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Consideramos para a realização de nosso trabalho no município de São João 

Nepomuceno o conceito de Patrimônio enquanto constituído pelos bens materiais e 
imateriais que se referem à identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira. Inserimos 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. O termo patrimônio, analisado etimologicamente, significa “herança paterna” , ou 
seja, a riqueza comum que nós herdamos como cidadãos e que vai sendo transmitida de 
geração em geração. Nesse contexto, nosso trabalho junto à população de São João 
Nepomuceno, sobretudo a partir de programas de educação patrimonial desenvolvidos 
junto às escolas do ensino fundamental, busca despertar a criticidade dos alunos e faze-los 
participativos enquanto elementos constituidores da história. Evidenciamos a importância 
de se preservar e resgatar os elementos de sua cultura, rompendo com os estigmas impostos 
através do processo histórico de dominação. As atividades foram desenvolvidas, partindo 
da experiência individual dos alunos, para então construir o conceito de patrimônio, 
salientando sempre o valor das crianças enquanto elementos fundamentais para as futuras 
políticas de valorização e conservação. Abordamos ainda a importância da cultura material 
de povos pretéritos recuperada pela Arqueologia enquanto patrimônio. Como disciplina 
responsável pela busca de vestígios de um tempo, em que os habitantes da região não 
possuíam documentos escritos, ela se torna sua única voz. Dessa forma, a construção da 
história permaneceu a cargo dos dados oriundos das intervenções arqueológicas. A 
participação dos alunos deu-se através de oficinas de cerâmica, visando aproximá-los do 
ethos indígena, muitas vezes vivenciado, mas desconhecido. Além disso, a realização de 
entrevistas com pessoas mais idosas, na tentativa de descobrir indícios de novos sítios e 
dados referentes à herança indígena na região tem oferecido excelentes resultados. Isso 
demonstra também a importância da oralidade na transmissão de histórias contadas pelas 
gerações anteriores, remetendo novamente à idéia de Patrimônio. Cabe ainda inferir que os 
resultados oriundos dos dois anos de atuação na cidade podem ser percebidos na postura e 
no interesse da população frente as atuais atividades desenvolvidas no município. 


