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Políticas públicas para a educação 
patrimonial: um perfil da atuação do IPHAN 
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Resumo: Este texto busca discutir as políticas públicas relacionadas à educação 
patrimonial, com destaque para a atuação do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), vinculado ao Ministério da Cultura. Em relação às 
atividades de preservação dos bens patrimoniais, a educação patrimonial é uma 
das ferramentas mais importantes de atuação, utilizando-se da interação entre as 
comunidades e os seus bens patrimoniais. Em 1999, é publicado pelo IPHAN o 
Guia Básico de Educação Patrimonial, publicação pioneira, que se tornou uma 
das referências mais importantes e recorrentes sobre o tema. Com o adensamento 
da área, é concebida a Coordenação de Educação Patrimonial (CEDUC), em 2004, 
já apontando para a necessidade da criação de políticas de educação patrimonial. 
Por meio da CEDUC, são implementados os Macroprocessos Institucionais, que 
correspondem às políticas públicas de educação patrimonial, que têm o objetivo 
de atingir um amplo público, em escala nacional, com atividades de educação 
patrimonial.
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Public Policies on Heritage Education: a 
profile of the Actions Taken by IPHAN 

Cleber SBERNI JUNIOR

Abstract: This paper seeks to discuss public policies on heritage education, 
focusing on the actions carried out by the National Institute of Historic and 
Artistic Heritage (IPHAN), affiliated with the Brazilian Ministry of Culture. 
Heritage education is one of the most important tools for heritage preservation, 
taking into account the interaction between communities and their heritage 
property. In 1999, IPHAN published the Basic Guide for Heritage Education, 
a trail-blazing publication that has become one of the most emblematic and 
most frequent references on the topic. Owing to the expansion of this field, the 
Heritage Education Center (CEDUC) was set up in 2004, which pointed to the 
need of heritage education policies. Under the auspices of CEDUC, institutional 
macroprocesses were implemented, corresponding to public policies on heritage 
education targeted at a wider audience at the national level.
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, tanto o direito à educação como o exercício e a 
fruição dos direitos culturais estão previstos na Constituição Fede-
ral de 1988, que assegura que é direito do cidadão e dever do Es-
tado o acesso à educação; e que a sua promoção terá a colaboração 
da sociedade, tendo como objetivos tanto a formação do indivíduo 
e o seu preparo para exercer a cidadania, como a sua qualificação 
para o trabalho. A mesma Constituição Federal também assegura a 
todos o acesso aos direitos culturais. Entre esses, os que estão rela-
cionados à conservação, à promoção e à preservação do patrimônio 
cultural dos bens materiais e imateriais representativos e constitui-
dores da cultura brasileira. 

Segundo João Cardoso Palma Filho (2010, p. 157), as políti-
cas públicas são “[...] ações desenvolvidas pelo poder público, com 
a finalidade de efetivar os princípios estabelecidos no texto consti-
tucional e em leis que a ele se seguiram”. As políticas públicas nas 
sociedades democráticas devem atender as demandas do conjunto 
da sociedade. Porém, o autor afirma que as políticas públicas tam-
bém devem ser entendidas como resultado de embates de forças e 
que, formalmente, “[...] se consubstanciam em leis, normas, méto-
dos e conteúdos, resultantes da interação de agentes de pressão que 
disputam o Estado” (PALMA FILHO, 2010, p. 157).

As políticas públicas têm como finalidade efetivar os princí-
pios estabelecidos pela Constituição e responder às demandas so-
ciais; e, para tanto, o poder público deverá conceber instituições 
para a efetivação de ações para implementar esses direitos. Para a 
instrumentalização dessas ações, deverão ser criados órgãos e en-
tidades públicas que terão por objetivo e finalidade organizar os 
mecanismos institucionais para garantir e efetivar esses direitos; 
como também serão necessários agentes, regulamentos, portarias, 
programas que deverão ser planejados e organizados, respondendo 
aos anseios da sociedade, correspondendo, assim, às demandas ori-
ginárias, tal seja, a própria sociedade.

Procurando garantir à sociedade brasileira a preservação e a 
promoção da sua cultura, vale dizer, um direito legítimo, bem como 
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o direito à preservação do passado e da memória, faz-se necessário 
então, a existência de instituições, de órgãos públicos e de políti-
cas públicas. Entre as instituições públicas que possuem a função 
de garantir o direito e o acesso aos bens culturais e preservar o 
patrimônio cultural brasileiro em nível nacional está o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), vinculado ao 
Ministério da Cultura. E com relação às atividades de preservação 
dos bens patrimoniais, uma das ferramentas mais importantes é a 
educação patrimonial. Este texto busca discutir as políticas públi-
cas relacionadas à educação patrimonial, com destaque para a atu-
ação do IPHAN. 

2. EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO 
IPHAN

Em esfera nacional, é do IPHAN o Guia Básico de Educação 
Patrimonial, publicação pioneira em educação patrimonial. O Guia 
Básico de Educação Patrimonial, de autoria de Maria de Lourdes 
Parreiras Horta, Evelina Grunberg e Adriana Queiroz Monteiro, 
publicado em 1999, tornou-se uma das referências mais importan-
tes e recorrentes sobre o tema, ao construir conceitos e uma pro-
posta educacional com a temática do patrimônio cultural. Quanto 
a sua circulação, a obra possui um longo alcance de divulgação, e, 
enquanto um guia didático, contém textos explicativos, fotos e ilus-
trações coloridas, conceitos e exemplos de atividades de educação 
patrimonial. 

Ao longo dos quase 20 anos que seguiram a sua publicação, a 
obra abriu caminho para reflexões e desenvolvimento de ações re-
lativas ao tema no Brasil. O Guia Básico de Educação Patrimonial 
apresenta mecanismos de atuação para atividades educacionais, 
recursos didáticos e metodologias, e serviu não apenas como mo-
delo, mas também inspirou projetos e ações, enquanto referencial 
de conteúdo e material de apoio para atividades não apenas para os 
alunos, mas, também, junto a professores e agentes envolvidos nas 
práticas de preservação do patrimônio cultural.
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Ao Guia Básico de Educação Patrimonial, seguiram-se ou-
tras publicações editadas pelo IPHAN dedicadas à educação patri-
monial, e o órgão vem, desde 1999, contribuindo para a formação 
de referências, reflexões e divulgação do tema. A ampliação das 
publicações e o acesso a esses materiais ao amplo público por meio 
da internet contribuíram para que se constituíssem também leitores, 
agentes envolvidos, professores e alunos. Assim, podemos conside-
rar que as publicações do órgão e as suas ações foram importantes 
para o desenvolvimento das atividades de educação patrimonial no 
país.

Em 2014, o IPHAN publica Educação Patrimonial – Históri-
co, conceitos e processos, em que apresenta algumas das diretrizes 
e contextualiza as políticas de educação patrimonial do órgão. A 
publicação utiliza-se de linguagem simplificada e didática, e siste-
matiza a atuação do órgão, em um retrospecto histórico do processo 
de institucionalização das ações de educação patrimonial desenvol-
vidas pelo instituto. O texto aponta que a expressão Educação Patri-
monial tem a sua metodologia inspirada no modelo da heritage edu-
cation, desenvolvido na Inglaterra. Afirma ainda que o Guia Básico 
de Educação Patrimonial de 1999 é resultado da sistematização 
dos fundamentos conceituais e práticos desenvolvidos pelas au-
toras, depois de inúmeras capacitações itinerantes realizadas, que 
ocorreram com: técnicos do IPHAN, nas diferentes superintendên-
cias existentes no país; professores e alunos da rede de ensino regu-
lar; e agentes comunitários. Essas atividades foram realizadas ainda 
nas décadas de 1980 e 1990 (IPHAN, 2014).

A metodologia e proposta do Guia Básico de Educação Pa-
trimonial fundamentam-se na utilização dos objetos patrimoniais 
(monumentos, sítios, centros históricos e o patrimônio natural) 
como recurso educacional, permitindo um trânsito de conteúdos e 
conhecimentos para além dos limites das disciplinas da grade cur-
ricular. O patrimônio cultural abre caminho para o aprendizado de 
habilidades e temas importantes para a vida dos alunos, e, dessa 
maneira, pode ser usado como motivador para qualquer área do 
currículo ou para reunir áreas aparentemente distantes no processo 
de ensino e aprendizagem (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 
1999).
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Segundo as perspectivas e o desenvolvimento metodológico 
das ações propostas no Guia Básico de Educação Patrimonial, a 
casa, a escola, a rua e a estrada também fazem parte do meio am-
biente histórico e do patrimônio cultural das comunidades em que 
vivem os alunos, e, dessa forma, podem ser utilizadas como objeto 
de estudo na educação patrimonial. Ao se utilizar um monumento 
ou sítio histórico no processo educacional, como parte integrante 
das atividades curriculares, é necessário levar em consideração a 
intenção de se compreender a evidência física daquilo que observa-
mos, com o objetivo de conhecer mais sobre ela, sobre a vida no lo-
cal, as mudanças e permanências que ocorreram, para perceber sua 
importância e significado no presente. Assim, o processo de com-
preensão do meio ambiente histórico não deve estar centrado só 
no monumento edificado, mas em todas as evidências que possam 
vir a existir e que forneçam mecanismos, indícios e elementos de 
entendimento sobre ele, como documentos públicos e privados, di-
ários, cartas, fotografias e relatos. Esse processo é denominado pe-
las autoras como “evidência disponível” (HORTA; GRUNBERG; 
MONTEIRO, 1999).

Na educação escolar, encontramos abordagens que se asse-
melham ou que possuem objetivos comuns à educação patrimonial 
do IPHAN. Muitas dessas perspectivas se apresentam quando ob-
servamos o ensino de História e de Geografia, e estão respaldadas 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, pelas Propostas Curricu-
lares de História e de Geografia do Estado de São Paulo; ainda po-
demos encontrar semelhanças com a educação patrimonial ou apli-
cações dela em inúmeros livros didáticos utilizados pelo país afora. 

Nesse sentido, observamos que a educação patrimonial es-
timula um diálogo entre História e Geografia, abordando temas 
como: a construção do espaço produzido social e culturalmente; 
conceitos do conhecimento geográfico, como, por exemplo, locali-
zação, orientação, território, região, natureza, paisagem e espaço; e 
pontos importantes do conhecimento histórico, como tempo, tem-
poralidade, memória e identidade. A educação patrimonial é uma 
ferramenta importante para identificar os diferentes registros histó-
ricos e compreender a paisagem urbana como produto da sociedade 
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brasileira, portanto, um patrimônio cultural que expressa a diversi-
dade existente no país.

Dessa forma, podemos compreender que as justificativas 
para as ações de educação patrimonial estão relacionadas à constru-
ção de um “conhecimento crítico e à apropriação consciente pelas 
comunidades do seu patrimônio”, que “[...] são fatores indispensá-
veis no processo de preservação sustentável desses bens, [...] como 
[também] no fortalecimento dos sentimentos de identidade e cida-
dania”. Assim, as ações de educação patrimonial devem ser cons-
truídas em um processo “[...] dinâmico de sociabilização, em que 
se aprende a fazer parte de um grupo social, [em que] o indivíduo 
constrói a própria identidade” (HORTA; GRUNBERG; MONTEI-
RO, 1999, p. 6-7). 

Ou seja, as ações de educação patrimonial deverão ser nor-
teadas por perspectivas de interação e sociabilização, entre os pa-
trimônios em questão, agentes e populações envolvidas; e, para a 
efetivação da ação educativa, existe a necessidade da criação de 
mecanismos institucionais, de políticas públicas que deverão en-
volver as áreas de educação e cultura em uma atuação intersetorial. 

3. A ATUAÇÃO DO IPHAN E AS POLÍTICAS DE EDU-
CAÇÃO PATRIMONIAL (2004–2014) 

As políticas de educação patrimonial do IPHAN têm a sua 
institucionalização a partir da concepção da Coordenação de Edu-
cação Patrimonial (CEDUC) em 2004 (Decreto nº 5.040/2004), 
criada pela necessidade de organização e estruturação das ações 
educativas no âmbito das políticas de preservação. Assim, é institu-
ída uma unidade administrativa para promover iniciativas e eventos 
voltados a discutir as diretrizes teóricas e conceituais, e os eixos 
temáticos norteadores para a educação patrimonial. Em 2009, a 
CEDUC é vinculada ao recém-criado Departamento de Articula-
ção e Fomento (DAF) (Decreto nº 6.844/2009), com a intenção de 
fortalecer as atividades de educação patrimonial, por meio de uma 
“[...] instância dedicada à promoção, coordenação, integração e 
avaliação da implementação de programas e projetos de Educação 
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Patrimonial no âmbito da Política Nacional do Patrimônio Cultu-
ral” (IPHAN, 2014, p. 14). 

Assim, com a “progressiva consolidação e o adensamento 
institucional da área”, em conjunto com “iniciativas executadas pe-
las superintendências e instituições ligadas ao IPHAN”, foram pro-
movidos eventos de trabalho com o objetivo de “[...] construir cole-
tivamente parâmetros de atuação, marcos conceituais, instrumentos 
legais e parcerias na área de Educação Patrimonial” (IPHAN, 2014, 
p. 14). As ações que se seguiram tiveram como objetivo a organi-
zação de diretrizes e eixos norteadores, buscando a ampliação das 
formas de atuação do órgão, “[...] abarcando, de um lado, a noção 
ampliada de Patrimônio Cultural [...] e, de outro, os novos modelos 
de gestão pública que privilegiam a construção coletiva e interseto-
rial das ações do Estado” (IPHAN, 2014, p. 14).

Igor Alexander Nascimento de Souza e Analucia Thompson, 
no artigo “A educação patrimonial no âmbito da Política Nacio-
nal de Patrimônio Cultural”, afirmam que as práticas de educação 
patrimonial propostas pelo IPHAN para a composição da Política 
Nacional de Patrimônio Cultural assumem um posicionamento que 
procura estimular a participação das comunidades envolvidas no 
processo de preservação dos seus bens culturais, em vez de “[...] 
patrimonializar bens culturais somente com base em discursos de 
valoração técnico-políticos” (SOUZA; THOMPSON, 2016, p. 16). 
E, nesse sentido, afirmam que:

Parece que a política de preservação do patrimônio cul-
tural no Brasil vem procurando se modificar para trans-
formar suas agências em instituições de prestação de ser-
viços públicos, coisa estranha a elas, que foram criadas 
com outros objetivos. A busca por um Estado promotor do 
bem-estar social e da ampliação da qualidade de vida, vale 
grifar, é uma conquista da sociedade, não uma concessão. 
Desenvolver os meios de garantir o direito à memória, à 
fruição, entre outros direitos culturais, é o desafio do ago-
ra, do nosso tempo, do Estado de direito que estamos con-
solidando no país (SOUZA; THOMPSON, 2016, p. 16-17).

Nas Políticas Públicas de Educação Patrimonial do IPHAN, 
os chamados Macroprocessos Institucionais são parte das ações do 
órgão para efetivar as práticas de educação patrimonial. Para tanto, 
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utiliza-se da articulação entre políticas públicas visando à imple-
mentação das ações por meio da CEDUC. Essa atuação dá destaque 
à denominada “intersetorialidade das políticas públicas”, que fun-
ciona como um fator importante para a ampliação das ações educa-
tivas de preservação e valorização do patrimônio cultural. Assim, 
os Macroprocessos Institucionais estruturam-se e são implementa-
dos com o estabelecimento de vínculos entre as políticas públicas 
de patrimônio e as demais políticas, como de cultura, turismo, meio 
ambiente, educação, saúde e desenvolvimento urbano. Segundo o 
mesmo documento – Educação Patrimonial – Histórico, conceitos 
e processos –, esse processo favorece o intercâmbio de ferramen-
tas educativas que podem enriquecer todo o processo pedagógico. 
Isso também torna possível a otimização de recursos na efetivação 
das políticas públicas, além de práticas de abordagens abrangentes 
e intersetoriais (IPHAN, 2014). Os Macroprocessos Institucionais 
das Políticas Públicas de Educação Patrimonial do IPHAN estão 
estruturados em três eixos de atuação:

Inserção do tema Patrimônio Cultural na educação for-
mal. É de essencial importância levar a reflexão sobre a 
preservação do patrimônio à rede formal de ensino. As-
sim, duas principais estratégias vêm sendo utilizadas por 
meio de parceria com o Ministério da Educação: no âmbito 
da educação básica, o Programa Mais Educação possibi-
litou a incorporação da atividade de Educação Patrimonial 
na perspectiva da educação integral; na educação superior, 
a aproximação se deu por meio do Programa de Extensão 
Universitária – ProExt –, que dispõe de uma linha temá-
tica voltada ao Patrimônio Cultural (IPHAN, 2014, p. 29, 
grifos do autor).

Gestão compartilhada das ações educativas. A principal 
estratégia é o fomento à Rede Casas do Patrimônio, que 
busca reconhecer o protagonismo local das ações educa-
tivas de valorização do Patrimônio Cultural, articulando 
agentes e instituições que possuam envolvimento com o 
tema e com os bens culturais. Procura-se, ainda, ampliar 
a capilaridade e privilegiar ações descentralizadas de uma 
política pública de Educação Patrimonial, em uma pers-
pectiva de construção coletiva que envolva as três instân-
cias de governo (IPHAN, 2014, p. 29, grifos do autor).
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Instituição de marcos programáticos no campo da Edu-
cação Patrimonial. Em razão da ampliação do conceito de 
patrimônio e da multiplicação de ações educativas em todo 
o país, há necessidade de normatizar e garantir o cumpri-
mento de diretrizes mínimas da Política Nacional de Edu-
cação Patrimonial. Essas diretrizes foram consolidadas 
nos seguintes documentos: Carta de Nova Olinda (2009), 
I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural (2009) e Docu-
mento do II Encontro Nacional de Educação Patrimonial 
(2011) (IPHAN, 2014, p. 29).

Igor Alexander Nascimento de Souza e Analucia Thompson 
afirmam que os Macroprocessos Institucionais são estabelecidos 
partindo de princípios que valorizam a participação das comuni-
dades envolvidas, e têm como objetivo a inserção do patrimônio 
cultural na vida dos agentes patrimoniais, dos participantes e das 
comunidades envolvidas. E, segundo os autores, os eixos estru-
turados apresentam uma dinâmica que procura abarcar diversas 
modalidades de ações, com o objetivo de solidificar as políticas 
públicas de educação patrimonial. Primeiramente os Macroproces-
sos Institucionais objetivam a inserção do tema patrimônio cultu-
ral na educação formal, visando incorporar ou ampliar discussões 
sobre o assunto na rede pública de ensino. Um segundo eixo, que 
propõe a gestão compartilhada das ações educativas, está relacio-
nado à concepção e à implementação da Rede Casas do Patrimô-
nio, do IPHAN. E, por fim, a instituição de marcos conceituais e 
programáticos no campo da educação patrimonial, que possuem o 
objetivo de “normatizar e estabelecer critérios coerentes entre as di-
versas atividades autointituladas” educação patrimonial (SOUZA; 
THOMPSON; 2016, p. 16-17).

Como podemos observar, apenas o primeiro eixo privilegia a 
educação formal e escolar. Denominado Inserção do tema Patrimô-
nio Cultural na educação formal, esse Macroprocesso Institucional 
tem a intenção de implementar e inserir formas de educação patri-
monial no âmbito da rede pública de ensino. Esse eixo de atuação 
articula ações conjuntas dos ministérios da Cultura e Educação, vi-
sando atingir dois polos, de um lado, a educação básica, e, do outro, 
a extensão universitária, que possui também um caráter multiplica-
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dor, já que articula ações das universidades junto às comunidades 
em que estão inseridas.

A concepção e a implementação da Rede Casas do Patrimô-
nio como eixo das ações relacionadas aos Macroprocessos Institu-
cionais estão relacionadas à descentralização das ações do órgão e 
ao apoio institucional dado às localidades e superintendências do 
IPHAN existentes pelo país, com a criação de atividades de educa-
ção patrimonial no âmbito não escolar, em atividades implementa-
das nas próprias casas. Assim, as Casas do Patrimônio têm como 
objetivo construir elementos de ligação entre o IPHAN e as loca-
lidades, e a constituição de acervo de experiências e atuações nas 
comunidades, e que possam ser compartilhadas. Esse projeto tem 
uma natureza descentralizada e denota capilaridade para as ações 
do IPHAN junto as suas 27 superintendências espalhadas pelo país. 
O documento Carta de Nova Olinda, de 2009, um dos marcos da 
educação patrimonial, elaborado pelos agentes do IPHAN, estabe-
lece definições, diretrizes e objetivos para as Casas do Patrimônio:

A Casa do Patrimônio tem por objetivo constituir-se como 
um espaço de interlocução com a comunidade local, de 
articulação institucional e de promoção de ações educati-
vas, visando fomentar e favorecer a construção do conhe-
cimento e a participação social para o aperfeiçoamento da 
gestão, proteção, salvaguarda, valorização e usufruto do 
patrimônio cultural (IPHAN, 2014, p. 46).

Por último, os Macroprocessos Institucionais apontam para 
a necessidade da elaboração de documentos referenciais e marcos 
programáticos da educação patrimonial no âmbito do IPHAN, com 
a intenção de estabelecer critérios para as atividades de educação 
patrimonial. A própria Carta de Nova Olinda, de 2009, é um desses 
marcos da educação patrimonial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao chegar aos 80 anos em 2017, o IPHAN pode ser consi-
derado um referencial dos mais importantes para a educação patri-
monial no país. Mas não temos aqui a intenção de reduzir todas as 
atividades de educação patrimonial no Brasil apenas às ações do 
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órgão, mas, sim, produzir um perfil da atividade do IPHAN na pro-
moção, difusão e criação para as práticas de educação patrimonial. 
Quanto às políticas públicas intersetoriais, não cabe aqui uma ava-
liação final e exaustiva, mas elencar as ações e atividades desenvol-
vidas nos últimos anos, até porque, o que podemos observar é que 
o processo está ainda em constituição, ou seja, as políticas públicas 
de educação patrimonial ainda encontram-se em construção. 

Esse processo pode ser percebido com a institucionalização 
de uma instância administrativa no IPHAN para organizar, pro-
mover, coordenar e avaliar a implementação de atividades de edu-
cação patrimonial, integrando a Política Nacional do Patrimônio 
Cultural, a CEDUC. As políticas públicas de educação patrimonial 
concebidas pela CEDUC por meio dos Macroprocessos Institucio-
nais correspondem às políticas públicas de educação patrimonial e 
pretendem atingir um público em escala nacional. Os Macropro-
cessos Institucionais devem ser entendidos partindo-se da ótica de 
sua atuação, que ocorre por meio de ações descentralizadas de suas 
atividades educativas, e que tem, como marca importante, a pers-
pectiva de interação e sociabilização entre os agentes e instituições 
patrimoniais envolvidos e das comunidades participantes das ações 
de educação patrimonial.

Em relação à educação escolar, as ações da política de educa-
ção patrimonial realizadas pela CEDUC foram implementadas por 
meio dos programas Mais Educação, destinado a educação básica, 
e do Programa de Extensão Universitária (ProExt), voltado para 
a atuação de alunos das universidades junto a suas comunidades. 
Ambos são realizados por meio de programas interministeriais, 
com parceria entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Edu-
cação. As ações do órgão não privilegiam apenas uma educação 
patrimonial escolar, mas também são voltadas para a construção de 
relações com as comunidades, por meio das Casas do Patrimônio, 
que também desenvolverão atividades educativas voltadas à temá-
tica do patrimônio cultural. Ao observarmos as políticas públicas 
voltadas à educação patrimonial na atuação do IPHAN, concluímos 
que o órgão procura funcionar como um multiplicador de ações, 
com uma atuação em diversas frentes, e presente em diferentes es-
feras. 
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