
 

 

MINICURSO: A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA POLÍTICA NACIONAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 21/03, das 18h às 21h 

PROPONENTE: Igor Alexander Nascimento de Souza 

EMENTA 

O curso parte do pressuposto de que a Política Nacional de Patrimônio Cultural (PNPC) surgiu 
com o marco legal instituído em 1937, por meio da Lei Ordinária nº 378, de 13 de janeiro. Foi no antigo 
Ministério da Educação e Saúde, através da mencionada norma, que foi criado o Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – Sphan (atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
Iphan), “com a finalidade de promover, em todo o Paiz e de modo permanente, o tombamento, a 
conservação, *…+ e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional” (BRASIL, 1937, p. 1.212). 

Embora a relação entre Educação e Patrimônio esteja nas origens dessa política, a expressão 
Educação Patrimonial (EP) só foi adotada na década de 1980, passando a ser enunciada recorrentemente 
no país a partir do 1º Seminário Sobre o Uso Educacional de Museus e Monumentos, em 1983. Posto que 
ela esteja em ascensão, sua condição ainda é secundarizada nos procedimentos de patrimonialização, 
entendida como acessório às demais iniciativas, muitas vezes submetendo os públicos-alvo a 
procedimentos civilizatórios de valorização de um patrimônio supostamente pertencente a eles.  

Ao tempo em que vem ganhando espaço uma concepção político-pedagógica mais progressista, 
que entende a EP como favorecedora de processos de preservação participativos e dialógicos, 
fundamentados na diversidade cultural e nas liberdades a ela associadas, evidencia-se o pensamento da 
EP como processo indutor do desenvolvimento humano, suscitando reflexões e práticas que dêem conta 
desse passivo histórico. Entendendo que a concepção de patrimônio mais ampla incorpora 
necessariamente a ação educativa, algumas questões norteadoras puderam ser levantadas: como está a 
EP no Brasil da diversidade cultural? De que forma o Estado e a sociedade civil vêm se apropriando da EP 
e dialogando sobre ela? O Iphan tem conseguido coordenar efetivamente a EP na PNPC? Qual o papel 
das organizações sociais nisso tudo? 

Apesar de a EP ser entendida como fator determinante na preservação do patrimônio cultural, 
sendo citada recorrentemente nos muitos Documentos Patrimoniais existentes (Recomendações, 
Convenções, Resoluções, Declarações, Cartas e Compromissos), como a Carta de Atenas de 1931, a 
Recomendação Paris de Obras Públicas ou Privadas de 1968, o Compromisso de Brasília de 1970, a 
Declaração de Estocolmo de 1972, a Resolução de São Domingos de 1974, entre outros; estudos sobre a 
EP são escassos, havendo pouquíssima formação nesse campo, sendo notória a inexistência de cursos ou 
disciplinas nas academias e demais órgãos que abordem a temática. Não obstante a institucionalização 
de uma política nacional para a EP, coordenada pelo Iphan a partir de 2004, há desconhecimento acerca 
dos métodos, conceitos, programas e sistemas adotados, havendo destaques somente para ações 
pontuais. Difundir e desobscurecer a EP na Política Nacional de Patrimônio Cultural parece ser algo 
atrativo, não somente para os agentes culturais que se identificam com a preservação e a salvaguarda do 
patrimônio cultural, mas também para os profissionais de educação implicados diretamente em muitos 
dos programas existentes, nascidos de portarias interministeriais envolvendo o Ministério da Educação 
(MEC) e o Ministério da Cultura (Minc), componentes da política ora em estudo. 

BREVE CURRÍCULO DO AUTOR 

Mestre em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). Especialista em Arte e Patrimônio Cultural pela Faculdade São Bento da Bahia (FSBB). 
Graduado (bacharelado e licenciatura) em História com Concentração em Patrimônio Cultural pela 
Universidade Católica do Salvador (Ucsal). Foi assessor administrativo no Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e membro do Conselho Municipal de Cultura de Lauro de Freitas-BA, 
na cadeira de Patrimônio Cultural. Ministrou aulas no curso de especialização em Arte e Patrimônio 



 

 

Cultural da FSSB. Foi bolsista pesquisador no Inventário do Patrimônio Cultural de Fortaleza-CE. Foi 
professor do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), lecionando as 
disciplinas Preservação, Conservação e Restauração de Documentos, Noções Básicas de Organização e 
Administração de Arquivos e Tabela de Temporalidade, no curso inicial e continuado de Auxiliar de 
Arquivo; e a disciplina Turismo, Patrimônio Cultural e Conservação do Meio Ambiente, no curso inicial e 
continuado de Agente de Informações Turísticas, ambos no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB). Foi analista de assessoramento técnico temático em Patrimônio Cultural 
para os projetos habilitados ao Edital Funcultura Geral 2015/2016, do Sistema de Incentivo à Cultura de 
Pernambuco. Foi membro do Observatório de Políticas Culturais da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e representante do segmento do patrimônio histórico e cultural no Conselho Municipal de 
Política Cultural de João Pessoa-PB. Atua como analista técnico e parecerista do Programa Nacional de 
Incentivo à Cultura (Pronac) e no Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Dedica-se à pesquisa sobre as 
políticas e a gestão da Cultura, do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial, com trabalhos 
apresentados e publicados em eventos científicos, revistas eletrônicas e livros especializados. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Projetor, notebook, caixas de som, quadro, pincel e apagador 
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