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RESUMO

O Teatro Negro e Atitude, objeto desta apresentação, é um dos pontos de referencia que compõe as Trilhas de Memórias de Venda Nova - mídia que disponibiliza 51 pontos de

referências culturais da localidade. A produção das Trilhas de Memórias de Venda Nova resulta do projeto de pesquisa Memória e história local: a potência educativa dos

Inventários de Referências Culturais (aprovado pelo CNPq) e do projeto Educar pela Cidade: patrimônio cultura e ambiental (financiamento CAPES/FAPEMIG). Ambos os projetos

se propuseram a investigar referências culturais e patrimoniais locais dos antigos e atuais moradores de Venda Nova, utilizando como metodologia  entrevistas com testemunhos

orais, documentos escritos e fotográficos, objetos e artefatos culturais que evidenciam experiências vividas e transmitidas, lugares e objetos de memória que possibilitam o

reconhecimento de singularidades de processos históricos, sociais, culturais e políticos da localidade. O Teatro Negro e Atitude faz parte da sub-trilha Diversidade étnico –

cultural. Neste trabalho, além de apresentar dados a respeito do Teatro Negro e Atitude, discutiremos a relação teórica-conceitual educação, memória e diversidade étnico-cultural

e o conceito de Inventário das Referências Culturais, que amplia o conceito de patrimônio e se define como “(...) objeto, práticas e lugares apropriados pela cultura na construção

de sentidos de identidade, são o que se chama de raiz de uma cultura”. (INRC, IPHAN, 2000, p.29). Resultados desta pesquisa pretendem contribuir para os processos de

formação dos professores, de aprendizagens dos alunos e para o diálogo entre a escola e os habitantes da localidade, na sua diversidade étnico-cultural e social, na perspectiva

do direito à memória e do exercício da alteridade, como condições do aprofundamento dos processos de democratização da sociedade brasileira.
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