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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo tratar o tema Educação Patrimonial  apontando para a disparidade no acesso a este campo, por parte dos grupos sociais. O trabalho tem

como proposta ressaltar a importância da conscientização destes em se reconhecerem como sujeitos históricos comprometidos com a preservação patrimonial.

De acordo com o Art. 215 da Constituição Brasileira de 1988, patrimônio cultural seria a soma dos bens culturais de uma comunidade ou grupo (BRASIL, 1988). Contudo, o tema

patrimônio já vem sendo discutido há bem mais tempo, como podemos observar no Decreto-Lei Nº 25, de 1937, que descreve: Patrimônio cultural é o conjunto de bens móveis e

imóveis existentes no país cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,

bibliográfico ou artístico (BRASIL, 1937, não paginado). Portanto, pode-se observar que o patrimônio cultural pertence à população e a ela se destina, juntamente com os órgãos

públicos, o encargo da preservação. 

Uma releitura do que deve ser compreendido enquanto patrimônio e de sua evolução, se observada pela ótica exposta por Haroldo L. Camargo (2005, p. 1), é a de que o

patrimônio “não evolui para tornar-se cada vez mais refinado, mas transforma-se em razão das demandas sociais”. Tal reflexão nos permite entender, portanto, que há uma

contribuição do homem ou de um grupo sobre o que se pode entender como patrimônio ou no que se supõe ser uma representação geral do social neste monumento patrimonial.

Neste sentido, faz-se necessária a adoção de políticas patrimoniais pluralistas, capazes de valorizar a diversidade ambiental, as heterogeneidades culturais e as múltiplas

identidades, de modo a promover a convivência harmoniosa entre o homem e o meio, garantindo a inclusão social dos cidadãos (PELEGRINI, 2006). Assim, cabe-nos delimitar

uma diferenciação entre aqueles que têm acesso ou interferência sobre o patrimônio e aqueles que, à mercê de sua sorte, veem seus símbolos culturais se perderem no tempo.

Projetos de Educação Patrimonial têm sido alvos de políticas públicas por todo país. Em Minas Gerais, a Lei do ICMS Cultural (Lei nº 12.040, de 28 de dezembro de 1995) vem

incentivando os municípios mineiros a adotarem ações para proteção e preservação do patrimônio histórico, valorizando o trabalho das prefeituras municipais em relação à

conservação de seus patrimônios.

Levando em consideração o caráter interdisciplinar da proposta do referente trabalho, que visa, através da Educação Patrimonial, realizar um trabalho de conscientização sobre a

importância da preservação do patrimônio material e o resgate do patrimônio cultural da região adotamos propostas metodológicas como a História Oral e oficinas, além de outros

processos importantes para o desenvolvimento do projeto. Nesse sentido, de acordo com metodologia de oficinas, embasada na perspectiva da educação popular do campo, que

tem como um dos principais objetivos a necessidade do educador se aproximar da realidade do educando e, ao mesmo tempo, com ideia de levantar a história local, procurando

inserir a história dos educandos na mesma, colocamos como ponto central para o projeto a utilização da História Oral. O trabalho com a metodologia de história oral compreende

todo um conjunto de atividades anteriores e posteriores à gravação dos depoimentos. Exige, antes, a pesquisa e o levantamento de dados para a preparação dos roteiros das

entrevistas como também a escolha da colônia, ou seja, os grupos que serão entrevistados, e a formação de rede, que parte de um levantamento de pessoas a serem

entrevistadas a partir de entrevistas anteriores. Após a pesquisa é necessário transcrever as entrevistas e partir para a análise do material recolhido.

Partimos do princípio de que uma oficina é um ambiente onde se constrói algo que será utilizado. Nesse sentido, oficinas são espaços de construção coletiva do conhecimento,

levando em consideração a experiência e saber de todos os envolvidos: educandos e educadores, unindo teoria e prática, ou seja, reflexão e ação para desenvolvimento do

ensino-aprendizagem na transformação e enriquecimento dos pensamentos e atitudes com relação ao processo histórico e a questão patrimonial. Assim, as oficinas trazem os

princípios da educação popular, pautando a troca de saberes entre todos os sujeitos envolvidos, tendo como objetivo desenvolver o interesse do público-alvo para o tema

abordado. Sendo assim é essencial que este participe da construção do tema, estimulado por diversos recursos. Nesse sentido, a oficina não é só uma interação de ideias, mas a

problematização das mesmas, a partir de variados recursos como fontes de relatos individuais a partir das entrevistas, música, filmes, documentos diversos, interação com outras

pessoas que não os agentes da oficina, interação com o ambiente local, com o patrimônio material e imaterial etc. Deste modo, partindo da temática de cada oficina,

trabalharemos com os variados recursos, discutindo-os em grupo, refletindo e avaliando a relação da temática com a fonte e com os objetivos propostos.

Outra proposta metodológica são as oficinas de história  utilizando o material coletado pelo método da História Oral, de tal modo que os sujeitos contemplados tenham acesso

direto às fontes, através das quais estamos trabalhando. A finalidade de tal procedimento consiste na relação da história popular com a história regional tendo como resultado a

conscientização e a adesão das camadas populares como guardiões do patrimônio histórico.
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