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Introdução 

 

O presente trabalho visa apresentar as ações de pesquisa vinculadas a um projeto 

interinstitucional que vem se realizando desde 2004. Na trajetória da parceria, entre 

duas universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, a indissociabilidade ensino- 

pesquisa-extensão tem sido um dos princípios fundamentais das ações investigativas 

que têm como foco a formação inicial  e continuada das professoras.1  

No que se refere à prática da pesquisa adotamos uma perspectiva dialógica em 

que as tradicionais fronteiras entre investigação e formação são rompidas por uma 

concepção de pesquisa que vê a investigação como uma prática de formação e faz das 

práticas de formação instrumentos de investigação. 

A história e a memória social são produções culturais da humanidade, portanto, 

entendemos que a formação inicial e continuada de professores deve conjugar a 

formação técnica à formação/ampliação cultural, o que na presente investigação se 

articula a uma proposta que enfoca a Educação Patrimonial.  

Articular o campo da educação patrimonial com a história e a memória local se 

traduz, do ponto de vista da formação, como uma intervenção no processo de formação 

continuada de professoras do ensino fundamental das escolas gonçalenses. Já, no que se 

refere à investigação, tal opção implica em adentrar num campo semântico complexo, 

repleto de controvérsias.   

 
No debate contemporâneo, o sentido de patrimônio se alarga. Não é apenas o bem que se 
herda, mas o bem constitutivo da consciência de um grupo, um campo de disputa e de 
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negociações articulando-se estreitamente à memória e às identidades sociais. (SEGALA, 
2006: 1) 

 
O modelo instrumental-cognitivo, que fundamenta a formação docente, vê as 

professoras, em especial, aquelas que atuam ou vão atuar nos primeiros anos do ensino 

fundamental, como consumidoras do conhecimento produzido pela pesquisa acadêmica. 

Professoras formadas/deformadas por um modelo simplificador e reducionista da ação 

pedagógica. Contrariamente, adotamos em nossas investigações uma perspectiva 

teórico-metodológica que toma as experiências e saberes das professoras com e sobre o 

patrimônio material e imaterial de São Gonçalo, como referência do processo de 

investigação-formação.  

O desafio de investigar com as professoras os chamados “bens de pedra e cal”  

(patrimônio material), bem como, o acervo de expressões culturais: festas, rituais, 

danças, mitos, lendas, músicas, saberes, técnicas e fazeres diversificados, presentes na 

cidade de São Gonçalo (patrimônio imaterial), buscando refletir sobre as possibilidades 

político-epistemológicas desses patrimônios no mundo da escola, permeia todo o 

processo da pesquisa. 

Ao fazer da rememoração uma prática de pesquisa, procuramos articular 

memória e conhecimento, resgatando saberes que a memória social popular registra. Na 

pesquisa o estudo do patrimônio local está articulado a uma forma de praticar a 

formação das professoras a partir do trabalho com a memória.  

As ações de formação fundadas nas “oficinas da memória” , se constituem num 

espaço de narração e produção de conhecimento.  Estimular as professoras a contar a 

própria história tem nos possibilitado construir um outro ethos, um outro olhar sobre a 

cidade gonçalense. Olhar que tem contribuído para um maior conhecimento e 

desnaturalização dos processos históricos-sociais inscritos na formação da cidade.  

Assim sendo, entendemos o movimento da pesquisa como um processo de 

educação patrimonial que, articulando ensino-pesquisa-extensão, procura instaurar, 

acompanhar e analisar práticas de formação que projetem a escola como lócus de 

preservação e socialização de marcas culturais, afirmando o espaço da formação como 

lugar privilegiado de recriação de saberes, histórias e memórias que nos possibilitem 

reinventar o mundo a partir do lugar e de seu patrimônio. 
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Entrelaçando os fios da pesquisa, da formação e da educação patrimonial 
 

  
Os múltiplos desafios de um processo de investigação-formação, como o 

proposto por nós, implica a definição de uma metodologia polifônica que se 

fundamenta, principalmente, na pesquisa qualitativa de cunho etnográfico (GERTZ, 

1978). 

A opção pela pesquisa qualitativa de natureza etnográfica tem nos possibilitado 

viver a experiência de uma “comunidade investigativa”  (WELLS, 1994), em que o 

trabalho de campo, longe de ser apenas um espaço de coleta de dados possibilite um 

movimento de ação-reflexão-ação coletivo sobre o conhecimento buscando corroborar o 

que SANTOS (2000) defende como papel de uma pesquisa numa perspectiva 

emancipatória. Com efeito, SANTOS (2000), em sua análise crítica ao programa da 

Modernidade aponta o “conhecimento regulação” e o “conhecimento emancipação”  

como formas de conhecimento que definem o paradigma da ciência moderna. Em seus 

modos de uso, estes conhecimentos transitam da conservação, ordem (regulação) para a 

transformação, solidariedade (emancipação). E na trajetória epistemológica para um 

novo paradigma, denominado pelo autor de “paradigma emergente” , o conhecimento-

emancipação precisa ser visualizado e coletivizado subvertendo e desapropriando o 

espaço que o conhecimento regulação detém em nossas vidas cotidianas. Para SANTOS 

(2000), a perspectiva do “paradigma emergente”  implica a assunção do conhecimento 

emancipação que se nutre do princípio da solidariedade como forma hegemônica de 

saber. 

Na perspectiva de uma metodologia polifônica, a pesquisa nos desafia a 

ultrapassar fronteiras e limites epistemológicos. Assim, através de uma “ investigação 

cúmplice”  (ZACCUR, 1999), cotidianamente, na prática de pesquisa, subvertemos a 

relação pesquisadoras-pesquisadas: não mais a relação binária sujeito/objeto e sim, a 

relação solidária sujeito-sujeito, não mais a escolha entre o sujeito metafísico e o objeto 

submetido ao olhar positivista e sim, a multiplicidade do acontecer humano, não mais a 

identidade-mesmidade e sim, a complexidade das diferenças que nos constituem.  

Transversalizando o campo da Educação Patrimonial e o campo de Formação de 

Professores temos como objetivo instituir um processo de “ investigação cúmplice”  

junto às professoras, voltado para a ampliação do conhecimento sobre os processos 

históricos, sociais e culturais presentes na formação da cidade de São Gonçalo. Para 

tanto, buscamos: (i) promover “oficinas de memória”  visando recuperar através de 
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narrativas orais e da análise documental e iconográfica o patrimônio material e imaterial 

da cidade; (ii) propiciar uma fundamentação teórico-metodológica no campo da 

educação patrimonial, com vistas à preservação e difusão desse patrimônio; (iii) 

fortalecer a dimensão pesquisadora da prática docente cotidiana.  

Neste sentido, os procedimentos metodológicos, a coleta de dados torna-se uma 

opção político-epistemológica que, “ao desejar conhecer com” assume as implicações e 

as ambigüidades presentes nesse processo. O trabalho de coleta de dados e a própria 

pesquisa são problematizados, assumidos como um caminho aberto, que ora pode 

potencializar o coletivo produzindo conhecimento-emancipação, como ora pode 

silenciá-lo, produzindo conhecimento-regulação. A nossa única previsibilidade será a 

tensão permanente entre esses modos de conhecimento e nossa “vigilância 

epistemológica”( SANTOS, 2000), no sentido de manter uma coerência ética nas ações 

de formação, bem como uma atitude cuidadosa para com as parceiras da equipe de 

pesquisa: professoras da rede pública de São Gonçalo, alunos de cursos de graduação 

em Pedagogia, História  e Letras.  

Ressaltamos, igualmente, que as estratégias de ação previstas2, além de ser um 

espaço de comunicação, de produção do conhecimento, de buscar tornar visível o 

obscuro e o latente, se constituem num espaço de reflexão, de questionamento, de 

formação. Dentre esses espaços de interlocução destacamos as “oficinas de memória” .  

As “Oficinas de Memória”  se desenvolveram a partir de quatro eixos temáticos: 

Patrimônio e Cidadania; A cidade e suas histórias; Patrimônio Local; Memória, 

Patrimônio e Formação de Professores, e, por sua natureza teórico-prática, tiveram 

como ênfase a produção de materiais didáticos e paradidáticos sobre o patrimônio 

material e imaterial da cidade de São Gonçalo. 

Em nossa pesquisa, as “Oficinas de Memória” , além de se constituírem como 

uma das principais metodologias de formação se configuram como um espaço 

privilegiado de investigação, visto que, um dos princípios político-epistemológicos que 

fundamentam o nosso trabalho, no campo da formação de professores, reconhece a 

professora como capaz de investigar e teorizar sobre o seu fazer. Assim sendo, como 

atividade de formação, as oficinas cumprem o duplo papel de estender ((ex)tender) o 

conhecimento produzido dentro da universidade e, ao mesmo tempo, trazer para a 

                                                
2 Dentre as estratégias de ação previstas e desenvolvidas na pesquisa, no presente texto nos limitaremos a 
abordar as “oficinas de memória”  consideradas por nós como um dos instrumentos metodológicos 
preferenciais, pois se constituem espaços de produção coletiva de conhecimento. 
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universidade o conhecimento produzido no chão da escola, uma vez que reconhecemos 

a escola como “espaço – tempo” de uma teoria em movimento que é necessário ser 

(re)conhecida e apropriada pelas professoras.               

Nesse sentido, acreditamos que as oficinas se apresentam como um rico 

dispositivo para a circularidade de saberes entre a universidade (pesquisa acadêmica) e a 

escola básica (formação em ação), oportunizando que nessa complexa circularidade 

cultural, emerjam outros saberes e conhecimentos que possam responder de forma 

efetiva, política, ética e esteticamente aos desafios de uma educação patrimonial na 

cidade e de uma formação de professoras voltada para a reinvenção da escola como um 

centro de recriação da memória e da cultura local. 

Para finalizar, destacamos que do ponto de vista da produção técnico-científica, 

a pesquisa gerou alguns produtos: (i) um vídeo de 12 minutos de duração “ Um olhar 

sobre a cidade de São Gonçalo”  produzido pelas bolsistas de iniciação científica 

membros da equipe; (ii) uma exposição fotográfica com material coletado pelas 

professoras nas “Oficinas de Memória” ; (iii) a cartilha “  Patrimônio e Memória: um 

olhar sobre a cidade de São Gonçalo” , organizada coletivamente pela equipe da 

pesquisa, a partir do material coletado e destinada às professoras dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental da rede pública de São Gonçalo; (iv) o Curso de Extensão 

(A)“gente do patrimônio” : oficinas de educação patrimonial e Formação de Professores 

em São Gonçalo. 
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