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RESUMO

O projeto “Cemitério do Bonfim: arte, história e educação patrimonial” desenvolvido, institucionalmente, desde junho de 2012, toma como premissa a necessidade da  construção

da identidade cultural, social e educativa da necrópole, de modo que possa ser melhor visualizado e compreendido, não somente por aqueles que frequentam, bem como pela

sociedade belo-horizontina em sua generalidade. Essa construção se faz a partir de várias frentes de ação, passando pela manutenção das visitas guiadas ao espaço; o

mapeamento e coleta de dados detalhados da história e acervo do Cemitério do Bonfim, pois os mesmos são relevantes para a construção de repertório suportam a construção

de material pedagógico e divulgação do projeto, gerando elementos que contribuam para a promoção da educação patrimonial e ao mesmo a produção de artigos acadêmicos

que divulguem, no universo acadêmico a relevância da pesquisa e ações que estão sendo praticadas em torno do espaço mortuário.  Os objetivos que norteiam a realização da

investigação partem do pressuposto de que é necessário explorar o acervo e história do cemitério para elaboração da identidade cultural do lugar, na paisagem da cidade e se

desdobram em ações que podem ser assim descritas: elaborar o levantamento da produção intelectual acerca do tema; realizar o levantamento documental em instituições de

pesquisa na cidade de Belo Horizonte com o intuito de buscar dados sobre o Cemitério do Bonfim e os mortos que nele sepultados; elaborar o mapeamento das quadras que

compõem o cenário paisagístico do espaço funerário; sugerir roteiros e produtos didático-pedagógicos a partir do material coletado através do mapeamento; propor ações para

adequação do espaço ao projeto das visitas guiadas que são ofertadas à comunidade em geral;propor o planejamento e construção da identidade visual do projeto de modo que

possa ser aplicado no material de divulgação e peças de apoio que suportam as atividades de pesquisa e extensão relacionadas ao mesmo. Do ponto de vista metodológico a

pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa, na medida em que vem sendo realizado um mapeamento quadra a quadra com o intuito de buscar no acervo informações que

possam ser inseridas nos roteiros das visitas. Os procedimentos utilizados para concretização da investigação são: o levantamento bibliográfico e documental e análise descritiva

destacando os aspectos históricos, artísticos e culturais que permitam compreender o cemitério, os túmulos e os personagens que nele se encontram sepultados. O mapeamento

vem sendo realizado através do preenchimento de uma planilha que foi elaborada para condução da pesquisa de campo, bem como o registro de imagens através da técnica

fotográfica. Cada túmulo analisado é fotografado, 07 (sete) vezes ou mais sob ângulos diversos na intenção de registrar detalhes: ano da construção, marmoraria construtora,

elementos decorativos, dentre outros. Os dados recolhidos são analisados, há o cruzamento de informações e, na medida em que se revelam são incluídas nos roteiros das

visitas guiadas. Para a realização da construção da identidade cultural e visual do projeto, os dados coletados, tanto na bibliografia, bem como na pesquisa de campo são úteis

para a definição do perfil e adequação do material de apoio didático e de divulgação. O mapeamento e a investigação permanente são procedimentos metodológicos que

permeiam e conduzem toda a investigação. Assim, entende-se que o projeto possui um vigor e um futuro promissor, pois para além do potencial para construção das questões

que envolvem a pesquisa e o envolvimento de investigadores das mais variadas habilidades acadêmicas, destaca-se pelo seu papel em estabelecer um diálogo, direto com a

comunidade no qual está inserido.
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