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INTRODUÇÃO 
 

A produção desse guia é resultado de uma pesquisa desenvolvida no programa 

de mestrado profissional da FAE/UFMG, o PROMESTRE. Trata-se de uma 

metodologia de Inventário compartilhado, destinada à educação patrimonial nas 

escolas.   

 

A ideia surgiu de experiências em sala de aula, na Escola Municipal Professora 

Julia Kubitschek, cidade de Contagem, e no Museu Histórico Casa de Cultura 

Nair Mendes Moreira, de Contagem. Ao vivenciar a realidade de ambas 

instituições pude constatar os laços frágeis entre a escola e o museu, 

provavelmente em razão do significado socialmente restrito do patrimônio 

preservado no museu e do vínculo inexpressivo dos moradores de Contagem 

com o patrimônio histórico local.  

 

Como um professor pode contribuir para estreitar as relações entre escola e 

museu, entre estudantes e o patrimônio de sua cidade? A partir dessa questão, 

o desafio foi conceber uma ferramenta de educação patrimonial que pudesse ser 

utilizada em sala de aula. Algumas pesquisas nos levaram a conhecer a 

metodologia de Inventário Participativo ou Compartilhado, utilizada em alguns 

projetos e experiências no Brasil. Um exemplo é o Programa Pontos de Memória 

do IBRAM, que utiliza o inventário como estratégia para oportunizar aos 

diferentes grupos sociais, historicamente excluídos dos museus, a identificar 

seus próprios patrimônios, a narrar e expor suas próprias histórias, memórias. 

Foi o que nos inspirou a utilizá-lo como uma alternativa para propiciar o acesso 

de estudantes aos bens patrimoniais da cidade. 

 

Para construção dessa metodologia foram realizados estudos acerca do 

processo histórico de constituição do conceito de patrimônio e do 

desenvolvimento da Museologia no Brasil. Em particular, buscou-se 

compreender o potencial de musealização da cidade, como referência de 

memórias, com seus monumentos e espaços comuns de experiências do 

cotidiano. Nessa perspectiva, a contribuição de Ulpiano B. Meneses foi 

importante para se compreender que é função do museu de cidade proporcionar 
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aos sujeitos a compreensão e tomada de consciência da cidade. Para isso, o 

autor sugere levar em consideração a condição da cidade como artefato 

fabricado pelo homem; como palco de relações sociais, disputas, conflitos 

territoriais e como lugar de produção e representação social. Essas três 

dimensões da cidade se apresentam como uma possibilidade de construção de 

conhecimento crítico acerca do patrimônio urbano. 

 

Além do aporte da teoria e de consultas a experiências como a do IBRAM, a 

adaptação da metodologia para a sala de aula consistiu na experimentação da 

ferramenta com uma turma EJA, da Escola Municipal Julia Kubitscheck. O grupo 

de estudantes foi enredado em um percurso educativo, participando de todas as 

suas etapas. Primeiramente foi apresentado o projeto e o planejamento para os 

envolvidos, estudantes da turma C, professores e equipe pedagógica da escola. 

A turma vivenciou atividades de sensibilização; de formulação e consolidação 

conceitual, debates e reflexões; palestras e rodas de conversas; pesquisas e 

trabalho de campo, além da atividade prática da Museologia, de montagem de 

uma exposição. Durante o desenvolvimento trabalho, os estudantes foram 

constantemente convidados a realizar autoavaliação e a refletir acerca da 

aprendizagem.  

 

A experiência permitiu ao grupo construir conhecimento significativo sobre os 

bens patrimoniais, compreendê-lo como suporte de memórias e histórias da 

cidade, reconhecendo-os como dignos de valorização e preservação. Além 

disso, o trabalho promoveu o protagonismo, a autoestima e o desenvolvimento 

colaborativo e crítico desses sujeitos.  

 

Inspirado por essa experiência, foi confeccionado esse guia para ser utilizado 

em situações de aprendizagem, por educadores que buscam recursos 

alternativos e inovadores para trabalhar educação patrimonial e ou sobre a 

história local, nas escolas. A aposta é que a metodologia seja aplicada em 

turmas da EJA, e também do fundamental, ensino médio ou mesmo em outros 

contextos de educação patrimonial. 

 



5 

 

O guia está organizado em sete etapas: Preparação; Planejamento; 

Sensibilização; Consolidando conceitos; Explorando a cidade; Construindo o 

inventário compartilhado e Divulgação. Em cada uma das etapas são 

apresentadas atividades, um passo de aplicação da metodologia. São etapas e 

atividades sugeridas. O que se espera é que os professores que   utilizarem o 

guia o façam de maneira criativa, inovando a partir de suas experiências.   

 

O inventário do patrimônio tradicionalmente compete aos especialistas. Sua 

adaptação para o contexto escolar é uma forma de torná-lo uma ferramenta de 

inclusão social e cultural de sujeitos que foram marginalizados das políticas 

patrimoniais de sua cidade. É um caminho por meio do qual esses sujeitos 

podem se tornar protagonistas e se beneficiar do patrimônio cultural, 

compreendendo a importância desses bens para seu desenvolvimento pessoal 

e em comunidade. 
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O PERFIL DA TURMA 
 

NÚMERO DE AULAS PREVISTAS: 1 aula 

 

Antes de iniciar qualquer atividade relativa à 

aplicação da metodologia de Inventário 

Compartilhado em ambiente escolar é 

recomendável obter o perfil da turma. Conhecer 

um pouco mais os estudantes ajudará a planejar as atividades, conduzir 

propostas compatíveis com a realidade que vivem e a estreitar o diálogo com a 

turma.   

 

Mesmo o professor que já leciona para o grupo e o conhece, traçar o perfil da 

turma, como uma referência para a realização do trabalho proposto é um passo 

importante. Por meio da aplicação de um questionário é possível saber qual o 

entendimento e familiaridade que os estudantes têm com o patrimônio cultural 

da cidade, se eles têm acesso e desfrutam desses bens e se usufruem de 

atividades culturais e educativas oferecidas no município. Com esses dados o 

professor pode estabelecer um método mais eficaz e significativo de abordagem 

da temática, além de obter subsídios para a avaliação do trabalho desenvolvido.  

 

INSTRUMENTO FACILITADOR DA APLICAÇÃO 

 

Disponibilizamos um modelo de questionário para estabelecer o perfil da turma 

que está no Apêndice A. 

 

 

 

 

 

 

PREPARAÇÃO 

PASSO 1 
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PLANEJAMENTO 
 

NÚMERO DE AULAS PREVISTAS 

 
Atividade para ser realizada no período de 

planejamento do professor, extraclasse. 

Para a organização e clareza dos objetivos de 

aprendizagem e abordagem é imprescindível a 

elaboração do planejamento pedagógico, 

observando principalmente o calendário das 

atividades escolares, tais como, período de provas, feriados, recessos, feiras de 

cultura, etc. Isso permitirá estabelecer objetivos e prazos para cada etapa, além 

de auxiliar na preparação de atividades especiais, que fogem da rotina escolar, 

tais como trabalho de campo, palestras ou recepção de convidados na escola. 

Outra consideração importante é planejar um caminho de aprendizagem de 

acordo com as capacidades e habilidades do grupo, observando especialmente 

quais ações possibilitarão aos estudantes autonomia na construção de seu 

processo educativo. 

 

INSTRUMENTO FACILITADOR DA APLICAÇÃO 

 

Os passos da metodologia devem servir de parâmetro para o planejamento. 

Sugere-se ainda observar os seguintes aspectos, como no exemplo abaixo: 

 

Importante! É fundamental construir um planejamento que garanta espaço e 

tempo para debates e reflexões acerca do tema, levando em consideração o 

perfil do grupo de estudantes. 

 

ATIVIDADE 
PROGRAMADA 

OBJETIVOS 
 

PREPARO E 
MATERIAIS  

NECESSÁRIOS 

DATA 
 

 
Atividade 1: 

Exibição do filme, 
Narradores de Javé 

 
 
 

 
Sensibilizar e 

estimular o grupo 
acerca da temática 
do patrimônio, por 

meio de uma 
atividade lúdica e 

consistente. 

 
Reservar a sala de 
vídeo para exibição 

do filme 
 

Preparar um roteiro 
para debate após o 

filme 

 
Garantir que na data 

prevista o espaço estará 
disponível. 

PREPARAÇÃO 

PASSO 2 
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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA EDUCATIVA PARA OS ENVOLVIDOS 
 

NÚMERO DE AULAS PREVISTAS: 1 aula 

 

Uma vez construído o planejamento, é hora de 

apresentá-lo ao grupo de professores, 

coordenação e demais funcionários da escola. 

Para realizar esse trabalho o professor precisará 

de colaboração e envolvimento de todos, principalmente para organizar espaços 

e tempos. Essa é também uma oportunidade para se envolver outras áreas do 

conhecimento, com vista a dar um caráter interdisciplinar ao projeto. É 

importante que a direção da escola esteja comprometida, pois o 

desenvolvimento do trabalho requer apoio pedagógico, recursos para transporte 

e material de consumo.  

 

 

É importante apresentar o planejamento para a classe, com a finalidade de 

estimular e envolvê-los. Para isso é necessário explicar com detalhes sobre a 

proposta educativa. O professor pode preparar uma apresentação do trabalho 

explicando o que é o inventário, sobre o uso que os especialistas fazem dessa 

ferramenta e como é possível se apropriar desse procedimento com o intuito de 

construir conhecimento sobre o patrimônio cultural em sala de aula. 

Estabelecidas essas questões, cria-se uma atmosfera propícia para se introduzir 

o grupo no debate acerca da mudança observada nos últimos anos, na 

concepção de patrimônio cultural, com a incorporação de novas tipologias de 

bens culturais, muitos dos quais representativos de culturas, histórias e 

memórias de grupos até então negligenciados pelos museus e políticas de 

preservação patrimonial.  

 

Com essa introdução, pretende-se estimular questionamentos, formulação de 

dúvidas e hipóteses, aguçar expectativas, encorajar contribuições e ou 

sugestões, além de colocar os estudantes como colaboradores e 

corresponsáveis pelo desenvolvimento do trabalho.  

PREPARAÇÃO 

PASSO 3 
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É importante, no momento da apresentação para os alunos, enfatizar o caráter 

colaborativo do projeto e a importância de eles assumirem a responsabilidade 

pelos resultados.   

 

INSTRUMENTO FACILITADOR DA APLICAÇÃO 

 

Realizar a apresentação em formato de aula expositiva. 
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ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS 
 

NÚMERO DE AULAS PREVISTAS 

 

Atividade para ser realizada no período de 

planejamento do professor, atividade extraclasse. 

 

Para o desenvolvimento desse projeto é importante fazer parceiros também fora 

da escola. Normalmente os municípios possuem uma secretaria ou fundação de 

cultura, e em alguns casos, esses órgãos dispõem de um setor responsável pela 

preservação do patrimônio municipal. Contate-os. Procure saber se existe algum 

projeto ou serviço de educação patrimonial e quais atividades são oferecidas. Se 

possível, incorpore essas atividades à sua proposta educativa. 

 

Procure também o Museu da Cidade, espaço responsável por conectar a 

população local com sua história, memória e cultura. Como mencionado na 

introdução, compreende-se a importância do museu da cidade, como sugere 

Meneses, enquanto instituição responsável por propiciar aos moradores a 

tomada de consciência da cidade. O projeto do Inventário Compartilhado não é 

senão uma forma de construir essa consciência. Escola e Museu poderão 

partilhar essa proposta, certamente enriquecedora para ambas instituições. 

 

INSTRUMENTO FACILITADOR DA APLICAÇÃO 

 

O Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, possui um portal com publicações 

valiosas sobre os museus do Brasil, esse portal dá acesso ao Cadastro Nacional 

de Museus (CNM) que tem por objetivo conhecer e integrar os museus 

brasileiros, oferecendo informações sobre mais de 3.200 instituições 

museológicas em todo o país. Nesse portal o professor pode obter informações 

e contatos sobre instituições museológicas que oferecem o suporte educativo 

em sua cidade. 

 

Disponível em: http://www.museus.gov.br/os-museus/museus-do-brasil/ 

 

PREPARAÇÃO 

PASSO 4 

http://www.museus.gov.br/sistemas-2/cadastro-nacional-de-museus/
http://www.museus.gov.br/sistemas-2/cadastro-nacional-de-museus/
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APROXIMAÇÃO DO TEMA 
 

NÚMERO DE AULAS PREVISTAS: 1 aula 

 

Para iniciar o tema em sala de aula, procure uma 

atividade envolvente que sensibilize o grupo. 

Sugestão: Filme Narradores de Javé. 

 

 O filme “Narradores de Javé” possibilita abordar questões caras ao 

desenvolvimento do trabalho, como patrimônio cultural em pequenas 

comunidades, conhecimento dos especialistas x conhecimento popular; 

Oralidade/escrita/e registros patrimoniais; o valor e/ou importância dos registros 

históricos e patrimoniais; o que selecionar para ser preservado; disputas das 

memórias, a cultura material como suporte da memória. Outros recursos poderão 

ser utilizados nessa fase de sensibilização:  músicas, poemas, contos, livros, 

vídeos.   

 

INSTRUMENTO FACILITADOR DA APLICAÇÃO 

 

Para envolver e estimular o processo educativo, elabore um roteiro com as 

principais questões abordadas pelo filme, música, poema ou conto.  No caso do 

filme “Narradores de Javé”, veja exemplo de roteiro, Apêndice B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZAÇÃO 

PASSO 5 
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IMPRESSÕES, PERCEPÇÕES E RELATOS 

  
NÚMERO DE AULAS PREVISTAS:  1 aula 

 

Para o desenvolvimento desse trabalho é preciso 

que os estudantes apreendam os conceitos 

básicos sobre patrimônio cultural de forma que os 

instrumentalize na construção do conhecimento sobre essa temática. A proposta 

é que essa aprendizagem ocorra em rodas de conversas.  

 A estratégia de roda de conversa é indicada como estratégia educativa em 

vários momentos nesse material. Pois trata-se de uma atividade que promove o 

debate e permite aos participantes que formulem posicionamentos e 

argumentações sobre a temática.  Além disso, por meio dessa atividade é 

possível compreender os conhecimentos prévios dos estudantes, guiando quais 

os aspectos que precisam ser mais trabalhados ou consolidados. De acordo com 

Paulo Freire, o diálogo torna-se condição para o conhecimento. O ato de 

conhecer ocorre em um processo social e é o diálogo o mediador desse 

processo. Portanto não é uma tarefa solitária, ninguém conhece sozinho. O 

processo educativo deve desafiar o educando a penetrar em níveis cada vez 

mais profundos e abrangentes do saber. Nisso se constitui uma das suas 

principais funções.  

O respeito, então, ao saber popular implica necessariamente o respeito 
ao contexto cultural. A localidade dos educandos é o pondo de partida 
para o conhecimento que eles vão criando do mundo. ‘Seu’ mundo, em 
última análise é a primeira e inevitável face do mundo mesmo (...) 
(Freire, 1992, p. 86-87). 

 
A roda de conversa permite a formulação de questionamento e hipóteses que 

partem da realidade dos sujeitos. Na medida em que os desenvolvem as 

questões debatidas, o conhecimento se consolida e fica mais abrangente, revela 

ao educando que a realidade local possui relações com outras dimensões: 

regionais, nacionais, continentais, planetária e em diversas perspectivas: social, 

política, econômica que se interpenetram.  

 

Essa primeira Roda de Conversa, ainda na fase de sensibilização, deve ser 

dedicada a discutir o filme, ou outro recurso que tenha sido utilizado. O roteiro 

SENSIBILIZAÇÃO 

PASSO 6 
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preparado e entregue aos estudantes deve auxiliar os debates. A roda de 

conversa deve servir como um termômetro para apurar qual é o domínio dos 

estudantes sobre o tema. Nesse momento o papel do professor mediador é 

incentivar a fala dos estudantes, buscando diagnosticar quais pontos devem ser 

mais trabalhados, como deve atuar para desconstrução e construção de 

conceitos. 

 

 

INSTRUMENTO FACILITADOR DA APLICAÇÃO 

 

Roteiro do Filme disponível Apêndice B. 
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RODA DE CONVERSA: Compreendendo o Patrimônio Cultural 

e as narrativas da cidade 
 
NÚMERO DE AULAS PREVISTAS:  2 aulas.  

 

Uma vez realizada a sensibilização e o 

reconhecimento do conhecimento que o grupo 

possui acerca do tema, é hora de lançar mão de 

estratégias para ampliar esse conhecimento. A 

primeira roda de conversa tem o objetivo de 

introduzir conceitos referentes ao patrimônio cultural, como bem cultural, 

documento, preservação, patrimônio material e imaterial, tombamento, registro, 

inventário, e a própria noção de patrimônio.  Para isso utilize textos que estejam 

de acordo com a capacidade da turma, e estimule o debate e a reflexão em torno 

do material. 

 

INSTRUMENTO FACILITADOR DA APLICAÇÃO  

 

Sugestão de texto: Mas, como saber o que é patrimônio? (IPHAN,2016) 

disponível no Apêndice C. 

 

Apreendido os conceitos básicos relativos ao patrimônio cultural, uma segunda 

roda de conversa deverá problematizar a relação entre patrimônio e cidade. 

Importante discutir o que é a cidade para os estudantes e como ela é em si um 

patrimônio para a comunidade. A sugestão é buscar um texto que trate da 

história do município, e problematizá-lo na roda de conversa, observando as 

seguintes questões, como proposta por Menezes (MENESES,2004): a cidade 

como artefato, construída permanentemente pelo homem, a cidade como uma 

arena de forças e conflitos, e a cidade como uma representação social. O debate 

deverá instrumentalizar os educandos para a percepção e capacidade de 

desnaturalizar a cidade, promovendo a reflexão e o desenvolvimento do 

pensamento crítico. 

 

INSTRUMENTO FACILITADOR DA APLICAÇÃO 

 
Sugestão de texto: A Formação de Contagem, disponível em Apêndice D. 

CONSOLIDANDO 

CONCEITOS 

PASSO 7 
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RODA DE CONVERSA:  Avaliação e Sistematização 
 

NÚMERO DE AULAS PREVISTAS:  1 aula 

 

De acordo com o tempo que o professor mediador 

dispuser na última roda de conversa, é possível 

organizar uma breve avaliação sobre o 

desenvolvimento do trabalho. Mas, se necessário, 

é indicado fazer uma Roda de Conversa 

exclusivamente para essa avaliação. Estimule os estudantes a avaliar e 

sistematizar o conhecimento construído, considerando principalmente questões 

a respeito do que aprenderam, que novas perspectivas a temática traz para eles, 

quais questões lhes parece mais importantes para a realização do trabalho. 

 

Importante! 

 

Faça avaliações em grupo durante todo o processo do trabalho, elas podem 

nortear e envolver a turma nesse percurso de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDANDO 

CONCEITOS 

PASSO 8 
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TRABALHO DE CAMPO  
 

NÚMERO DE AULAS PREVISTAS:  1 aula 

 

Vivenciar a cidade e seus espaços culturais e 

patrimoniais é imprescindível. Em algumas 

situações é possível organizar uma atividade de 

campo a locais próximos à escola. A definição do 

local a ser visitado na cidade, de alguma forma, já sinaliza que patrimônios se 

quer inventariar.  No experimento com a turma da EJA, optou-se por visitar o 

centro histórico da cidade de Contagem, localizado distante do bairro de moradia 

dos estudantes e da escola. Mas não se tratava apenas de uma distância física, 

era também uma distância imposta por uma segregação social e cultural. O 

patrimônio preservado no local que originou a cidade encontrava-se apartado 

desses sujeitos.  Durante as conversas e entrevistas com a turma da EJA foi 

possível perceber que poucos estudantes tinham o hábito de visitar o centro 

histórico da cidade, e em muitos casos, nem sabiam da sua existência. A 

escolha, nesse caso, tinha o sentido de criar uma oportunidade para que 

pudessem se apropriar daquele espaço urbano.  

 

É fundamental um planejamento para a pesquisa em campo, além de 

estabelecer algumas regras de segurança e cooperação, para o bom andamento 

da atividade.  

 

A preparação se inicia com um mapeamento prévio, a ser feito pelo professor, 

dos equipamentos, edificações, ruas que oferecem interesse como patrimônio 

da cidade. Alguns desses bens já podem estar sob a proteção legal. Um contato 

com a Secretaria de Cultura, e se possível, com setor responsável pela 

preservação do patrimônio do Município, poderá ajudar nesse mapeamento. 

 

Uma possibilidade, nesse momento de preparação, é convidar algum funcionário 

da Secretaria de Cultura para uma conversa com os estudantes sobre o 

patrimônio cultural da cidade.  

 

EXPLORANDO A CIDADE 

PASSO 9 
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Em muitos casos, as edificações preservadas podem estar abertas à visitação 

pública. Podem ser o museu da cidade ou outros espaços culturais e educativos. 

Convém fazer um contato e marcar a visita da turma. É importante escolher 

espaços que possam contribuir significativamente para a pesquisa.  

 

O preparo da turma para a atividade é fundamental. O grupo deve estar ciente 

que atuará com o olhar de um pesquisador, e para isso deverá aguçar a 

curiosidade, levantar questionamentos, formular hipóteses. Para registrar 

informações e impressões deve levar um caderninho para anotações, e utilizar 

as câmeras e gravadores dos celulares. É aconselhável evitar levar fichas ou 

questionários para ser preenchidos durante o trabalho de campo. Isso torna o 

passeio enfadonho e se perde o propósito de estimular a criatividade, e o prazer 

de explorar livremente a cidade. 

 

É relevante alertar o grupo sobre os calçados e roupas confortáveis e adequados 

para a atividade, além de preparar estratégias de acessibilidade, principalmente, 

se houver algum estudante que precise de atenção especial nesse quesito.  

 

É importante que o professor incentive uma atitude curiosa e investigativa   dos 

estudantes em relação aos lugares visitados e seu o entorno, alertando-os de 

que o exercício de explorar um local com um olhar mais sensível e observador 

permite novas aprendizagens e reinterpretações de aspectos que, muitas vezes, 

passam despercebidos. 

 

Se possível, ao final da visita, o professor deverá entregar um questionário de 

avaliação aos estudantes, que será explorado no próximo passo. Modelo 

disponível em Apêndice E.  

 

INSTRUMENTO FACILITADOR DA APLICAÇÃO 

 

Material informativo sobre o patrimônio a ser visitado, visitas guiadas, palestras 

e bate papo com responsáveis pela preservação do patrimônio no município. 
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RODA DE CONVERSA – Avaliação da Pesquisa em Campo 
 

NÚMERO DE AULAS PREVISTAS: 1 AULA 

 

Após o trabalho de campo é imprescindível 

avaliar e trocar ideias sobre a experiência. Uma 

roda de conversa permitirá socializar impressões, 

informações, registros fotográficos ou mesmo 

aplicar o questionário de avaliação.  

(Ver modelo Apêndice E).  

 

Essa atividade permite construir e sistematizar a aprendizagem e os sentidos 

desenvolvidos durante o passeio, além de oferecer ao professor oportunidade 

de avaliar o processo educativo que está desenvolvendo. 

 

Essa atividade, de trocas de informações, impressões e sistematização, será 

importante para a realização do próximo passo, que é definir em grupo, quais 

bens patrimoniais serão inventariados de forma compartilhada. 

 

INSTRUMENTO FACILITADOR DA APLICAÇÃO 

 

Questionário de avaliação para ser aplicado após o trabalho de campo. Modelo 

disponível em Apêndice E. Anotações, fotografias, folders coletados durante a 

visita exploratória.  

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORANDO A CIDADE 

PASSO 10 
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DEBATES E NEGOCIAÇÕES NA SELEÇÃO DOS BENS A 

SEREM INVENTARIADOS   
 

NÚMERO DE AULAS PREVISTAS:  2 aulas 

 

Espera-se que o processo educativo descrito até 

aqui aparelhe os estudantes para compreender e 

identificar quais bens o grupo pretende 

inventariar, considerando o patrimônio cultural 

como elemento importante de inclusão cultural, 

de ampliação do acesso à memória de diversos grupos, sendo um direito de 

cidadania. Espera-se que os estudantes tenham se apropriado dos conceitos e 

discussões em torno do patrimônio e da cidade, e que compreendam que os 

bens patrimoniais apresentam aspectos tangíveis e intangíveis, e que ambas as 

dimensões estão presentes em todo patrimônio; que as manifestações culturais, 

os bens patrimoniais e o museu, vistos  em sua perspectiva ampliada,  

evidenciam os diversos sujeitos, culturas e tradições; e que, assim como a 

cidade, o patrimônio urbano também deve ser compreendido como resultado de 

disputas  que envolvem o direito a usufruir  seu solo, seus equipamentos, seus 

serviços e também seus  bens patrimoniais.  

 

O processo de escolha dos bens a serem inventariados deve, portanto, retomar 

as discussões de conceitos e formulações de caráter teórico, assegurando que 

a turma perceba que está fazendo uma seleção fundamentada. Ao final do 

primeiro encontro, que poderá ser no formato de Roda de Conversa, assim como 

o encontro seguinte, sugere-se que seja solicitado aos estudantes que 

pesquisem, como uma tarefa de casa, referências culturais que julguem 

importantes para serem inventariadas e que preparem uma defesa de proteção 

do bem, para ser apresentada em sala de aula.   

 

No segundo encontro, após a defesa de propostas, a turma deve decidir o que 

inventariar. Para isso é importante dimensionar o número de bens, o tempo 

disponível e o número de estudantes/grupos da turma.   Na ocasião do trabalho 

realizado com a turma da EJA, o grupo decidiu inventariar alguns equipamentos 

CONSTRUINDO O 

INVENTÁRIO 

COMPARTILHADO 

PASSO 11 
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do centro histórico de Contagem, pois concluíram que deveriam conhecer e 

desfrutar mais daquele espaço, além da Folia de Reis do bairro Industrial, pelo 

valor cultural que essa manifestação confere à comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

PESQUISA E TRABALHO EM GRUPO 
 

NÚMERO DE AULAS PREVISTAS: 5 AULAS 

 

Inventariar é uma ferramenta de detalhamento do 

conhecimento acerca dos bens patrimoniais. Para 

construí-lo é necessário, em primeiro lugar, 

decidir as informações a serem investigadas e 

registradas sobre cada bem cultural. Para isso 

algumas fichas utilizadas em inventários poderão 

servir de modelo. Esse processo poderá ser feito pelo professor, que apresentará 

o modelo aos alunos, ou em um processo de discussão com o grupo.  

 

A pesquisa consiste em levantar informações, utilizando-se de distintas fontes, 

a respeito de cada bem cultural, dentro do escopo de informações constantes na 

ficha de inventário.  Um caminho para realizar essa atividade em sala de aula é 

fazer a divisão dos bens patrimoniais em grupos de pesquisa. Isso permite 

melhor organização e divisão de tarefas de acordo com o interesse, as 

habilidades e competência dos integrantes do grupo. 

 

Incentive os estudantes a procurarem informações no arquivo, em bibliotecas e 

em museus do município; em documentos e em publicações   produzidas pelas 

Secretarias de Cultura e de Educação. Se for um bem protegido, a pesquisa em 

dossiês de tombamento ou de registro será muito proveitosa. Nessa fase, 

pessoas da comunidade poderão ser convidadas para dar um depoimento para 

os alunos a respeito de um bem especifico. Na experiência com a turma da EJA, 

os estudantes tiveram oportunidade de acompanhar uma palestra de um 

funcionário da fundação de Cultura e também convidou o organizador da Folia 

de Reis para falar do festejo.  

 

É importante reservar um momento para que os grupos apresentem a pesquisa 

para a turma, compartilhando assim os resultados e o conhecimento construído, 

além disso preparar a apresentação do trabalho, possibilita aos estudantes criar 

CONSTRUINDO O 

INVENTÁRIO 

COMPARTILHADO 

PASSO 12 
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estratégias para expor o que aprendeu, se colocando como protagonistas desse 

processo. 

 

As fichas de inventários podem ser utilizadas como o roteiro da pesquisa e os 

estudantes devem ser estimulados a criar o seu percurso investigativo, por meio 

de questionamentos e levantamento de hipóteses.  

 

Alguns estudantes podem apresentar inexperiência em realizar investigação, o 

professor possui importante papel como mediador do trabalho, explicando como 

procede o método investigativo, orientando sobre a bibliografia e organizando 

um ambiente de estudos com acesso à computadores e internet. Na experiência 

com a turma C, foi observado que poucos tinham familiaridade com o uso da 

informática, o que se apresentou como mais uma forma de superação e 

possibilidade de novas aprendizagens. 

 

INSTRUMENTOS FACILITADORES DA APLICAÇÃO 

 

A publicação “Educação Patrimonial: Inventários Participativos” o IPHAN, 

oferece alguns modelos de fichas de inventários. Encontra-se disponível em 

Apêndice F e G, adaptações dessas fichas. 

 

O roteiro para orientar a pesquisa dos estudantes está disponível no Apêndice 

H. 
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APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
  

NÚMERO DE AULAS: 2 AULAS 

 

O conhecimento construído acerca dos bens 

patrimoniais inventariados em pequenos grupos, 

deve ser socializado com a turma. Para tanto, 

deve-se criar um método para compartilhar a 

aprendizagem por meio da apresentação e 

divulgação dos dados. O material produzido 

durante a apresentação poderá servir de acervo para a exposição aberta à 

comunidade, construída como resultado final do trabalho. 

 

Os grupos possuem autonomia e liberdade para criar a apresentação, que 

podem ter formatos variados, como, ilustração, fotografias, maquetes, poemas, 

etc. A ficha de inventário também deve ser apresentada contendo os principais 

dados da pesquisa. 

 

A turma C, optou por apresentar as fichas de inventários no data show, além 

utilizar filmes, fotografias, músicas e maquetes.  

 

INSTRUMENTO FACILITADOR DA APLICAÇÃO 

 

Fichas de inventários disponíveis Apêndices F e G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUINDO O 

INVENTÁRIO 

COMPARTILHADO 

PASSO 13 
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CONSTRUÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
 

NÚMERO DE AULAS: 2 AULAS 

 

Em muitas ocasiões a construção de exposição 

será uma experiência nova para os estudantes, 

assim como o uso da ferramenta de inventário, 

essa atividade é vista comumente como exclusiva 

da alçada de especialistas, no entanto é uma prática que oferece grande 

potencial educativo. 

 

Em reunião com o grupo é preciso negociar e estabelecer o tema a ser exposto.  

Essa etapa é primordial para o desenvolvimento do trabalho, consiste no retorno 

para os estudantes e demais envolvidos, sobre o trabalho desenvolvido de forma 

colaborativa. O que permite aos envolvidos contemplar o processo de 

aprendizagem que vivenciaram, promovendo o protagonismo e autoestima 

desses sujeitos. 

 

Ao planejar a exposição, o grupo deve ter em vista que será construída uma 

apresentação que sensibilize e estimule a reflexão acerca da questão 

patrimonial, cultural e de memória dos visitantes. 

 

Para criar um ambiente expositivo é importante deter noções básicas de 

museografia.  Uma possibilidade de inserir os estudantes nesse universo é lhes 

apresentando o site “Janela do Sensível”, produto construído por meio do 

Mestrado Profissional/ PROMESTRE pela mestranda Giovanna A. Vichiato 

Lima, nele é possível acessar o passo a passo para se realizar uma exposição 

na escola, a linguagem utilizada no produto é clara, objetiva e oferece bases 

teóricas e metodológicas para que os alunos possam construir sua exposição. 

 

No momento do planejamento é preciso dividir tarefas, a primeira é escolher 

quem será responsável por registrar o projeto. É fundamental anotar as decisões 

e o caminho que será construído.  

 

DIVULGAÇÃO 

PASSO 14 
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O grupo   precisa definir qual mensagem querem passar com a exposição, a 

partir dessa base arrolar quais e como os objetos devem ser expostos para que 

atinjam o público por meio dos sentidos e percepções. 

 

Na experiência desenvolvida com a turma C, os estudantes desejavam expor o 

caminho que percorreram para compreender o patrimônio cultural estabelecido 

na cidade. Para isso escolheram as fotografias que foram tiradas durante o 

desenvolvimento do trabalho e expô-las de forma que o público compreendesse 

que foi percorrido um caminho educativo que possibilitou autoconhecimento, 

pertencimento, mudança de paradigma em relação ao patrimônio cultural. O 

patrimônio cultural local, representado pela Folia de Reis, recebeu lugar de 

destaque na exposição. Um grupo de Folia de Reis do bairro foi convidado para 

se apresentar na escola, o que permitiu evidenciar e valorizar a cultura popular 

local. 

 

Após a escolha do tema e dos objetos que serão expostos é preciso escolher o 

local. Essa escolha deve ser embasada na quantidade de objetos; quantidade 

de pessoas que serão recebidas e organização espacial da escola. Conhecendo 

o espaço é possível esboçar a exposição, definindo e marcando o lugar de cada 

objeto. Para melhor organização, tem que se fazer uma lista dos materiais 

necessários, como, mesas, cadeiras, escadas, iluminação, suportes para expor, 

aparelhos de som. 

 

Outro item importante é escolha da data e divulgação da exposição. Conhecendo 

as dinâmicas escolares, sabe-se que existem períodos incompatíveis com a 

realização de uma exposição, portanto é preciso respeitar o calendário de 

provas, feiras culturais e outros eventos programados da escola. A divulgação é 

igualmente importante, para tanto podem ser confeccionados convites para as 

famílias e comunidade escolar, podemos contar também com as redes sociais 

para alcançar um público maior, é interessante chamar para o evento, órgãos da 

cultura, educação e sujeitos da comunidade que foram envolvidos no trabalho. 
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INSTRUMENTOS FACILITADORES DA APLICAÇÃO 

 

Site Janela do Sensível, disponível em: <http://janeladosensivel.pro.br/por-que-

fazer-uma-exposicao/> 

 

Modelo de convite para exposição, disponível em Apêndice I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Esperamos que esse material possa contribuir para processos de aprendizagens 

significativas e emancipadoras dos sujeitos. Contribuindo assim para ampliação 

do acesso e aproximação entre o sujeito e a sua cidade, por meio do 

reconhecimento e conhecimento de um patrimônio cultural. 

Bom trabalho! 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO - LEVANTAMENTO DE PERFIL 

DA TURMA 

 

Responda às perguntas para a construção do perfil da turma. 

Sexo:  

 

Idade: 

 

Profissão: 

 

Renda: 

 

Naturalidade:  

 

Se é de outra cidade, há quanto tempo mora em Contagem? 

 

Você já havia ido ao centro de Contagem antes do nosso trabalho de campo? 

 

Quantas vezes? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA RODA DE CONVERSA SOBRE 

O FILME 
 

Narradores de Javé 

Professora: Camila Iris Corrêa 

Turma: segundo segmento C  

 Questões discursivas propostas: 

 Conhecimento dos especialistas x Conhecimento popular 

 Recorrer à importância do patrimônio para salvar Javé 

 Tradição local/ “Divisas Cantadas”  

 O perigo dos registros patrimoniais apenas na oralidade 

 O valor e ou importância dos registros históricos, e patrimoniais 

 Os moradores elegem o que consideram importante para ser inventariado/ 

Inventário Compartilhado 

 Importância da cultura material, o sino da igreja participa de todas as versões 

contadas pelos moradores 

 
Questões levantadas em grupo: 
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APÊNDICE C – TEXTO  
 

Mas, como saber o que é patrimônio? 

O patrimônio cultural forma-se a partir de referências culturais que estão muito presentes 

na história de um grupo e que foram transmitidas entre várias gerações. Ou seja, são 

referências que ligam as pessoas aos seus pais, aos seus avós e àqueles que viveram muito 

tempo antes delas. São as referências que se quer transmitir às próximas gerações. 

 

Entre os elementos que constituem a cultura de um lugar, alguns podem ser considerados 

patrimônio cultural. São elementos tão importantes para o grupo que adquirem o valor de 

um bem - um bem cultural -  e é por meio deles que o grupo se vê e quer ser reconhecido 

pelos outros. 

 

Notem que nem tudo que forma uma cultura é patrimônio cultural. Por exemplo, aspectos 

como a falta de educação no trânsito ou o costume de jogar lixo na rua são, sem dúvida, 

aspectos culturais, mas, definitivamente, não são patrimônios culturais. 

 

O patrimônio cultural tem importância para muita gente, não só para um indivíduo ou 

uma família. Dessa maneira, interliga as pessoas. É sempre algo coletivo: uma história 

compartilhada, um edifício, uma festa ou um lugar que muitos acham importante, ou 

outros elementos em torno dos quais muitas pessoas de um mesmo grupo se identificam. 

 

O patrimônio cultural faz parte da vida das pessoas de maneira tão profunda que, algumas 

vezes, elas sequer conseguem dizer o quanto ele é importante e por quê. Mas, caso elas o 

perdessem, sentiriam sua falta. Como exemplo, citamos a paisagem do bairro; o jeito de 

preparar uma comida; uma dança; uma música; uma brincadeira. 

Fazendo o inventário, é possível descobrir e documentar o repertório de referências 

culturais que constituem o patrimônio da comunidade, do território em que ela se insere 

e dos grupos que fazem parte dela. 

Referências culturais são edificações e são paisagens naturais. São também as 

artes, os ofícios, as formas de expressão e os modos de fazer. São as festas e 

os lugares a que a memória e a vida social atribuem sentido diferenciado: são 

as consideradas mais belas, são as mais lembradas, as mais queridas. São fatos, 

atividades e objetos que mobilizam a gente mais próxima e que reaproximam 

os que estão longe, para que se reviva o sentimento de participar e de pertencer 

a um grupo, de possuir um lugar. Em suma, referências são objetos, práticas e 

lugares apropriados pela cultura na construção de sentidos de identidade, são 
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o que popularmente se chama de raiz de uma cultura. (Texto extraído do 

Manual de Aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais, do 

IPHAN, p. 8). 

 

“O Patrimônio cultural de uma cidade é o conjunto das manifestações produzidas 

socialmente ao longo do tempo no espaço urbano, seja no campo das artes, nos modos de 

viver, nos ofícios, festas lugares ou na paisagem da própria cidade. São os bens para os 

quais a sociedade imprimiu significado e que ligam as pessoas as outras gerações e que 

se quer transmitir. Os bens podem ser oficializados (protegidos por legislações, registros, 

instituições de memória) ou não oficializados (revelam múltiplos aspectos da cultura de 

uma sociedade, mas não sofrem intervenção do poder público”. (ACAP-BH, p.22, 2013) 
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APÊNDICE D – TEXTO  

 
A FORMAÇÃO DE CONTAGEM 

 

“Quando o homem sabe, cria a história. E quando ele ignora, cria o mito”.  

Martin Sagrera 

 

As versões para a origem de Contagem são contraditórias e estão fundamentadas em 

registros escritos, iconográficos, orais e cartográficos. 

 

Alguns historiadores, baseando-se na tradição oral, citam os “senhores Abóboras” como 

fundadores da cidade. Outros, baseando-se em esparsos documentos escritos, elaboram a 

teoria da fundação citando nomes como do bandeirante Betim Paes Leme, do poderoso 

dono de sesmarias, Sebastião Pereira de Aguilar e do Capitão João de Souza Souto Maior. 

Sobre a data do surgimento do arraial, são apontados alguns anos como marcos da 

fundação: 1701 (historiador Geraldo Fonseca), 1711(data de concessão de sesmarias), 

1715(referência mais antiga que se encontra sobre o Registro Fiscal). São considerados 

ainda os anos de 1708, 1714, 1716, quando provavelmente o “Registro das Abóboras” 

começou a funcionar. Faz-se também referência ao ano de 1725, data gravada no cajado 

de prata do santo padroeiro da matriz, São Gonçalo do Amarante. 

 

A preocupação com as datas e os nomes dos fundadores, parte de uma visão da história 

construída por pessoas e fatos isolados, impedindo a visão da complexidade da formação 

de uma cidade. 

 

Além disso, o surgimento de uma cidade não é algo que possa ser atribuído a uma pessoa 

ou a uma só causa. Esse surgimento é o resultado de vários fatores: sociais, geográficos, 

econômicos e políticos que convergem no decorrer do tempo. 

 

Atribuir o surgimento de uma cidade a nomes e sobrenomes é uma forma de congelar o 

passado numa atitude conformista, contrariando o dinamismo do fazer histórico. Ao fazê-

lo, estamos ignorando, por exemplo, a vontade natural dos povos de buscarem formas de 

satisfação de suas necessidades materiais e as diversas influências externas e internas que 

levou esse “excesso de gente” a se deslocar para a região das minas. 
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Nesse sentido, os historiadores devem produzir questionamentos, discussões e referências 

a respeito da história sem pretender chegar a uma “versão final”, conclusiva quanto à 

origem dos municípios e, em particular à de Contagem. 

 

Sabe-se que as cidades setecentistas em Minas surgiram e se desenvolveram a partir da 

descoberta do ouro e esta descoberta trouxe todo tipo de gente e de culturas: senhores de 

escravos, proprietários de datas minerais, funcionários dos Registros, delatores de 

transvios, religiosos, comerciantes, tropeiros, salteadores, “Mulheres da vida”, 

taberneiros, desocupados e vadios. 

 

Importa entender o que moveu estas pessoas que se deslocaram para a inóspita região 

mineradora, como a religiosidade influenciou a ocupação material e simbólica destas 

áreas e de tantas outras, porque escolheram esta e não outra região para se fixarem e 

começarem uma nova vida, entre ouros questionamentos. 

 

Ao contrário do que se imagina a identidade não está na cristalização de uma memória, 

no mito de um “pai fundador” que termina por produzir uma história diante da qual o 

homem comum sente-se incapaz. A identidade constrói-se no empoderamento de sua 

própria história, construída no cotidiano e capaz de se refazer a cada nova pesquisa 

realizada, a cada nova descoberta, dando vida ao todos os personagens que de fato a 

constroem. 

 

Reflexões sobre o texto 

 

1) Relacione as versões sobre a história de Contagem presentes no texto. 

2) Que fontes documentais levaram os historiadores a elaborarem estas versões? 

3) Que argumentos a autora utiliza para criticar ar versões apresentadas? 

4) É possível construir uma versão definitiva para a história de Contagem? Justifique sua 

resposta. 

5) O que você entendeu por “empoderamento” de sua própria história? 

6)Se fosse reescrever a história de Contagem numa perspectiva atual, que novos 

personagens você incluiria? 
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APÊNDICE E – RELATO E AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE 

CAMPO NO CENTRO HISTÓRICO DE CONTAGEM 

 

Atividade: Responder o questionário proposto com o objetivo de refletir e avaliar sobre a 

experiência da visita ao Centro Histórico de Contagem. 

1. Você já conhecia o centro de Contagem? 

 

2. Se você já conhecia o lugar, a visita permitiu alterar sua percepção sobre aquele 

espaço? O que mudou? 

 

 

3. Se você ainda não tinha ido ao centro de Contagem.  O que você achou daquele 

espaço? Por que você ainda não o conhecia? 

 

 

4. Faça o exercício de descrever as sensações que vivenciou no trabalho de campo. 

(exemplo: conte se se sentiu ansioso (a), curioso (a)) 

 

 

5. Você considera que as atividade que desenvolvemos antes da vista ( assistir o 

filme “Narradores de Javé”, Rodas de Conversas) ajudaram na compreensão  

daquele espaço como patrimônio cultural? De que forma? 

 

 

6. Você considera importante conhecer locais como o que visitamos? 

 

 

7. Faça um pequeno parágrafo recomendando a visita para alguém que você 

conheça. (Explique o que é aquele espaço, qual a sua importância, por que você 

está recomendando essa visita.) 
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APÊNDICE F – FICHA DE INVENTÁRIO 
 

Identificação 

Nome 

Escrevam o nome mais comum do lugar que o grupo escolheu inventariar e os outros 

nomes pelos quais é conhecido. No caso de haver mais de um, informem todos os nomes 

que surgirem durante a pesquisa. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Imagem 

No quadro de imagem, insiram fotos ou façam um desenho do lugar.  

 

O que é 

Contem de forma resumida o que é o lugar. Procurem resumir em uma frase o que é  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

 Lugar onde está 

Procurem descrever o lugar a partir das referências mais conhecidas. Informem se o lugar 

está em zona rural ou urbana, se tem acesso fácil ou não, se possui algum ponto de 

referência, se está em uma vila, praça, município, cidade. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Períodos importantes 

Descubram os momentos ou datas importantes associadas ao lugar. Informem o dia e o 

mês em que se realiza alguma celebração; descubram os períodos do ano que marcam a 

dinâmica do lugar. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 História.  

Contem as diferentes versões sobre as origens e transformações do lugar ao longo do 

tempo. Reúnam informações do passado e do presente sobre o lugar:  

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Significados. Descubram que significados e funções o lugar tem para a comunidade. 

Nesse campo podem ser descritos os vínculos do lugar com algum fato da história; se tem 

importância especial para a comunidade; se possui elo com algum outro lugar. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Pessoas envolvidas. Informem as principais pessoas envolvidas com o lugar. O 

construtor, o proprietário, o responsável pela manutenção, as pessoas que usufruem do 

espaço, entre outros. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Elementos naturais. Informem quais são os elementos presentes no ambiente natural. 

Árvores, vegetação nativa, campo para pasto, rochedos, riachos, trepadeiras, descampado 

etc. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Elementos construídos. Informem se há elementos construídos no lugar e quais são suas 

características. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Vestígios. Pesquisem se o local possui vestígios de ocupações anteriores. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Materiais. Informem os principais materiais que constituem os elementos do lugar. 

Esse campo requer uma observação e indicação dos materiais presentes no lugar. Lá pode 

haver uma combinação de materiais como a madeira, o ferro, a pedra, o barro. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Técnicas ou modos de fazer.  Pesquisem sobre as técnicas utilizadas para a construção do 

lugar. Procurem descobrir se, para que o lugar se formasse, foram aplicadas técnicas e 

saberes específicos, tais como: construções de taipa, adobe, alvenaria, pau a pique, entre 

outros; técnicas agrícolas como coivara, curva de nível, agrofloresta e outras. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Medidas. Informem quais as medidas aproximadas: altura, largura, perímetro da área. 

Essas dimensões podem ser obtidas com instrumentos técnicos de medição (como fitas 

métricas, trenas, réguas) ou com estimativas a partir de outras referências criadas pelos 

participantes (palmos, passos, pés, altura de uma pessoa adulta, comprimento do braço). 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Atividades que acontecem no lugar. Informem as principais atividades realizadas no lugar 

por pessoas ou grupos. O lugar pode estar relacionado a cultos, celebrações, produção 

agrícola, produção industrial, atividades escolares, entre outras. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Manutenção. Identifiquem os responsáveis e os cuidados necessários para a manutenção 

do lugar. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Conservação. Informem se o lugar está bem ou mal cuidado. Procurem saber se as pessoas 

relacionadas ao lugar consideram que o espaço está bem cuidado. Observem aspectos 

como limpeza, partes quebradas, partes que faltam, reformas já feitas. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Avaliação. Indiquem os principais pontos positivos para que o lugar continue como uma 

referência cultural e os pontos que podem determinar o seu desaparecimento. 
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Façam um exercício de reflexão em grupo a respeito das informações levantadas nos 

campos anteriores: as pessoas dão importância ao lugar? Elas se organizam para cuidar 

do lugar? Como? Ou o lugar está perdendo o significado que justifica a sua preservação? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Recomendações. Deem sugestões para a preservação do lugar, após fazer sua avaliação. 

Aqui, a equipe pode propor possíveis usos sociais e culturais para o lugar, no sentido de 

valorizá-lo ou requalificá-lo. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Lembrem-se de anexar a Ficha das Fontes Pesquisadas! Listem os livros, documentos, 

sites da internet e tudo mais que for consultado durante a pesquisa. Listem também as 

pessoas que forneceram informações por meio de conversas informais. 
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APÊNDICE G – FICHA DE INVENTÁRIO DE CELEBRAÇÕES 

 
Identificação.  

Escreva o nome mais comum da celebração e outros nomes pelos quais ela é conhecida. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Imagem 

No quadro de imagem, insira fotos ou faça um desenho da celebração.  

Educação Patrimonial: Inventários Participativos O que é Contem de forma resumida o 

que é a celebração. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Onde está 

Localize no território a celebração a partir das referências mais conhecidas. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Períodos importantes 

Descubra os momentos ou data importantes associados à celebração. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

História 

Conte sobre as origens e transformações da celebração ao longo do tempo. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Significados 

Descubra que significados e funções tem a celebração para a comunidade. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Descrição 

Programação. Informe quais são os eventos ou etapas que fazem parte da celebração. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Pessoas envolvidas 

Informe quais são as pessoas que organizam e participam da celebração e o que elas 

fazem. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Comidas e bebidas 

Informe se são preparados alimentos especiais para a celebração. Caso sim, quais são 

eles? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Roupas e acessórios 

Informe se há vestimentas e acessórios específicos utilizados para a celebração. Caso sim, 

quais são e para que servem? Quem são as pessoas que os usam? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Expressões corporais (danças e encenações). Informe se há danças ou encenações durante 

a celebração. Diga em que parte da celebração elas se realizam e quem são as pessoas 

envolvidas diretamente. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Expressões orais (músicas, orações e outras formas de expressões orais). Se existirem, 

diga em que parte da celebração elas costumam ocorrer e quem são as pessoas 

responsáveis por fazê-las. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Objetos importantes (instrumentos musicais, objetos rituais, elementos cênicos, 

decoração do espaço e outros).Informe se há e quais são os objetos usados na celebração. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Estrutura e recursos necessários 

Diga quais são as estruturas e os recursos necessários para realizar a celebração. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Outras manifestações culturais relacionadas 

Informe se à celebração estão associados outros bens culturais, como objetos, lugares etc. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________ 
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Avaliação. Indique os principais aspectos para que a celebração continue sendo uma 

referência cultural e os que podem interferir para seu desparecimento. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Recomendações 

Faça propostas para melhorar as condições de existência, realização e transmissão da 

celebração. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE H – INVESTIGAÇÃO E PESQUISA SOBRE O 

CENTRO HISTÓRICO DE CONTAGEM 
 

Para a realização do nosso trabalho de Educação Patrimonial, será necessário aprofundar 

nosso conhecimento sobre nosso objeto de estudo, que é o centro histórico do município. 

Nessa etapa do nosso trabalho vamos investigar, pesquisar e estudar sobre o centro de 

Contagem, com o objetivo de identificar e apresentar para o grupo o lugar ou objeto que 

deve ser inventariado de forma compartilhada pela turma.  

 

Como já estudamos, o inventário é uma forma de registro que oferece fundamento para o 

tombamento, que é proteção oficial e legal a um edifício, um conjunto de edificações, 

centros urbanos históricos, ou objetos e coleções de significado exemplar para a 

sociedade. Comumente esse artificio pertence a especialistas da área. Vamos tomar 

emprestado a técnica de inventariar e usá-la como recurso educativo para conhecer e 

melhor desfrutar do Centro Histórico de Contagem. 

 

A importância em se apropriar desses espaços está em compreendê-lo como uma 

referência a um momento na trajetória histórico-cultural de um povo, um instrumento da 

memória coletiva. Assim, jamais pode ser estudado isoladamente. Os monumentos que 

compõe o centro histórico devem ser vistos como elementos do meio ambiente histórico, 

e como tal devem ser analisados em seu contexto social e histórico, ao longo do tempo.  

 

Para realizar a pesquisa, a turma será dividida em grupos de quatro pessoas, e cada grupo 

deve escolher qual bem patrimonial do Centro de Contagem será objeto de sua pesquisa. 

Os grupos serão formados de acordo o interesse dos componentes em estudar tal espaço, 

após a realização da investigação cada equipe deve apresentar os resultados para a classe. 

O material produzido durante esse trabalho será utilizado para a construção de uma 

exposição aberta à comunidade, no próximo mês. 
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Etapas do trabalho: 

1) Divisão da turma em grupos: 

Os grupos serão formados segundo o interesse dos estudantes pela pesquisa acerca 

dos bens patrimoniais: 

 

Grupo 1: Casa da Cultura Nair Mendes Moreira 

Grupo 2: Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo de Mattos Filho  

Grupo 3: Biblioteca Pública Municipal “Dr Edson Diniz (casa rosa) 

Grupo 4: Igreja Matriz de São Gonçalo 

Grupo 5: Folia de Reis do bairro Industrial 

 

 

2) Roteiro Para Pesquisa: 

A questão geradora da pesquisa é: “Como era esse lugar no passado e como ele 

mudou?” Esse questionamento inicial servirá de fio condutor e gerador da 

investigação realizada em grupo, para responder a essa pergunta o grupo deverá 

construir um caminho investigativo baseado em outras perguntas, respostas e 

levantamento de hipóteses. 

 

Questões investigativas do objeto: 

 

 Como é o lugar hoje? 

Descrever a construção, a área do entorno, aspectos decorativos, quem são 

os habitantes ou usuários do local? 

 Qual é a importância desse lugar para a comunidade atualmente? 

Conte sobre o uso do lugar hoje, atende quem? Para quais atividades? Tem 

uso público ou privado? 

 Como era esse lugar no passado? 

Conte, como era o aspecto físico do lugar quando foi construído, quem 

eram os habitantes ou usuários, o que tinha no seu entorno. 

 Que mudanças ocorreram neste lugar ao longo do tempo, e por que? 

O local continua a seguir a mesma função social? Considerar as mudanças 

fruto de tempos históricos diferentes. 
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DE OLHO NA DICA!!!!!!! 

As perguntas listadas não esgotam o potencial da sua pesquisa, são 

sugestões de percursos para a investigação. Perguntem mais sobre o 

espaço, deixem a curiosidade os levar para novas perguntas e 

levantamento de hipóteses. Uma boa pesquisa exige variedade de fontes! 

 

3) Apresentação dos dados: 

Cada grupo terá vinte minutos para apresentação. Faça o registro escrito da 

pesquisa, depois discutam como apresentarão para turma o resultado do trabalho. 

Exemplos:  

Usem fotos que vocês tiraram do local;  

Escrevam um pequeno texto de apresentação oral; 

Façam a apresentação no Power Point; 

Utilizem ilustrações ou poemas, construa um mural; 

Sejam criativos! 

 

Para a realização da pesquisa vocês poderão utilizar, os computadores com acesso 

à internet disponibilizado pela escola, livros ou revistas que abordem o tema 

disponíveis na biblioteca, anotações, fotografias e vídeos produzidos em nosso 

trabalho de campo, o Atlas Escolar Histórico Geográfico e Cultural de Contagem 

distribuído em sala, além disso no dia 26 de outubro vamos receber para uma 

formação patrimonial um representante do setor de Memória e Patrimônio do 

município. 
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APÊNDICE I – CONVITE 
 

 

 

 

 

 

 


