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1. Resumo: 

A Educação  Patrimonial  é  um desdobramento  do  projeto  de  Mapeamento

arqueológico  e  da  diversidade  cultural  nos  municípios  de  Bicas,  Carangola,

Guiricema,  Palma  e  Ubá,  em  Minas  Gerais,  pontuando  a  relação  entre  a

Universidade e a comunidade numa perspectiva da arqueologia comunitária.

Nesse  sentido,  apresentaremos  neste  trabalho  a  experiência  na  Escola

Estadual  Ana Salles,  situada na periferia do município de Juiz  de Fora,  em que

possibilita  observar  o  alcance  das  metas  pretendidas  no  projeto  de  Educação

Patrimonial supracitado.

2. Introdução:

O  Programa  "Compartilhando  experiências:  a  educação  patrimonial  e  a

socialização do saber"  desenvolvido  pelo MAEA visa  demonstrar  aos alunos,  de

forma lúdica, as pontencialidades da diversidade cultural na região e a importância

da preservação e conservação do patrimônio, seja ele material ou imaterial. 

A temática que permeia todo o trabalho diz respeito aos indígenas e africano

e afro-brasileiro,  dos quais restaram apenas fragmentos da materialidade de sua

cultura. O princípio norteador é possibilitar a apreciação crítica da atuação histórica

destes povos na sociedade brasileira em contestação às informações veiculadas

pela mídia e consolidadas no imaginário nacional. 

3. Objetivos: 

O  objetivo  é  sensibilizar  alunos  e  educadores,  por  meio  do  desempenho

educativo, sobre a importância da preservação do patrimônio. A noção de patrimônio

empregada  na  atividade  é  concebida  como  todo  modo  de  representação  da

coletividade humana. Esta definição abrange o patrimônio material e, principalmente

o patrimônio  subjetivo  contido na memória,  tradições culturais  e  identidades dos

povos indígenas,  africano e afro-brasileiro.  Além disso,  nossas ações educativas

possuem  como  finalidade  incitar  nas  crianças  e  até  mesmo  nos  adultos  um

sentimento  positivo  em  relação  ao  passado  étnico-racial.  Pretendemos  também

envolver os alunos de forma lúdica no universo da arqueologia. 



4. Metodologia:

A metodologia usada se deu a partir de diálogos entre monitores e alunos

sempre na perspectiva de uma relação dialógica. Outro recurso utilizado foram as

oficinas de expressão tecnológicas, onde o aluno manipulou a argila para confecção

de artefatos de cerâmica e também passou pela catarse que envolve o processo de

queima.

Sendo assim foram aplicadas as quatro oficinas que compõe o projeto:  1º

Módulo - História local e Entrevistas; 2º Módulo - Manipulação da argila; 3º Módulo -

Queima da cerâmica; 4º Módulo - Noção de Patrimônio Arqueológico, Histórico e

Cultural. 

5. Desenvolvimento:

Durante o primeiro módulo realizamos uma dinâmica que nos possibilitou uma

reflexão sobre historia local. Observamos nesse momento um discurso dominado

pelas  informações  oriundas  das  fontes  oficiais.  Levamos  dados  arqueológicos,

históricos e etnográficos, fruto de pesquisas realizadas na região, a fim de oferecer

novas  perspectivas,  possibilitando  uma  desconstrução  de  verdades  empregadas

pela elite dominante. O aluno ficou responsável de desenvolver uma pesquisa por

meio de entrevista com familiares, amigos e vizinhos.  

No  segundo  módulo  foi  trabalhado  a  técnica  indígena  de  confecção  dos

vasilhames  cerâmicos  assim  como  a  correlação  destes  com o  que  temos  hoje.

Dessa  forma,  pretendemos  desmistificar  a  ideia  pré-concebida,  da  maioria  da

população, de que os indígenas não possuíam tecnologia. 

No terceiro módulo demos continuidade ao trabalho anterior, mantivemos o

contato com a materialidade. Os objetos ganharam forma e foram para a secagem, e

logo após foram levados a queima. Antes dessa ação incentivamos as crianças a

contarem  sobre  a  experiência,  e  a  afetividade  que  criaram  com  o  objeto.

Hipoteticamente trouxemos a possibilidade da perda ou dano do patrimônio e as

manifestações das crianças nos fizeram perceber que essa situação geraria uma

grande perda afetual.



Por fim, no quarto módulo, as crianças narraram as experiências vividas e o

que a atividade representou. Mostramos o resultado final dos objetos e trouxemos

uma reflexão sobre o que é Patrimônio Arqueológico Histórico e Cultural.  

 

6. Resultados Preliminares:

A  partir  da  experiência  na  Escola  Estadual  Ana  Salles,  observamos  que

ocorreu uma série de indagações e reflexões acerca dos povos tradicionais distintas

das obtidas no senso comum e até mesmo nas abordagens realizadas na escola.

Além disso, as crianças perceberam que o patrimônio é muito mais amplo do que

conheciam até então. No final da experiência  notamos uma mudança no discurso e

um maior interesse sobre o estudo do assunto abordado.
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