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TÍTULO:  “MEU  PASSADO  É  MEU  FUTURO”:  PROJETO  DE  INCLUSÃO 

CULTURAL  NA PERIFERIA.

INTRODUÇÃO (1 PAG)

O direito à memória é importante para que a comunidade cultive sua própria identidade 

cultural.  Porém,  a  escassez  de documentos  históricos  dificulta  o  acesso do cidadão ao 

universo de informações  para o entendimento  de sua história,  cultura e  identidade.  Os 

documentos são patrimônio público e servem à construção e à preservação da memória do 

governo e da sociedade em geral. O único patrimônio artístico, histórico e cultural que uma 

periferia possui, são os seus documentos, a sua arte e tradições. A periferia não possui 

casarios  antigos,  parques  arqueológicos,  ruínas.  Então  temos  que  cuidar  do patrimônio 

imaterial da periferia, através da educação patrimonial, preservando a identidade cultural 

na comunidade com a valorização das práticas comunitárias, a união de indivíduos em prol 

de melhorias em suas  condições  de  vida  e  o  reconhecimento  que  estes  indivíduos 

passariam  a  ter  de  si mesmos  enquanto  sujeitos da história.

Este projeto visa estabelecer a inclusão cultural do “município” conhecido como Região 5, 

em  Vila  Velha,  elaborando  um  diagnóstico  do  patrimônio  imaterial  existente  para 

formação de um centro cultural. A escolha do bairro “Terra Vermelha” como estudo, foi 

motivada  pela  vivência  pessoal  em  bairro  periférico  e  pela  visão  de  um  afastamento 

cultural  dos  grandes  centros,  transformando  essa  peculiaridade  sobre  o  bairro  para  a 

sociedade,  como  espaço  importante  para  o  desenvolvimento  da  cidadania  e  inclusão 

cultural  de  seus  moradores.  A  realidade  vivida  pelos  estudantes  do  bairro  e  sua 

aproximação com questões culturais como o cuidado com os seus documentos históricos 

para preservação da identidade local e cidadania, é inexistente, tendo que se dirigirem `a 

outros locais para aprendizagem sobre Patrimônio. 



Numa pesquisa realizada na comunidade em 2009 para a disciplina História e Memória do 

curso de Arquivologia, foi verificado que a população local não sabe ao certo como e por 

que o bairro se formou, não conhece suas peculiaridades e é visto como mais um bairro 

sem história e marginalizado, como a maioria  dos bairros periféricos.  Acreditam que a 

cultura  não está  ao alcance  da comunidade:  que o patrimônio  cultural  está  dentro  dos 

museus e nas cidades antigas.

Ao contrário da visão que alguns têm do Patrimônio,  referindo-se à objetos de museus 

como coisas velhas e estagnadas, o contato com o Patrimônio Cultural deve ser dinâmico e 

transformador,  pois  esses  registros culturais  nos propiciam um momento  de reflexão e 

crítica que ajuda a nos localizar no grupo cultural a que pertencemos e a conhecer outras 

expressões culturais,  cujas  semelhanças  complementam e cujos contrastes  dão forma à 

nossa cultura.

As cidades são tanto fruto do passado como projeto de futuro. A periferia foi constituída 

nas  encostas  e  afastada  dos  grandes  centros,  de  propriedade  pública  ou  privada,  com 

documentação  patrimonial  falha,  sendo  ocupada  através  de  invasões  ou  loteamentos 

clandestinos,  constituindo-se  problemas,  mas  também  é  rico  em  alternativas  e 

possibilidades criativas e o desejo de legalização dos terrenos é uma forma de querer a 

inclusão como cidadão. 

O  projeto  consiste  na  mobilização  da  comunidade  em  torno  da  história  local,  na 

valorização de aspectos do cotidiano e do patrimônio cultural da comunidade, além de dar 

ênfase à memória e a educação patrimonial como uma forma de exercício da cidadania. 

Esse projeto deverá contar com a participação de professores e alunos dos colégios locais, 

podendo identificar e analisar as representações artísticas dos alunos sobre tempo, passado 

e história.

 Durante o trabalho com conceitos históricos relativos ao passado da comunidade local, 

tendo  como  referência  o  patrimônio  imaterial  como:  a  história  oral  do  bairro  e  seus 

personagens,  a  história  da  paróquia  e  da  escola  do  bairro,  torna-se  mais  fácil  inserir 

também os familiares como cidadãos que fazem parte da memória social. A hipótese é que 

o patrimônio cultural, como portador de sentidos diversos: históricos, artísticos, políticos, 



culturais e sociais, potencialize a construção do conhecimento e a valorização da própria 

cultura.

Os  projetos  de  promoção  da  memória  e  história  local  em  comunidades  objetivam 

identificar os acervos existentes e mobilizar a comunidade para a sua preservação, bem 

como produzir fontes por meio da história oral que complementem os registros existentes e 

envolvam a comunidade na construção da história e identidade locais à  participação  da 

comunidade  no  desenvolvimento  do  projeto,  bem  como  a apresentação  dos  resultados 

finais  do  trabalho  à  comunidade. Parte desse descaso vem sendo justificado pela falta de 

recursos  financeiros  destinados  à  área  cultural  e  patrimonial  pelo  estado,  em todos  os 

níveis (federal, estadual e municipal), aos projetos da periferia, diante da urgência de tratar 

do  patrimônio  arquitetônico  e  artístico,  apenas  nos  grandes  centros.  A  realização  de 

projetos de memória e história, contribuem para a transformação da sociedade e o exercício 

da cidadania a partir do reconhecimento do valor de cada um na construção da cultura local 

e  da  necessidade  de  encontrar  meios  para  a preservação e para o acesso ao patrimônio 

artístico e cultural.

A  consciência  da  importância  de  um  bem  cultural  é  condição  primordial  para  a  sua 

preservação e conservação. A partir dessa consciência, cada indivíduo pode e deve praticar 

sua parcela de responsabilidade sobre um patrimônio cultural que é de todos.

O Projeto será implantado dentro do bairro de Terra Vermelha, uma das comunidades da 

Região 5, que faz parte do município de Vila Velha.

JUSTIFICATIVA (1 PAG)

COMO  O  ESTUDO  DO  PATRIMÔNIO  CULTURAL  PODE  AJUDAR  A 

COMUNIDADE:

_ Afirmar a cultura como fator de inclusão social e de desenvolvimento local e regional, 

promovendo a cidadania cultural e a auto-estima do cidadão da periferia:

●  a utilização de espaços comunitários e programas para jovens e para a terceira idade.

_Promover o empreendedorismo  cultural  e  o  desenvolvimento econômico na área da 

cultura:



● as feiras livres, o artesanato e os programas de cursos para a comunidade para geração de 

renda.

_Implantação de gestão estratégica, aberta a parcerias  e  focada  na qualidade de seus 

produtos e serviços:

● a implantação do Banco Terra, a criação da moeda local, a Rádio Poste.

AONDE SE SITUA O PATRIMÔNIO E A CULTURA NA PERIFERIA:

•  Arquivo e biblioteca- os documentos como cidadania, a leitura.

•  Serviços religiosos – os documentos presentes nas instituições religiosas, os projetos.

•  Artesanato : Escola Aberta, centro comunitário.

•MARCOS LEGAIS:

Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988

Titulo VII

DA ORDEM SOCIAL

Capitulo III, Seção I

Da Educação

Art.  216.  Constituem  Patrimônio  Cultural  brasileiro  os  bens  de  natureza  material  e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 

a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem:

...

IV  –  as  obras,  objetos,  documentos,  edificações  e  demais  espaços  destinados  às 

manifestações artístico-culturais.

Desde a criação de um Programa Nacional do Patrimônio Imaterial em 2000, as ações na 

área do patrimônio cultural baseiam-se em cinco diretrizes seguidas pelo seu Departamento 

do Patrimônio Imaterial – DPI do IPHAN, criado pelo decreto número 5.040 de 7 de abril 

de 2004: 



1. 1)     O reconhecimento da diversidade étnica do país;  

2. 2)     A descentralização das ações institucionais para regiões historicamente pouco 

atendidas pela ação estatal;  

3. 3)      A ampliação do uso social dos bens culturais e a democratização do acesso aos 

benefícios gerados pelo seu reconhecimento como patrimônio;  

4.  4)      A  sustentabilidade  das  ações  de  preservação  por  meio  da  promoção  do 

desenvolvimento  social  e  econômico  das  comunidades  portadoras  e  mantenedoras  do 

patrimônio;  

5. 5)     A defesa dos bens culturais em situação de risco e dos direitos relacionados às 

expressões reconhecidas como patrimônio cultural.  

 

•  PONTOS MOTIVADORES:

-Valorizar e democratizar o acesso aos bens públicos

_Cidadania: Identidade cultural

_Memória:  a escassez de documentação histórica para o desenvolvimento de identidade 

local de bairros periféricos, apontam para uma perda da identidade e de sua história em 

relação aos moradores e à sociedade.

_ contribuir para mudar a  visão  distorcida de cultura que  predomina  na periferia através 

da educação patrimonial.

_ valor dos arquivos escolares e religiosos, bem como documentos pessoais e fotos, como 

assegurador  de  direitos  do  cidadão  e  como  fator  cultural  relevante  na  construção  da 

identidade local.

_ a  propagação  de noções de educação patrimonial  e cidadania para adolescentes  nas 

escolas públicas da periferia.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

●metodologias de execução: elaboração do projeto; análise de viabilização; captação de 

recursos financeiros; programação; execução; prestação de contas; avaliação qualitativa.

_ método antropológico da observação participante



Pesquisa  para  investigar  aspectos  da  aprendizagem  educação  patrimonial  a  partir  do 

trabalho com alunos e professores de história, quais locais da comunidade se aprende sobre 

patrimônio e cultura.

_ Os procedimentos metodológicos  fundamentam-se na interdisciplinaridade  das  áreas 

de   História  (Patrimônio  Histórico),   Arte  (Patrimônio  artístico)  e   Arquivologia 

(Patrimônio documental).

_Pesquisa empírica realizada com alunos de uma escola municipal  durante as aulas de 

história,  observando a análise  e descrição que as crianças  atribuíram a conceitos  sobre 

Patrimônio (informações históricas, artísticas e culturais):

1. o patrimônio documental de uma comunidade: a escola e a igreja.

2. aprendizagem através do patrimônio: história oral, fotografias.

3.A máquina do tempo: a História, a memória e o patrimônio – a criação do bairro.

4. Transformando o Patrimônio em arte (vice-versa): o artesanato como fonte de renda.

5. Criação da Revista digital ou blog da comunidade: Espalhando a notícia.

PARTE 1

●Memória  e  Identidade:  Educação patrimonial  –  a  visão dos  estudantes  e  comunidade 

sobre o valor de seu patrimônio e sua cultura. 

●Realização de um diagnóstico da situação documental em escolas e igrejas..

PARTE 2

●O lugar,  a  história  Oral  –  situação  geográfica  (um município  dentro  do  município): 

aspectos   físicos,   formação   e   origem   da   população   local   e   características 

sociopolíticas; aspectos  da  trajetória  de  vida  da comunidade.

●as expectativas das pessoas quanto à possibilidade de se  trabalhar com a história da 

comunidade.

●formação de “agentes de memória” - coleta de material para pesquisa, a  preservação  e  a 

divulgação  do  patrimônio documental da  localidade: feito o estudo preliminar sobre a 

história da localidade, a partir da bibliografia existente, busca-se a  identificação de  fontes 

documentais nos órgãos e entidades  no  município,  com  visitas  a  Prefeitura,  Biblioteca,  

Cartório,   Igrejas,   Associações,  entre  outros.  Em   seguida,   são   realizadas  visitas 



domiciliares com a identificação  de  pessoas-chave  para  a  realização  de  entrevistas  que 

articulam  a  história  de vida  com  a  história  local.

PARTE 3

●Patrimônio  cultural:  O  acervo  em  questão:  elementos  próprios  da  construção  de 

identidades  sociais: documentos, fotos e oralidade.

●Levantamento:  os colégios,  as  igrejas,  centros  comunitários,  cooperativas,  bibliotecas, 

programas, cursos, atividades sociais e esportivas, jornal local, rádio comunitária.

_ levantamento da documentação sobre a formação e desenvolvimento do bairro: arquivo 

da prefeitura, origem da população local, distribuição das terras, investimentos.

_Entrevista com os moradores mais antigos: Implantação de Oficinas de História Oral para 

o recolhimento da memória oral.

_Arrecadação  de  fotografias  no  começo  da  construção  do  bairro,  entrevista  com  os 

primeiros moradores.

PARTE 4

_ Um dos produtos finais  dos trabalhos realizados poderá ser a construção de um blog 

sobre o projeto ou de uma revista feita pelos próprios alunos. 

_Outro produto será uma exposição de documentos históricos e fotografias.

● definir o tema da exposição, elaborar o roteiro da  montagem  e  identificar  o  acervo 

que  poderíamos utilizar.

●  serão apresentados ainda outros produtos criados pela comunidade nas Feiras e Oficinas 

de Arte e Cultura, realizadas ao longo do projeto. Desse modo, pretendemos intensificar a 

participação  da  comunidade  na  vida  da  cidade,  contribuindo  para  a  renovação  do seu 

imaginário  como  cidadão  e  promovendo  um  diálogo  criativo  e  participativo  “entre  o 

passado e o futuro” nas diversas comunidades que formam a Região 5.

●documentar as manifestações culturais, através de fotografias, vídeos ou DVDs digitais.

• RESULTADOS ESPERADOS:

_Educação patrimonial 

_Valorização dos profissionais de documentação e informação

_Socialização do patrimônio cultural e informacional: mediação e acesso.



_Pesquisa  e  difusão  dos  acervos  históricos(escolas),  religiosos  (igrejas)  e  social 

(comunidade)

_Ações articuladas para criação de um Centro de Cultura.( Centros culturais como  espaços 

privilegiados da ação cultural e educação patrimonial)

_ organização de acervos e criação de centro de  memória  demonstrando  o  alcance  e  o  

potencial  da  ação  da  comunidade local  na mudança de postura frente à preservação e ao 

uso dos bens culturais pela comunidade como direito de cidadão e, ao mesmo tempo, como 

responsabilidade de todos.

_ a produção de  fontes  por meio  da  história  oral  que complementam  os  registros 

impressos  existentes.
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