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Nas atividades desenvolvidas nos município de São João Nepomuceno, o conceito de Patrimônio 
utili zado pela equipe está representado pelos bens materiais e imateriais referentes à identidade, 
ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Abarcamos, nesse 
contexto, as formas de expressão, as criações artísticas, os objetos, as histórias, os conjuntos 
urbanos, os sítios arqueológicos, a música, a literatura, enfim, tudo o que remete à história e à 
identidade de determinado grupo. 

Etimologicamente, a palavra Patrimônio remete-nos ao signifi cado em latim do prefixo patri, ou 
seja, algo que é transmitido de geração em geração. Nesse sentido, temos buscado conscientizar a 
população acerca da importância desse processo de transmissão de hábitos e costumes que ainda 
mantêm suas características tradicionais e que influenciam fortemente o ethos de nossa 
sociedade. O que intentamos é fazer com que a população identifi que em seu seio, aspectos de 
uma cultura, que tem sido transmitida por seus ancestrais, sobretudo indígenas, cuja presença na 
região já fora comprovada a partir de resultados oriundos de intervenções arqueológicas nos sítios 
da região. Esta herança esta presente nas músicas, na culinária, em seus hábitos cotidianos, e até 
mesmo nas histórias contadas pelas pessoas mais idosas.  

Nessa perspectiva, os trabalhos têm sido desenvolvidos através da valorização da oralidade e 
resgate das tradições culturais da região. Entre as atividades de relevância, estão os trabalhos de 
educação patrimonial realizados junto às crianças da quarta série das escolas da rede municipal 
de São João Nepomuceno. Partimos da experiência individual dos alunos, para só então 
trabalharmos o conceito de patrimônio, salientando sempre o valor das crianças como sujeitos 
atuantes na elaboração de futuras políticas de valorização e conservação. No transcorrer das 
atividades, visamos sempre despertar o lado crítico dos alunos. Evidenciamos sua importância no 
que tange a preservação e o resgate de aspectos fundamentais de sua cultura, deixando de lado, 
por alguns momentos, a recorrente história, na qual estão presentes, muitas vezes, os estigmas 
impostos através do processo histórico de dominação.  

A importância da cultura material de povos pretéritos, recuperada pela Arqueologia, também é 
tema de nossas ações. Por ser a Arqueologia a disciplina responsável pela averiguação de 
vestígios de um tempo, em que os habitantes da região não possuíam documentos escritos, ela 
acaba por se tornar sua única voz. Por isso, conscientizar para preservação dos mesmos foi, é, e 
continuará sendo um de nossos principais objetivos. 
 


