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RESUMO

Este trabalho visa contribuir para o ensino do patrimônio cultural junto a alunos dos 1° e 2° anos da E. E. Vital Brasil. Utilizamos a história da cidade de Campanha como ponto de

partida para entender como os alunos se relacionam com os lugares de memória e qual o significado atribuído a eles. A memória patrimonial muitas vezes não condiz com a

memória afetiva desses indivíduos, o que nos leva a compreender as diferentes maneiras de conexão com os espaços citadinos. As atividades envolvem diferentes recursos e

materiais didáticos como fotografias antigas da paisagem urbana, juntamente com a tecnologia do jogo Pokemon Go. As ações educativas convidam os alunos a percorrer e

adentrar os espaços patrimonializados de uma forma diferenciada. Buscando-se, dessa maneira, que os adolescentes e jovens possam acessá-los e estabelecer novas relações

a partir da discussão sobre memória e patrimônio. A definição mais abrangente do termo “patrimônio” indica bens e valores materiais e imateriais, transmitidos por herança de

geração a geração na trajetória de uma sociedade. (HORTA, GRUNBERG, MONTEIRO, 1999: p.8.). Campanha apresenta um sítio histórico de extrema relevância, sendo

importante trabalhar e desenvolver a aprendizagem relacionada ao assunto com os jovens, para que haja um vínculo de manutenção e significação. A partir da participação das

bolsistas BIC Júnior no mesmo projeto, foi possível analisar os locais mais frequentados pelos estudantes. A educação patrimonial não pode ser uma tarefa de simples passagem

de informações, tendo que envolver os participantes nas atividades para que o aprendizado seja apreciado. Dessa forma, as ações educativas realizadas em diferentes espaços

da cidade, valorizando centro e periferia, vem estabelecendo novas conexões com o lugar em que se vive. Como exemplo bem sucedido das ações educativas, destacamos as

atividades inscritas na 24ª semana nacional de museus e na 10ª primavera nacional de museus – IBRAM.
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