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RESUMO

“EMREDES: Ações de Educação Patrimonial e Divulgação do Acervo do CEMUD - Memória e Sustentabilidade” é projeto transdisciplinar que envolve a história, biologia e

comunicação. Fruto da parceria entre o Observatório de Políticas Públicas para Sustentabilidade (OPPS!), Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho (CEMUD) e Portal

EmRedes, o projeto tem como objetivo trabalhar a temática ambiental, articulando os conceitos de Paisagem Cultural, memória e sustentabilidade. O caráter desafiador e urgente

da sustentabilidade pressupõe envolvimento e conscientização de todos, assim norteados pela temática ambiental, e pelos conceitos historiográficos “espaço de experiência” e

“horizonte de expectativa” problematizamos as diferentes apropriações e relações estabelecidas entre o homem e a natureza, a fim de evidenciarmos as ligações entre o cenário

cultural-social-histórico-ambiental desenvolvemos vídeos sobre a questão ambiental, discutindo modelo de desenvolvimento, práticas sustentáveis e bons exemplos, enfocando

principalmente na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e ao Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). Para tanto, realizamos diversas entrevistas com

professores da UEMG – Unidade Divinópolis e da UFSJ – Campus Divinópolis que desenvolvem projetos na área, alunos e professores da educação básica e ONGs.

Optamos por produzirmos 5 vídeos de curta duração (em média 8 minutos cada), utilizando uma abordagem didática e provocativa, os vídeos serão usados tanto em oficinas e

debates nas Escolas de Educação Básica, quanto serão compartilhados no Portal EmRedes e no Canal do Youtube. Outra estratégia de divulgação e difusão é a promoção da

exibição e o debate dos vídeos em rodas de conversas e palestras nas Escolas e Universidades. O primeiro vídeo, intitulado “EmRedes Sustentável” já foi concluído e exibido,

seguido de debate numa Mesa Redonda, como uma das atividades da programação do CEMUD durante 10ª Primavera dos Museus - IBRAM. 
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