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RESUMO

Essa atividade realizada pelo projeto de extensão “Memória e Patrimônio: salvaguarda e musealização social” busca aprimorar conceitos e práticas numa perspectiva

educacional. A ação fundamenta-se em acervos iconográficos, bem como em um discurso de educação patrimonial por meio do processo de musealização social, o que

possibilita à comunidade um maior conhecimento histórico acerca da comunidade em que vive. Destaca-se que as ações do projeto possuem o objetivo de possibilitar ações

educativas direcionadas ao público em geral por meio de confecção de material didático com a participação de professores da educação básica da rede pública de educação no

Município de Diamantina que possibilite o reconhecimento da comunidade numa perspectiva social, de difusão de determinada narrativa acerca do passado, com vistas a produzir

uma memória social positiva para a comunidade. Em relação aos resultados produzidos pelo projeto destaca-se a elaboração de uma cartilha de memória e patrimônio, em que

por meio dela procura explicar o que é patrimônio cultural, sua importância, entre outros aspectos. Ainda pode-se salientar que foi realizado pela equipe de trabalho o registro

fotográfico das atividades desenvolvidas como forma de subsidiar não só o relatório final e Cartilha sobre Memória e Patrimônio, mas também, com o intuito de ser uma referência

para que o próprio grupo possa acompanhar seus progressos. A Cartilha é composta por registro das atividades, informações jurídicas quanto à salvaguarda do patrimônio, e

subsídios para influencias e sujeitos de movimentos culturais na elaboração de inventários participativos buscando processos de musealização social.
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