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RESUMO 
O artista plástico Luiz Si realizou um projeto voltado às artes plásticas em vinte e uma escolas 
do município de Joinville. Uma ação carregada de intenções artísticas e culturais que 
movimentou as comunidades escolares participantes do projeto. Entre outras ações, a pintura 
de painéis artísticos representam a natureza e aspectos da cultura local, o que possibilitou 
uma discussão a cerca da educação patrimonial na educação formal básica a partir do 
conceito de patrimônio cultural na perspectiva da participação social da comunidade periférica 
que defende e salvaguarda os bens culturais que revelam suas memórias identitárias. 
 
 PALAVRA-CHAVE 
Arte; patrimônio;educação. 
 
 
ABSTRATCT 
The plastic artist Luiz Si performed a project aimed to the plastic arts in twenty-one schools 
from Joinville city. An action full of artistic and cultural intentions that moved school 
communities who participated in the project. Among other actions, the painting of artistic 
panels represent the nature and the local culture aspects, that made possible a discussion 
about heritage education in basic formal education from the concept of cultural heritage in the 
perspective of the social participation of the peripheral community defining and safeguarding 
the cultural assets that show their identity memories. 
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Desde 1937, quando de sua criação, o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional) aposta na educação patrimonial como um meio de preservar  

objetos e espaços culturais a fim de salvaguardar a história cultural do país. Atitudes 

metodológicas foram aplicadas dentro de museus e outros espaços culturais a fim de 

educar a população acerca das referências nacionais da história e da cultura. No ano 

de 2014 o IPHAN lançou a 2ª edição da revista “Educação Patrimonial: histórico, 

conceitos e processos”. Na revista, entre outras ações educacionais, há uma 

provocação para a inserção do tema “Patrimônio cultural” na educação formal. Esta 

inserção se propõe a partir do Programa “Mais Educação”¹com atividades de 

educação patrimonial dentro da perspectiva de uma educação integral através do 

acesso e contato com espaços culturais locais que carregam o conceito de espaços 

educativos. A principal atividade do Programa Mais Educação é um inventário 

pedagógico do patrimônio local. Trata-se de fichas que deverão coletar dados e 

classificar os diversos bens culturais como, lugares, objetos, celebrações, formas de 

expressões e saberes. Inicia-se um tímido processo a respeito da educação 

patrimonial dentro do ensino formal. Embora tenha sido um passo importante, ainda é 

uma proposta tímida, visto que nem todas as crianças são atingidas pelo programa, 

além disto, na prática, ainda não foi assumida pelos educadores a proposta 

educacional referente ao patrimônio cultural. Estudos recentes sobre o patrimônio 

cultural justificam a relevância da inserção do tema na educação formal. A revista, 

“Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos” propõe ainda, uma 

abordagem transversal do tema “patrimônio cultural” de forma interdisciplinar ou 

transdisciplinar que potencializa o uso dos espaços públicos como espaços formativos. 

Explorar, nas escolas, os espaços locais de cultura com o intuito de compreender 

melhor o que são esses espaços e suas finalidades e, a partir daí, acessar processos 

culturais mais abrangentes e compreender a diversidade cultural em seu entorno, não 

no sentido de fechar-se no localismo mas, 

[...] partir de referências culturais locais para, por meio delas, acessar processos 
sociais e culturais mais amplos e abrangentes, em um registro no qual cada sujeito, 
com base em seu repertório de referência, possa compreender e refletir tanto sobre 
contextos inclusivos quanto sobre a diversidade cultural que o cerca. (FLORÊNCIO, 
2014) 
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A educação formal pode contribuir na apropriação do conhecimento quanto a cultura 

local desde que se entenda a partir de uma perspectiva de educadores/ mediadores 

para a apropriação do conhecimento numa construção coletiva, e não como mero 

receptores e consumidores de informação. 

Na “Base Nacional Comum Curricular” (BNCC, 2017 ainda em discussão)² apresenta 

possibilidades para uma abordagem do tema dentro dos conteúdos e habilidades das 

disciplinas de arte, história, geografia e ciências. No entanto, esses aspectos não 

estão claramente articulados ao conceito de patrimônio cultural. Nas disciplinas de 

artes e história percebe-se uma abertura maior ao fazer uma referência da área do 

conhecimento ao patrimônio histórico e cultural da humanidade. No caso das artes, há 

o reconhecimento de toda expressão artística como prática social numa apropriação 

da cultura cotidiana das comunidades, e não apenas expressões legitimadas por 

órgãos e instituições da cultura. No caso da disciplina de história, a proposta propõe 

uma abordagem dialógica entre passado e presente. Nas disciplinas de ciências e 

geografia a abordagem que podem se referir ao conceito de patrimônio cultural é 

ainda mais sutil. Conceitos de paisagem, lugares como uma tomada de consciência 

da interferência humana no planeta, o conceito de sustentabilidade focado na 

manutenção da vida no planeta entre outras coisas, porém, não concebe as riquezas 

naturais como patrimônio a ser preservado e valorizado como um bem cultural. 

Com relação aos temas transversais, a BNCC (2017), relaciona uma série de temas 

que julga emergentes à vida humana, sugere uma abordagem transversal e 

integradora que deverão ser incorporados aos conteúdos disciplinares: 

Entre esses temas, destacam-se: direitos das crianças e adolescentes (Lei nº 
8.069/199012), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199713), preservação 
do meio ambiente (Lei nº 9.795/199914), educação alimentar e nutricional (Lei 
nº 11.947/200915), processo de envelhecimento respeito e valorização do 
idoso (Lei nº 10.741/200316), educação em direitos humanos (Decreto nº 
7.037/200917), bem como saúde, sexualidade, vida familiar e social, educação 
para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e 
diversidade cultural (Resolução CNE/CEB nº 7/201018). (BNCC, 2016.p.13) 

 
 

Dentre os ítens citados acima, a educação patrimonial poderia entrar apenas nos 

temas de preservação ambiental e diversidade cultural. Não há uma inserção direta 

relacionado ao patrimônio cultural. Uma proposta curricular das diferentes áreas de 
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estudos como artes, história, geografia e ciências pelo viés do patrimônio cultural 

poderia provocar uma interdisciplinaridade capaz de unir conteúdos e conceitos que 

se articulam entre si, e proporcionar uma função social mais coesa do conhecimento. 

O conceito de patrimônio cultural 
O conceito de patrimônio cultural na atualidade permite discutir questões pertinentes  

ao patrimônio material e imaterial, e, desta forma englobar vários conceitos da 

educação básica. A concepção acerca do patrimônio cultural que antes partia de 

monumentos importantes, hoje, traça uma concepção voltada para a comunidade. O 

discurso sofreu uma transformação conforme Silvia Helena Zanirato:  

De um discurso patrimonial referido aos grandes monumentos 
artísticos do passado, interpretados como fatos destacados de uma 
civilização, se avançou para uma concepção do patrimônio entendido 
como o conjunto dos bens culturais, referente às identidades coletivas 
(ZANIRATO, 2006, p. 251)  

Isto se dá de maneira bem abrangente, não só de grandes monumentos artísticos e 

históricos emblemáticos, mas de maneiras diversas como paisagens, tradições, sítios 

arqueológicos, reconhecidos e valorizados pela sociedade atual. Esse novo olhar em 

relação ao conceito de patrimônio cultural parte do princípio de que o bem cultural tem 

uma relevância que vai além de si mesmo, por trazer em si memórias e lembranças 

que constroem a identidade de uma certa coletividade. Segundo Joel Candau a 

memória é a responsável pela construção da identidade do indivíduo. “Sem memória o 

sujeito se esvazia, vive unicamente o momento presente, perde suas capacidades 

conceituais e cognitivas. Sua identidade desaparece”. (CANDAU, 2011, p. 60) Fica 

incapacitado de perceber e compreender o mundo. Diante disto é que se concebe a 

memória como fator indispensável na construção da indentidade coletiva. A memória 

do ser humano é capaz de reconstruir e resignificar o passado a partir de lembanças 

carregadas de valores afetivos a fim de projetar no presente as dimensões do 

passado. Uma dialética entre as três dimensões temporais, passado-presente-futuro. 

“Porque, a memória organiza os traços do passado em função dos engajamentos do 

presente e logo por demandas do futuro.”(CANDAU, 2011, p. 63) Nada é apresentado 

e sim representado. O que se escolhe lembrar ou esquecer acontece sempre a partir 

da vivência do presente. Uma reconstrução de experiências vividas no passado que, 

no presente recebem novos significados. É impossível que os testemunhos narrados 
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em relação ao passado sejam intrinsecamente verídicos. Diante das lembranças do 

passado a imaginação colabora com a reconstrução dos fatos vividos e provoca uma 

memória subjetiva onde a cada repetição torna a se atualizar. Beatriz Sarlo em seus 

estudos sobre o nível de veracidade desses testemunhos determina que, ao contrário 

do que se pensava, a memória não reconstitui o passado, os relembra, numa 

dimensão temporal subjetiva dá seu carater de passado presente, numa restauração 

moral da experiência passada. “Não se deve basear na memória uma epistemologia 

ingênua” (SARLO, 2007, p. 44). A memória é reconstruída a partir do presente. É em 

função da sociedade atual que o passado se modifica. Portanto, não se trata de um 

processo individual, solitário. Diz respeito a toda uma coletividade tanto do passado 

quanto do presente. Com relação a coletividade das lembranças Halbwarchs (1990) 

afirma que é impossível dissociar a memória individual da coletiva devido as relações 

sociais ontológicas de cada ser humano.  

A reconstrução da memória, mesmo no sentido da sua subjetividade é um processo 

partícipe na construção da geração atual e das novas gerações futuras. Uma 

sociedade sem memórias perde o senso de direção e o sentido de ser. Neste aspecto 

é que os bens culturais encontram a missão em sua salvaguarda. São responsáveis 

por acionar lembranças do passado que recebem novas significações da sociedade 

atual numa projeção ao futuro. Bergson (1999) chamou este fenômeno de 

reconhecimento por imagens. De volta ao lugar e diante dos objetos, o 

reconhecimento, o indivíduo liga essas imagens com pensamentos e sentimentos 

acontecidos no passado. Esses espaços de cultura denominado por Nora (1993) de 

“lugares de memória”. Nestes lugares, uma provocação à memória que será capaz 

de reconstruir ou apenas narrar para alguém acontecimentos que não 

necessariamente tenha acontecido conosco mas que, segundo Halbwarchs (1990), 

pela narrativa gera em nós uma espécie de memória coletiva. A partir desta 

coletividade a sociedade é capaz de propor novos significados e reconstruir sua 

identidade de maneira interativa entre passado-presente-futuro. 

A sociedade é um espaço em movimento capaz de se reinventar a partir das novas 

interferências pertinentes ao desenvolvimento tecnológico e a expanção da 

urbanização, atribui novos valores à velhas referências da cultura que, por 
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consequência, estabelecem novos usos a lugares antigos. Processos sociais da 

pós-modernidade que Canclini chamou de hibridismo. Para explicar o hibridismo que 

ocorre nas sociedades atuais se ocupa de três processos fundamentais: “a quebra e 

a mescla das coleções organizadas pelos sistemas culturais, a desterritorialização 

dos processos simbólicos e a expanção dos gêneros impuros.” (CANCLINI, 2008, p. 

284)  

As chamadas“ culturas populares”, num tom de diminuição em detrimento da culturas 

ditas “eruditas”, ganham seu lugar. Diante dos movimentos de hibridação provocados 

na sociedade pós-moderna, não há mais sentido nomear duas culturas para uma 

mesma sociedade. As comunidades periféricas ganham força e respeito a partir de 

suas vivências coletivas para determinar o que é ou não relevante na construção de 

sua história e cultura identitária. Desta forma, enfraquece o poder de autoridades da 

cultura que querem escolher e ativar um patrimônio como valor cultural. O foco deve 

estar nas comunidades em suas relações com a memória e identidade de sua 

coletividade e salvaguardar os bens culturais capazes de representá-los.  

Diante desta perspectiva de patrimônio cultural é que se propõe pensar o trabalho 

realizado por pelo artista plástico Luiz Si em vinte e uma escolas de Joinville.  

Um artista na escola 

O artista plástico Luiz Carlos da Silva (1941-2011), o Luiz Si, realizou um projeto, 

voltado às artes plásticas, em 21 escolas municipais de Joinville³. O projeto  

envolveu a Secretaria de Educação de Joinville e a Casa da Cultura Fausto Rocha 

Júnior no período de 1995 à 2009. Uma parceria entre as duas instituições que 

promoveram e apoiaram o projeto do artista. Atualmente os painéis pintados pelo 

artista Luiz Si nas paredes de escolas municipais de Joinville são naturalizados no 

cotidiano da escola e, nem sempre, são reconhecidos como patrimônio artístico. 

O artista Luiz Carlos da Silva nasceu em São José (SC) em 1941, porém, viveu os 

últimos trinta anos em Joinville (SC) onde desenvolveu toda sua poética artística. 

Inicia sua carreira em 1969 ao entrar no Salão Arte Jovem MACC em São Paulo, a 

partir daí, desenvolve sua carrreira artística em exposições individuais e coletivas por 

vários lugares do Brasil e também fora, como por exemplo, Alemanha. No fim de sua 
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carreira dedica-se ao projeto nas escolas municipais de Joinville apoiado pela gestão 

pública da época. 

Na ocasião, o artista, como funcionário da Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior na 

função de professor de pintura, é cedido para realizar um projeto nas escolas 

municipais de Joinville. Embora o projeto tivesse o apoio e incentivo das duas 

instituições, o trabalho deveria ser aceito e solicitado pelos diretores escolares. Cabia 

à escola, também, os custos relacionados ao material utilizado pelo artista na 

realização de seu trabalho.  

O trabalho do artista consiste em pinturas nas paredes de escolas municipais de 

Joinville. Grandes painéis e em locais de destaque, geralmente no hall de entrada da 

escola. Com tinta acrílica e massa corrida constrói paisagens multicores, uma 

referência às paisagens e representações culturais da cidade. Árvores, flores, 

borboletas, pássaros, céu iluminado, casinhas ao longe, a construção pictórica de 

uma paisagem idealizada. Inspirado no estilo cubista de Pablo Picasso e George 

Braque, organiza esses elementos no espaço pictórico sobrepondo-os um ao outro 

quase como uma colagem. Apresenta um ar bucólico que busca harmonia entre as 

formas e as cores, a natureza e as pessoas. A serenidade das cores nas formas 

transmitem uma sensação de tranquilidade, de paz e de beleza, um todo harmonioso 

e agradável aos olhos.  

As paisagens foram representadas numa intenção reflexiva a respeito da natureza 

enquanto riqueza natural em processo de instinção. Em alguns painéis, a inserção de 

símbolos que representam a comunidade escolar e outros símbolos que representam 

a cidade de Joinville. Desta forma, além da comunidade se sentir representada no 

painel, também se sentiria parte do cenário artístico e cultural da cidade onde vive, 

mesmo nas periferias. Este era o objetivo do artista; diminuir a distância entre arte e 

periferia. Dar a comunidade escolar a oportunidade de experimentar a arte, tanto no 

apreciar quanto no fazer.  

Enquanto trabalhava na pintura do painel, se relacionava afetivamente com a 

comunidade escolar na qual estava inserido no momento. Nas visitas às salas de 

aula que fazia mostrava suas habilidades artísticas e discutia os aspectos temáticos 
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de sua pintura relacionado à preservação ambiental. A partir daí projetos 

educacionais interdisciplinares, de longo e curto prazo, foram realizados.  

Outra vertente do trabalho de Luiz Si nas escolas municipais de Joinville foram as 

aulas de pintura em tela, em tecido e desenho, oferecidas em oficinas aos alunos no 

contra turno das aulas. Algumas das escolas aderiram às oficinas. Ao final de cada 

ano, uma exposição dos trabalhos dos alunos culminava o processo.  

As escolas que fizeram parte do projeto do artista Luiz Si encontram-se distribuídas  

em diversos bairros da cidade de Joinville. Atualmente, a maioria desses painéis 

encontram-se em estado precário de preservação. Muitos são os fatores que 

contribuíram para que os painéis estejam se deteriorando. O que mais preocupa são 

as condições ambientais em que os painéis estão susceptíveis devido sua 

localização, a maioria no hall de entrada da escola, um ambiente aberto que permite 

a exposição direta de raios solares e à umidade que provoca a soltura da textura feita 

com massa corrida. O próprio material utilizado pelo artista diminui sua vida útil (tinta 

acrílica sobre uma textura de massa corrida). Outro fator preocupante é a ação 

humana sobre a pintura que diminui ainda mais sua vida útil, o contato físico e 

interferências agressivas sobre a pintura por parte da nova direção da escola.  

As relações estabelecidas com o painel atualmente difere de escola para escola.  

Seis dessas escolas optaram por apagá-los completamente durante processo de 

reforma. Os que ainda estão “preservados” encontram-se em precário estado. 
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Luiz Si (1941-2011) 
Painel, 2006. 

Acrílica s/parede, 3x3 m. 
E.M.Pr. Hans Müller, Joinville (SC) 

Fonte:Larizza Bergui de Andrade, 2017 
 
 

Embora a maioria dos painéis encontram-se em mal estado de preservação, não 

significa que a comunidade escolar desvalorize o trabalho do artista, até porque não 

depende apenas da escola o restauro do painel tendo em vista seu alto custo. O 

simples fato de não destruir o painel, mesmo em estado precário, mostra isto. É o 

caso do painel na E.M.Pr. Hans Müller. A pintura foi realizada no ano de 2006 e 

encontra-se bastante danificada. A textura está quebradiça em muitos pontos, e as 

cores perdendo sua pigmentação. A pintura revela uma paisagem rural com muito 

verde e casinhas ao longe. Em primeiro plano, uma fileira de flores, antúrios e 

girassóis. Neste painel as cores aparecem serenas e em tons frios. 

 

Outro caso impactante é o painel da E.M.Gov. Pedro Ivo Campos. A pintura foi 

realizada no ano de 1996. Atualmente o painel encontra-se bem danificado. Na  

parte inferior, muitas rachaduras. Como o painel fica na escada do prédio o contato 

físico é inevitável. Esta pintura foi uma das primeiras da série de painéis nas escolas 

municipais de Joinville. A paisagem multicor com plantas, flores, casinhas e pombos 

estão dispostas construídas do centro para as extremidades, tem como ponto central 

a figura da borboleta (a figura da borboleta tem sido uma marca do artista, por 

aparecer em todos os painéis). A pintura é toda fragmentada por linhas diagonais que 

cortam a pintura em várias direções e interferi nos desenhos e nas cores. A figuras 

parecem sobrepostas umas sobre as outras. 

Nos dois casos (que não são isolados, há outros painéis em condições semelhantes) 

fatos intrigantes se revelam. Ao mesmo tempo que parece haver uma consciência do 

valor da pintura para a escola, não se vê na prática esta consciência. Quando 

abordados, os diretores e ou auxiliares de direção atuais, mostram interesse e dizem 

valorizar e cuidar da pintura como valor cultural para a comunidade escolar. Alguns 

desses diretores já tentaram procurar um meio de restaurá-lo. No entanto, o que se 

vê é uma contradição. A fala não se mostra coerente com a prática.  
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Luiz Si (1941-2011) 
Painel, 1996 

Acrílica s/parede 
E.M.Gov. Pedro Ivo Campos, Joinville (SC) 

Fonte:Larizza Bergui de Andrade, 2017 

No caso do painel da E.M.Pr.Hans Müller há um prego inserido bem no meio da 

pintura e um banco com encosto na frente da pintura que, além de atrapalhar a 

visibilidade, danifica ainda mais com o atrito que o banco provoca na parede. 

 

Luiz Si (1941-2011) 
Painel, 2006. 

Acrílica s/parede, 3x3 m. 
E.M.Pr. Hans Müller, Joinville (SC) 

Fonte:Larizza Bergui de Andrade, 2017 
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No caso do painel da E.M.Gov. Pedro Ivo Campos foram encontrados interferências 

dos alunos como riscos com canetinha e fita adesiva como se tivessem colado algo 

em cima do painel. 

Embora a gestão escolar atribua algum valor ao painel pintado por Luiz Si, e isto se 

percebe pelo simples fato de ainda estar lá, mesmo danificado, a comunidade escolar 

não o concebe como um patrimônio cultural local, não no sentido de não se 

reconhecer em sua memória, mas por não ter conhecimento necessário a respeito do 

conceito patrimonial, aquele citado por Zanirato, como um bem cultural que faz parte 

da história e da memória daquele lugar, como um espaço de cultura. 

 

Luiz Si (1941-2011) 
Detalhe do painel-fita adesiva 

Acrílica s/parede 
E.M.Gov. Pedro Ivo Campos, Joinville (SC) 

Alguns pontos podem ser observados a partir daí. Primeiramente, em relação a 

preservação da obra de arte por parte da comunidade escolar. Não se tem a 

consciência do cuidado que ajuda a prolongar sua existência, como, não tocar, não 

encostar objetos na obra, procurar não causar nenhum tipo de interferência na obra. 

No painel da E.M.Dr. Rubens Roberto Schmidlin pintado em 2001, anos mais tarde 

com outra direção, uma abertura interferiu diretamente na obra. A ignorância em 

relação aos cuidados básicos acabam por vulnerabilizar ainda mais a pintura. 
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Luiz Si (1941-2011) 
Detalhe do painel, 2001 
Acrílica s/parede, 4x2m 

E.M. Dr. Rubem Roberto Schmidlin, Joinville (SC) 
Fonte:Larizza Bergui de Andrade, 2017 

Além da materialidade apresentada, os painéis são carregados de memórias e 

representações que contribuem com a construção identitária da comunidade escolar 

e da comunidade joinvilense. Os painéis não foram feitos apenas como artefatos 

decorativos, (também não são vistos assim atualmente) cada um deles tem sua 

história e sua representação no contexto escolar. Embora todos trazem a temática da 

paisagem como tema central, cada painel terá sua particularidade. No caso do painel 

da E.M.Prof. Orestes Guimarães, unido a paisagem, o artista pintou a casa enxaimel, 

uma referência memorial e histórica à primeira escola da região fundada em 1951, de 

estilo enxaimel, tombada, que é referência cultural para o bairro e para Joinville. Com 

esta pintura o artista faz uma narrativa do passado a partir de conceitos do presente 

aliados ao conceito de preservação ambiental. Uma nova significação a um antigo 

bem cultural. 
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Luiz Si (1941-2011) 
Painel, 2009 

Acrílica s/parede 
E.M.Prof. Orestes Guimarães, Joinville (SC) 

Fonte: arquivo da escola 
 

No painel da E.M.Dr. Sadalla Amim Ghanen uma representatividade intensa da 

comunidade. A escola, inserida em um contexto comunitário problemático de 

violência e destruição, através de ações sociais torna-se um local onde a diversidade 

convive e se respeita. O painel representa este trabalho de preocupação social que a 

escola teve frente a comuidade periférica problemática. Um lugar de paz e possível 

convivência entre os diferentes, tendo a família como responsáveis por seus menores. 

Uma convivência pacífica entre escola, igreja e família. Cada um assumi seu lugar de 

responsabilidade na sociedade. Como esses dois casos, outras pinturas também 

trazem suas histórias e memórias para a comunidade no qual está inserido.  
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Luiz Si (1941-2011) 
Painel, 2007 

Acrílica s/parede,3x2m 
E.M. Dr. Sadalla Amim Ghanen, Joinville (SC) 

Fonte:Larizza Bergui de Andrade, 2017 

No ano em que as pinturas foram feitas e nos anos que se sucederam, trabalhos 

pedagógicos interdisciplinares foram realizados a partir da pintura do artista e de sua 

ação social na escola. No entanto, essa narrativa parece perdida na atualidade.  

A escola é um espaço coletivo capaz de integrar e influênciar socialmente todo uma 

comunidade, em contrapartida, é um local de rotatividade de pessoas, tanto em 

relação aos alunos, quanto de professores e ou corpo administrativo, o que pode ser 

um ponto negativo em relação à salvaguardar a história e a memória da comunidade 

escolar se não houver um trabalho de educação patrimonial que discuta e promova o 

registro e a preservação de suas memórias. Das vinte e uma escolas participantes do 

projeto de Luiz Si, apenas uma garante ter feito um registro escrito e fotográfico sobre 

o trabalho do artista na escola e seu impacto no ensino escolar, entranto, o 

documento não foi encontrado na escola. Não há a preocupação do registro e arquivo 

do projeto do artista. O painel da E.M.Heriberto Hülse (2001) a diretora, ainda em 

exercício de sua função, cuida e fala com orgulho sobre o trabalho do artista e o 

impacto que causou na época, entretanto, na atualidade essa narrativa não é 

repassada aos novos alunos e professores. Nem sequer há registros sobre este 

trabalho na escola. 
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Luiz Si (1941-2011) 
Painel, 2001 

Acrílica s/parede,4,5x3m 
E.M. Heriberto Hülse, Joinville (SC) 

Fonte:Larizza Bergui de Andrade, 2017 
 

As pinturas como patrimônio cultural ( carregadas de intenções materiais e imateriais) 

podem ser uma referência de espaço de cultura, da qual podem partir discussões a 

respeito do patrimônio cultural da cidade, do estado e do país. Ao ignorar o conceito 

de patrimônio a escola perde a oportunidade de construir conhecimentos de forma 

interdisciplinar, e intensificar a função social da escola. As pinturas podem ser 

concebidas como espaço cultural (mesmo que não seja institucionalmente 

patrimonializadas) e, partir daí provocar uma aprendizagem capaz de conhecer e 

valorizar a coletividade da comunidade escolar nas suas memórias identitárias. 

 

Notas 

 1 O Programa Mais Educação, é uma estratégia do governo federal de introduzir a ampliação da jornada escolar 
e a organização do currículo, na perspectiva da Educação Integral. 
 2 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 
e modalidades da Educação Básica.  
 3 A cidade de Joinville, localizada ao norte de Santa Catarina, foi fundada em 9 de março de 1851, hoje, com 
562 .151 habitantes é considerada a maior cidade do estado. Possui cerca de 150 escolas municipais do ensino 
fundamental I e II mais 10 escolas profissionalizantes em responsabilidade da Secretaria de Educação.  
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