
Tema de Capa

Em diversas escolas particulares de 
Salvador (Bahia, Brasil), por exem-
plo, a ideia vem sendo colocada em 
prática há alguns anos, embora de 
maneira ainda tímida: palestras so-
bre a fundação da cidade e sobre for-
tificações têm sido ministradas a crian-
ças desde, pelo menos, os quatro 
anos de idade. Visitas a diversos mo-
numentos históricos da cidade (for-
tificações, igrejas, museus) ou mes-
mo passeios pelo centro histórico têm 
sido feitas com guias da área de histó-
ria, arquitetura e turismo. Durante 
as visitas, assim como nas palestras, 
é aberto um espaço para que as per-
guntas feitas pelas crianças sejam 
respondidas.
Há alguns anos atrás, tivemos a 
oportunidade de elaborar e apresen-
tar, em uma sala de aula, para crian-
ças de um grupo de quatro anos de 
idade, um pequeno livro intitulado 
Matheus e o Patrimônio, que mostra 
um garoto – Matheus – que vai visi-
tar, com sua mãe, o centro histórico 
de sua cidade e percebe que algu-
mas edificações estão apresentando 
problemas. Estão sujas, descascadas, 

com partes do reboco faltando e 
com plantas nascendo. Matheus, 
então, começa a questionar sua mãe, 
que lhe explica que os imóveis, com 
o passar dos anos, a depender de 
como foram construídos e conserva-
dos, podem se degradar, precisando 
de cuidados, do mesmo jeito que o 
ser humano precisa ir ao médico, 
caso não esteja bem. No final do tex-
to, o garoto se mostra bastante inte-
ressado em cuidar do patrimônio, de 
maneira que o mesmo possa ser des-
frutado pelas gerações futuras.
Terminada a leitura do texto, foram 
distribuídas cópias das ilustrações pa-
ra as crianças colorirem, papéis para 
fazerem desenhos ligados ao tema 
e blocos plásticos de encaixar para 
criarem os seus monumentos. Pelo 
desempenho das crianças, vimos que 
assimilaram bem o conceito.
No Rio de Janeiro, a arquiteta Renata 
de Faria Pereira criou como persona-
gem de história em quadrinhos um 
pássaro-professor e publicou inúme-
ras tirinhas em um jornal de grande 
circulação na cidade. Nas tirinhas, 
eram mostrados aspectos dos monu-

mentos – inclusive aspectos cons-
trutivos – e histórias da cidade. 
Sempre o pássaro voava para algum 
local que possuía um monumento e 
falava sobre ele. Uma forma bastan-
te interessante para mostrar a impor-
tância do patrimônio e atingir a to-
dos, de crianças a adultos. A mesma 
arquiteta também publicou, com o 
mesmo personagem, um livro sobre o 
assunto.
Há vinte e cinco anos atrás, nem na 
Faculdade de Arquitetura da Univer-
sidade Federal da Bahia se falava aos 
jovens, futuros arquitetos, sobre a im-
portância da preservação do patri-
mônio. Hoje, a situação mudou e já 
é possível perceber, entre os alunos, 
um interesse pelo tema. As ações com 
as crianças devem ser ainda maiores, 
pois delas vai depender, no futuro, 
a preservação da nossa memória. Quan-
to mais cedo a informação for incuti-
da nas pessoas, melhor. A divulgação
através de histórias em quadrinhos é 
uma boa forma de conseguirmos atin-
gir a população mirim. 
Uma empresa nacional que trabalha 
com produtos para impermeabilização 

As crianças e o patrimônio: 
algumas experiências no Brasil

A conservação do patrimônio é, fundamentalmente, uma questão de conscientização das novas 
gerações. Para que haja essa conscientização, é fundamental que a ideia seja incutida na população 
desde cedo. Sendo assim, a melhor forma de fazê-lo é através das crianças, que serão os adultos de 
amanhã. Neste sentido, é interessante que sejam feitas, nas escolas, palestras para crianças abor-
dando o tema, assim como visitas aos principais monumentos de sua cidade.
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de imóveis já utilizou personagens 
em quadrinhos famosos (A turma da 

Mônica, de Maurício de Souza) para
divulgar seus produtos. O uso de 
histórias em quadrinhos poderia ser 
maior, pois tem grande penetração 
entre os pequenos, atingindo também 
os adultos. Alguns textos já começa-
ram a ser elaborados para falar dos 
monumentos do Pelourinho, em Sal-
vador, por Cedraz, autor baiano, e ou-
tros estão em elaboração. 
É louvável, também, a iniciativa que 
algumas escolas estão tendo, de le-
var autores como estes para falar so-
bre os seus textos com as crianças.
Uma outra forma viável para divul-
gar, de maneira lúdica, a importân-
cia do patrimônio entre os pequenos 
seria criar jogos diversos, usando re-
presentações de monumentos locais,
para chamar a atenção para a sua exis-
tência. A música também seria um 
meio adequado de difusão da ideia 
da preservação, pois é, em si mes-
ma, uma forma muito significativa de
nosso patrimônio imaterial.
Para se preservar o patrimônio, te-
mos que o conhecer; para conhecê-lo,

temos que visitá-lo, ler sobre sua his-
tória, discutir com outras pessoas a
seu respeito. Cabe aos adultos in-
centivar as crianças a conhecer o 
que nossos antepassados fizeram, 
conversando sobre a história do lo-
cal, sua importância e a importân-
cia de mantermos aquele legado pa-
ra os nossos descendentes. O patri-
mônio, entretanto, não se restringe 
aos monumentos históricos. Temos 
também os bens móveis e o patrimô-
nio intangível. No caso dos bens mó-
veis, pode chamar-se a atenção das 
crianças para sua conservação da mes-
ma maneira como foi feito com os 
monumentos. Só que, ao falar em pa-
trimônio, temos que nos referir igual-
mente a certas lendas, tradições (rou-
pas e comidas típicas) e músicas.
Nos dias atuais, muitas das tradi-
ções orais já foram registradas por 
alguns pesquisadores, sob a forma 
escrita, o que consiste num grande 
apoio para que a tradição não se per-
ca. Sendo lidas pelas crianças, como 
simples histórias, as mensagens se-
rão incorporadas ao seu conhecimen-
to e, então, as tradições serão manti-

das vivas para as novas gerações. 
Quanto mais cedo o conceito de pa-
trimônio e as formas de conservá-lo 
e preservá-lo for passada para os 
infantes, melhor! Seguramente, mui-
tos deles ficarão felizes em colaborar 
para a sua conservação. 
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Fonte das ilustrações: Matheus e o Patrimônio.
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- Quando as construções são muito velhas, 
se não tivermos cuidado com elas, elas vão 
ficando “doentes”.
- Doente, mamãe? Igreja é gente? Vai para 
o hospital?

- E como é que a gente faz para o patrimô-
nio não ficar feio? - perguntou Matheus.
- A gente olha com atenção para ver o que 
está acontecendo com as construções. Por 
exemplo, se, quando chove, a água pinga 
dentro delas, se as madeiras estão sendo 
comidas pelos cupins ou se o revestimento 
das paredes está caindo. 

- É... mas mamãe, porque aquelas paredes 
estão um pouco feias, descascadas?
Neste caso, a gente tem que chamar alguém 
para resolver os problemas.


