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O projeto que está sendo realizado junto à população de São João Nepomuceno tem como 
enfoque central o patrimônio e a identidade cultural. A partir de um primeiro contato através de 
cursos e oficinas que abordaram a realidade multicultural e multietnica, iniciamos a pesquisa 
oral. Desta forma pretendemos contribuir para a afirmação da identidade cultural e para a 
valorização da oralidade, principalmente junto à população de ascendência indígena, que tem sua 
identidade cultural historicamente negada. 
Nosso objetivo é tratar a questão do patrimônio de uma maneira diferente da que vem sendo 
tradicionalmente abordada, daremos uma maior importância aos relatos e à memória, não aos 
lugares e objetos. Já que temos como pressuposto valorizar a identidade cultural, não podemos 
dar à História um aspecto monumental, apresentando-a enquanto memória coletiva do passado, 
como forma de consciência da situação presente, e orientação para o futuro. 
Como não poderia ser diferente, quando se trata do novo patrimônio na perspectiva da memória 
coletiva e do resgate da identidade cultural de grupos que tradicionalmente são colocados em 
segundo plano, trabalharemos com a História Oral, que tem possibilit ado o resgate de 
experiências, visões de mundo, representações passadas e presentes. É, portanto, através da 
observação participante junto às crianças e das entrevistas com os antigos moradores que 
preservam o imaginário coletivo por uma tradição de transmissão do conhecimento pela 
oralidade, que direcionaremos nosso projeto. 
Com a conclusão da primeira parte do projeto, que consistiu de cursos e oficinas com as crianças 
da rede de ensino fundamental (5ª série) de São João Nepomuceno, que além de proporcionar 
uma maior integração com a comunidade local, nos deu um panorama sobre a valorização de 
identidades culturais. A baixa auto-estima, principalmente entre as crianças da zona rural, é um 
retrato da falta de afirmação de identidades e da desvalorização das memórias coletivas, o que se 
configura como empecilho para que elas descubram suas raízes, recuperem sua história e 
recobram sua auto-estima afirmando sua originalidade e autonomia. 


