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Título: Aplicativos e softwares no registro e usufruto do patrimônio cultural da 

Zona da mata mineira 

1. Resumo: 

O atual projeto do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (MAEA-UFJF) se desenvolve em parcerias 

com as prefeituras da Zona da Mata Mineira, em realizações de educação 

patrimonial e registro histórico. As alianças feitas com as prefeituras nos permitem a 

coleta de dados do patrimônio local, desde o material ao imaterial, histórico e 

natural.    

Em primeiro ato pretende-se reunir em uma base de dados virtual as 

informações obtidas em incursões de campo, com objetivo de desenvolvê-los em 

plataformas multimídias (apps, softwares, sites). É pretendido sua aplicação em 

ambiente didático e estender seu conteúdo a comunidade, promovendo assim um 

reconhecimento cultural local.  

 O Aplicativo e site, darão acesso a uma cartografia personalizada do 

município, onde estarão ressaltados os principais pontos de patrimônio local. Tais 

pontos estão ligados a informações que são referentes à importância histórica, 

origem, horário de funcionamentos relativos a museus e casas de culturas, sítios 

arqueológicos (se houver) e seus dados gerais, entre outros relativos ao contexto. 

2. Introdução: 

A presente proposta emerge como possibilidade de desenvolvimento de 

planos de ações de cunho educativo e cultural de modo a atender às solicitações da 

sociedade civil local, na medida em que oferece informações sobre a História da 

região e coloca em cena segmentos sociais até então excluídos do processo de 

participação. Além disso, possibilita atender a legislação em vigor, que trata dos 

bens patrimoniais materiais e imateriais existentes no município, com vistas a 

identificá-los, registrá-los, e resguardar a integridade dos mesmos, através de 

medidas de proteção, conservação e valorização. O desenvolvimento de 

plataformas multimídias possibilita não só o processo de coleta de dados de forma 

ágil e sistemática, como também proporciona a acessibilidade horizontal ao 

conhecimento de forma dinâmica, lúdica e interativa. 



3. Objetivos: 

O objetivo geral do projeto é difundir o acesso ao conhecimento histórico, 

patrimonial e cultural dos municípios aos seus habitantes e aos possíveis turistas e 

visitantes. Assim auxiliando no desenvolvimento dos municípios desde os âmbitos 

educacionais/culturais até ao econômico por meio de atrações turísticas. Os 

objetivos específicos para alcançarmos os propostos, são o desenvolvimento de 

aplicativos, software e sítio eletrônico, que difundiremos em instituições de ensino e 

cultura dos municípios participantes. 

4. Metodologia: 

Primeiramente estão sendo agrupadas em base de dados virtual as 

informações obtidas nas incursões de campo, com objetivo de desenvolvê-los em 

plataformas multimídias (app. Softwares, site). Os dados e critérios para coleta de 

dados e registro, atualmente em planilhas em que avaliam a tipologia do bem cultural, 

grau de conservação e histórico, entre outras informações (coordenadas geográficas, 

imagens, registros). A finalidade é aplicá-los em ambiente didático e estender seu 

conteúdo a comunidade, promovendo assim ampla divulgação e reconhecimento 

cultural local. Estão ressaltadas na plataforma as exatas localizações dos patrimônios 

dos municípios. A partir da demarcação destes pontos, acrescentaremos através de 

ferramenta de software especializada informações referentes a estes patrimônios e 

seu contexto histórico. São também elaborados arte e layout do aplicativo, que serão 

inseridos nas abas geradas sob cada ponto, apresentando o conteúdo. Por fim o 

aplicativo concluído é disponibilizado na AppStore, e no site do MAEA. 

5. Desenvolvimento: 

A plataforma terá seu desenvolvimento iniciado no Android Studio, integrando 

o Google Maps API e a cartografia do projeto previamente desenvolvida. Até este 

passo, já estarão levantados todos os pontos de interesse ao mapa do aplicativo, e 

os dados referentes aos mesmos já estarão cadastrados em um serviço de 

hospedagem (gratuito). Já com relação à interface do usuário da plataforma, através 

da API será solicitada a autorização para que o aplicativo obtenha sua localização 

geográfica, com o mapa sendo centrado em sua posição a princípio, mas permitindo 

que o mesmo navegue em qualquer direção segundo sua vontade. Será solicitado 

também um raio em quilômetros referente à área de influência dos dados exibidos 



em tela. Ao toque do usuário sob os pontos destacados no mapa, serão 

apresentadas informações sobre os mesmos de acordo com cadastro realizado 

anteriormente. 

6. Resultados Preliminares: 

Atualmente o MAEA-UFJF possui uma vasta variedade de informações 

referentes a patrimônio histórico e cultural da região da Zona da Mata Mineira 

presente em seus bancos de dados. Estes dados foram obtidos ao longo dos anos 

através de inúmeras incursões a campo realizadas na região, e vem sendo levados 

ao conhecimento da sociedade através de ações de educação patrimonial 

realizadas nos municípios parceiros. A excelente receptividade do conhecimento por 

meio da comunidade, motivou a divulgação de seus resultados de maneira mais 

dinâmica e prática. Sendo assim desenvolvido o aplicativo em plataforma virtual, 

permitindo o acesso espontâneo de cada cidadão a esta base de dados, sem que 

haja necessidade de intermediação direta de um membro do MAEA. 
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