sandra Cássia Araújo 

Pelegrini: 

[...] do planejamento de atividades diversificadas que possam instiga-

los a revigorar o trabalho em sala de aula e a estimular os seus alunos a 

“redescobrirem” suas histórias, memórias e identidades para que 

exerçam plenamente seus direitos à cidadania. Ao fazê-lo, o professor 

estará realizando atividades comprometidas com as comunidades onde 

atuam e, quiçá, abrindo novas possibilidades para uma real inter-relação 

entre o ensino, a pesquisa e a aprendizagem.285  

 

Outra questão que, em sequência na ação didática, fora solicitado aos estudantes, 

era que: Questão 2 – Por que consideram os locais e/ou manifestações culturais 

importantes? 

                                                           
285 PELEGRINI, Sandra Cássia Araújo. Patrimônio cultural: consciência e preservação. São Paulo: 

Brasiliense, 2009, p.43. 

Figura 18. Rodovia do peixe 
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Tendo em vista a compreensão que os fez com que se lembrassem. Assim, elencaram as 

seguintes razões: 

 

Fonte: O autor 

 

Assim, podemos visualizar que os locais elencados por eles têm razão de ser por 

proporcionar divertimento, aparecendo essa característica em maior percentual. O que 

não seria diferente, pois por se tratar de uma região que abrange em torno de 6 a 7 bairros 

e que não possui praças de lazer, eles se direcionam a esses lugares, como é o caso do 

Oratório Filhos de Dom Bosco, também a cachoeira, a quadra de esportes e o miniestádio 

existente no âmbito do contexto dos alunos.  

Com essa atividade, os estudantes começaram a observar melhor o que está ao seu 

entorno, sendo possível reconhecer os lugares que consideram importante, que são 

constituídos de memórias e podem, com isso, aprender a ter um olhar mais crítico e 

respeitar o meio em que vive, pois, de acordo com Marcelo Fronza: 

[...] a investigação da localidade em que os estudantes vivenciam os 

ajuda na análise dos diferentes níveis da realidade econômica, política, 

social e cultural, tematizando, assim, as problemáticas advindas de suas 

experiências a serem narradas. [...] também facilita o estabelecimento 

de continuidades e diferenças em relação ás evidências de mudanças, 

conflitos, permanências na comunidade em que os estudantes vivem.286 

 

                                                           
286 FRONZA, Marcelo. A cultura histórica como possibilidade investigativa da educação patrimonial nas 

aulas de história. Fronteiras: Revista de História, Dourados-MS, v.18, nº. 31, p.169-185, jan-jun. 2016, 

p.179. 
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Gráfico 2 - Porque consideram os locais e/ou manifestações culturais importantes. 
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Deste modo, ainda na primeira etapa, posterior às questões iniciais, foi 

desenvolvido com os estudantes, com base no roteiro didático, os conceitos de: memória, 

lugares de memória, Patrimônio material e imaterial, tombamento e registro, 

oportunizando-os ao desenvolvimento da aprendizagem histórica ligada a realidade social 

dos estudantes, fator essencial para vivência consciente do indivíduo em sociedade. 

A aprendizagem histórica proposta com as turmas dos 7º anos, baseia-se nas 

análises de Jörn Rüsen, que afirma “[...] a consciência humana relativa ao tempo, 

experimentando o tempo para ser significativa, adquirindo e desenvolvendo a 

competência para atribuir significado ao tempo”287  

2º Passo: Análise de um artesanato produzido na comunidade, solicitando aos 

alunos a observação e descrição e o que gostariam de saber em relação ao que não estava 

explícito. 

Em aulas posteriores ao 1º passo da ação didática, em ambas as salas, 7º ano A 

com um total de 18 alunos, quantidade um pouco inferior do que na primeira parte da 

ação didática, e no 7º ano B, 27 alunos, divididos em duplas, tendo um a mais, com o 

tempo de 2 aulas. E em cada uma delas foi proposto aos alunos a análise de um objeto – 

boneca – (Figura 19), um artesanato produzido por uma moradora do bairro que se 

encontra na escola. A intenção era trabalhar com patrimônio imaterial, pois, através dessa 

experiência, contribuir para que os estudantes percebam os bens patrimoniais imateriais 

em seu cotidiano, valorizando o contato e a manutenção destas ações em seu bairro.  

Ao analisar um objeto, Maria de Lourdes Horta destaca que: 

A habilidade de interpretar os objetos e fenômenos culturais amplia 

nossa capacidade de compreender o mundo. Cada produto da criação 

humana, utilitário, artístico ou simbólico, é portador de sentidos e 

significados, cuja forma, conteúdo e expressão devemos aprender a ler 

ou decodificar.288 

 

                                                           
287 RÜSEN, Jörn. Experiência, Interpretação, Orientação: três dimensões da aprendizagem histórica. In 

Jörn Rüsen e o ensino de história. SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão 

de Rezende (org), Curitiba: Ed. UFPR,2011, p.79. 
288 HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina e MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia 

Básico de Educação Patrimonial. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu 

Imperial, 1999, p.09. 
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Fonte: O autor. 

 

Desta forma, a atividade prática de análise do objeto foi elaborada tendo em vista 

duas questões: 1ª -  Observação e descrição do objeto; 2ª – O que gostaria de saber sobre 

o objeto e que não lhes estava explicito? 

 Assim, as respostas para ambas as questões foram analisadas segundo as 

categorias de análise propostas no Guia de Educação Patrimonial - Materiais/físicos, 

Função/uso, Forma/desenho e Valor/significado -  pois através das categorias elencadas, 

teria a compreensão dos aspectos materiais e imateriais do Patrimônio Cultural. Com isso 

obteve-se os seguintes resultados (Gráfico 3) para primeira questão, considerando 45 

alunos pesquisados dos 7º anos A e B:  

 

Fonte: O autor. 
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Gráfico 3 - Aspectos destacados do objeto na observação e descrição. 

Figura 19 - Artesanato produzido por artesã local e alunos fazendo análise. 
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Através do estudo, com a observação direta, manipulação e “[...] o questionamento 

do objeto, feito com perguntas apropriadas, podem revelar informações em um primeiro 

nível de conhecimento, que deverá ser extrapolado por meio do estudo e da investigação 

de fonte complementares [...]”289. Assim, nas narrativas dos estudantes, constatou-se que 

nessa atividade, deram bastante destaque aos aspectos físicos e materiais do objeto 

analisado, como colocado pelos estudantes: 

 “A boneca é feita de vidro”, “peito de isopor”, “os braços de argila”, mas também 

a forma e desenho foram elencados: “vestido vermelho, amarelo, verde, azul”, “lenço na 

cabeça”, e a função: “boneca”, “artesanato” e em razoável proporção destacaram o 

significado: “representa uma mulher negra”, “representação de uma boneca africana” e 

até foi descrito que “parece uma escrava”. 

Levando a entender que nesse último caso, esses estudantes provavelmente 

tiveram contato com esse conteúdo relacionado aos negros africanos no Brasil, mas a 

compreensão ainda é a partir de muitas das imagens presentes em alguns livros didáticos, 

os quais apresentam as mulheres que foram escravizadas tendo essa característica. 

Diante das respostas, caberia ao professor problematizar essa compreensão e 

também o porquê de ser uma boneca africana. Logo, questionando os estereótipos do 

“Brasil branco”, presente em muitos dos brinquedos dos estudantes. 

 Assim, compreendo que uma ação didática com objetos relacionados a produção 

cultural imaterial de uma sociedade em sala de aula, pode possibilitar “[...] o exercício de 

alargamento do nosso ser no mundo, da experiência de viver a historicidade do ser que 

dá existência a nós e ao mundo, em suas múltiplas ligações. ” 290  

A atividade desenvolvida com os estudantes permitiu a compreensão sobre o 

preconceito racial, no que tange a questão do negro, que fazem parte de suas relações 

cotidianas, sofrida pelos próprios estudantes em suas comunidades e  que ainda não foram 

bem compreendidas, mesmo tendo a interferência da escola na formação de uma 

consciência crítica da realidade, cabendo ao professor, um trabalho didático no sentido 

de desmistificar esses estereótipos, dando a eles a oportunidade de perceber suas 

vivências a partir de um olhar mais consciente. 

                                                           
289 Idem, HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina e MONTEIRO, Adriane Queiroz. 

p.12. 
290 RAMOS, Francisco Régis Lopes. OBJETO GERADOR. Considerações sobre o museu e a cultura 

material no ensino de história. Revista Historiar, vol. 08, n. 14, Ano 2016,1. (pp.70,93), p.74. 



125 
 

Em sequência, a segunda questão proposta – Questão 2: O que gostaria de saber 

sobre o objeto?  E que não estava explícito a eles, para depois, o professor intervir 

trazendo a informação sobre, e também dar-lhes a oportunidade de ter um olhar mais 

aguçado para pesquisa.  

Logo, o intuito era que seus alunos entendessem o lugar de suas vivências, e 

passassem a valorizar e também fazer a crítica surgida do “olhar contemplativo” e do 

“olhar de curiosidade”, que partiria para um momento mais científico dessa relação de 

ensino aprendizagem291, de ir mais afundo nas questões que perpassam a construção 

desses lugares de memória da região. Desse modo, as dúvidas que surgiram, foram em 

relação aos seguintes aspectos: 

 

Fonte: O autor. 

 

Dessa maneira, muitos dos estudantes em suas narrativas destacaram aspectos 

materiais, levando-nos a compreender, que para vários deles, isso ainda não estavam tão 

claro.  Assim dúvidas como: “De que é feita?” “Como é feita?”, se fizeram presentes, mas 

dividindo espaço com dúvidas sobre o significado do objeto: “O que representa?” “Por 

que é tão diferente?”, “Por que foi feita?”. Também outra característica que esteve bem 

presente está relacionada a sua origem: “De onde veio?”, “Quem fez?”, “História da 

boneca?”.  

Compreendo, que a partir dessas questões elencadas pelos alunos, surge a 

possibilidade de iniciar propostas a partir do olhar deles, relacionando-os com o currículo, 

                                                           
291 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2009, p.355. 
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Gráfico 4 - Resposta dos alunos ao que gostariam de saber a mais do objeto. 



126 
 

no sentido de problematizar muitos dos preconceitos surgidos na sociedade e até mesmo 

ambiente escolar. Além disso, essa experiência em sala de aula demonstrou que podemos 

estudar a realidade local em relação com a global, visualizando situações do dia a dia em 

conexão com o que acontece em outros lugares. Como salientado por Selva Guimarães 

Fonseca: 

O local e o cotidiano da criança e do jovem constituem e são 

constitutivos de importantes dimensões do viver; logo podem ser 

problematizados, tematizados e explorados no dia-a-dia da sala de aula, 

com criatividade, a partir de diferentes situações, fontes e linguagens. 

Assim, o ensinar e o aprender História não são algo externo, a ser 

proposto e difundido com uma metodologia específica, mas sim a ser 

construído no diálogo, na experiência cotidiana em um trabalho que 

valorize a diversidade e a complexidade, de forma ativa e crítica.292 

 

Outro dado importante é que a pesquisa se deu próximo ao aniversário de 

emancipação política do município de Rondonópolis-MT (10 de dezembro de 1953), 

momento em que os professores, quando possível, dão algum destaque às questões locais. 

No entanto, entendo que essa temática não precisa ficar restrita a esse período, pode ser 

utilizado em diversos momentos durante o ano letivo, constituindo-se um meio de 

aproximação do estudante com o estudo da História. 

Desse modo, após a atividade prática de análise de um objeto em sala de aula, o 

professor interviu, explicando aos estudantes, a origem do objeto e o significado e ainda 

detalhes dos aspectos físico, materiais e imateriais. E também, elucidando a eles a 

importância e a necessidade de se conservar e valorizar a cultura local, bem como de 

questioná-las, levando-os ao entendimento de que 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.293 

 

                                                           
292 FONSECA, Selva Guimarães. História local e fontes orais: uma reflexão sobre saberes e práticas de 

ensino de História. Revista História Oral, vol.09, nº1, p.125-141, jan-jun.2006, p.132. 
293 HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina e MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia 

Básico de Educação Patrimonial. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu 

Imperial, 1999, p.07. 
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1.7.2 Ação educativa em saída de campo 

 

A partir das discussões e oficina didática com os estudantes em sala de aula sobre 

o Patrimônio Cultural, ocorreu saída de campo ao espaço central da cidade com intuito 

de estimular a observação, introduzir a discussão e sensibilizá-los em relação ao meio 

ambiente que os rodeia. Foram elencados alguns lugares: Casario Marechal Rondon, 

Correio Velho, Cine Meridional/Cine Rondon, Escola EEMOP, Praça Brasil, Igreja 

Matriz Sagrado Coração de Jesus, Escola Sagrado Coração de Jesus e Museu Rosa Bororo 

e consequentemente elaborado um questionário guia.294  

 O objetivo com o questionário guia foi de perceber o contato dos estudantes com 

as fontes históricas, entendendo-as como bens patrimoniais, bem como dar a eles a tarefa 

de entrevistar pessoas que fazem parte da vivência daquele espaço. 

Nesse sentido, para que tivéssemos um melhor aproveitamento do tempo, 

decidimos por dividir as salas em grupos de 3 a 4 estudantes. Possibilitamos a cada grupo 

a oportunidade de ter um nome fictício. O intuito era que agissem como “mini 

pesquisadores”, sendo que apenas um deles não atribuiu nome, por isso será citado como 

“sem nome”.  

A saída de campo foi realizada no mês de novembro de 2017, período vespertino, 

no mesmo horário de aulas, sendo locado um ônibus para que esses alunos chegassem ao 

local, o Casario, que dista cerca de 7 Km da Escola, em que iniciaram o percurso. Ao 

chegarem estavam bastante eufóricos, trazendo em seus pertences, além dos materiais 

escolares, garrafas térmicas e refrigerantes, bem como erva de tererê e biscoitos, mesmo 

sendo avisados que haveria lanche. Dada a importância da saída de campo, Helena Pinto 

destaca: 

Nesse contacto, direto, vivencial, com os bens culturais, a visita de 

estudo é uma das estratégias que mais estimula os alunos, dado o caráter 

motivador que constitui a saída do espaço escolar, e o componente 

lúdico envolvido. Constitui uma situação de aprendizagem que 

favorece a aquisição de conhecimentos, proporciona o desenvolvimento 

de técnicas de pesquisa, promove a interligação entre teoria e prática, e 

facilita a sociabilidade.295 

                                                           
294 Os questionários utilizados durante a saída de campo se referem ao Apêndice C. 
295 PINTO, Maria Helena Mendes Nabais. O triângulo patrimônio-museu-escola: que relação com a 

Educação Histórica. In. SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel. Aprender história: perspectiva 

da educação histórica. Ijuí: Ed. Unijuí, 2009, p.281. 
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O início do percurso foi no Casario Marechal Rondon, local que foi espaço de 

confluência de diversas pessoas, desde a vinda dos primeiros moradores não indígenas 

para região, em 1902, fixando-se e estabelecendo território. Os estudantes tiveram a 

oportunidade de conversar com alguns artesãos que ali executam seu trabalho. Seguindo, 

a pé, pela avenida Marechal Rondon, passamos por alguns espaços como o 1º Correio da 

Cidade, O 1º Cinema, tendo uma pequena parada explicativa, seguindo para a o Museu 

Rosa Bororo e finalizando na Praça Brasil local onde tiveram a oportunidade de perceber 

vários aspectos que se desenvolveram no seu entorno, como a Igreja Matriz, a Escola 

Sagrado Coração de Jesus, a EEMOP (Escola Estadual Major Otávio Pitaluga) e o Museu 

Rosa Bororo. 

Devido a quantidade de alunos e os contratempos no percurso, não foi possível 

visitar a Igreja Matriz e a Escola Sagrado Coração de Jesus. Assim, fizeram os estudos 

mais específicos sobre dois lugares (Casario, Museu Rosa Bororo), através das narrativas 

e entrevistas. O percurso todo foi de duas horas e trinta minutos, aproximadamente.  

Como podemos ver abaixo, o roteiro seguiu da seguinte proposta (Figura 20), 

tendo em vista algumas das primeiras edificações da cidade, bem como lugares (Figura 

21 e 22), que marcaram as vivências dos moradores que vieram para essa região no início 

e metade do século XX: 

 

Fonte: www.googleearth.com (com alterações do autor). 

 

Figura 20 - Mapa do percurso partindo do Casario Marechal Rondon. 
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Figura 21 - Locais que fizeram parte do roteiro na saída de campo - fotos antigas. 

 

Casario Marechal Rondon - déc. 1980 
Fonte: Núcleo de Documentação Otávio Canavarros    

Correio Velho. s/d Fonte: IBGE 

Padaria Pão Gostoso déc.1990 - (Cine Meridional/Rondon)  
 Fonte: Núcleo de Documentação Otávio Canavarros 

Escola Estadual EEMOP s/d. Fonte: IBGE 
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Fonte: O autor 

Praça Brasil déc. 1970. Fonte: Cartão Postal 

Igreja Matriz  Sagrado Coração de Jesus - déc.1950.  

Fonte: Museu Rosa Bororo 

Escola Sagrado Coração de Jesus - déc.1950.  
Fonte: Núcleo de Documentação Otávio Canavarros 

Museu Rosa Bororo- déc.1950 (Prefeitura Municipal).  

Fonte: Museu Rosa Bororo 
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Figura 22 - Lugares que fizeram parte do roteiro de saída de campo – fotos atuais 

Casario Marechal Rondon – déc. 2018. Fonte: Arquivo pessoal 

Correio Velho – déc.2018. Fonte: Arquivo pessoal 

(Cine Meridional/Cine Rondon) – déc. 2018.  Fonte: Arquivo pessoal 

Escola Estadual EEMOP - 2018. Fonte: Arquivo pessoal 
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Fonte: O autor 

Praça Brasil – déc. 2018  Fonte: Arquivo pessoal 

Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus – déc.2018 
 Fonte: Arquivo pessoal  

Escola Sagrado Coração de Jesus –déc. 2018. Fonte: Arquivo pessoal 

Museu Rosa Bororo – déc.2018. Fonte: Arquivo pessoal 
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Com base na proposta da ação educativa em saída de campo, iniciamos no Casario 

Marechal Rondon nosso roteiro, em que os estudantes ficaram encantados ao 

visualizarem seus aspectos, estes relatados em suas narrativas. O Casario, como já foi 

detalhado no Capítulo 2 dessa dissertação, foi um dos marcos iniciais do povoamento da 

região, não especificamente a edificação, mas o espaço em que ela se encontra, pois por 

ali teriam chegado os primeiros colonos, nos idos de 1902.  

A partir de 1930 se efetivou a edificação, com uma casa, e na década de 1950, 

começa a ampliar-se, e nas décadas posteriores, finaliza-se a edificação, tendo um total 

de 15 casas, em formato de “L”.  

 

Fonte: Matusalém Teixeira. 

 

E o nome dado a edificação, durante o processo de tombamento, é uma 

homenagem ao Marechal  Cândido Mariano  da Silva Rondon296, que esteve em vários 

momentos na região, sendo até mesmo hóspede no Casario, que há época, constituía-se 

de somente duas casas, a residência e um comércio, denominado de “bolicho”, 

pertencente a Sr. Moisés Cury. O nome anterior era apenas Vila do Sr. Moisés.  

Ali também foi o lugar que recepcionavam as pessoas que chegavam atravessando 

a balsa, pois não havia ponte, sendo um importante ponto de encontro de pessoas. O lugar 

passou por um longo período sendo dedicado a aluguel, um lugar até então não 

                                                           
296 Nessa dissertação não será analisado o porquê de ter sido dado esse nome ao Casario, pois estou 

analisando como um bem patrimonial e lugar de memória. 

Figura 23 - Casario Marechal Rondon visto do alto.  
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considerado na cidade. E o Casario volta a ser lembrado a partir de diversas lutas pela 

conservação do processo de revitalização, em 2004, e a compra do espaço pela prefeitura 

em 2013, tombando-o como patrimônio histórico da cidade. Atualmente é utilizado como 

um espaço cultural e de referência na cidade.  

Em vista disso percebe-se como fundamental provocar situações de ensino nesse 

lugar de memória, que contribua para aprendizagens dos estudantes e reflexão sobre os 

aspectos do patrimônio edificado: 

O contacto direto com artefactos e edifícios do passado é uma 

oportunidade para aprofundar conhecimentos sobre pessoas, lugares e 

acontecimentos, mas deve permitir mais do que isso. Os alunos devem 

construir a sua interpretação sobre essas fontes históricas, relacionando-

as com a sua aprendizagem no momento e os conhecimentos adquiridos 

ao longo do tempo, mas também é desejável que formulem questões 

investigativas e hipóteses explicativas acerca do passado de um objeto, 

edifício ou sítio.297  

 

Portanto, diante da proposta de análise sobre a edificação patrimonial, na saída de 

campo com os estudantes, em vista do espaço e de sua significância, questionamos – 

Questão 1: Observando esta edificação, o que vocês identificam como importante neste 

Casario? No intuito de compreender o entendimento/conhecimento dos estudantes sobre 

o Casario Marechal Rondon. 

Nesse sentido, a partir do que já havia sido estudado em sala de aula sobre os 

conceitos referentes ao Patrimônio Cultural: material e imaterial, memória, lugares de 

memória, tombamento e registro, procurei identificar em suas narrativas os aspectos 

trabalhados.  

Logo, a saída de campo possibilitou a ação educativa, tendo que as narrativas 

obtidas são a compreensão dos estudantes em relação a edificação e suas características, 

ao percorrer o espaço, olhar seus detalhes e o entorno com um olhar que pode, em parte, 

ser analisado através da narrativa escrita (Tabela 1), como podemos observar seus 

diversos entendimentos: 

 

 

 

                                                           
297 PINTO, Maria Helena Mendes Nabais Faria.  Os Centros Históricos como laboratórios de Educação 

Histórica e Patrimonial. Revista História Hoje, vol.05, nº 9, p. 60. Disponível em: 

https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/233 Acesso em 28 de maio de 2018. 
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Tabela 1 - Respostas a questão 1- Observação e o que identificam como importante. 

CATEGORIAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

PATRIMÔNIO 

MATERIAL/ 

BENS 

CULTURAIS 

 

 

Casas pequenas. (HIST) 

Tem casa pra as pessoas mora (sic), tem poste de energia, e é 

tipo uma fazenda. (Grupo do C.J.) 

As estátuas que relembra muitas coisas. (Grupo: OS 

CRETINO) 

As salas, os tijolos das salas que foram construídas, e a estátua. 

(Grupo: ESTUDANTES W.E.) 

 ...casas de tijolo tipo de artesanato. (Grupo: 

ENVESTIGADORES) 

O Casario é um patrimônio da nossa cidade, ele é um 

patrimônio histórico. (Grupo: DOS WINS) 

A casa da bruxa, a Estátua de Marechal Rondon. (Grupo: 

MARECHAL C.P.L.) 

PATRIMÔNIO 

IMATERIAL/DO 

CONHECIMENTO 

Casas pequenas com artesanato. (Grupo HIST) 

Os artesanatos, as pinturas. (Grupo: ESTUDANTES W.E.) 

 Artesanato. (Grupo: ENVESTIGADORES) 

PATRIMÔNIO 

AMBIENTAL 

 

Natureza, (Grupo VEM COM OS TRUTA)  

...uma paisagem bem agradável. (Grupo HIST) 

...e é tipo uma fazenda. (Grupo do C.J.) 

...a vegetação, e a estátua. (Grupo: ESTUDANTES W.E.) 

Casario é um lugar bom para descansar, fresco. (Grupo: DOS 

WINS) 

Fonte: O autor. 

 

Diante das narrativas, nota-se que os estudantes identificaram os artesanatos como 

elementos pertencentes ao Casario, que remetem a noção que tem sobre a edificação, mas 

ressaltam também outros elementos que compõem o Casario:  paisagem natural, as salas, 

tijolos, lugar para descansar e casa da bruxa.  
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O Casario possui em suas características diversos elementos que fazem parte de 

sua estrutura: restaurantes, lojas de artesanato, espaço para eventos em seu pátio, espaço 

para exposições diversas, ateliê de pinturas, espaço administrativo da prefeitura, 

banheiros públicos, casa de produção de cerveja artesanal, um gramado espaçoso e com 

vista para o Rio Vermelho, sombra das árvores, uma estátua ao Marechal Rondon e 

próximo existe uma ponte que dá acesso à Rodovia BR 364 e ainda o “ Parque das Águas”, 

local de diversas práticas esportivas como skate, voleibol, futebol, caminhadas e ainda 

lugar de lazer para diversas pessoas nos finais de semana. 

  A proposta de análise fundamentou-se a partir das narrativas, que de acordo com 

Isabel Barca: 

[...]através da narrativa tem sido possível conhecer as concepções dos 

sujeitos (alunos, inclusivamente) sobre, a) significados atribuídos ao 

mundo presente e passado. b) sentidos de mudança (progresso ou 

declínio linear ou complexo, dialética, ciclo, permanências ou 

rupturas), c) papel da História na orientação temporal (relações entre 

passado, presente e expectativas de futuro) no plano coletivo e no plano 

individual (como se posiciona o sujeito na História?), d) valores de 

(inter)culturalidade em situações de diálogo, de tensão ou de 

conflito[...]298 

 

Assim, as narrativas dos estudantes foram analisadas dentro das categorias 

propostas pelo professor francês Hugues de VanneBoham, que nos remete a três 

categorias do Patrimônio Cultural - material, imaterial e ambiental -: a do Patrimônio 

material ou “bens culturais”, que “engloba toda sorte de coisas, objetos, artefatos e 

construções obtidas a partir do meio ambiente e do saber fazer.”299. Esta definição de 

Patrimônio material é a mais destacada pelos estudantes quando citam a edificação e o 

monumento – “As salas, os tijolos das salas que foram construídas, e a estátua. ” 

(ESTUDANTES W.E.) 

Outra categoria de análise foi a do Patrimônio imaterial ou “do conhecimento”, 

que “[...]refere-se ao conhecimento, as técnicas, ao saber e ao saber fazer. São elementos 

não tangíveis[...]”300, quando os estudantes fazem menção dos artesanatos e pintura - o 

saber-fazer – “Os artesanatos, as pinturas.” (ESTUDANTES W.E.) 

                                                           
298 BARCA, Isabel. Ideias chave para a educação histórica: uma busca de (inter)identidades. História 

Revista. V.17, nº 1, 2012. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/historia/article/view/21683/12756 

Acesso em: 28 de maio de 2018. 
299 LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 2013, p.10. 
300 Idem, LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira, p.9. 
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E por fim, a categoria do Patrimônio ambiental ou “meio ambiente”, que são “[...] 

os recursos naturais, que tornam o sítio habitável. Nesta categoria estão, por exemplo, os 

rios, os seus peixes[...]”301, pois  os estudantes se referiram em vários momentos a 

vegetação, paisagem e clima – “Natureza.” (VEM COM OS TRUTA) 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Esses elementos apresentados pelos estudantes remetem ao que estudaram em sala 

de aula através da ação didática, referente aos conceitos de Patrimônio Cultural – material 

e imaterial, ainda que não fora estudado de forma específica o Patrimônio ambiental, pois 

não estava no roteiro proposto com essa nomenclatura, mas incluía-se dentro do 

Patrimônio material, entretanto, é de se perceber que apropriaram dos conceitos propostos 

e isso se fez notar em suas narrativas. 

Desta forma, podemos detectar que os estudantes compreenderam, ainda que com 

as devidas ressalvas, a totalidade que possui o Patrimônio Cultural: 

[...] não se restringe somente aos bens culturais móveis e imóveis 

representativos da memória nacional, como monumentos, igrejas ou 

edifícios públicos. Pelo contrário, o conceito de patrimônio cultural é 

mais amplo, não se circunscreve aos bens matérias ou às produções 

                                                           
301 Ibidem, p.8. 

Figura 24 - Alunos percorrendo o Casario e respondendo o questionário guia. 
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humanas, ele abarca o meio ambiente e a natureza, e ainda se faz 

presente em inúmeras formas de manifestações culturais intangíveis.302  

Com a intenção de problematizar as discussões sobre a edificação enquanto 

Patrimônio Histórico e Cultural, e compreender como os estudantes visualizam o passado, 

presente e futuro e os relacionam, propomos a análise das imagens. 

 Na segunda questão, no subitem a: Que diferenças e/ou semelhanças percebes 

entre elas e o atual? Faz referência a dois períodos do Casario Marechal Rondon, que 

remetem as décadas posteriores a construção da casa inicial, uma da década de 1980 e a 

outra da década de 1990, formando o “L” da edificação (Figura 25 e 26) em contraponto 

com o do momento da pesquisa (2017) e as suas transformações, no período pós 

tombamento enquanto Patrimônio Histórico: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
302 PELEGRINI, Sandra Cássia de Araújo. Cultura e natureza: os desafios das práticas preservacionistas na 

esfera do patrimônio cultural e ambiental. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.26, n.51, jan./jun. 

2006, p.125-126. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

01882006000100007>. Acesso em: 13 de abril de 2018. 

Figura 25 - Imagem analisada pelos estudantes sobre o Casario Marechal Rondon. 

Casario Marechal Rondon – Rua 15 de Novembro com a Av. Marechal Rondon – déc.de 1980 

Fonte: Núcleo de documentação Otávio Canavarros 
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Ainda na mesma questão, no subitem b: Será que funções do Casario são as 

mesmas no passado e no presente? Pontuamos com os estudantes sobre a função do 

Casario. Questionamos se as funções eram as mesmas no passado e presente. Visando, 

com isso, perceber as interpretações dos estudantes sobre o Casario como um bem cultural 

da cidade e as mudanças e rupturas no tempo histórico. 

 Assim, procuramos analisar conforme as categorias de análise histórica, baseados 

na didática da história (Tabela 2), que nos dá a possibilidade de perceber indícios do 

desenvolvimento das competências narrativas de experiência, interpretação e orientação 

nos estudantes, tendo em vista que “A competências narrativa se entende aqui como a 

habilidade para narra uma história pela qual a vida prática recebe uma orientação no 

tempo”303, desta forma obteve-se tais respostas: 

 

  

                                                           
303 RÜSEN, Jörn. O desenvolvimento da competência narrativa na aprendizagem histórica: uma hipótese 

ontogenética relativa à consciência moral. In Jörn Rüsen e o ensino de história. SCHMIDT, Maria 

Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão de Rezende (org), Curitiba: Ed. UFPR,2011, p.74. 

 

Casario Marechal Rondon – Rua 15 de Novembro com a Av. Marechal Rondon – déc. de 1990. 

Fonte: Matuzalém Teixeira 

Figura 26 - Imagem analisada pelos estudantes sobre o Casario Marechal Rondon. 
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Tabela 2 - Resposta a questão 2 – subitem a e b. Sobre as semelhanças e/ou diferenças e 

as funções do Casario no passado e no presente. 

Fonte: O autor. 

 

Desse modo, nas narrativas dos estudantes, observamos indícios das competências 

narrativas. Temos essa compreensão a partir dos estudos de Jörn Rüsen, que destaca como 

sendo características presentes nas narrativas históricas, sendo que geralmente a mais 

presente é a perceptiva.  Enquanto que as competências de interpretação e orientação são 

observadas a partir de percepções mais avançadas de interpretação da realidade.  

As competências de percepção, interpretação e orientação, não são separadas, mas 

se integram, constituindo-se estágios da aprendizagem histórica, tais que são concebidas 

da seguinte maneira: 

A competência perceptiva ou embasada na experiência consiste em 

saber perceber o passado como tal, isto é, em seu distanciamento e 

diferenciação do presente (alteridade histórica), em vê-lo a partir do 

horizonte de experiências do presente como um conjunto de ruínas e 

tradição. A competência interpretativa, consiste em saber interpretar o 

que temos percebido como passado em relação e conexão de significado 

e de sentido com a realidade [...] competência de orientação consiste 

em admitir e integrar a “História” como construção de sentido com o 

CATEGORIAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

COMPETÊNCIA 

PERCEPTIVA 

/EXPERIÊNCIA 

Não, antigamente, tinha cavalo, tinha mato, sujeira. E agora é 

limpo e com artesanato e vendas. (Grupo: HIST) 

Não antes era sujo e com matos, e hoje é limpo e com 

comércios. (Grupo: VEM COM OS TRUTA) 

Perceber que mudaram muito com o tempo, hoje tem mais 

cores mais vida. (Grupo: DOS WINS) 

Antigamente não tinha portões, calçadas, varandas e tinha 

animais (Grupo: MARECHAL C.P.L.) 

COMPETÊNCIA 

INTERPRETATIVA 

Não. Porque antes morava gente depois com as gerações foi 

mudando as moradias virou comércio. (Grupo: 

ENVESTIGADORES) 

Energia, estátuas, mudou muito (Grupo: OS CRETINO) 

Que na segunda figura tem cavalo, árvores, as ruas eram de 

chão, agora é de asfalto (Grupo: SEM NOME) 

COMPETÊNCIA 

ORIENTATIVA 

Não. Porque hoje é um centro cultural, que eles tentam 

preservar aquilo que existiu, um dia, porque a arte é vida tem 

que mostrar para o mundo que ainda existe. (Grupo: DOS 

WINS) 
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conteúdo de experiência do passado, no marco de orientação cultural da 

própria experiência de vida.304  

 

A partir dessa concepção, compreendemos que a maioria dos alunos consideram 

que a mudança ocorre numa sequência progressiva ao longo do tempo e veem o passado 

como deficitário ou como um “conjunto de ruínas” ao compará-lo com o presente, tendo 

nisso a competência perceptiva, isso é possível detectar nas expressões: “antigamente, 

tinha cavalo, tinha mato, sujeira. E agora é limpo e com artesanato e vendas. ” (HIST). 

Mas também pode-se notar nas narrativas aqueles que percebem a mudança num 

sentido de diversidade, ritmos de mudança, tendo indícios do desenvolvimento da 

competência interpretativa, como na narrativa: “Porque antes morava gente depois com 

as gerações foi mudando as moradias virou comércio. ” (ENVESTIGADORES)  

E também nas observações, um dos grupos vai um pouco mais além, com forte 

sinal do desenvolvimento da competência de orientação, entendendo que é preciso 

valorizar para usufruto das gerações futuras: “Porque hoje é um centro cultural, que eles 

tentam preservar aquilo que existiu, um dia, porque a arte é vida tem que mostrar para o 

mundo que ainda existe” (WINS). Conforme Francisco R. Ramos, compreender esse 

processo, se dá por “Conhecer o passado de modo crítico significa, antes de tudo, viver o 

tempo presente como mudança, como algo que não era, que está sendo e pode ser 

diferente.”305 

Ainda como parte da proposta, na edificação, outra situação proposta aos 

estudantes foi a questão 3: Procurem conversar com os (as) artesãos (ãs), e outros que 

trabalham no local e investiguem sobre o que fazem e registre o que descobrirem. Essa 

ação contribui para que aprendam a investigar a partir de suas inquietações, de seu 

conhecimento histórico, exercendo a tarefa de investigador social do patrimônio.  

Nesse aspecto, a pesquisa tornou-se muito mais instigante, no sentido de eles 

tentarem descobrir como “pesquisadores”, o que fazem as pessoas que trabalham no local. 

Nesse momento de pesquisa, eles se sentiram à vontade para entrar nas casas onde haviam 

artesãs para conversar com elas, sendo que nem todos os aspectos de curiosidade foram 

                                                           
304 RÜSEN, Jörn. O livro didático ideal. In Jörn Rüsen e o ensino de história. SCHMIDT, Maria 

Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão de Rezende (org), Curitiba: Ed. UFPR,2011, p.114. 
305 RAMOS, Francisco Régis Lopes. OBJETO GERADOR: Considerações sobre o museu e a cultura 

material no ensino de história. Revista Historiar, vol. 08, n. 14, Ano 2016,1. (pp.70,93), p.16. 
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relatados em suas narrativas, mas que procuraram saber sobre os objetos produzidos. 

Assim, de acordo com Jaqueline Zarbato: 

Entender, interpretar, orientar, narrar e motivar configuram-se como 

elementos na aprendizagem histórica, que contribuem para situar e 

ordenar os conceitos no tempo histórico, favorecendo a compreensão 

da História para crianças e jovens. O que se deve aprender no e com o 

passado humano é exatamente aquilo que o torna significativo como 

história, e essa significatividade pode ser aprendida nos modos de 

experiência, da interpretação, da orientação e da motivação em sua 

diferença e em sua interconexão.306 

 

Umas das ações que penso ser necessária para uma próxima ação didática, seria 

proporcionar a eles momentos que pudessem exercitar essa atividade de entrevistar 

pessoas, pois muitos diziam não saber o que perguntar. Mas percebi que ao entrar nas 

lojas de artesanato muitas dúvidas surgiram e que foram sanadas pelas artesãs, no entanto, 

devido a idade dos estudantes e as dificuldades de escrita, não conseguiram registrar tudo 

que foi questionado. E o mais interessante é que aquele ambiente era constituído por 

artesãs, produzindo seus objetos a partir de modos de saber-fazer próprios. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

                                                           
306 ZARBATO, Jaqueline Aparecida Martins. Patrimônio, Cultura e processos educativos em História: 

percursos e reflexões. Campo Grande, MS: Life Editora, 2018, p.19 

Figura 27 - Alunos no Casario Marechal Rondon, entrevistando artesãs e artista plástica. 
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  Assim, um dos grupos, em conversa com a Sra. Roseli, que é artesã, procuraram 

saber o que ela faz, e que responde: “Trabalho aqui, vários artesanatos, bordados, 

pinturas” (HIST) e ainda sobre o Casario, “foi uma das primeiras casas de Rondonópolis” 

(HIST) e a idade dela “60 anos” (HIST), destacando um pouco o aspecto do lugar. Já 

outro grupo, entrevista a artista plástica Tânia Pardo, que lhes responde que ela “faz 

pintura, já foi em vários lugares, já ganhou medalha fora do país, ela diz que sempre foi 

seu sonho pintar e hoje é uma ótima artista.”. (VEM COM OS TRUTA) 

Quando os estudantes estão nesse trabalho de entrevista, se dá um passo à frente 

em relação a ação educativa relacionada ao Patrimônio Cultural como processo de ensino 

aprendizagem. Pois, além de perceberem a edificação, compreendem também os agentes 

culturais que produzem a cultura, assim como salientado por Sandra Cássia Araújo 

Pelegrini: 

O ensino e a aprendizagem na esfera do Patrimônio devem tratar a 

população como agentes históricos-sociais e como produtores de 

cultura. Para isso deve valorizar os artesanatos locais, os costumes 

tradicionais, as expressões de linguagem regional, a gastronomia, as 

festas, os modos de viver e sentir das diversas etnias latino 

americanas.307  

 

Ainda no trabalho de investigação, um grupo entrevistou a artesã Sra. Josefa 

Batista, que despertou a curiosidade dos estudantes, com o seu trabalho. A artesã destaca 

sobre o trabalho artesanal que: “Os passarinhos é (sic) feito de caroço de caju, e de caroço 

de manga, é feito de concha, desenho nas garrafas e feito de pinheiro, as galinhas é feito 

de cascas de [...] e também de madeira e as artes no quadro, caneta decoradas de 

passarinho e coloridos e umas bonequinhas. ” (MARECHAL C.P.L). 

E investigando a mesma artesã, outro grupo, assinala que elas “fazem artesanato, 

feito de várias coisas, por exemplo: de conchas, de carroço de manga, de pinheiro, o 

quadro, as pulseiras. As bonequinhas de crochê”. (ESTUDANTES W.E). 

E outra artesã entrevistada, a Sra. Jeane Souza, relata que as artesãs como ela: 

“fazem bonecas, quadros, chinelos”. (SEM NOME). 

Com este tipo de atividade realizada pelos estudantes, pode-se observar que o 

contato direto, que aguçou a curiosidade, está para além do narrado na subjetividade dos 

                                                           
307 PELEGRINI, Sandra Cássia de Araújo. Cultura e natureza: os desafios das práticas preservacionistas na 

esfera do patrimônio cultural e ambiental. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.26, n.51, jan./jun. 

2006, p.126. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

01882006000100007>. Acesso em: 13 de abril de 2018. 
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mesmos, percebendo que a edificação está em movimento, tendo ação para além da 

edificação/construção. Assim como salientado por José Reginaldo dos Santos Gonçalves: 

O patrimônio é usado não apenas para simbolizar, representar ou 

comunicar: é bom para agir [...]. Não existe apenas para representar 

ideias e valores abstratos a ser contemplados. O patrimônio, de certo 

modo, constrói, formas e pessoas.308 

 

Além disso, dentro do contexto da edificação, e a partir do que visualizaram, 

analisaram e sentiram ao percorrê-lo durante a saída de campo, responderam a questão 4: 

O que mais gostaria de saber em relação ao Casario Marechal Rondon? 

 Essa questão teve como intenção observar de que maneira o Casario Marechal 

Rondon representa um bem patrimonial e lugar de memória para esses estudantes (Tabela 

3). Segundo elas: 

 

Tabela 3 - Respostas dos alunos a questão 4, sobre o que gostaria de saber a mais da 

edificação 

GRUPO RESPOSTAS 

HIST A história do Casario 

VEM COM OS TRUTAS Porque existe essa estátua aqui, e porque aqui existe 

comércio, padarias, lanchonetes. 

GRUPO DO C.J. eu gostaria de saber qual a idade do Casario, como que 

fizeram ela. 

OS CRETINOS Começo do Casario 

ESTUDANTE W.E. Quanto tempo tem o casario, o que foi construído 

primeiro, com explica as placas: o que era acontecido 

antes, como (...) os tijolos do chão, de onde veio as 

pedras. 

ENVESTIGADORES Como foi construído, como se envoluiu e o que se foi 

antes. 

MARECHAL C.P.L. Quanto tempo tem o casario, o que foi construído 

primeiro, como foi feito as peças, o que era antes, que 

como foi feito de tijolos do chão, de onde vieram as 

pedras. 

GRUPO DOS WINS Como eles viviam aqui antigamente. 

SEM NOME Onde que foi feito? 

Fonte: O autor. 

                                                           
308 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. O patrimônio como categoria de pensamento. Em R. A. Chagas, 

Memória e Patrimônio - Ensaios Contemporâneos (pp. 25-33). Rio de Janeiro: Lamparina, 2009, p.31. 
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Percebe-se que os estudantes têm curiosidade de entender o processo histórico do 

Casario Marechal Rondon: Como foi feito? Há quanto tempo? Onde foi feito? Isso, pode 

ser percebido nesta narrativa: “Quanto tempo tem o casario, o que foi construído primeiro, 

como foi feito as peças, o que era antes, que como foi feito de tijolos do chão, de onde 

vieram as pedras” (MARECHAL C.P.L.). 

 O que denota o pouco conhecimento sobre esse bem patrimonial, por parte dos 

estudantes, bem como das técnicas utilizadas na construção. E por serem várias casinhas, 

desperta o interesse em saber qual foi a primeira e também, o motivo de elas não estarem 

sendo usadas como moradia, e o por que há uma estátua dentro do terreno que faz parte 

do Casario: “Porque existe essa estátua aqui, e porque aqui existe comércio, padarias, 

lanchonetes, ” (sic) (VEM COM OS TRUTA). Bem como, alguns alunos que tiveram o 

interesse em saber como era o viver das pessoas naquele lugar no passado: “Como eles 

viviam aqui antigamente” (WINS). 

As narrativas dos estudantes remontam a importância de estudar e valorizar esse 

espaço, pois o Casario representa o marco inicial da cidade de Rondonópolis, sendo 

assim, enquanto Patrimônio Histórico de grande importância, bem como a região que o 

permeia. Mesmo passando por períodos de desvalorização, hoje constitui-se como sendo 

um lugar de memória essencial para se compreender o processo histórico dessa cidade.  

 Há a necessidade de proporcionar à sociedade e aos estudantes nas escolas mais 

conhecimento desse e de outros espaços que fazem referência ao início da cidade, pois 

durante a saída de campo com os estudantes, notamos que não haviam placas indicativas 

explicando o processo histórico do Casario. Assim, com a ausência de informações para 

a sociedade, pode perder-se em meio a outras histórias da cidade. De tal modo é necessária 

contribuição da educação através de ações educativas que envolvam os estudantes, pois 

com isso: 

[...] as crianças, os adolescentes ou os jovens aprendem a respeitar a si 

próprios e ao meio onde vivem a partir do contato com os indivíduos 

que os circundam e com as paisagens da cidade ou logradouros onde 

habitam. O despertar do sentido de pertencimento das novas gerações 

abre as comportas da consciência da preservação e as liberta das 

armadilhas da produção cultural industrializada que tende a 

homogeneizar gostos, costumes e padrões de comportamento em partes 

significativas do planeta. A redescoberta de suas identidades 

individuais e coletivas se processa pela pesquisa e observação, 
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enquanto aprendizado se fixa mediante as experiências vivenciadas 

pelos atores sociais envolvidos.309  

 

Após esse período que passaram no Casario Marechal Rondon, os estudantes, 

juntamente com os professores, caminharam no roteiro proposto, na Av. Marechal 

Rondon, e fui explicando a eles a toponímia do nome: sendo esta primeira rua do povoado 

do Rio Vermelho ou Poguba, nome anterior de Rondonópolis, local das primeiras 

edificações. Essa avenida, na época de sua construção, tornou uma importante rota de 

quem saia da balsa no Casario e seguia com seus carros de boi para outras regiões. Isso 

foi relatado pela memorialista Carmelita Cury: 

[...] reuniu todos os moradores do Rio Vermelho, prosseguindo 1000 

metros em linha reta em derrubada até chegarem a um dos pomares dos 

Rodrigues. Com as ferramentas abriram um campo limpo, cujo final 

dava de encontro ao rio Vermelho nas proximidades do Arareau (língua 

borôro peraputanga). Em meio as foiceadas e derrubadas, os galhos 

eram arrastados pelas crianças enquanto os rapazes capinavam, dando 

início à abertura da primeira rua do Rio Vermelho.310 

 

Na Av. Marechal Rondon paramos na edificação que se constituiu o 1º Correio da 

cidade, datado de 10 de dezembro de 1924 e que foi uma importante ponte de 

comunicação entre o vilarejo, a capital e outros lugares. Naquele espaço fizemos uma 

explanação do processo histórico da edificação (Figura 28), exemplificando com fotos. 

Em seguida, na esquina seguinte, paramos no local que foi o 1º Cinema da cidade, 

o CINE MERIDIONAL, construído na década de 1950, funcionando durante 4 anos, 

depois foi vendido passando a CINE RONDON na década de 1960, mas também logo 

entrou em decadência, contudo, ambos deixaram memórias dos momentos que marcaram 

o lazer no período. Porém, com as constantes transformações do lugar, funcionou após 

isso, uma padaria e no momento encontra se fechado, mas ainda é possível ver 

características dos cinemas que funcionaram ali, no que procurei apresentar aos alunos, 

percebendo ali como um lugar de memória da cidade de Rondonópolis. 

 

 

 

                                                           
309 PELEGRINI, Sandra Cássia Araújo. Patrimônio Cultural: consciência e preservação. São Paulo: 

Brasiliense, 2009, p.47. 
310 CURY, Carmelita. Do Bororo ao Prodoeste. Rondonópolis, 1973, p.30 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na sequência seguimos o roteiro didático, mas devido a situações de ordem 

comportamental de alguns estudantes, os professores consideraram melhor ir de ônibus 

até o próximo local. Assim fomos até o Museu Rosa Bororo, onde foi realizado outro 

momento de pesquisa com os estudantes. 

O Museu Rosa Bororo é um local de grande relevância no contexto histórico e 

político da cidade de Rondonópolis, tendo sua construção datada nos idos de 1950/60, 

sendo, a princípio, o prédio da 1º Prefeitura Municipal e posteriormente da Câmara 

Municipal, e depois, por tombamento tornou-se Patrimônio Histórico no ano de 1997 e 

passou a ser usado como Museu, tendo como acervo diversos objetos de famílias da 

cidade. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 29 – Interior do Museu Rosa Bororo – déc. 2018. 

Figura 28 - Parada explicativa - 1º Correio, 1º Cinema e 1ª Avenida da cidade. 
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As mesmas questões que foram realizadas aos estudantes na edificação anterior, 

o Casario, continuaram no Museu. Assim, a primeira proposta: Questão 1 - Observando 

esta edificação, o que vocês identificaram como importante? De tal modo, e em suas 

narrativas, atentaram-se pouco para edificação em si como Patrimônio Histórico, 

ocorrendo algumas menções nos aspectos de “higiene” e “qualidade”, como sendo 

importantes. 

 No geral, a preocupação estava em dar destaque aos objetos em exposição: “Os 

quadros, a estátua do Daniel Martins Moura, uma [...] máquinas de costurar[...] lampião 

uma das primeiras recordar ferro a brasa, um dos primeiros secadores. ” (ESTUDANTES 

W.E), o que outro grupo acrescenta: “Várias antiguidades, estátuas, equipamentos 

médicos, quadro de pessoas da história de Rondonópolis, Caixa Registradora, maquinas 

antigas. ” (ENVESTIGADORES), ainda outro salienta, “As molduras e as artes e 

maquinas e também muitas coisas raras. ” (OS CRETINOS).  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

As apreensões iniciais dos estudantes se apresentam no nível de observação, 

dando destaque aos objetos, mas percebendo também que fazem parte do processo 

histórico e político da cidade de Rondonópolis, bem como de objetos que não fazem parte 

Figura 30 - Alunos no Museu Rosa Bororo. 
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de suas realidades, que dizem respeito à vivência das pessoas na sociedade 

rondonopolitana de outros períodos, por essa razão considerados antigos pelos estudantes. 

Foi interessante perceber que os estudantes ficaram curiosos em descobrir as 

funções de alguns objetos, não tão distantes do presente, mas que para eles não faz parte 

de suas histórias. A máquina de datilografia, um deles considerou que “era bem mais 

divertido escrever com aquela máquina”, outro observando as fotos antigas da cidade, 

visualizou seus detalhes e destacou como “legal saber que na cidade tinha ruas de pedras”, 

entre outros destaques que não foi possível registrar. Com base nessas observações, 

concordamos com Horta, quando afirma que: 

Todo um complexo sistema de relações e conexões está contido em 

um simples objeto de uso cotidiano [...] Descobrir esta rede de 

significados, relações, processos de criação, fabricação, trocas, 

comercialização e usos diferenciados, que dão sentido as evidências 

culturais e nos informam sobre o modo de vida das pessoas no passado 

e no presente, em um ciclo constante de continuidade, transformação 

e reutilização é a tarefa especifica da Educação Patrimonial.311 

 

Outra situação que chamou a atenção foi passar pela sala de uma pessoa que fez 

parte da história da cidade chamado “José Sobrinho”, homem libanês que deixou vários 

objetos pertencentes a ele e sua família no Museu, os estudantes fizeram questão de olhar 

as vestimentas, livros, entre outros, com grande entusiasmo. 

Em uma das últimas salas do Museu, encontra-se algumas fotos e artefatos 

indígenas da etnia boé bororo, tribo pertencente a região em que os estudantes olharam, 

consideram interessante, mas não havia uma identificação a eles de que etnia era aquela, 

tanto que alguns os denominaram somente de “índios”, mas em suas narrativas não houve 

menção a esse espaço, nem os compreenderam como parte do processo histórico da 

região. Assim como não havia referencias no museu, ao significado do nome do mesmo: 

Rosa Bororo. 

Desse modo, a partir dessa experiência, tenho compreendido que o trabalho 

voltado para a construção do conhecimento a partir do potencial educativo de 

determinadas instituições como é o caso dos museus, exige do professor um olhar 

acurado, crítico e uma metodologia específica, pois deve ser visto como espaço 

provocativo de reflexões e não como depositário de verdades definitivas. Assim:  

                                                           
311 HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia 

Básico de Educação Patrimonial. Brasília: IPHAN, Museu Imperial, 1999, p.9. 
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Quando visitamos um museu, temos em geral, contato com a exposição. 

Esta é constituída por objetos do acervo museológico dispostos de 

maneira a construir um discurso. Esses objetos do acervo foram sendo 

colecionados ao longo do tempo, seguindo critérios não 

necessariamente técnicos; também os critérios para selecionar o que 

deveria ser conservado, restaurado e pesquisado nem sempre é ou foi 

‘cientifico.312  

Já a segunda atividade dessa ação educativa, abarcava duas questões: subitem a – 

Que diferenças e/ou diferenças percebes entre elas e a atual?, Sendo esta referente a 

análise de imagens, que correspondem a dois períodos importantes da edificação, da 

década de 1950, quando da construção da Prefeitura Municipal, e a outra com as 

readequações funcionando a Câmara Municipal a partir da década de 1960 (Figura 31 e 

32) em contraponto com o do momento da pesquisa (2017) e as suas transformações no 

período pós tombamento enquanto Patrimônio Histórico.  

 

 

 

                                                           
312 ALMEIDA, Adriana Mortara; VASCONCELOS, Camilo de Mello. Porque visitar museus. In 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes (org.). O saber histórico na sala de aula. 12ºed. 3ª reimpressão 

– São Paulo : Contexto, 2017, p.105. 

Figura 31 - Imagens do Museu analisada pelos alunos. 

 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis até a década 1960 – Av. Cuiabá com a Arnaldo Estevan 

  Fonte: Núcleo De Documentação Otávio Canavarros. 



151 
 

 

 

 E ainda na segunda questão, no subitem b: Será que as funções dessa 

edificação são as mesmas, no passado e no presente? Tendo com a intenção problematizar 

as discussões sobre a edificação enquanto Patrimônio Histórico e Cultural, e também 

perceber a noção de temporalidade e mudança. 

A comparação com o presente sempre pode ser perigosa, mas se torna 

absolutamente necessária, porque é exatamente aí que nós cultivamos a 

consciência histórica, entendendo que o presente não está solto no ar, 

pois depende de pontes como o passado e o futuro.313 

Tanto para a primeira, quanto para a segunda questão, suas respostas foram 

analisadas conforme as categorias de análise histórica baseados na didática da história 

(Tabela 4), pensando na aprendizagem histórica que os estudantes já desenvolveram e em 

que estágio estão no contato com o Patrimônio Histórico e um lugar de memória, com 

diversas representações que se fazem presentes. Além de identificar a importância desse 

espaço na compreensão de diversos aspectos que permeiam a construção da cidade para 

esses estudantes  

Assim foram obtidas as seguintes narrativas dos estudantes: 

 

                                                           
313 RAMOS, Francisco Régis Lopes. Objeto Gerador: Considerações sobre o museu e a cultura material no 

ensino de história. Revista Historiar, Vol. 08, nº 14, Ano 2016.1. (p.70-73), p.71. 

1º Câmara Municipal de Rondonópolis a partir da década de 1960.  

Reprodução em Pintura:  Wander Melo. Foto: Rivian Dias 

Figura 32. Imagem do Museu analisada pelos alunos 
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Tabela 4 - Resposta a questão 2 – subitem a e b. Sobre as semelhanças e/ou 

diferenças e as funções do Museu no passado e no presente. 

Fonte: O autor. 

 

Desse modo, no Museu Rosa Bororo, através das narrativas dos estudantes, temos 

alguns indícios relacionados às competências perceptivas, considerando o passado como 

ruim, problemático – “Antes tinha muita sujeira, não tinha tudo completo, hoje é tudo 

certo completo.” (VEM COM OS TRUTA), outros já entenderam que ocorreram 

transformações no ambiente, na perspectiva de interpretação – “A rua, o formato do 

prédio e a pintura. ” (HIST), no entanto, não foi observado relações com a competência 

orientativa. 

Como o espaço está localizado na área central da cidade, com muita 

movimentação de veículos e estávamos com grande quantidade de alunos, por precaução, 

ficamos dentro do Museu. Assim como no momento da pesquisa encontrava-se somente 

a atendente, pois não haviam visitantes além deles, os grupos questionaram a ela a questão 

3. “Procurem conversar com pessoas que frequentam o Museu, e investiguem sobre essa 

construção e a sua importância e registrem o que descobriram”. 

 Então, a funcionária Jeane respondeu ao grupo que indagou sobre o que 

funcionava antes de ser Museu: “Já funcionou como Prefeitura, Câmara Municipal, 

CATEGORIAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

COMPETÊNCIA 

PERCEPTIVA 

/EXPERIÊNCIA 

Antes tinha muita sujeira, não tinha tudo completo, hoje é tudo 

certo completo. [VEM COM OS TRUTA] 

E porque tem mais coisa nova e as pinturas são de antigamente. 

 [ GRUPO DOS C.J] 

Que antes era bem histórico e hoje é bem normal.  

[ ENVESTIGADORES] 

Sim. Porque antes as pessoas vinham visitar as coisas antigas e 

hoje em dia, também porque tem muita coisa antiga que as 

pessoas vem visitar. [ESTUDANTES W.E] 

COMPETÊNCIA 

INTERPRETATIVA 

A rua, o formato do prédio e a pintura[HIST] 

Um monte de coisas diferentes e estátua e balança, espada, etc. 

[ESTUDANTES W.E] 

Que mudou muito desse tempo pracá, muita coisa. [OS 

CRETINO] 

Não, pois era uma casa simples e agora é um museu. [HIST] 

Não. Ira servia para outra coisa no passado servia para outras 

funções.[ENVESTIGADORES] 

COMPETÊNCIA 

ORIENTATIVA 
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artesanato, hoje é um museu histórico, conhecer a história” (HIST), já outro dois queria 

saber a importância do museu, e ela lhes disse: “[...]saber a história de Rondonópolis, 

saber as pessoas que ajudaram Rondonópolis a crescer. ” (VEM COM OS TRUTA), “o 

museu é importante para saber a história da cidade” (OS CRETINOS), demonstrando que 

o entendimento da mesma se dá que, a partir daqueles objetos, pode se conhecer a história 

da cidade, bem como através das coleções de alguns pioneiros, excepcionalmente aqueles 

de classe mais abastada, saber que ajudaram no crescimento da cidade.  

Enfrentar, por meio dos objetos, os sentidos de passado e futuro que 

habitam o presente torna-se-ia um desafio ético abrangente, e ao mesmo 

tempo, específico, uma via de posicionamento crítico em consonância 

com o desafio pedagógico do museu.314 

 

Isso nos faz pensar que a memória que se tenta manter ali é de quem teve 

condições de assim o fazer, que no caso eram pessoas mais abastadas da sociedade 

rondonopolitana da época e com influência política e social. E, nesse sentido, se não 

ocorrerem ações educativas, tanto por parte da escola, quanto por parte do museu, o que 

se estará sendo contado não será questionado, dando a entender que não houvera outras 

pessoas no processo histórico da cidade. 

O educador de museu poderá aumentar a capacidade de compreensão 

dos visitantes adaptando e esclarecendo os códigos de exposição de 

acordo com o interesse e o perfil do público-alvo[...] pode atuar através 

das linguagens verbal e gestual mais familiares aos visitantes, e, desta 

maneira, estabelecer uma mediação entre a exposição e o público do 

museu, facilitando a compreensão das mensagens propostas pela 

exposição e possibilitando que o visitante construa suas 

significações.315 

 

E por fim, nesse lugar de memória, ainda foi questionado, na questão 4 – “O que 

mais gostaria de saber sobre o Museu? ”. Eles elencaram questões relacionadas a origem 

da edificação e sua história, pois não lhes foi dada essa informação antes, e nem ainda no 

museu havia menção de fácil acesso sobre sua história, apenas o olhar da funcionária e a 

narrativa fotográfica presente nos acervos. 

                                                           
314 Idem. RAMOS, Francisco Régis Lopes, p.79. 
315 ALMEIDA, Adriana Mortara e VASCONCELOS, Camilo de Mello. Porque visitar museus. In 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes (org.). O saber histórico na sala de aula. 12ºed. 3ª reimpressão 

– São Paulo: Contexto, 2017, p.108. 
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Assim questões como: “a história dele” (HIST), “Qual a idade do museu” 

(GRUPO DO C.J.), “O que era antes, como era antes, o que acontecia antes” 

(ESTUDANTES W.E.), também queriam saber a origem dos objetos: “Quando foi 

colocado essas coisas aqui e quando foi criado o museu” (VEM COM OS TRUTA), “A 

onde eles acharão as coisas e como foi que surgiu a ideia de construir o Museu. ” 

(ENVESTIGADORES). 

Ao querer saber sobre os objetos, compreendemos que não é uma mera 

curiosidade, mas um entendimento de que os objetos carregam em si, alguma relação de 

poder: 

[...] os objetos são veículos privilegiados para o pensamento sobre a 

própria historicidade do ser humano atual. Afinal, somos criadores e 

criaturas de artefatos. Fazemos e usamos objetos e, na mesma medida, 

somos feitos e usados por objetos.316 

 

Mas as questões também suscitaram a compreensão de que há uma ausência de 

informações à comunidade, dados básicos que deveriam estar visíveis para que a partir 

dele algumas questões fossem mais claras aos que ali fazem questão de estar. Bem como 

o Museu fazer uso do seu papel educativo na valorização da diversidade histórica e na 

multiplicidade das memórias: 

[...] no direito à diversidade histórica, no direito a multiplicidade das 

memórias como pressuposto básico para construção de um potencial 

crítico diante da nossa própria historicidade. Assim a preservação tem 

o intuito de dar a todos nós o direito de saborear a diferença, de 

perscrutar as marcas de outros tempos, criando em nós a consciência de 

que somos seres historicamente constituídos.317 

 

Logo em seguida, ainda dentro da proposta de ação educativa, na saída de campo, 

fomos à Praça Brasil, que fica em frente ao Museu, local onde finalizamos nosso roteiro 

fazendo uma parada explicativa com a utilização de fotos referentes aos períodos distintos 

dos espaços que a circundam.  

A praça tem todo um contexto histórico que remontam o período de emancipação 

política do município e a sua retomada de crescimento nas décadas de 1950, sendo eles a 

Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, a Escola 

EEMOP e a praça que eles estavam. 

                                                           
316 RAMOS, Francisco Régis Lopes. Objeto Gerador: Considerações sobre o museu e a cultura material no 

ensino de história. Revista Historiar, Vol. 08, nº 14, Ano 2016.1. (p.70-73), p.71. 
317 Idem. RAMOS, Francisco Régis Lopes, p.80. 
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 Assim, como não seria mais possível continuar o trajeto, eles lancharam, 

usufruíram da sombra fresca das árvores (Figura 33), bem como do coreto presente na 

praça, símbolo de muitos momentos de luta de diversas classes por direito, também 

palanque político, entre outras manifestações que se sucederam nesse espaço. Ao final, 

muitos salientaram a importância de terem conhecido esses lugares de memória, e a 

relação deles com o processo histórico da cidade de Rondonópolis. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Portanto, a experiência de saída de campo foi essencial para percebermos alguns 

detalhes que precisam ser considerados ao levar os estudantes ao contato com o 

Patrimônio Cultural: 

a) A quantidade de alunos deve ser considerada, pois com uma quantidade maior 

há dificuldade em se realizar o percurso, sugiro que seja apenas uma turma. 

b) Para que todo o percurso seja realizado é preciso estabelecer um tempo para 

cada espaço, ou escolher um deles. 

c) Existem outros lugares de memória, tanto no “centro histórico”, quanto na 

região dos estudantes que podem ser estudados utilizando a metodologia usada 

nesses. 

d) A análise das narrativas dos estudantes pode ser um ponto essencial para 

desenvolver novas aprendizagens. 

Figura 33 - Alunos na Praça Brasil - lanche e finalização do roteiro. 
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e) Podem ser utilizados diferentes fontes históricas para além da edificação como 

instrumento de estudo nos lugares de memória. 

f) Questionar os lugares de memória, os monumentos, as manifestações culturais 

e as pessoas que se utilizam dos espaços torna-se necessário para desmistificar 

preconceitos e estereótipos. 

 

1.8  PROPOSIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO  

 

Com base nas concepções sobre o patrimônio cultural, memória, lugares de 

memória e História regional/local e ancorados na metodologia da Educação Patrimonial, 

bem como a partir da experiência de ação didática realizada tanto em sala de aula, quanto 

na saída de campo, como os estudantes dos 7º anos do ensino fundamental, apresentamos 

o material didático318, que terá como público alvo, os professores e alunos da Educação 

Básica.  

Considerando que é um material básico, é sugestivo para ações didáticas no 

contexto do Patrimônio Histórico e Cultural, que podem ser relacionados ao currículo em 

diversos momentos do ano letivo com estudantes do 3º ciclo de formação humana, que 

compreende 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental, mas também em outras etapas de 

ensino. 

O material didático foi elaborado, levando em consideração as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, Os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Orientações 

Curriculares do Estado de Mato Grosso, no que diz respeito ao estudo do meio, a História 

local e o Patrimônio Cultural, bem como a metodologia da Educação Patrimonial. 

Denominado Patrimoniar, foi desenvolvido baseando-se na experiência realizada 

com os estudantes dos 7º anos do ensino fundamental de uma Escola Estadual de 

Rondonópolis-MT. A experiência para fundamentação do material que foi realizada, 

possibilitou compreender algumas situações que precisam ser melhor trabalhadas nas 

escolas, que dizem respeito às vivências dos estudantes e os lugares de memória que vão 

se constituindo e que em muitos casos não são relacionados aquela comunidade a que 

pertencem. 

                                                           
318 Este material didático apresenta-se em forma de um guia educativo ou orientativo didático para ser 

utilizado pelos professores de História e áreas afins. E como orientativo considerei colocá-lo anexado. 
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 Contém em seu conjunto, a introdução ao material, a metodologia da Educação 

Patrimonial, o roteiro didático utilizado em sala de aula e na saída de campo e ainda um 

breve histórico da cidade e de cada um dos lugares de memória elencados para saída de 

campo e propostos no roteiro didático e algumas sugestões de atividades que podem ser 

realizadas a partir desses espaços, e por fim, a bibliografia utilizada, que pode contribuir 

para pesquisas do professor e aprofundamento da temática. 

 Portanto, o processo de pesquisa, tanto em sala de aula quanto na saída de campo, 

foi de fundamental importância para compreender a aprendizagem histórica dos 

estudantes, observando que, a partir da realidade dos estudantes podemos desenvolver 

uma conexão com questões globais e com conceitos pertinentes aos estudos históricos.  

Constituindo-se também como ferramenta diagnóstica, a proposta didática é 

sugestiva para compreender algumas noções que os estudantes possuem sobre 

determinados assuntos, que estão diretamente ligados a vivência deles. E, partindo deles, 

o professor trazer subsídios teóricos e metodológicos como contributo para o 

esclarecimento e visualização de diferentes concepções presentes na sociedade.  

Essencial para se discutir a História local, seja da cidade, seja do próprio bairro, 

levando em consideração as questões que lhes são peculiares e que podem ser um pontapé 

inicial para a resolução de situações de ordem social. Sendo que sua utilização não está 

limitada a data comemorativa do aniversário da cidade, podendo ocorrer em diferentes 

momentos do ano letivo e do currículo escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar essa dissertação, vejo que o caminhar pelas ruas da cidade de 

Rondonópolis em Mato Grosso já não tem mais o mesmo olhar, tanto o meu como 

professor de História, quanto dos estudantes que participaram do roteiro didático. Assim, 

ocorrendo nos lugares de memória constituídos oficialmente ou os que são valorizados 

na comunidade: edificações, monumentos, manifestações culturais e o saber-fazer, 

entendendo que se constituem como marco identitário, sejam os de natureza tangíveis, 

sejam de natureza intangíveis.  

Nesse aspecto, é imprescindível considerar a relação que estudantes passam a ter 

com os espaços que se estabelecem enquanto lugares de memória, tanto em sua realidade 

local, quanto em uma conexão mais regional e global. Desde os nomes dados aos lugares, 

as ruas, os monumentos que são construídos, os objetos expostos em museus e nos saberes 

presentes na comunidade.  

Logo, podemos destacar que é possível, a partir das discussões sobre o Patrimônio 

Cultural, estabelecer uma relação mais próxima com os conteúdos previstos no currículo 

escolar e que nem sempre tão bem compreendido pelos estudantes. Conforme nos alerta 

Ana Maria Monteiro: 

No contexto da aula e das atividades, cabe ao professor trabalhar o 

“pensamento histórico” para o questionamento de verdades 

estabelecidas e busca da compreensão da historicidade da vida social. 

Novos saberes são construídos pelos alunos, saberes estes que, ao se 

constituírem como conhecimento cotidiano, e ao incorporar a dimensão 

problematizadora e crítica, podem tornar-se  instrumento de libertação 

e resistência.”319 

 

Para além da sala de aula, o ensino de História precisa pensar, excepcionalmente 

no contexto dos estudantes, através de saída de campo, no entanto, tendo em consideração 

que: “...é necessário ultrapassar uma visão impressionista de experiência meramente 

lúdica de saída do espaço escolar e reconhecer o seu papel no desenvolvimento da 

                                                           
319 MONTEIRO, Ana Maria. Ensino de História: entre história e memória. P.16 Disponível em: 

http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/pesquisa-pratica-educacional/artigos/artigo1.pdf.  

Acesso em:  18/06/2018.  
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compreensão de evidência pelos alunos, envolvendo-os na construção do conhecimento 

histórico. ”320 

Compreendendo que a problematização do Patrimônio Cultural e sua utilização 

como instrumento metodológico de ensino pode contribuir para perspectivas 

diferenciadas no ensino de História, de maneira que o ensino passa a instigar os 

estudantes, dando a eles questões práticas e desafiadoras, partindo de situações concretas 

e cotidianas na busca de respostas, questionando o próprio espaço de vivência, 

oportunizando um outro olhar sobre a História enquanto ciência, que possibilita a eles 

serem sujeitos da própria história. 

Desta forma, a experiência realizada com os estudantes do ensino fundamental de 

uma escola pública, no ambiente de sala de aula, trouxe a compreensão do ensino de 

História com base na metodologia da Educação Patrimonial, proporcionando a relação 

dos estudantes com a sua vivência ao citarem os lugares que consideram como 

importantes no bairro e por qual razão, o que causou certa surpresa, acostumados a temas 

mais “distantes”, que não compreendiam ter conexão com eles. 

 Ao terem contato com os conceitos referentes ao Patrimônio Cultural, destacaram 

a importância e necessidade de preservação daquilo que faz parte do cotidiano deles. 

Assim também, na análise de um bem de natureza imaterial – boneca – produzido por 

uma artesã da própria comunidade, ao elencarem várias características do objeto.  

Nesse sentido, acredito serem fundamentais ações didáticas como essa, para 

diagnosticar situações de aprendizagem, tendo em consideração a realidade dos 

estudantes, possibilitando a realização de saída de campo aos lugares de memória da 

comunidade e problematiza-los, e por fim, desenvolver materiais didáticos com os 

próprios estudantes como resultado da prática. 

A saída de campo a alguns lugares de memória da cidade de Rondonópolis, num 

contexto mais amplo que o do bairro a que pertencem, proporcionou compreender que os 

espaços elencados através da proposta do roteiro didático tornaram-se essenciais para 

problematização e o desenvolvimento da aprendizagem histórica, tendo em vista a 

percepção da relação passado e presente na narrativa dos estudantes. 

 Os estudantes percorreram os espaços com olhar de curiosidade, tentando 

compreender as razões que proporcionaram estarem ainda conservados, mesmo sendo de 

                                                           
320 PINTO, Helena. Educação patrimonial e educação histórica: contributos para um diálogo 

interidentitário na construção de significados sobre o passado. Revista Diálogos. Maringá-PR, v.19, n.1, 

p.199-220, jan-abr. 2015, p.217. 
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tempos, funções e espaços diferentes do cotidiano deles. Ainda que o “centro histórico” 

visitado não fazia parte da vivência diária dos estudantes, é notório que, pode ser 

estabelecida a conexão entre o processo histórico de desenvolvimento da cidade com o 

da localidade de moradia dos estudantes, o que contribui para o estudo da história local 

nas aulas de História.  

O retorno para sala de aula demonstrou que é possível com metodologias 

apropriadas desenvolver a aprendizagem histórica através de ações didáticas com 

conteúdo significativo para os estudantes, ainda que apresentem dificuldades de 

aprendizagem. Pois, a turma apresentou uma participação efetiva na experiência didática 

realizada, superando os “preconceitos” em relação as turmas e ainda foi possível ao 

professor regente da disciplina de História trabalhar a história local com os estudantes e 

problematizar as edificações, monumentos, a exposição do museu, a praça e a história da 

comunidade. 

Portanto, penso que o Guia orientativo didático poderá possibilitar aos professores 

de História e de outras áreas também, que executem ações didáticas que contemplem o 

Patrimônio Cultural e aproximem o estudante de sua realidade diária com seus dilemas e 

enfrentamentos, dando a eles a oportunidade de questionar situações cotidianas. 

As Orientações Didáticas Patrimoniar – Patrimônio Histórico e Cultural de 

Rondonópolis podem ser utilizadas nas diferentes realidades da cidade, em um primeiro 

momento pensando o entorno da escola e/ou a vivência dos estudantes, discutindo e 

exemplificando com eles os conceitos relacionados ao Patrimônio Cultural presentes no 

orientativo, bem como analisar um ou mais artefatos produzidos na comunidade, o que 

contribuirá na apropriação dos conceitos.  

Em um segundo momento, em um contexto mais amplo, dar-se-á a saída de campo 

ao “centro histórico da cidade”, partindo do Casario Marechal Rondon e de acordo com 

as possibilidades e condições fazer o roteiro proposto ou ampliar para outras 

possibilidades nesse espaço central e que envolve o processo histórico inicial da cidade, 

podendo trabalhar vários aspectos desses espaços, sejam materiais, sejam imateriais, 

assim como outros conceitos históricos, além da problematização das representações 

sociais, através de atividades propostas aos estudantes. 

Assim, a partir desse trabalho, possam ser pensados outros projetos de pesquisa e 

planejamentos de aula na cidade de Rondonópolis, proporcionando aos estudantes 

compreenderem e atuarem na sua realidade local, investigando, produzindo materiais 

didáticos, para a problematização e a valorização do Patrimônio Cultural local.  Isso 
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porque, uma das situações observadas na experiência foi que os estudantes apresentaram 

dificuldade em questionar, algo que pode ser melhor trabalhado antes das saídas e campo. 

Esse material proposto pode ser ampliado aos outros lugares de memória da cidade 

que não foram mencionados no orientativo didático, tendo em vista o tempo para sua 

elaboração: Praça dos Carreiros, Praça da Saudade, Cine Ipê, Cine Avenida, alguns casas 

da avenida Marechal Rondon tombadas como Patrimônio Histórico, o saber fazer das 

artesãs, dos bororos (etnia boe), as feiras livres da Vila Operária, Feira da Vila Aurora, 

Vila Paulista e Av. Mal. Rondon, as instituições de ensino como a Escola La Salle, as 

celebrações religiosas, o ritual étnico dos bororos, os saberes, os fazeres, as formas de 

expressão, entre outros, que fazem parte dessa miscigenação presente na cidade de 

Rondonópolis. 

Ainda, pode-se criar aplicativos, QR Code, mapas, jogos, documentários, projetos 

de pesquisa e projetos de lei que proporcione não só a comunidade estudantil, mas as 

pessoas que fazem parte da cidade a repensarem suas ações de conservação e valorização 

do Patrimônio Cultural. 

Por fim, considerei a experiência muito produtiva, pois, por meio da sua 

realização, tendo contato com teorias e metodologias que fundamentam as ações 

educativas, e, que nesse sentido, as práticas que a partir delas utilizarei, se constituirão de 

novas perspectivas para aula de História, pois: “Se desejamos que nosso trabalho resulte 

em aprendizagens significativas, que nossas aulas se constituam em espaço para reflexão 

crítica e mudança, precisamos de tempo para ouvir nossos alunos. ”321  

Assim, poderemos contribuir através do diálogo e do conhecimento histórico, para 

superação de preconceitos que estão associados a estereótipos que se desenvolveram na 

sociedade e geralmente transparecem na sala de aula e que estão presentes no dia a dia 

dos estudantes, sendo nosso dever, ao menos naquilo que nos compete, formar cidadãos 

(ãs) conscientes de suas ações, para que possamos alcançar uma sociedade que conviva e 

respeite a diversidade cultural dos sujeitos. 

 

 

 

                                                           
321 MONTEIRO, Ana Maria. Ensino de História: entre história e memória. p.22 Disponível em: 

http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/pesquisa-pratica-educacional/artigos/artigo1.pdf  

Acesso em:  18/06/2018.  

http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/pesquisa-pratica-educacional/artigos/artigo1.pdf
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE PESQUISA EM SALA DE AULA, 1º PASSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTÓRIA (PROFHISTÓRIA) 

INSTRUMENTO DE PESQUISA EM SALA DE AULA 

 

ALUNO(S)___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

REGISTRO DA INTRODUÇÃO AO ASSUNTO 

(1º PASSO) 

1 – LUGARES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, QUE VOCÊS CONSIDERAM 

IMPORTANTES NO BAIRRO? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2- PORQUE CONSIDERAM ESSES LOCAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

IMPORTANTES? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE PESQUISA EM SALA DE AULA, 2º PASSO 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTÓRIA (PROFHISTÓRIA) 

INSTRUMENTO DE PESQUISA EM SALA DE AULA 

 

ALUNO(S)___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

REGISTRO DA ATIVIDADE PRÁTICA  

(2º PASSO) 

 

1- OBSERVEM E DESCREVAM O OBJETO. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2- O QUE MAIS VOCÊS GOSTARIAM DE SABER EM RELAÇÃO A ESSE OBJETO? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



171 
 

APÊNDICE C – ROTEIRO DE PESQUISA PARA ALUNOS/PESQUISADORES 

 
 

ROTEIRO DE PESQUISA  

ALUNOS/ PESQUISADORES 

Nome(s): 

 

 

Idade(s): Escola: 

Ano: 7º(   )   / 8º(   )/     9º(    ) Professor(a): 

RONDONÓPOLIS –MT (MAPA DO PERCURSO) 

Mapa do percurso - partindo do Casario Marechal Rondon. (www.earth.google.com) 

1 CASARIO MARECHAL RONDON 

2 CORREIO “VELHO” – (1º CORREIO E TELÉGRAFO) 

3 CINEMA – CINE MERIDIONAL E CINE RONDON ( 1º CINEMA) 

4 ESCOLA ESTADUAL MAJOR OTÁVIO PITALUGA(EEMOP) 

5 PRAÇA BRASIL 

6 IGREJA MATRIZ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

7 ESCOLA ESTADUAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

8 MUSEU ROSA BORORO 

Esta pesquisa, desenvolvida pelo Professor de História da Rede Estadual de 

Ensino: Sandro Ambrósio Alves, faz parte de uma dissertação de Mestrado 

Profissional da Universidade Federal de Mato Grosso – Cuiabá. 

Queridos alunos pesquisadores, vamos juntos neste percurso pela cidade 

identificar evidências históricas, sobre o Patrimônio Histórico e Cultural de 

Rondonópolis. Entre nessa aventura e veja quanta coisa interessante tem na história 

da nossa cidade.... 

http://www.earth.google.com/
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Como já tens observado o percurso que iremos fazer, penso que poderemos 

começa-lo, vamos então nessa aventura.... E tentem responder as questões da melhor 

forma possível, e do jeito que o grupo pensa. 

 

PESQUISA 1 – CASARIO MARECHAL RONDON 

 

1.1- Observando esta edificação, o que vocês identificam como importante neste 
Casario?________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
1.2- Analise as imagens abaixo e diga:  

CASARIO MARECHAL RONDON – RUA 15 DE NOVEMBRO COM A MARECHAL RONDON – DÉCADA DE 1980 
 FONTE: NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA OTÁVIO CANAVARROS  

CASARIO MARECHAL RONDON – RUA 15 DE NOVEMBRO COM A MARECHAL RONDON – DÉCADA DE 1990.  
FONTE: MATUZALÉM TEIXEIRA 
 
a). Que diferenças e/ou semelhanças percebes entre elas e o atual? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 b). Será que funções do Casario são as mesmas no passado e no presente? 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
1.3- Procurem conversar com os (as) artesãos (ãs), e outros que trabalham no local e 
investiguem sobre o que fazem e registre o que descobriram. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

1.4 - O que mais vocês gostariam de saber sobre o Casario? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

PESQUISA 2 – MUSEU ROSA BORORO 

2.1- Observando o Museu Rosa Bororo, o que vocês identificam como importante? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.2 – Analise as imagens abaixo e diga: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS ATÉ A DÉCADA DE 60 – AVENIDA CUIABÁ ESQUINA COM A ARNALDO ESTEVAN – 

FONTE: NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO OTÁVIO CANAVARROS. 

1º CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS A PARTIR DA DÉCADA DE 1960.  REPRODUÇÃO EM PINTURA:  WANDER MELO. FOTO: 
RIVIAN DIAS 
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a). Que diferenças e/ou semelhanças percebes entre elas e a atual? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
  
b). Será que funções dessa edificação (Museu) são as mesmas, no passado e no 
presente? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2.3- Procurem conversar com pessoas que frequentam o Museu, e investiguem sobre 
essa construção e a sua importância para as pessoas e registre o que descobriram. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.4 - O que mais vocês gostariam de saber sobre o Museu? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – MATERIAL DIDÁTICO: ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

PATRIMONIAR 
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