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Patrimonio e educación 

O Patrimonio: 

O diccionario da RAG define o patrimonio 

coma o “Conxunto de cousas materiais ou 

inmateriais de certa antigüidade e importancia 

recoñecida, pertencente a unha colectividade” 

Veremos que, alomenos desde o punto de vista 

educativo, o patrimonio vai – debe ir- moito máis 

aló de “cousas importantes e antigas”, pasando a 

ter relación directa con conceptos coma holismo, 

identidade, simbolismo, e mesmo creatividade, 

respecto, vivencia ou diversión. 

Para ir clarificando un chisco o camiño, nun primeiro paso poderiamos facer unha 

clasificación dos tipos de patrimonio, que na base se reducen a dous: natural e cultural. 

1. Patrimonio Natural: parques naturais, formacións xeolóxicas, paisaxes … 

 

2. Patrimonio Cultural: 

 

a) Material ou Tanxible: 

 

 Moble: bens documentais (escritos e documentos, mapas, obxectos, 

grabacións, películas, imaxe-fotografía …), bens arqueolóxicos 

(cerámica, obxectos líticos, madeira, orfebrería, textil…), bens 

artísticos ( pintura, escultura …), bens utilitarios (mobles, obxectos de 

uso persoal e doméstico …) 

 

 Inmoble: monumentos, sitios arqueolóxicos, monumentos históricos-

artísticos, centros históricos, paisaxes culturais, paisaxes industiais … 

 

b) Inmaterial ou intanxible: linguaxe e 

tradición oral, costumes, relixión, 

lendas, mitos, música , 

coñecementos tradicionais (clima, 

ecoloxía, navegación, agricultura …), 

arte popular ( música, danza, poesía 

…), etnografía 
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A Convención para a Salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial da Unesco(2003), 

indica que “ se entende por patrimonio cultural inmaterial os usos, representaciones, 

expresións, coñecementos e técnicas –xunto cos instrumentos, obxetos, artefactos e espazos 

culturais que lles son inherentes- que as comunidades, os grupos e nalgúns casos os individuos 

recoñezan como partes integrantes do seu patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 

inmaterial, que se transmite de xerazón en xerazón, é recreado constantemente polas 

comunidades e grupos en función do seu entorno,a  súa interacción coa natureza e a súa 

historia, infundíndolles un sentimento de identidade e continuidade e contribuíndo así a 

promover o respecto da diversidade cultural e a creatividade humana.” 

O patrimonio, xa que logo, está en directa 

relación co pasado das comunidades, coa súa cultura 

e natureza. Só existe cando a sociedade no seu 

conxunto é quen o activa coa capacidade creativa 

colectiva – ou individual sempre dentro dun marco 

social que lle subministra as referencias base. Non 

nace por si mesmo, é  unha construción social cun 

forte carácter simbólico. Polo tanto, podemos 

afirmar que neste proceso se constrúen os  signo de 

identidade, que son en si mesmo un compoñente 

inmaterial.  

É necesario que como cidadáns sexamos conscientes da necesidade de vincularnos ao 

patrimonio, porque… 

… construiremos unha identidade cidadán responsable e respectuosa co noso entorno natural 

e cultural. 

… fomentaremos unha actitude crítica desde unha perspectiva cultural, social e tamén política. 

… se convertirá nunha ferramenta de comunicación entre as persoas, para descubrir quen son 

eu e quen somos nós, quen é ela e quen son eles. 
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A interpretación:   

 

Casa do remo na Pobra do Caramiñal 

O Patrimonio, natural e cultural,  material e inmaterial necesita dunha tradución na busca de… 

1. …. características físicas e concretas. P.ex. Nase vivendas mariñeiras tipo “casa do 

remo”  enriba da porta están os apoios para os remos da embarcación mariñeira, que 

lle dan o nome á edificación e marcan o ancho desta. 

 

2. …. elementos intanxibles: A mensaxe que se pode transmitir a partir destas P.ex.. O 

ancho deste tipo de vivenda indica casa pequena, estreita, de mariñeiros humildes. 

 

3. …  conceptos universais: P.ex: Podemos pensar nas formas de vida, na pobreza ou 

mesmo no concepto de explotación. 

 

4. …conexións coas vivencias , coñecementos e mesmo cos sentimentos e emocións. 

P.ex. “Por alí vivían meus avós e a súa casa era máis grande” ; “Pois na rúa de abaixo 

hai soportaios e meu avó dicía que alí a miña avoa e outras mulleres ataban os 

aparellos” 

 

5. …  actitudes de respecto. P.ex: “Eu non sabía que unha casiña así podía ser 

patrimonio” ; “Que pena que só quede unha!”; “ Pois eu se fose alcalde…..”  

 

6. … comunicación, ainda que só sexa, da idea central. A comunicación estimula o 

pensamento e os procesos de aprendizaxe. Escribir un texto acompañado dunha 

imaxe; contalo aos seus compañeiros, familia, amigos; facer un pequeño vídeo ou 

audioguía; subilo á web do instituto … 
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No sentido educativo… 

 

Sería importane qie o noso alumnado perciba o concepto de patrimonio nun sentido 

holístico -como unha totalidade-, simbólico e identitario. Xa que logo o seu tratamento 

metodolóxico  debe ser interdisciplinar, cunha  finalidade comunicativa e de  alfabetización 

patrimonial,  tanto para o alumnado coma para todos aqueles cidadáns aos que lles chegue a 

interpretación patrimonial elaborado por estes. 

No proceso, debemos fomentar as capacidades de investigación, observación, análise, 

tratamento da información, ademais do traballo sobre as conceptos básicos cando se fala de 

patrimonio: simbolismo, identidade, diversidade, evolución temporal e cambio/permanencia, 

respecto, entre outros. 

No estudo e interpretación do patrimonio podemos abordar cuestións como a 

identidad cultural no mundo globalizado, as desigualdade, a resolución de conflictos, a xestión 

do territorio e dos recursos, o urbanismo, o desenvolvemento sostible... É decir, a 

profundización no propio patrimonio natural e cultural pode – e debe- conectar coas nosas 

vivencias e elevarnos a conceptos universais, como xa se apuntou con anterioridade. 

Para iso é imprescindible o contacto directo do alumnado cos elementos 

patrimoniais, arqueolóxicos, etnolóxicos, arquitectónicos, artísticos, naturais: saídas e visitas, 

obradoiros, concertos e audicións, entrevistas … A metodología pasa de xeito irrenunciable 

pola constante experimentación directa con interacciones tanto cos elementos patrimoniais 

como sociais .  

En definitiva, trátase de constructivismo social, de aprendizaxe activo e participativo, 

crítico e interdisciplinar, de emocións, disfrute e diversión. 
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Enlaces 

- Asociación para a interpretación do patrimonio: 
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/ 

- SIOTUGA - Sistema de Informacion de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia  

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php# 

- Patrimonio galego. O concello de Muros: 
http://www.muros.gal/ga/cascohistorico.htm  
 
http://murosaugaesal.com/gl/  

http://patrimoniogalego.net/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-
db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&cs-tipo_de_ben-0=&cs-all-
1=247&cs-cronolox%C3%ADa-2=&cs-afecci%C3%B3ns_ten_cami%C3%B1o_de_acceso-
3=&cs-afecci%C3%B3ns_est%C3%A1_cuberto_de_maleza-4=&search=Search 

- Consello da cultura galega:  http://consellodacultura.gal/ 
- Arquivos de Galicia: http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-

galicia/index.html 
- Inventario do patrimonio cultural: http://inventariopatrimoniocultural.xunta.es/ 
- Proxecto Ronsel:  http://ronsel.uvigo.es/ 
- Proxecto Terra: http://proxectoterra.coag.es/  

http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php
http://www.muros.gal/ga/cascohistorico.htm
http://murosaugaesal.com/gl/
http://patrimoniogalego.net/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&cs-tipo_de_ben-0=&cs-all-1=247&cs-cronolox%C3%ADa-2=&cs-afecci%C3%B3ns_ten_cami%C3%B1o_de_acceso-3=&cs-afecci%C3%B3ns_est%C3%A1_cuberto_de_maleza-4=&search=Search
http://patrimoniogalego.net/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&cs-tipo_de_ben-0=&cs-all-1=247&cs-cronolox%C3%ADa-2=&cs-afecci%C3%B3ns_ten_cami%C3%B1o_de_acceso-3=&cs-afecci%C3%B3ns_est%C3%A1_cuberto_de_maleza-4=&search=Search
http://patrimoniogalego.net/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&cs-tipo_de_ben-0=&cs-all-1=247&cs-cronolox%C3%ADa-2=&cs-afecci%C3%B3ns_ten_cami%C3%B1o_de_acceso-3=&cs-afecci%C3%B3ns_est%C3%A1_cuberto_de_maleza-4=&search=Search
http://patrimoniogalego.net/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&cs-tipo_de_ben-0=&cs-all-1=247&cs-cronolox%C3%ADa-2=&cs-afecci%C3%B3ns_ten_cami%C3%B1o_de_acceso-3=&cs-afecci%C3%B3ns_est%C3%A1_cuberto_de_maleza-4=&search=Search
http://consellodacultura.gal/
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