


Pensando em acervos documentais

Educação para 
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MINICURSO



O minicurso Educação para o Patrimônio: pensando em acervos 
documentais promovido pelo Arquivo Central e Centro de 

Conservação da Memória, ambos órgãos da Universidade Federal de 
Juiz de Fora, foi construído a partir da observação da necessidade de se 

trabalhar essa temática com professores, alunos, trabalhadores ligados 
à área e interessados em geral. É um assunto pouco discutido e gerador 

de muitas dúvidas.
Dessa forma, o minicurso está organizado de modo informativo e 

introdutório, objetivando contribuir para a sensibilização das pessoas 
em relação ao patrimônio cultural, principalmente, ao patrimônio 

documental arquivístico.  Buscamos conscientizar a população sobre os 
seus principais conceitos e promover o sentimento de pertença, 

proporcionando oportunidades de reflexão e aprofundamento do 
conhecimento a partir do seu contexto sociocultural e ambiental de seu 
entorno. Para tal, tomaremos como exemplos práticos estudos de caso 

do Arquivo e do Centro de Memória.
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1.
INTRODUÇÃO

Neste minicurso a Educação para o 
Patrimônio será abordada como um 

conjunto de atividades que buscam a 
conscientização e sensibilização das 
pessoas em prol da preservação do 

patrimônio cultural. 

Dessa forma, mostraremos a importância 
da “alfabetização patrimonial” associando à

dimensão das artes em geral como 
veiculadoras da afetividade. Música, dança, 

pintura, literatura, teatro, diversas 
demonstrações artísticas devem ser fontes 
de inspiração que atrelam a dimensão do 

Patrimônio Cultural ao sentimento de 
pertencimento (FREITAS, 2015, p.



O que é
Educação 

para o 
Patrimônio?

1.1
A Educação para o Patrimônio é um processo
permanente e sistemático de trabalho
educacional focado no Patrimônio Cultural,
usando este como fonte primária de
conhecimento e enriquecimento individual e
coletivo. Assim, a partir da experiência e do
contato direto com as evidências e
manifestações culturais, em seus diversos
aspectos, sentidos e significados.



O que é
Educação 

para o 
Patrimônio?

1.1
Dessa forma, o trabalho da Educação para o
Patrimônio procura levar as crianças e adultos a
um processo ativo de conhecimento,
apropriação e valorização de sua herança
cultural, preparando-os para um melhor usufruto
destes bens, e propiciando a elaboração de
novos conhecimentos, num processo constante
de criação cultural.



A metodologia aplicada a Educação para o Patrimônio pode ser 

desenvolvida em qualquer evidência material ou manifestação da 
cultura, seja, por exemplo, 

“um objeto ou conjunto de bens, um monumento ou um sítio histórico 

ou arqueológico, uma paisagem natural, um parque ou uma área de 

proteção ambiental, um centro histórico urbano ou uma comunidade 

da área rural, uma manifestação popular de caráter folclórico ou ritual, 

um processo de produção industrial ou artesanal, tecnologias e 

saberes populares, e qualquer outra expressão resultante da relação 

entre os indivíduos e seu meio ambiente” (HORTA, et al., 1999, p. 4). 



Conceitos 
básicos

1.2

1.2.1 Patrimônio Cultural 
Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade,
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV- as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico 
(BRASIL, 1988).



Conceitos 
básicos

1.2

1.2.2 Bens culturais (móveis e imóveis)

Definição de bens culturais. Para fins da presente
Convenção são considerados como bens culturais,
qualquer que seja a sua origem ou o seu proprietário:

a) Os bens, móveis ou imóveis, que apresentem uma grande
importância para o patrimônio cultural dos povos, tais como os
monumentos de arquitetura, de arte ou de história, religiosos ou
laicos, ou sítios arqueológicos, os conjuntos de construções que
apresentem um interesse histórico ou artístico, as obras de arte, os
manuscritos, livros e outros objetos de interesse artístico, histórico
ou arqueológico, assim como as coleções científicas e as
importantes coleções de livros, de arquivos ou de reprodução dos
bens acima definidos;



Conceitos 
básicos

1.2

1.2.2 Bens culturais (móveis e imóveis)

b) Os edifícios cujo objetivo principal e efetivo seja de
conservar ou de expor os bens culturais móveis definidos
na alínea (a), como são os museus, as grandes
bibliotecas, os depósitos de arquivos e ainda os refúgios
destinados a abrigar os bens culturais móveis definidos
na alínea (a) em caso de conflito armado;

c) Os centros que compreendam um número
considerável de bens culturais que são definidos nas
alíneas (a) e (b), os chamados “centros monumentais”
(ICRC, 2016).



EXEMPLOS DE PATRIMÔNIOS MATERIAIS 
EM JUIZ DE FORA

Museu Mariano Procópio
Coleção tombada em 1939 pelo

IPHAN
Parque e as edificações foram

tombadas em 1983 pelo
município

Tombamento do conjunto 
aquitetônico em 2015 pelo

IPHAN

Antiga Diretoria de Higyene, 
atual sede do CECOM e do 

Museu Dinâmico – tombado pelo 
município em 1996



EXEMPLOS DE PATRIMÔNIOS MATERIAIS 
EM JUIZ DE FORA

O painel as "Quatro Estações" e o 
Painel "Cavalos", localizados no Clube 
Juiz de Fora, são obras realizadas pelo 
artista Cândido Portinari na década de 

1950.
Tombados pelo município em 1997.

Marco Comemorativo do Centenário de
Juiz de Fora, localizado na Praça da República, 
construído em 1950 pela Cia Pantaleone Arcuri.

Mosaico desenhado pelo artista
Di Cavalcanti;

Tombado pelo município em 1996



EXEMPLOS DE PATRIMÔNIOS MATERIAIS 
EM JUIZ DE FORA

Monumento ao Cristo Rendentor. 
Inaugurado em 1905, localizado no 
Morro do Imperador. Tombado pelo 

município em 1990. Monumento em homenagem a Francisco 
Halfeld. Construído pelo escultor 

Giuseppe Caporalli, em 1902. Foi tombada 
pelo município em 2008.



Conceitos 
básicos

1.2

1.2.3 Patrimônio Cultural Imaterial

Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas,
representações, expressões, conhecimentos e técnicas -
junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares
culturais que lhes são associados - que as comunidades, os
grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como
parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio
cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em
função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de
sua história, gerando um sentimento de identidade e
continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à
diversidade cultural e à criatividade humana (UNESCO, 2003).
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a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo 

do patrimônio cultural imaterial; 

b) expressões artísticas; 

c) práticas sociais, rituais e atos festivos; 

d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao 
universo; 

e) técnicas artesanais tradicionais.



EXEMPLOS DE PATRIMÔNIOS IMATERIAIS 
EM JUIZ DE FORA

Banda DAKI criada em 1972, no 
Largo do São Roque..

Registrada em 2004 pelo 
município.

Na foto o Zé Kodak, “general da 
Banda”.

O Miss Brasil Gay foi criado em 
1976 em Juiz de Fora,

pelo cabeleireiro Francisco 
Mota. 

Registrado como patrimônio 
imaterial 

do município em 2007.

Batuque Afro-brasileiro de 
Nelson Silva foi criado em 

1964. Registrado pelo 
município como patrimônio 

imaterial em 2007.



EXEMPLOS DE PATRIMÔNIOS IMATERIAIS 
EM JUIZ DE FORA

O Apito de meio-dia foi inaugurado por Arthur Vieira, 
em 1927. Esta sirene fica localizada a Joalheria 

Meridiano e fica localizado ao lado do elevador da 
galeria Pio X. Foi registrado como patrimônio 

imaterial do município em 2004.

Festival Internacional de Música Colonial 
Brasileira e Música Antiga ocorre desde 

1997 em Juiz de Fora e foi registrado 
como patrimônio imaterial em 2009.



EXEMPLOS DE PATRIMÔNIOS IMATERIAIS 
EM JUIZ DE FORA

O Pão Alemão, 
encontrado nas festas e 

casas do bairro Borboleta 
foi registrado como 

patrimônio imaterial pelo 
município em 2010. 

A Festa Alemã ou Deutsches Fest foi 
criada em 1969 por uma antiga 

colônia alemã. Esta festa ocorre 
todos os anos no bairro Borboleta. 

Foi registrada como patrimônio 
imaterial em 2019.



EXEMPLOS DE PATRIMÔNIOS IMATERIAIS 
EM JUIZ DE FORA

O Grupo Divulgação foi criado em 1966. E 
após 50 anos de atuação ininterrupta foi 
registrado como patrimônio imaterial do 

município em 2019.

A valsa Minas Gerais foi 
composta por JoséDuduca
de Moraes e Manoel Pereira 

de Araújo, em 1942. Foi 
registrada como patrimônio 
imaterial do município em 

2019.







Conceitos 
básicos

1.2

1.2.4 Preservação, Conservação, Restauração

1.2.4.1 Preservação

Preservação, de forma geral, é o conjunto de medidas e estratégias de ordem
administrativa, política e operacional que contribui direta ou indiretamente para a
manutenção da integridade dos materiais ou objetos (CASSARES, 2000,15),
protegendo-os da destruição, degradação, dissociação, roubo. Essa proteção é
assegurada especialmente pela reunião, inventário, acondicionamento, segurança
e reparação (Conceitos-chave da Museologia, 2013, 79).



1. 2

Conceitos
Básicos

1.2.4.2 Conservação

Conjunto de procedimentos e medidas destinadas a assegurar a proteção física dos arquivos
contra agentes de deterioração. (CAMARGO, 1996, pg18); Conjunto de ações estabilizadoras que
visam desacelerar (sic) o processo de degradação de documentos ou objetos, por meio de
controle ambiental e de tratamentos específicos: higienização, reparos, acondicionamento.
(CASSARES, 2000, pg15).

DETEM A DEGRADAÇÃO

1.2.4.2.1 Conservação Preventiva

A conservação preventiva é o conjunto de medidas destinadas a assegurar a
proteção física de documentos contra agentes de deterioração, realizadas como
precaução, preparando os documentos para quaisquer eventualidades com relação
à sua integridade física.

EVITA A DEGRADAÇÃO



EXEMPLOS DE ATIVIDADES  DE CONSERVAÇÃO

Higienização com trincha ou pó de borracha Envelope

Retirada de grampos e clipes



Conceitos 
básicos

1.2

1.2.4.3 Restauração

Conjunto de procedimentos específicos para recuperação e reforço de
documentos deteriorados e danificados (CAMARGO, 1996, pg67).
Conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão de
danos físicos/químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e
do uso, intervendo de modo a não comprometer sua integridade e seu
caráter histórico (CASSARES, 2000, pg15).

REPARA A DEGRADAÇÃO



Doutrina intervencionista Restauração 
estilística

Defendeu a reconstituição com base 
em hipóteses.

Verbete:

RESTAURAÇÃO, s.f. A palavra e o
assunto são modernos. Restaurar um
edifício não é mantê-lo, repará-lo ou
refazê-lo, é restabelecê-lo em um
estado completo que pode não ter
existido nunca em dado momento
(VIOLLET-LE-DUC, 2000, 29).

Doutrina anti-intervencionista

Defendeu um anti-intervencionismo
radical onde “não se tinha o direito de
tocar nos monumentos antigos, que
pertenciam em parte, àqueles que os
edificaram e, também, às gerações
futuras”.

“Não falaremos, pois, de restauração.
Trata-se de uma mentira do começo ao
fim” (RUSKIN, 2008, 81).

John Ruskin 
(1819 –1900)

Eugène Emannuel Viollet-le-Duc 
(1814 –1879)



Restauração científica
A restauração deveria ser adotada como forma extrema de intervenção, depois de atitudes 
como manutenção e consolidação. Considera a necessidade de respeito a intervenção de outras 
épocas e criticava a reconstituição de partes desaparecidas. As intervenções deveriam ser 
mínimas, notoriamente distintas do original. Os processos utilizados estariam embasados em 
documentos detalhadamente registrados e divulgados. Os ideais de Boito são incorporados pela 
Conferência de Atenas (1931).

Doutrina anti-intervencionista
O restauro deve ter como alvo o restabelecimento de uma unidade potencial da obra, desde 

que isto seja possível, sem que se cometa um falso artístico e sem cancelar os sinais da 
passagem do tempo. Historicamente é legítima a conservação dos acréscimos, enquanto a 

remoção, quando justificada, deve ser feita de modo a deixar traços de si mesma sobre a obra. 
A reconstituição é diferente do acréscimo. A falsificação se funda no juízo cópia, produção ou 
reprodução semelhante de um objeto segundo o estilo de um determinado período histórico 

ou personalidade artística, com o objetivo de documentação.

Cesare Brandi (1906 –1988)

Camillo Boito (1834 –1914)



EXEMPLOS DE RESTAUROS

ANTES DEPOIS PAPEL JAPONÊS



EXEMPLOS DE RESTAUROS

ANTES DEPOIS



Normas, diretrizes, recomendações e legislações1.3
1.3.1  Decreto 22.928 de 12 de julho de 1933 – Ouro Preto Monumento Nacional

Art. 1º Fica erigida em Monumento Nacional a Cidade de Ouro Preto, sem ônus para a União
Federal e dentro do que determina a legislação vigente.
Art. 2º Os monumentos ligados à Historia Pátria, bem como as obras de arte, que constituem o
patrimônio histórico e artístico da Cidade de Ouro Preto, ficam entregues à vigilância e guarda
do Governo do Estado de Minas Gerais e da Municipalidade de Ouro Preto, dentro da orbita
governamental de cada um.
(…)

Art. 3º Os monumentos de arte religiosa, mediante acordos que forem firmados entre as
autoridades eclesiásticas e o governo do Estado de Minas e a Municipalidade de Ouro Preto,
poderão ser por estes mantidos em estado de conservação e assim incorporados ao
patrimônio artístico e histórico do Monumento Nacional erigido pelo presente decreto.



Normas, diretrizes, recomendações e legislações1.3

1.3.2 Constituição Federal de 1934, especificamente, nos artigos 10 (inciso III) e 148: 
Art 10 - Compete concorrentemente à União e aos Estados:
(...)
III - proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo
impedir a evasão de obras de arte; (...).
Art 148 - Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o desenvolvimento
das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse
histórico e o patrimônio artístico do País, bem como prestar assistência ao trabalhador
intelectual.



Normas, diretrizes, recomendações e legislações1.3
1.3.3 Lei 378, de 13 de janeiro de 1937, especificamente, o artigo 46:
Art. 46.- Fica creado o Serviço do Patrimonio Historico e Artístico Nacional, com a
finalidade de promover, em todo o Paiz e de modo permanente, o tombamento, a
conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimonio historico e artístico
nacional.

1.3.4 Constituição Federal de 1937, especificamente, o artigo 134: 

Art 134 - Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens

ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos

cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles

cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional.



Normas, diretrizes, recomendações e legislações1.3
1.3.5 Decreto-lei 25/37 (Define o patrimônio nacional pela excepcionalidade e pela monumentalidade, e
organiza o tombamento como instrumento legal de proteção do patrimônio de interesse nacional)

CAPÍTULO I - DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis
existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico.
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio
histórico ou artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros
do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. [...].
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os
monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição
notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pelo indústria humana (…)



Normas, diretrizes, recomendações e legislações1.3
Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro Livros do Tombo,

nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta lei, a saber:

1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas pertencentes às

categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as

mencionadas no § 2º do citado art. 1º.

2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica;

3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira;

4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na categoria das artes
aplicadas, nacionais ou estrangeiras.



1.3     Normas, diretrizes, recomendações e legislações

13.6 Carta de Veneza 1964
DEFINIÇÕES
Art.1 - O conceito de monumento histórico engloba, não só as criações arquitetônicas
isoladamente, mas também os sítios, urbanos ou rurais, nos quais sejam patentes os testemunhos de
uma civilização particular, de uma fase significativa da evolução ou do progresso, ou algum
acontecimento histórico. Este conceito é aplicável, quer às grandes criações, quer às realizações
mais modestas que tenham adquirido significado cultural com o passar do tempo.

(…)
Exemplo o Parque do Museu Mariano Procópio
CONSERVAÇÃO
Art.5 - A conservação dos monumentos é sempre facilitada pela sua utilização para fins sociais úteis.
Esta utilização, embora desejável, não deve alterar a disposição ou a decoração dos edifícios. É
apenas dentro destes limites que as modificações que seja necessário efetuar poderão ser admitidas.
(…)
Exemplo o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas e Biblioteca Municipal



EXEMPLOS

Parque do Museu Mariano 
Procópio

Centro Cultural Bernardo 
Mascarenhas e Biblioteca 

Municipal



1.3 Normas, diretrizes, recomendações e legislações

1.3.7 Normas do Quito 1967

As Normas de Quito foram elaboradas em Quito, no Equador, para tratar da conservação e
utilização dos monumentos e lugares de interesse histórico e artístico. Foi recomendado que
os projetos de valorização de bens fossem parte integrante dos planos de desenvolvimento
nacional, sendo tal ação responsabilidade do governo. A difusão dos conhecimentos acerca dos
bens culturais objetiva eficiência na preservação e, ainda, como produtos a serem explorados,
assim como a legislação adequada ou disposições governamentais para o interesse público. O
documento ainda relatou a importância da coordenação de projetos por instituto idôneo,
contando com equipe técnica (IPHAN – Normas de Quito, 1967).



1.3 Normas, diretrizes, recomendações e legislações

1.3.8 Compromisso de Brasília 1970

O Encontro de Governadores para Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico
e Natural do Brasil resultou neste documento que foi baseado na necessidade de cuidados com
o patrimônio cultural brasileiro, e recomenda a criação de órgãos estaduais ou municipais
onde ainda não houver, todos ligados aos Conselhos Estaduais de Cultura e ao DPHAN. Quanto
ao plano de proteção da natureza, é importante a criação de legislação e serviços estaduais
articulados com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.

Foi discutida a carência de mão de obra especializada em níveis superiores, médio e artesanal,
criando programas de formação de arquitetos restauradores, conservadores de pintura,
escultura e documentos, arquivistas e museólogos de várias especialidades.

Obs: Em Juiz de Fora temos o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural
(COMPPAC) e a (DIPAC) Divisão de Patrimônio Cultural



1.3 Normas, diretrizes, recomendações e legislações

1.3.9 Compromisso de Salvador 1971

II Encontro de Governadores para Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e
Natural do Brasil com o objetivo de reafirmar os itens do Compromisso de Brasília e propor novas
ideias, resultando o Compromisso Salvador.

Fez parte deste documento a recomendação de criação do Ministério da Cultura e Secretarias,
elaboração de legislação para aumentar o conceito de visibilidade do bem tombado e proteção
mais eficiente. O fomento da indústria do turismo também foi pauta do Compromisso, marcando o
estímulo à implantação de turismo visando a preservação e valorização dos monumentos
naturais.

- Programa de Cidades Históricas (PCH)



1.3  Normas, diretrizes, recomendações e legislações

1.3.10 Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural em 1972

Art. 1º

Para fins da presente Convenção serão considerados como património cultural:
Os monumentos. – Obras arquitectónicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos
de estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor
universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência;

Os conjuntos. – Grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitectura,
unidade ou integração na paisagem têm valor universal excepcional do ponto de vista da história,
da arte ou da ciência;

Os locais de interesse. – Obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as
zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor universal excepcional do
ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico.



1.3 Normas, diretrizes, recomendações e legislações

Artigo 5º

A fim de assegurar proteção e conservação eficazes e valorizar de forma ativa o

patrimônio cultural e natural situado em seu território e em condições adequadas a

cada país, cada Estado-parte da presente Convenção se empenhará em:

a)adotar uma política geral com vistas a atribuir uma função ao patrimônio cultural e

natural na vida coletiva e integrar sua proteção nos programas de planejamento;

b)instituir no seu território, caso não existam, um ou vários órgãos de proteção,

conservação ou valorização do patrimônio cultural e natural, dotados de pessoal

capacitado e que disponha de meios que lhes permitam desempenhar suas atribuições;



1.3        Normas, diretrizes, recomendações e legislações

c)desenvolver estudos, pesquisas científicas e técnicas e aperfeiçoar os métodos de

intervenção que permitam ao Estado enfrentar os perigos que ameaçam seu

patrimônio cultural ou natural;

d)tomar as medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas e financeiras

cabíveis para identificar, proteger, conservar, valorizar e reabilitar o patrimônio; e

e)fomentar a criação ou o desenvolvimento de centros nacionais ou regionais de

formação em matéria de proteção, conservação ou valorização do patrimônio cultural e

natural e estimular a pesquisa científica nesse campo.

- Criação do “Comitê do Patrimônio Mundial”

- Lista do Patrimônio Mundial em Perigo



1.3 Normas, diretrizes, recomendações e legislações

Art. 2º

Para fins da presente Convenção serão considerados como patrimônio natural:

Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais
formações com valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico;

As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que constituem
habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal excepcional do ponto
de vista da ciência ou da conservação;

Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com valor universal
excepcional do ponto de vista a ciência, conservação ou beleza natural.



Normas, diretrizes, recomendações e legislações1.3
1.3.11 Constituição Federal de 1988 (artigos 30 e 216)

Art. 30. Compete aos Municípios:
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação
fiscalizadora federal e estadual.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações

artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,

paleontológico, ecológico e científico.



Normas, diretrizes, recomendações e legislações1.3
§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento
e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores
culturais.

§ 4ºOs danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências
históricas dos antigos quilombos.



Normas, diretrizes, recomendações e legislações1.3
1.3.12 Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (institui sobre a política nacional de arquivos
públicos e privados, criação do Conarq)

Art. 1º - É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao
desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.

Art. 2º - Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos
produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e
entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como
por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos
documentos.



Normas, diretrizes, recomendações e legislações1.3
Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e
operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e
arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente.

Art. 4º - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de
arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujos sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas.



1.3   Normas, diretrizes, recomendações e legislações

Art. 26. Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, órgão vinculado ao

Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de arquivos, como órgão central de

um Sistema Nacional de Arquivos - SINAR.

§ 1º O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo Diretor-Geral do Arquivo

Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas,

públicas e privadas.

§ 2º A estrutura e funcionamento do conselho criado neste artigo serão estabelecidos

em regulamento.



Normas, diretrizes, recomendações e legislações1.3
1.3.13 Decreto Nº 3.551, de 4 de agosto de 2000 (registro do patrimônio imaterial)
Art. 1º Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem
patrimônio cultural brasileiro.
§ 1º Esse registro se fará em um dos seguintes livros:

I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer
enraizados no cotidiano das comunidades;

II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida
social;

III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;

IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças
e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.



Normas, diretrizes, recomendações e legislações1.3
§ 2º A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade
histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação
da sociedade brasileira.
§ 3º Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de
natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem
nos livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo.

Art. 2º São partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro:
I - o Ministro de Estado da Cultura;

II - instituições vinculadas ao Ministério da Cultura;

III - Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal;

IV - sociedades ou associações civis



2.
COMO 

DESENVOLVER 
AÇÕES DE 

EDUCAÇÃO PARA 
O PATRIMÔNIO?



O que é a 
Educação 

para o  
Patrimônio?

Atentar para o conceito de Patrimônio Cultural, que foi 
sendo modificado ao longo dos anos.

Como a educação para o patrimônio acompanhou essas 
mudanças?

Guia básico de educação 
patrimonial
Maria de Lourdes Parreiras Horta, 
Priscila Farias, Evelina Grunberg e 
Adriane Queiroz Monteiro
Iphan, Brasília; 1ª edição, 1999

Educação patrimonial como 
metodologia. Ações educativas 

baseadas na reprodução da 
informação.



Educação Patrimonial

Denominada por Maria de 
Lourdes P. Horta (1983); 
Foco no patrimônio 
cultural/objeto cultural para 
proporcionar aos indivíduos a 
leitura do mundo que o rodeia; 
O processo crítico se dá a partir 
da contemplação e exploração do 
olhar para conduzir ações 
investigativas; 

TRANSMISSÃO PASSIVA

Promoção de informação sobre o 
patrimônio – conhecimento dado, 
não construído

Educação para o Patrimônio

Denominada por Denise Grispum (2000); 

Foco nos sujeitos do patrimônio e na rede de 
ressignificações que são construídas ao 

longo da vida em comunidade; O processo 

crítico se dá a partir da valorização dos 
saberes individuais e coletivos e das vivências 

dos indivíduos para promover a 

experienciação nos processos educativos.
PRÁTICA TRANSFORMADORA

Construção coletiva de ideias e valores 
Importância dos saberes locais, 

vivencias comunitárias



Educação , 
Patrimônio e 
Preservação

2.1

“(...) processos educativos formais e não formais que tem 
como foco o Patrimônio Cultural, apropriado 

socialmente como recurso para compreensão sócio-
histórica das referências culturais em todas as suas 

manifestações, a fim de colaborar para seu 
reconhecimento, sua valorização e preservação. 

Considera ainda que os processos educativos devem 
primar pela construção coletiva e democrática do 

conhecimento, por meio do diálogo permanente entre 
os agentes culturais e sociais e pela participação 

efetiva das comunidades detentoras e produtoras das 
referências culturais, onde convivem diversas noções 

de patrimônio Cultural.” (IPHAN, 2014, p. 19). Grifos 
nossos. 

Como esse conceito se aplica à realidade à sua 
volta? 



EDUCAÇÃO

PRESERVAÇÃO

PATRIMÔNIO

Processos dinâmicos
Retroalimentam

Caminham juntos

Pensar em uma perspectiva 
micro - local



Território

História Comunidade

Diversidade 
cultural

Cultura 

Memória 

Mediação

processo de 
desenvolvimento e 

aprendizagem humana, 
como incorporação da 

cultura, como domínio de 
modos culturais de agir, 
pensar, de se relacionar 
com outros e consigo 

mesmo.

Conteúdos basilares que 
devem permear os 

processos de mediação 
Identidade 

cultural 
Desenvolvimento 

sustentável



Intervenções 
(educativa/cultural/artística) 

Seminários, fóruns, debates, 
consultas públicas, rodas de 

conversas ou similares 

Projetos temáticos com foco 
no patrimônio cultural local 

Inventário participativo 

Formações e sensibilizações 

Propostas de ações 
de Educação 

Propostas de ações 
de Difusão 

Material didático, lúdico, midiático, 
gráfico e afins de Educação para o 
Patrimônio Cultural, como jogos, 

livretos, cartilhas de Educação para o 
Patrimônio, HQs e afins 

Materiais de caráter promocional 
diversos voltados para o Patrimônio 

Cultural, como calendários, jogos, 
postais, filmes, panfletos educativos e 

afins 

Publicações de pesquisa e intercâmbio 
de conhecimento referentes à

preservação do Patrimônio Cultural, 
como livros, revistas, periódicos e afins 



A
Ç
Õ

ES ED
U

C
A

TIV
A

S
Possibilidades de 
ações educativas

O QUE PROPOR?
Público alvo a 
ser contemplado

PARA QUEM?

Objetivo a ser 
alcançado

PORQUE?
Espaços
Territórios

ONDE?
Recursos, 
equipamentos, 
custos

COMO?



O QUE PARA QUEM ONDE PORQUE COMO OBS



Metodologias O que são Perfil do mediador

DPR – Diagnóstico rápido participativo Permite conhecer a realidade local a partir do ponto 
de vista de seus membros 

O mediador deve conhecer a metodologia e saber 

aplicá-la junto aos grupos da comunidade 

Inventário participativo Quando a própria comunidade é envolvida na 
identificação de suas referências culturais 

O mediador deve conhecer a metodologia e saber 

aplicá-la junto aos grupos da comunidade 

Mapas mentais 
Técnica criativa que ajuda a delimitar e desenvolver o 
tema central organizar as ideias, a visualizar 

problemas, enxergar conexões 

O mediador deve conhecer a metodologia e saber 

integrá-la em sua atividades mediadoras 

Mapeamento cultural colaborativo É a cartografia das informações culturais de um lugar, 
elaborada com a comunidade 

O mediador poderá atuar em conjunto com as 
equipes de campo nas atividades práticas de 
mapeamento e registro 

Metodologias ativas de aprendizagem Estratégias de ensino centradas na participação dos 
alunos na construção de suas aprendizagens 

O mediador deve conhecer a metodologias e saber 

integrá-la em suas atividades mediadoras 

Pedagogia griô Busca integrar saberes ancestrais de tradição oral e 
criar vínculos afetivos entre a escola e comunidades 
tradicionais/grupos étnicos 

O mediador deve conhecer a metodologia e saber 

integrá-la em suas atividades mediadoras 



Metodologias O que são Perfil do mediador

Arte Educação Estimula a criatividade e facilita aprendizagens por 

meio das diferentes linguagens artísticas 
O mediador deve possuir aptidões artísticas e 
entender da proposta pedagógica 

Land Art Coloca a natureza como centro dos processos 

artísticos 
O mediador deve ter aptidões e conhecimentos sobre 
arte e natureza na perspectiva da land art

Mediação de leitura Foco na formação de leitores, cria conexões entre o 
livro e o leitor 

O mediador deve conhecer e dominar as técnicas de 
mediações de leitura 

Ludopedagogia A ludicidade é explorada como vetor de 
aprendizagens “aprender brincando” 

Exige conhecimento e domínio do processo 
pedagógico 

Sensibilização de pessoas Promove experiências sensoriais e a mediação se 
desenvolve a partir do aguçamento dos sentidos 

O mediador deve possuir repertórios de dinâmicas, 
oficinas e atividades práticas coletivas de 
sensibilização 

Educomunicação Facilita o diálogo social e a educação por meio do uso 
consciente de tecnologias da informação. 

Além de conhecer o assunto, o mediador deve ter 
domínio de pelo menos uma TIC. Ex. fotografia 

Fonte: ICMS Patrimônio Cultural: diretrizes de proteção, promoção e 
difusão, diretoria de promoção - Iepha/MG, 2020– módulo 6 



O patrimônio é
conteúdo para 
compreensão de 
aspectos comuns 
relacionados a outras 
áreas do 
conhecimento, 
voltando-se à
compreensão da 
realidade. 

O patrimônio é
tratado em 
diferentes 
áreas do 

conhecimento, 
ao mesmo 

tempo. 

INTERDISCIPLINARIDADETRANSVERSALIDADE
O patrimônio como 
elo de 
intercomunicação 
entre as disciplinas do 
currículo dentro de 
uma proposta 
pedagógica multi e 
transdisciplinar, 
evitando a visão 
fragmentada do tema 
na construção e 
organização do 
conhecimento no 
ambiente escolar. 



O Arquivo Nacional, criado em 1838, 
tem por finalidade implementar e 
acompanhar a política nacional de 
arquivos, definida pelo Conselho 
Nacional de Arquivos – CONARQ, por 
meio do tratamento técnico, da 
preservação e da divulgação do 
patrimônio documental do País, 
garantindo pleno acesso à informação, 
visando apoiar as decisões 
governamentais de caráter político-
administrativo, o cidadão na defesa de 
seus direitos e de incentivar a 
produção de conhecimento científico 
e cultural.

Autarquia federal, criada em 1937 
pela Lei n 378, é vinculado ao 

Ministério do Turismo e  
responde pela preservação do 
Patrimônio Cultural Brasileiro.

Protege e promove os bens 
culturais, assegurando sua 

permanência e usufruto para as 
gerações presentes e futuras.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

NACIONAL (IPHAN)

ARQUIVO NACIONAL
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http://www.arquivonacional.gov.br/br/

http://www.arquivonacional.gov.br/br/

http://www.arquivonacional.gov.br/br/




http://portal.iphan.gov.br/



http://portal.iphan.gov.br/publicacoes



http://whttp://www.iepha.mg.gov.br/ww.iepha.

mg.gov.br/

http://www.iepha.mg.gov.br/


https://www.pjf.mg.gov.br/administracao-indireta/funalfa/index.php

https://www.pjf.mg.gov.br/administracao_indireta/funalfa/

https://www.pjf.mg.gov.br/administracao_indireta/funalfa/


Memória 
afetiva e 

lugares de 
memória

2.2 O Patrimônio Cultural não é só o 
legado que é herdado, mas o 

legado que, através de uma seleção 
consciente, um grupo significativo 

da população deseja legar ao 
futuro.



Território

História Comunidade

Diversidade 
cultural

Cultura 

Memória 

Identidade 
cultural 

Desenvolvimento 
sustentável

Patrimônio Cultural

Relações de 

afetividade social

Relações de memória

Formação da 

cidadania

Divulgação de acervos 

e fomento de ações de 

educação

Conhecer e utilizar  

ferramentas e 

dispositivos 

existentes



A  interpretação patrimonial pode ser definida como 
uma estratégia de comunicação-apresentação do 
patrimônio que utiliza um conjunto de técnicas de 
comunicação a fim de facilitar a interação entre o 

patrimônio e a sociedade. 
(MORALES, 2004)



Patrimônio 
documental



Mas e o que é um acervo 
documental?

patrimônio documental
patrimônio arquivístico

patrimônio documental arquivístico
patrimônio arquivístico documental



O programa Memória do 
Mundo, mantido pela 
Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura 
(Unesco), utiliza o termo 
“patrimônio documental” 
para referir-se ao  
patrimônio vinculado aos 
arquivos: conjunto de 
documentos ligados à
história, às tradições, 
costumes culturais e ao 
modo de operação 
administrativo dos 
povos.

Lei Federal No 8.159/1991 (Lei dos 
Arquivos): atribuição de valor 
baseada em critérios e análises 
técnicas – arquivos permanentes 
(valor secundário)

Tombamento (1937)

Declaração de interesse público e 
social (1991/Lei de Arquivos): 
instrumento jurídico destinado aos 
arquivos particulares, tanto de 
pessoas físicas, quanto de pessoas 
jurídicas, através do qual julga-se o 
interesse “histórico”, “cultural”, ou 
para o “desenvolvimento” do país 
presente em determinado conjunto 
de documentos arquivísticos.

Registro no Programa Memória do 
Mundo

Dicionário Brasileiro de 
Terminologia Arquivística, 

utiliza o termo “patrimônio 
arquivístico”, definindo-o 

como conjunto de 
arquivos de valor 

permanente, públicos ou 
privados, existentes no 

âmbito de uma nação, de 
um estado ou de um 

município. (ARQUIVO 
NACIONAL, 2005, p. 130)



Arquivo é o conjunto de documentos 
produzidos e acumulados por uma 
entidade coletiva, pública ou privada, 
pessoa ou família, no desempenho de 
suas atividades, independentemente 
da natureza do suporte; 
Instituição ou serviço que tem por 
finalidade a custódia, o 
processamento técnico, a conservação 
e o acesso a documentos; 
Instalações onde funcionam arquivos; 
Móvel destinado à guarda de 
documentos. 
(Dicionário de Terminologia Arquivística, 
2005, p. 27)

Centros de Documentação e 
Memória são setores ligados 

geralmente a instituições 
públicas que buscam preservar a 

memória desta, a partir da guarda 
de sua documentação e da 

produção de novos documentos 
históricos, como por exemplo, 

depoimentos orais. Além disso, 
são lugares que guardam acervos 

relacionados a história local e 
regional e incentivam a pesquisa.

(CAMARGO, 1999, p.56-59) 

CENTROS DE 
MEMÓRIA
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“Os arquivos públicos existem com a função 
precípua de recolher, custodiar, preservar e 

organizar fundos documentais originados na área 
governamental, transferindo-lhes informações de 
modo a servir ao administrador. Mas, para além 
dessa competência, que justifica e alimenta sua 

criação e desenvolvimento, cumpre-lhe ainda uma 
atividade que, embora secundária, é a que melhor 
pode desenhar os seus contornos sociais dando-

lhe projeção na comunidade, trazendo-lhe a 
necessária dimensão popular e cultural que reforça 
e mantém o seu objetivo primeiro. Trata-se de seus 

serviços editoriais, de difusão cultural e de 
assistência educativa.” (Bellotto, 2006, p. 227).



O patrimônio documental guarda boa parte da história de 
uma região e do país. Ele é um dos que mais sobre a ação 

do tempo e, em muitos casos, não recebe o tratamento 
devido. 

Os arquivos públicos tem a função de receber esta 
documentação e garantir seu acesso à comunidade. 
Estes documentos podem ser públicos ou privados. 
Envolvem desde atas de reuniões políticas, jornais, 

processos judiciais, fotos, etc. 
Eles são fundamentais para a construção da memória e da 
identidade coletiva. Se a arquitetura dá identidade a uma 
cidade, a História ajuda a construir a identidade de seu 

povo.
Memória documental da cidade.

Patrimônio 
Documental





Arquivo 
fotográfico 
Roberto 
Dornelas





1.Para despertar interesse, os intérpretes devem garantir que o 
conteúdo de suas mensagens esteja relacionado à vida daqueles 
que visitam esses espaços. 

2.O objetivo da interpretação vai além da entrega de 
informações, é revelar verdade e significado profundos. 

3. Qualquer apresentação interpretativa, assim como uma obra 
de arte, deve ser concebida como uma história que informe, 
entretenha e ilustre. 

4.O objetivo da mensagem interpretativa é inspirar e provocar as 
pessoas a expandir seus horizontes.

5. A interpretação deve apresentar um tema ou abordagem 
completa e deve ser direcionada ao indivíduo como um todo. 

Princípios 
para a 

interpretação 
do 

patrimônio, 
para o século 

XXI
BECK e CABLE, 2000)

15



6. A interpretação para meninos, meninas, adolescentes e idosos deve 
aplicar abordagens diferentes

7. Todo lugar tem sua história. Os intérpretes podem reviver o passado 
para tornar o presente mais agradável e o futuro mais significativo. 

8. As tecnologias de ponta podem revelar o mundo de maneiras novas e 
interessantes. No entanto, a incorporação dessas tecnologias em 
programas interpretativos deve ser feita com cuidado e cautela. 

9. Aqueles que se dedicam à interpretação devem cuidar da quantidade 
e qualidade das informações a serem apresentadas (em termos de 
seleção e precisão). Bem sintetizada e baseada em boas pesquisas, a 
interpretação terá mais poder do que um ótimo discurso. 

10. Antes de aplicar desenhos na interpretação, o intérprete deve 
conhecer as técnicas básicas de comunicação. Uma interpretação de 
qualidade é baseada nas habilidades e no conhecimento da pessoa que 
a executa, atributos que devem ser continuamente desenvolvidos. 

Princípios 
para a 

interpretação 
do 

patrimônio, 
para o século 

XXI

15



11. Os textos interpretativos devem transmitir o que os leitores gostariam 
de saber, com a autoridade do conhecimento e a humildade e 
responsabilidade que isso implica. 

12. Um programa interpretativo deve ser capaz de obter apoio político, 
financeiro, administrativo e voluntário, independentemente da ajuda 
necessária para que o programa prospere. 

13. A interpretação deve estimular a capacidade das pessoas e incutir um 
desejo de sentir a beleza ao seu redor, elevar o espírito e promover a 
preservação do que é interpretado. 

14. Os intérpretes devem ser capazes de promover atividades 
interpretativas ideais por meio de programas e serviços bem projetados 
e objetivos. 

15. A paixão é o ingrediente indispensável para uma interpretação 
poderosa e eficaz; paixão pela característica que é interpretada e por 
aqueles que passam a ser inspirados por ela. 

Princípios 
para a 

interpretação 
do 

patrimônio, 
para o século 

XXI

15



Objetivos para Pergunta Objetivo específico Observação

Conhecimento O que se quer que as 
pessoas saibam?

Qual informação o 
visitante deverá ser 
capaz de responder

O objetivo deve conter 
a resposta para a 

pergunta central: quais 
fatores influenciaram?

Afetividade O que se quer que as 
pessoas sintam?

Diante da provocação,
qual reação esperar

Outras emoções: 
indignação, surpresa, 

orgulho, ternura, 
pertencimento, 

apropriação, 
empoderamento, etc.

Nova atitude e /ou 
comportamento

O que se quer que as 

pessoas façam?

Que os visitantes 
observem detalhes, 
sejam capazes de 

perceber coisas que 

não percebiam antes

Desenvolver atitudes e 
comportamentos: 
respeito, cuidado, 

admiração, etc.

Quadro referência, adaptado de MORALES (1998)



Importância 
da 

preservação e 
envolvimento 
da população

2.3 É necessário compreender o patrimônio de uma forma 
crítica e não apenas contemplativa. Cabe, portanto, 

ao educador patrimonial, criar possibilidades
para uma construção coletiva do que é patrimônio 

cultural, a partir do diálogo e da negociação, 
sabendo que, nesse processo, necessariamente pode 

haver consensos, dissensos, dilemas e conflitos 
(TOLENTINO, p.45).



Recursos
medição e debate 

crítico
participação ativa 

grupos 
silenciados e 
invisibilizados
promover a 

intersetorialidade, 
estimular a 
participação 

popular

Recursos utilizados:
Publicações, participações em congressos, seminários e afins 

Excursões guiadas, visitação, percursos
Palestras, rodas de conversas

Exposições
Recursos audiovisuais (vídeos, filmes, guias portáteis de som, 

placas, painéis, letreiros)

“ Através da interpretação, a compreensão; através da 
compreensão a apreciação, e através da apreciação, a 

proteção “ 
(TILDEN apud GOODEY e MURTA, 2002, p. 14-15). 
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Como construir abordagens que 
alcancem a participação popular 
e contribua com 
desenvolvimento local 
sustentável abrangendo o 
patrimônio? 

Que princípios 
basilares precisam ser 
considerados? 



Os três aspectos: conhecimento, 
afetividade e nova atitude podem 

ser um ponto de partida para a 
elaboração de novas ações.

Passando por abordagens como 
a mediação ou a interpretação 

patrimonial podemos 
implementar novas ações, 
utilizando ferramentas e 

dispositivos oficiais, por exemplo.



EDUCAÇÃO

PRESERVAÇÃO

PATRIMÔNIO

A importância do Patrimônio Cultural está
na sua capacidade de estimular a memória 
das pessoas historicamente vinculadas à

comunidade, contribuindo para garantir sua 
identidade cultural e melhorar sua 

qualidade de vida.

A preservação desse patrimônio caminha 
ao mesmo passo em que se constrói a 

relação de apropriação, afetividade, 
pertencimento, mediadas por ações 

educativas ativas



3.
AS EXPERIÊNCIAS 

EM EDUCAÇÃO 
PARA O 

PATRIMÔNIO

Centro de 

Conservação da 

Memória UFJF –

Cecom

Arquivo Central 

UFJF



3.
AS EXPERIÊNCIAS 

EM EDUCAÇÃO 
PARA O 

PATRIMÔNIO

Arquivo Central UFJF

Centro de Conservação 
da Memória UFJF -

Cecom



2.3

O que é o Centro de Conservação da Memória da UFJF ?

O CECOM é um órgão suplementar da Universidade Federal de Juiz de Fora ligado

a

Pró-reitoria de Cultura, criado pela resolução Nº 12/2014.

Possui os seguintes objetivos:

• promover, a partir de ações de caráter multidisciplinar, a

preservação da memória social através da realização de oficinas,

canteiros-escola e cursos de extensão que auxiliem na formação

e capacitação de mão-de-obra;

• promover estudos e pesquisas sobre conservação da memória;

• promover eventos acadêmicos na área de conservação da

memória;

• coletar e custodiar documentos de qualquer natureza que

possam contribuir para a preservação da memória da sociedade

local, regional ou nacional;

C
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• promover a organização, conservação e divulgação de seu

acervo;

• colaborar com outros órgãos da UFJF em atividades ligadas à

conservação da memória;

• colaborar nos programas de pesquisa e extensão da UFJF afins

ou nas áreas de seus objetivos;

• desenvolver programas de publicações de caráter científico, bem

como de resultados dos projetos desenvolvidos pelo CECOM;

• definir e desenvolver uma política de recolhimento de acervos de

interesse para a memória da sociedade, gerados fora do contexto

institucional da UFJF;

• promover a organização, conservação e divulgação de seu

acervo.
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● O corpo de trabalho do Centro de Conservação da Memória da UFJF 

é composto por: 

● Diretor:  Prof. Dr. Marcos Olender .

● Coordenador de acervos :Prof. Dr. Rodrigo Christofoletti.

- Três técnicos administrativos

- Três terceirizados

- 8 bolsistas + voluntários e estagiários
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Sede do CECOM – desde 2016



FUNDO 
DCE

Projeto “50 anos do Diretório Central dos
Estudantes da UFJF:

- Organização do acervo histórico
documental” – 2011

Projeto “História da UFJF” - 2012
- preservação da memória desta

instituição;
- organização dos documentos do DCE-

UFJF.
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FJF
Realização de entrevistas

com:

- (ex) professores

- (ex) alunos

- (ex) funcionários

- Recebimento de outros

acervos como os doados

pelo Sr. Luiz Carlos e o

ex reitor René Mattos.

. Hoje o acervo 

conta com 118 

caixas arquivo

Montagem de 

fotos 

realizada a 

partir de fotos 

produzidas 

em diversos 

momentos do 

DCE. 



Exemplos de 

documentos 

do Fundo 

DCE.



FUNDO 
PANTALEONE ARCURI

Projeto Organização do Acervo da Pantaleone Arcuri
O projeto consiste em inventariar, higienizar e organizar o acervo da Companhia
Pantaleone Arcuri doado pela profa. Alice Arcuri .

• A companhia Construtora Pantaleone Arcuri foi fundada em 1895
• por Pantaleone Arcuri e Pedro Timponi, com o nome de Pantaleone Arcuri e

Timponi.
• Em 1898, Timponi desligou-se da firma dando lugar à Antônio Spinelli.
• Destacou-se por suas oficinas onde produzia-se carroças, telhas de amianto,

janelas, ladrilho hidráulico entre outros.



FUNDO 
PANTALEONE ARCURI

• A sede da firma foi construída em 1923 sendo responsável
pelo projeto o arquiteto Rafael Arcuri.

• A Companhia Pantaleone Arcuri executou inúmeras obras
em Juiz de Fora, como:
- o Cine-Theatro Central (1929),
- os edifícios da Associação Comercial (1896),
- Escola Normal (1930) e
- Castelinho da Cemig (1980).



Antiga Sede da Companhia 

Pantaleone Arcuri

Atual Associação Municipal de 

Apoio Comunitário (AMAC)
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Como 

está no 

momento

Como 

chego

u



Parte do Fundo 

Pantaleone 

Arcuri 

(administrativo)

Fichas de

funcionários.



Parte do Fundo 

Pantaleone 

Arcuri 

(administrativo)

Livro de movimento mensal, 

diário de lançamento. 



Parte da 

Coleção de 

fotos pessoais 

do Arthur Arcuri

Álbum de formatura, 

Escola de Engenharia 

da Universidade do 

Brasil em 1937.
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- Evento acadêmico e cultural

- Temática relacionada a memória e cultura de resistência

- 3 edições em 2019
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Evento realizado no dia 29/05/2019 

com uma aula pública  da professora 

Christina Ferraz Musse e 

apresentação do “O Fusca Voador”
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Evento realizado no dia 18/06/2019 

com uma aula pública  do 

professor Zwinglio Mota Dias( ICH-

UFJF)
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Evento realizado no dia 31/07/2019 com 

uma roda de conversa com os 

integrantes do Coletivo Vozes da Rua e 

apresentação da MC Laura Conceição.



OFICINA

• A oficina ocorreu em 06/11/2019
• Alunos da disciplinas de Patrimônio Histórico III
• Parte teórica sobre o CECOM e os acervos documentais
• Parte prática com os acervos. Identificação de dados nos documentos

Segue a baixo um exemplo de atividade realizada pelos alunos de Patrimônio Histórico  
III.

. 



OFICINA

. 



CURSO

• O Curso Introdução à Metodologia de Tratamento de Arquivos foi ministrado pelo Prof. Me. 

Galba Ribeiro Di Mambro. 

• O curso ocorreu nos dias 06 e 10/09/2019

O curso teve por objetivos: 

• Difundir conceitos básicos na área de Arquivologia, referentes ao tratamento dos 

documentos arquivísticos nas três fases do seu ciclo de vida. 

• Apresentar os conceitos e procedimentos metodológicos utilizados na gestão documental. 

• Analisar os conceitos e procedimentos metodológicos utilizados.

• Público alvo o quadro de funcionários do CECOM e do Museu Dinâmico de Ciência e 

Tecnologia e outras instituições e setores públicos de Juiz de Fora.



2.3

CECOM NA QUARENTENA:
• programações online nas redes sociais: Memórias do

CECOM; Patrimônios de Juiz de Fora; Conhecendo o

acervo do CECOM; UFJF, lugar de memórias; Histórias do

CECOM; Histórias da UFJF e Pensando em Patrimônio

• Lives "Conversês do CECOM"

- o primeiro Conversê do CECOM o tema abordado foi:

Quem estamos homenageando?

- o segundo Conversê será no dia 27/08 com o tema: O que

estamos preservando? Com Marcos Olender,

Sônia Rampim, Giovana Castro e

mediação de Rodrigo Christofoletti.

C
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2.3

Conhecendo um pouco mais sobre o Centro de Conservação da 
Memória - UFJF acesse:

Primeiro Memoriarte | CECOM
https:// https://youtu.be/zFZtNrhiYh0

O CECOM na gestão e preservação da memória e do patrimônio 
daregião

https:// https://youtu.be/bebgZwZpHI4

C
EC

O
M

https://www.youtube.com/channel/UCK6I1SQtkEo9vq9OURzXKBw
https:///


1968

1971

1988

Foto: Thiago Andrade/ UFJF
2014Fotos 1968, 1971, 1988 Arquivo Roberto Dornelas 

Acervo Arquivo Central UFJF
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Arquivo 
Central UFJF

Instituído pela Resolução n⁰ 15 de 31 de 
maio de 2011 
Órgão suplementar vinculado à Reitoria
Substituiu o antigo Arquivo Histórico
Coordenação do Sistema de Arquivos, 
Coordenação de Preservação, 
Coordenação de Arquivos 
Intermediários e Coordenação de 
Arquivos Permanentes, 
Centro de Memória Institucional e do 
Centro de Memória Social. 

https://www2.ufjf.br/arquivocentral/

https://www2.ufjf.br/arquivocentral/


https://www.ufjf.br/arquivocentral

Divulgação do acervo e 
atividades desenvolvidas

Acesso à informação



https://www.ufjf.br/arquivocentral

Divulgação do acervo e 
atividades desenvolvidas

Acesso à informação



https://www.ufjf.br/arquivocentral

Divulgação do acervo e 
atividades desenvolvidas

Acesso à informação



Organização
Implementação de 
política de gestão

documental

Atitude Ativa: análise e 
avaliação da produção
documental, a partir da 

legislação, princípios
técnicos arquivísticos e 
critérios que orientam a 

constituição dos 
arquivos permanentes.



Preservação
Conjunto de medidas de 
preservação visando a 

manutenção da integridade
documental por longo

período:

Higienização
Acondicionamento

Reformatação e 
transcrições

Monitoramento ambiental
Controle de pragas



https://www.ufjf.br/arquivocentral

Divulgação do acervo e 
atividades desenvolvidas

Acesso à informação

Acesso à informação
Promoção da 

Administração Pública 
transparente e 
responsável;

Participação estratégica 
na construção da 

sociedade democrática;
Lei de acesso à

informação: Lei nº
12527/2011 – direito 

constitucional ao acesso 
ao documento em 

qualquer estágio de sua 
produção.



https://www.ufjf.br/arquivocentral

Divulgação do acervo e 
atividades desenvolvidas

Acesso à informação

Projetos de Treinamento 

Profissional

Processamento Técnico do 

Acervo Arquivo Histórico e Acervo 

Permanente Institucional

Preservação dos acervos do 

Arquivo Central/UFJF

Organização de Arquivo

Conservação do Assentamento 

Funcional Digital 

Gestão de Documentos

20 bolsistas



https://www.ufjf.br/arquivocentral

Divulgação do acervo e 
atividades desenvolvidas

Acesso à informação







Minicursos e oficinas práticas e 

periódicas, envolvendo alunos e 

bolsistas oriundos de cursos de 

graduação da UFJF.







Barão e Baronesa de Juiz de Fora



Delfim Moreira não é apenas o nome de uma 
rua e uma escola da nossa cidade!



Acervo documental em suportes diferentes





https://www2.ufjf.br/arquivocentral/wp-

content/uploads/sites/135/2020/06/CONSERVACAO-

E-COVID-19-2-edi%C3%A7%C3%A3o.pdf

https://www2.ufjf.br/arquivocentral/wp-content/uploads/sites/135/2020/06/CONSERVACAO-E-COVID-19-2-edi%C3%A7%C3%A3o.pdf


Após assistir ao vídeo, reflita :

Que  sentimentos o vídeo desperta em você?
O que mais chamou atenção?
Que elementos trouxeram curiosidade?

Há algum ponto de identificação?

Que referências culturais  caracterizam Documentos Históricos, patrimônio do povo? 
Faça um levantamento de elementos que, em sua opinião, caracterizam o patrimônio 
cultural ali presente

Com base na experiência, desenvolva uma proposta de mediação.
Procure, em sua cidade,:

Há um Arquivo Municipal, Centro de Memória ou Centro de documentação?
Se houver, qual é o documento mais antigo? Qual o acervo? Sobre qual assunto ele 
trata? Conta a história da cidade? Suas ruas, construções, festas e comemorações? Que 
informações você consegue identificar? Estão acessíveis?

Crie  um roteiro de mediação para um grupo específico (seus alunos, os professores de 
sua escola, o grupo do movimento social do bairro,)

Elabore um relatório de desenvolvimento de ação educativa para o patrimônio cultural:
Ementa (justificativa e objetivos)

Nome e qualificação do profissional responsável
Público alvo
Data e duração
Análise crítica do desenvolvimento da ação, descrevendo as etapas e a atuação dos 
participantes

Registro fotográfico da ação.

EX
ER

C
ÍC

IO

Assista ao vídeo:
Documentos Históricos, patrimônio do Povo = 
João Pessoa 434 ANOS

https://www.youtube.com/watch?v=ULUMON
OMPwI&list=RDCMUCyqHJyftZwZ-
JN982EYM32A&index=1



Andreia de Freitas Rodrigues

Arlene Xavier Santos Costa

Arsênia Aparecida Pires de Resende Carvalho

Carolina Martins Saporetti

Marcélia Guimarães Paiva

Mariana Cunha de Faria

Priscila de Oliveira Dias Couto
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Obrigada!!!
Contato:

carolinamartinssaporetti@gmail.com

Carolina Martins Saporetti

Doutoranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Mestra em História (2017). Graduada em Licenciatura e Bacharelado em
História com ênfase em patrimônio histórico pela mesma instituição. Possui
Pós Graduação Lato Sensu em Arquivologia pela FAVENI. Membra do LAPA
(Laboratório de Patrimônios Culturais) da UFJF e integrante do grupo de
pesquisa Cnpq - Patrimônio e Relações Internacionais. Atualmente exerce a
função de curadora no Centro de Conservação da Memória da Universidade
Federal de Juiz de Fora (CECOM-UFJF). Possui experiência em conservação de
acervos documentais.
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mailto:carolinamartinssaporetti@gmail.com


Obrigada!!!

Contato:

andreia.rodrigues@ufjf.edu.br

Andréia de Freitas Rodrigues

Doutora em História da Arte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2018). Mestre
em História (2009), graduada em Artes (2005) e Farmácia e Bioquímica (1992) pela
Universidade Federal de Juiz de Fora. Coordenadora do Laboratório de Pesquisa em
História e Arquivologia (LaphArq), grupo de pesquisa Cnpq. Desenvolve trabalhos na linha
de pesquisa Arquivo e patrimônio documental: informação, memória e cidadania. É
Conservadora-restauradora do Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora,
atuando em preservação de bens documentais..
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mailto:andreia.rodrigues@ufjf.edu.br


#arqcentral_ufjf

@arcentralufjf

(32) 3214-4161
Avenida Rio Branco, 3460 

Juiz de Fora
arqcentral@ufjf.edu.br

LaphArq
Laboratório de pesquisa em História e 

Arquivologia

OBRIGADA!
ARQUIVO CENTRAL 

UFJF

Andreia de Freitas Rodrigues
andreia.rodrigues@ufjf.edu.br
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LAPA - Laboratório de Patrimônios Culturais
https://www.ufjf.br/lapa/
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https://www2.ufjf.br/arquivocentral/
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