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Título: A preservação dos bens materiais e imateriais 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem como foco a definição de patrimônios culturais materiais e imate-

riais, os patrimônios naturais e a importância de se preservar a cultura e a biodiversidade local, além 

de valorizar a sua história. 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer alguns patrimônios culturais materiais e imateriais e alguns patrimônios  
naturais. 

• Perceber a importância dos bens materiais e imateriais de um local como forma de valori-
zar e preservar sua história e cultura. 

• Reconhecer o papel dos órgãos públicos na preservação dos patrimônios culturais. 

• Identificar unidades de conservação próximas e sua importância para o ambiente. 

Objetos de conhecimento 

• Gestão pública da qualidade de vida 

• As tradições orais e a valorização da memória 

• O surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e  
histórias 

• Os patrimônios materiais e imateriais da humanidade 

Habilidades abordadas 

• (EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsá-
veis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio am-
biente, mobilidade, moradia e direito à cidade), e discutir as propostas implementadas por 
esses órgãos que afetam a comunidade em que vive. 

• (EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no 
tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 

• (EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar 
mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Os bens materiais e imateriais 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual e, posteriormente, em grupos de cinco. 

Recursos e/ou materiais necessários: informações e fotografias de três patrimônios do estado ou grande região, folhas 
de papel sulfite, lápis e borrachas 

Pesquise, antes da aula, três patrimônios naturais e culturais (materiais ou imateriais) reco-

nhecidos pela Unesco – sendo ao menos um de cada tipo e, se possível, originários de seu estado ou 

grande região. Essas informações podem ser encontradas nos sites: <http://www.unesco.org/new/pt/ 

brasilia/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/> e <http://www.unesco.org/new/pt/ 

brasilia/culture/world-heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/>, acessado em: 25 jan. 2018. 

Anote dados como a história do patrimônio e sua importância cultural, histórica ou para os seres vivos 

do entorno, sem especificar se ele é um patrimônio material, imaterial ou natural, pois os estudantes 

terão que fazer essa classificação. Se possível, leve fotografias relacionadas. 

Inicie a aula com os estudantes em um círculo e pergunte a eles quem já visitou um museu e 

o que viram nele. Questione para que servem os museus e, caso eles não consigam responder, explique 

que são locais de divulgação da ciência e da cultura para a sociedade. Cite alguns exemplos de museus 

de seu município ou estado. Utilize em torno de 10 minutos para essa conversa inicial. 

Em seguida, explique o conceito de patrimônio cultural. No Brasil, o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é responsável pela preservação e valorização dos patrimônios 

culturais. Estes podem ser materiais ou imateriais. Os imateriais relacionam-se aos saberes, às habili-

dades e crenças de uma população – vinculados à transmissão oral. Já o patrimônio material refere-se 

às construções, edificações e documentos dimensionais, como obras fotográficas, livros, artes plásti-

cas. Reforce que, por meio do reconhecimento de seu patrimônio cultural, um povo valoriza sua his-

tória e cultura. Além disso, explique que existem também os patrimônios naturais, áreas que podem 

ser reconhecidas como habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas. 

Apresente as fotografias e as informações dos patrimônios selecionados e conte aos estudan-

tes sua origem, localização e importância. Peça a eles que os classifiquem em materiais, imateriais ou 

naturais. Utilize em torno de 15 minutos. 

Explique, então, que existem outros órgãos, além do Iphan, responsáveis por proteger esses 

patrimônios – como o Ministério Público Federal, que deve atuar para manter as características ori-

ginais do patrimônio, protegê-los de danos e recuperá-los quando necessário. Eles também podem 

declarar valor cultural a bens não reconhecidos. Ao final, divida a turma em grupos de cinco. Todos 

deverão criar propostas para valorizar e conservar os diferentes tipos de patrimônios apresentados. 
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Os grupos de estudantes podem também propor o reconhecimento de alguma região natural, de um 

aspecto cultural ou local de seu município como patrimônio. Auxilie-os caso tenham dificuldades, 

propondo ideias como incentivar o turismo de forma controlada, divulgar a importância do patrimô-

nio para a população local, verificar o estado de conservação com frequência etc. (no caso de patri-

mônios materiais). Cada grupo deve anotar suas ideias e, ao final, ler para a turma. Atue como um 

órgão governamental, julgando se a ideia poderia ou não ser realizada. Utilize em torno de 25 minu-

tos para isso. 

Aula 2 – O folclore brasileiro 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em quatro grupos (número de membros depende do número total de estudantes em sala 
de aula). 

Recursos e/ou materiais necessários: lendas do folclore brasileiro escritas em folhas de papel sulfite A4, folhas de carto-
lina, canetas hidrográficas e lápis coloridos, tesoura de pontas arredondadas, cola e palitos de sorvete. 

Pesquise previamente algumas histórias do folclore brasileiro para contar aos estudantes, es-

critas ou impressas em folhas de papel sulfite A4. Seguem algumas sugestões: 

• Bumba meu boi: um rico fazendeiro tinha um boi muito bonito. Um dia, um trabalhador 
da fazenda rouba o boi, porque sua mulher está grávida e sente desejo de comer sua lín-
gua. O fazendeiro descobre, os pajés conseguem curar o boi, e o trabalhador é perdoado. 
Todos festejam ao final. Essa história tem influência de diversas culturas (europeia, indí-
gena e africana), e é um evento comemorado de diversas formas de acordo com a região 
do Brasil. 

• Saci-pererê: é um menino negro, sem uma perna, com cachimbo e um gorro vermelho. 
Sua principal característica é gostar de aprontar com animais e pessoas – como esconder 
objetos dos outros. Originalmente, era um personagem criado por tribos indígenas do Sul 
do país, porém ganhou aspectos da cultura africana e europeia (aparência e roupas). 

• Lobisomem: segundo a lenda, é um monstro de forma humana misturada com um 
lobo. Quando uma mulher tem um filho homem depois de 7 filhas, o menino se trans-
formará em um lobisomem, após seu aniversário de 13 anos, durante todas as noites. 
Quando amanhece, ele volta a ser humano. Essa história teve origem na Europa e che-
gou ao Brasil. 

• Curupira: segundo a lenda, ele tem o corpo de uma criança, é ruivo e possui os pés virados 
para trás. Ele protege a fauna e a flora do local, enganando caçadores e lenhadores para 
que fiquem perdidos na floresta. Para confundi-los, ele deixa pegadas com seus pés inver-
tidos e imita sons de animais. A história tem origem indígena, mas foi documentada pelos 
portugueses. 

Inicie a aula retomando o assunto sobre patrimônios com os estudantes, agora com enfoque 

nos imateriais. Certifique-se de esclarecer possíveis dúvidas. Conte, então, que uma parte importante 

dos bens imateriais de nosso país é seu folclore. Explique que o folclore é um conjunto de lendas, 
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tradições, histórias populares e costumes, transmitidos de geração a geração, e representa uma im-

portante característica de um povo. Ao longo da história do Brasil, diversas culturas influenciaram 

nosso folclore, que é composto por músicas, festas, brincadeiras e contos populares. Utilize em torno 

de 10 minutos para essa introdução. 

Em seguida, pergunte se os estudantes conhecem alguma lenda de nosso folclore e deixe que 

contem o que conhecem. Organize a turma em quatro grupos e apresente as lendas pesquisadas pre-

viamente para que cada grupo escolha uma. Distribua os materiais e peça-lhes que contem a história 

a seus colegas por meio de um teatro com desenhos. Para isso, eles devem desenhar na cartolina (para 

ser usada como pano de fundo) o ambiente no qual a história acontece e desenhar e recortar os per-

sonagens em outra cartolina, para afixá-los nos palitos de sorvete. Cada estudante deve escolher um 

personagem para interpretar, ou ser o narrador ou o assistente durante a apresentação. Disponibilize 

em torno de 20 minutos para que preparem os materiais e 20 minutos para as apresentações (aproxi-

madamente 5 minutos por grupo). 

Aula 3 – As unidades de conservação 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em duplas. 

Recursos e/ou materiais necessários: mapa do estado da escola com as Unidades de Conservação, fotografias da fauna e 
flora locais, folhas de papel sulfite, canetas e lápis coloridos. 

Prepare para esta aula um mapa de seu estado, com as divisões dos municípios. Localize nele 

as Unidades de Conservação existentes, as quais podem ser obtidas por meio do Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação (CNUC), mantido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Se possível, 

busque fotografias de animais e plantas dessas unidades que evidenciem a biodiversidade local. 

Inicie a aula explicando que as áreas naturais, assim como os patrimônios culturais, também 

devem ser valorizadas e preservadas, pois são o habitat de muitos animais e plantas. Ao longo da his-

tória do Brasil, muitas áreas verdes naturais foram removidas para dar lugar a cidades e à atividade 

agropecuária. As áreas remanescentes ainda sofrem ameaças de desmatamento e de atividades noci-

vas, como a mineração, a caça e a pesca ilegais e o uso de agrotóxicos nas lavouras, entre outros pro-

blemas. O resultado é a extinção de diversas espécies animais e vegetais, além de afetar a qualidade 

do ar e das águas da região. As Unidades de Conservação (UCs) têm como objetivo garantir a preser-

vação dessas áreas naturais, ao usar seus recursos de maneira cuidadosa e proteger a fauna e a flora 

da região. Muitas comunidades tradicionais também dependem dessas áreas para seu sustento. É in-

teressante mencionar que muitas permitem a visitação para fins educacionais (15 minutos). 

Em seguida, apresente um mapa de seu estado com as áreas de conservação existentes e ve-

rifique se os estudantes conhecem ou já visitaram alguma. Apresente fotografias do que é possível 
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encontrar nessas áreas. Discuta com os estudantes a importância delas para sua região e se eles acham 

que deveria haver mais áreas assim em seu estado (10 minutos). 

Ao final, divida a turma em duplas e peça a cada uma que crie um panfleto divulgando a im-

portância de se preservar as Unidades de Conservação de seu estado. Explique que um panfleto deve 

ter desenhos ou imagens e um texto escrito relacionados e deve ser atrativo para que as pessoas leiam. 

Disponibilize em torno de 25 minutos para as produções. Os panfletos produzidos podem ser afixados 

no mural da escola ou ser divulgados para a comunidade escolar. 

Aferição da aprendizagem 

A avaliação é um procedimento investigativo do processo pedagógico e deve acontecer de 

forma contínua e processual ao longo do aprendizado dos estudantes. Esteja preparado para ouvir, 

analisar e coletar informações sobre os conhecimentos prévios dos estudantes e como eles os  

relacionam com as informações novas a que têm acesso. 

Verifique se o estudante: 

1. Diferenciou os patrimônios culturais materiais dos imateriais. 

2. Compreendeu a importância de se preservar aspectos culturais de nosso país e o papel do 
Ministério Público Federal para esse fim. 

3. Reconheceu o folclore brasileiro como parte de nosso patrimônio. 

4. Reconheceu as Unidades de Conservação como forma de proteger o ambiente. 

5. Associou a proteção das áreas verdes com uma melhor qualidade de vida da população local. 

Aproveite também para propor algumas questões de autoavaliação, para que os estudantes pos-

sam refletir sobre suas próprias atitudes e acompanhar seu aprendizado. Seguem algumas sugestões: 

• Prestei atenção ao professor durante as explicações? 

• Compreendi o que era para ser feito em cada atividade? 

• Respeitei as opiniões de meus colegas durante as atividades em grupo? 

• Contribuí nas discussões com o professor e com minha turma na sala de aula? 

• Compreendi a importância dos bens naturais e culturais (materiais e imateriais)? 

Você pode também organizar as questões em forma de quadro, com as colunas “Sim”, “Às 

vezes” e “Nunca”, para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Identifique as alternativas que representam patrimônios imateriais. 

(   ) Igreja 

(   ) Ciranda 

(   ) Cachoeira 

(   ) Frevo 

2. Cite dois patrimônios (culturais ou naturais) de seu estado ou de sua região que precisam ser 
cuidados pelo poder público e pelos cidadãos. 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante assinale as seguintes alternativas: 

( x ) Ciranda 

( x ) Frevo 

2. Respostas pessoais. 


