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Resumo  

Este artigo versa sobre a utilização da educação patrimonial como interlocutor entre a 
comunidade, seu território e seu patrimônio cultural, por meio da linguagem audiovisual, 
trabalhando transdisciplinarmente com os diversos temas que se apresentam à prática 
patrimonial, entendendo o sujeito das ações como ser ativo na história que 
constantemente se constrói e reconstrói, podendo integrar e participar da sociedade, 
sendo e difundindo saberes. O texto descreve, ainda, como prática aos conteúdos 
desenvolvidos, o desenrolar do curso de educação patrimonial “Reconhecendo Meu 
Território, Descobrindo Possibilidades”, e os nove curtas-metragens, resultado final do 
referido curso. 
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Abstract 
This article deals with the use of patrimonial education as an interlocutor between the 
community, its territory and its cultural heritage, through the audiovisual language, 
working transdisciplinarily with the various themes that present the patrimonial practice, 
understanding the subject of the actions as being active in the history that is constantly 
being built and rebuilt, being able to integrate and participate in society, being and 
spreading knowledge. The text also describes, as a practice to the content developed, 
the development of the patrimonial education course Recognizing My Territory, 
Discovering Possibilities, and the nine short films, the final result of this course. 
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Introdução 

Trabalhar educação patrimonial2 com uma comunidade, em um museu ou fora 

dele, é sempre um movimento de desvelar conhecimentos construídos por essa 

comunidade no percurso de sua existência e apresentá-los ao repertório cultural 

das gerações atuais, ressignificando-os na criação de novas proposições 

culturais. 

A educação patrimonial (ou museal no seu sentido amplo) é, nessa 

circunstância, uma ferramenta que possibilita trabalhar transdisciplinarmente 

diversos temas, da mesma forma que a vida funciona, interligando 

conhecimentos em diversos contextos e com diversos atores cotidianamente. 

Desta forma, pode parecer redundante falar de educação patrimonial e territórios 

em um museu ou mesmo na comunidade que o acolhe, pois o patrimônio 

sempre se refere a alguém ou a algum grupo e este sempre está em algum local 

ou em trânsito por algum lugar, algum território, mas a ideia é reforçar a 

importância dos referenciais do território e sua gente na prática museal da 

comunidade e do indivíduo. 

O que mantém o museu vivo é sua relação dinâmica e direta com a comunidade 

que o abriga, deixando para trás, uma visão de instituição permanente e 

estática, para passar a ser visto como prática social a serviço da comunidade e 

do seu desenvolvimento. Não é mais possível dizer, dentro da dinâmica cultural 

dos dias atuais, que o museu é apenas um lugar de memória. Ele guarda 

objetos, algumas memórias, mas, ao mesmo tempo, milhares de narrativas, 

tantas quantas o visitante que interage com seu espaço e seu acervo propuser.  

O museu passa a ser um local dentro de um território cultural que dialoga com a 

comunidade por intermédio de seu acervo, seja ele material ou imaterial, por 

meio das mais diversas possibilidades de práticas educativas, dentro e fora do 

                                                           
2 A dimensão educativa dos museus pode ser especificada como a “educação que ocorre em 
espaços não escolares, tais como ‘educação extraescolar’, ‘educação não formal’ [...] até termos 
que se aproximam mais do que é próprio para caracterizar o trabalho com a memória e com o 
patrimônio cultural [...]” (Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, 2018, p. 73), como o cunhado a 
partir dos anos 1980, educação patrimonial. Após a primeira década dos anos 2000, o termo 
educação museal passa a ser utilizado especificando mais o trabalho dentro dos museus, mas 
não deixando de abranger as ações ligadas ao patrimônio em um sentido amplo, fora dos 
museus e junto às comunidades, pois além de “um conjunto de valores, de conceitos, de saberes 
e de práticas que têm como fim o desenvolvimento do visitante [...], atua para uma formação 
crítica e integral dos indivíduos, sua emancipação e atuação consciente na sociedade com o fim 
de transformá-la (Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, 2018, p. 74). 



espaço do museu, no intuito de elucidar e desvelar histórias do grupo cultural e 

de seu território, chegando até a reconfigurá-las quando necessário ou possível. 

Participar do território cultural de uma comunidade, então, abre a possibilidade 

de ser sujeito ativo da história, de constantemente se construir e reconstruir, 

como forma de integrar e participar da sociedade, sendo e difundindo saberes 

desse grupo, uma expertise acumulada e ressignificada pelo tempo na trajetória 

de vida do sujeito, do grupo cultural e do próprio museu.  

Assim, o museu alimenta a sociedade de um território e a sociedade o alimenta, 

um incitando o outro a querer sempre mais conhecimento, não pelo seu simples 

acúmulo, mas pelo prazer de poder entender e dialogar mais com as 

possibilidades que a vida proporciona e o conhecimento expande. 

A utilização da linguagem audiovisual nesse contexto funciona como meio de 

reflexão, pois a prática de “assistir filmes é uma experiência única, pessoal e 

intransferível”, conforme Bottini, que suscita, revela e expressa “parte dos 

sonhos, da memória, da imaginação, do sensível e da subjetividade” (BOTTINI, 

2015, p. 7) do indivíduo. 

O curso Reconhecendo Meu Território, Descobrindo Possibilidades proposto por 

intermédio do Museu da Educação do Distrito Federal (MUDE) ao Fundo de 

Apoio à Cultura do DF (FAC/DF) mapeou, junto à população, quais 

manifestações e locais na comunidade são importantes culturalmente para esse 

grupo social, assim como identificou personagens da história local que compõem 

o cenário cultural da cidade, interligando-os aos pesquisadores — alunos do 

curso — e à cidade, construindo um grande mapa de pertencimento pessoal.  

O curso objetivou demonstrar as possibilidades de auto-reconhecimento que o 

trabalho de educação patrimonial pode oferecer à comunidade, tendo como base 

a sociomuseologia, imprescindível no diálogo Museu/Educação/Sociedade, 

mantendo e reafirmando o vínculo do Museu com a comunidade, de forma a 

afirmar as origens desta população, identificar-se com ela e poder atuar em seus 

próprios espaços de memória. A linguagem audiovisual foi utilizada como 

suporte e fio condutor das narrativas, para o envolvimento dos alunos na 

pesquisa em seu território e o desenvolvimento das atividades pedagógicas 

museais. 



A relação Educação – Patrimônio Cultural – Território  

A prática de preservação do patrimônio cultural por meio da educação 

patrimonial visa à expansão do conhecimento e à apropriação, pela comunidade, 

de seus bens patrimoniais, materiais ou não, como forma de se identificarem, 

além de preservarem e se enxergarem agentes constantes de seu próprio 

crescimento, desenvolvimento e educação. 

As ações executadas por meio dessa educação, a patrimonial, priorizam o 

raciocínio, o fazer, a autonomia de pensar e agir, a experimentação, balizada 

pelo diálogo teoria/prática, e anda junto com a democracia, colocando-se como 

meio para o maior desenvolvimento do indivíduo, protagonistas de sua 

educação, permitindo que seus sentimentos e sensações sejam levados em 

consideração no seu processo educacional, por meio de sua livre 

experimentação e seu envolvimento com o meio que o circunda, adquirindo 

significados para suas ações. Faz-se necessária a compreensão da 

interdependência dinâmica entre crescimento, desenvolvimento e criação, que 

possibilita  

[...] a educador e educandos se colocarem como “ser-em-
relação”, ou seja, o desenvolvimento da consciência social de 
cada um, a compreensão do “pertencimento” a um grupo, que é 
grupo em uma comunidade, que é comunidade numa sociedade; 
[...] essa educação possibilitaria melhor raciocínio, formulação de 
conceitos, desenvolvimento de ideias abstratas, ordenação de 
experiências, estímulos à criatividade, motivação para a 
participação social consciente. [...] uma “educação criadora”, [...] 
com atividades socializantes, recreativas, artísticas (DUARTE, 
2011, pp. 21-22).   

Historicamente, na década de 1980, o Centro Nacional de Referência Cultural3 

(CNRC), incorporado à Secretaria de Cultura do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) à época, entendia “a cultura no sentido antropológico, com ênfase 

nos saberes populares recriados e integrados aos conteúdos curriculares” 

(ESTANISLAU L. A., 1996, p. 9), entendendo que era necessária a inclusão do 

“dado da cultura como eixo central da educação”4 (QUINTAS, 1985, p. 6) e 

                                                           
3 O CNRT, da Fundação Pró-Memória, do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional), atualmente sintetizados no IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional). 
4 Nesse caso, a educação a que se refere o texto é a educação formal, que, conforme cita Gohn 
(GOHN, 2010, pp. 15-21), pode ser caracterizada “como aquela desenvolvida nas escolas, com 
conteúdos previamente demarcados”, focada nos professores, dentro do espaço físico da escola, 
com normatizações, “regras, legislações e padrões comportamentais definidos previamente”, 



concretizou seu desejo de maior atuação junto à formulação de políticas 

educacionais quando da confecção e publicação do documento Diretrizes para a 

operacionalização da política cultural do MEC, de 1981, em que a linha 

programática de número três estimulava a criação, produção e difusão cultural, 

dentre outras formas, pela interação entre educação básica e os diferentes 

contextos culturais existentes no país. O documento coloca que as ações 

deverão ser “destinadas a proporcionar à comunidade meios para participar, em 

todos os níveis, do processo educacional, de modo a garantir que a apreensão 

de outros conteúdos culturais se faça a partir dos valores próprios da 

comunidade” e que a participação “referida se efetivará através da interação do 

processo educacional às demais dimensões da vida comunitária e da geração e 

operacionalização de situações de aprendizagem com base no repertório 

regional e local” (Ministério da Cultura - IPHAN, 1996, p. 293), entendendo:  

• o processo educacional como aquele mais amplo do que a 
escolarização, e que está inserido num contexto cultural 
específico;  

• que a escola não é o único agente do processo educacional [...];  
• que a comunidade deve participar, ao nível das decisões, do 

processo educacional em cada contexto cultural específico;  
• que as manifestações culturais compreendem todo o universo de 

atividades representativas da vida social e econômica da 
comunidade, não apenas no que se refere às tradições, como 
também às formas de incorporação, interpretação e recriação de 
padrões de comportamento (idem, pp. 293-294).  

 

Nessa perspectiva, vigorou entre 1982 e 1986, o Projeto Interação, que atendeu 

técnica e financeiramente, neste período, a quatrocentas e dezenove 

proposições educativas por meio da cultura. Tinha como proposta apoiar a 

criação e o [...] fortalecimento das condições necessárias para que o trabalho 

educacional se produzisse referenciado na dinâmica das culturas, reafirmando a 

pluralidade e a diversidade cultural brasileira. [...] (ESTANISLAU & DANTAS, 

1996, pp. 11 - 12), como a participação da comunidade no processo 

educacional. O projeto “contestava a uniformidade e homogeneização em favor 

do reconhecimento das diferenças culturais e defendia uma metodologia de 

trabalho baseada na observação direta e no acompanhamento técnico periódico 
                                                                                                                                                                             
além de uma certificação no final dos ciclos de aprendizagem. Gadotti (GADOTTI M. , 2005, p. 2) 
ainda coloca que este tipo de educação dependende de “uma diretriz educacional centralizada 
como o currículo, com estruturas hierárquicas e burocráticas determinadas em nível nacional, 
com órgãos fiscalizadores” do governo, e que os currículos dos sistemas formais de educação 
apresentam-se monoculturais, etnocêntricos, homogeneizando e burocratizando o saber. 



das experiências educacionais desenvolvidas” (FLORENCIO, CLEROT, 

BEZERRA, & RAMASSOTE, 2014, p. 11). Era a comunidade já trabalhando com 

eu patrimônio imaterial5, mesmo que esse termo ainda não fosse usual à época. 

Nesse diálogo cultura/educação acontece um entrelaçamento de diversas 

questões e desafios que a vida contemporânea nos coloca:  

[...] os novos saberes, as relações de autoridade, as exigências 
de inclusão, as novas formas de sociabilidade infantil e juvenil, 
os conflitos geracionais, o mundo dos valores, o campo de 
direitos humanos, as perspectivas de sustentabilidade ambiental, 
a cultura digital [...] (MOLL, 2013, p. VII). 

Todos esses tópicos são vividos nos processos educacionais e, 

consequentemente, pelas comunidades diariamente, proporcionando diversas 

interlocuções entre seus atores e sua realidade cotidiana. É a cultura 

movimentando-se. 

Nessa nova contextualização e configuração sociocultural, o espaço da 

educação, que já vinha há algum tempo buscando novos parceiros, começa a se 

reconceitualizar, deixando para trás divisões como formal e não formal6, e a se 

reinventar, abrindo espaços novos ao diálogo educacional, tendo como 

protagonista deste processo incessante de aquisição de conhecimento o sujeito 

plural constituído de histórias, memórias, saberes e fazeres, que se reinventa 

continuamente.  

Paul Natop, filósofo alemão que faleceu no início do século passado mas que já 

comungava de ideias que ainda são tão pertinentes, considerava que a 

“organização social da vida em comunidade está condicionada pela educação” e 

“a comunidade é a fonte de toda a realidade e o centro de todo o trabalho 

educativo. Somente a comunidade educa, seja para o bem ou para o mal” (apud 

GADOTTI, p. 23).  

Nas palavras de Paulo Freire (apud GADOTTI, 1989), discorrer sobre a 

importância da comunidade e discutir sobre a “sua própria rua, [...] a escola de 

                                                           
5 Patrimônio Imaterial, conforme o IPHAN, são todos os bens culturais que “dizem respeito 
àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de 
fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares” 
(IPHAN, Patrimônio Imaterial) de uma comunidade, e são por esta reconhecidos. 
6 A educação não formal é a que se utiliza de um universo de possibilidades no processo de 
ensino/aprendizagem, em constante criação e recriação, que pode ser caracterizada 
basicamente por ocorrer fora do espaço formal da escola, para diferentes públicos, com 
diferentes necessidades, como a educação patrimonial.  



seus filhos, a urbanização de seu bairro” (GADOTTI M. , 1989, p. 27). Tudo é 

parte importante da educação e exercício, experiência de democracia. A 

experiência dá sentido ao que somos, ela “é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca” (BONDIA, 2002, p. 21). 

A comunidade que pode contribuir com a educação, no caso a educação 

integral7 do indivíduo, precisa ser “uma comunidade tecida em conjunto a partir 

do compartilhamento e do cuidado mútuo; uma comunidade de interesse e 

responsabilidade em relação aos direitos iguais de sermos humanos e igual 

capacidade de agirmos em defesa desses direitos” (BAUMAN, 2003, p. 134), 

entendendo todo seu território de ação como uma grande sala de aula onde a 

educação pode acontecer diariamente em todos os seus recantos nas 

oportunidades de diálogos, observações, interações e análises, com esforços 

mútuos de todos, educadores, alunos, lojistas, empresários, garis, ambulantes, 

associações, praças, monumentos, museus, caminhos, descaminhos, enfim, 

toda a comunidade e o que e quem com ela se envolve ou faz parte. Desta 

forma, “o território em si [...] não é um conceito. Ele só se torna um conceito 

utilizável para a análise social quando o consideramos a partir do seu uso, a 

partir do momento em que o pensamos juntamente com aqueles atores que dele 

se utilizam” (SANTOS apud SINGUER, 2015, p. 30).  

Todos os territórios, ou seja, os caminhos percorridos diariamente tornam-se 

espaços plausíveis de educação e de um transbordo de saberes, mixando e 

recriando, redescobrindo outros espaços, formas e conteúdos a serem 

explorados. Não existe um traçado predeterminado, o território cultural e 

educativo se forma interconectando os diversos elementos da vida, “de modo a 

fomentar um todo integrado” (SINGUER, 2015, p. 5), e o velho paradigma das 

caixinhas de saberes estanques e intransponíveis, como o das escolas 

tradicionais, onde cada conteúdo é discutido individualmente sem ser 

relacionado com o conteúdo da próxima caixinha ou mesmo com um outro 

conteúdo que nem em uma caixa está, perde sentido a partir do momento que o 

indivíduo que manuseia essas caixinhas e conteúdos começa a experimentá-las 

                                                           
7 A Educação Integral compreende que o desenvolvimento dos sujeitos pode se dar em todas as 
suas dimensões – “intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como projeto 
coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades 
locais” (Centro de Referência em Educação Integral). 

https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/


e se deixa viver por elas e nelas, vivenciando seus conteúdos, seus diversos 

territórios e possibilidades culturais, criando narrativas novas e únicas, pois 

todos são “histórias, memórias e saberes” (MOLL, 2013, p. IX). 

A “educação passa a acontecer a toda hora e em todo lugar, como resultado de 

um esforço compartilhado por toda a comunidade” (Qual o papel da comunidade 

na educação integral, 2013), colocando o saber da comunidade deste território 

como protagonista. 

Para Mayumi (apud GUIMARÃES), 

[...] o espaço é elemento cheio de significados, que reflete 
sempre a história e a cultura de um povo; que revela, no seu uso 
e na sua disposição, a relação efetiva que está estabelecida 
entre pessoas que nele convivem. [...] O espaço é um espelho 
no qual se faz a leitura de uma sociedade, seus valores, seu 
sistema social e político, seu desenvolvimento tecnológico 
(GUIMARÃES, 2013).  

Para Lima, que nominou de uma pedagogia do espaço a proposição de “um 

ensino a partir da observação e da vivência do espaço cotidiano” (idem, ibidem), 

coloca que os  

[...] espaços para a educação são as cidades, as praças, as ruas 
como hoje elas existem; são as construções que nos cercam; os 
bairros periféricos que crescem em torno das grandes cidades; 
são os volumes e as cores, os materiais naturais e produzidos..., 
são, enfim, cheios e vazios dentro dos quais as nossas 
experiências se processam. São educativos, na medida em que 
refletem e representam a realidade brasileira, com sua cultura, 
seu nível tecnológico, suas condições de clima, a estrutura 
sócio-econômica de sociedade; são educativos, porque através 
deles pode-se descobrir, com os participantes, como e porque 
são e como são. E, finalmente, são educativos, se através das 
ações sobre esses espaços, os participantes puderem apropriar-
se dos mesmos, criando-lhes novas formas de uso, encontrando 
novas formas de relacionamento entre eles (LIMA, apud 
BUITONI, 2009, p. 45).  

Lima ainda discorre sobre a inevitabilidade de se viver e de se relacionar num 

espaço físico, concreto, porém carregado de significados, onde o adulto e a 

criança estabelecem relações com as pessoas e com o mundo, qualificando este 

espaço material “como algo dinâmico e unitário, onde se reúnem materialidade e 

ação humana” (SANTOS, 2015, p. 146). Esse espaço torna-se o palco, “a 

moldura sobre a qual as sensações se revelam e produzem marcas profundas 

que permanecem. [...] Por isso, o espaço em que se vive, ou o espaço que a 

memória preserva, funde em si tanto o calor do ambiente e a cor das paredes 



quanto a alegria e a segurança que nele se sente” (LIMA, 1989, p. 13). A 

qualificação do espaço físico faz com que este espaço assuma nova posição, a 

de ambiente. Somente na paradoxal relação abstrata estabelecida entre espaço 

físico, sua qualificação e as mediações ocorridas nele é que o espaço se torna 

um ente, um local de alegrias, medos, curiosidades, descobertas e muito mais. 

Lima, citando Heráclito, reafirma que “o saber penetra pelos sentidos” (LIMA, 

1989, p. 57), que são enriquecidos a partir de nossas próprias reflexões e do 

conhecimento produzido por nós mesmos, por nosso patrimônio cultural. 

Educação, Cultura, Câmera, Ação!  

Para pôr em prática toda essa trama entre educação, patrimônio e territórios 

culturais, em 2017 o curso de educação patrimonial, por meio da linguagem 

audiovisual Reconhecendo Meu Território Descobrindo Possibilidades, instigou 

seus participantes a reconhecerem seu território cultural e a atuarem nele, 

produzindo curtas-metragens onde expusessem, da forma que achassem mais 

interessante, o que neste território fosse elencado por eles como patrimônio 

cultural. 

O projeto possibilitou aos alunos a construção de conhecimento por intermédio 

da cultura encontrada em seu território. Esta prática fomentou autonomia de 

pensamento, de pesquisa e de ações dos alunos durante as diversas etapas do 

curso e em relação à apropriação de seus territórios culturais, passando a 

enxergá-los com outros sentimentos e utilizá-los de modo mais consciente e 

efetivo. 

A metodologia utilizada valeu-se das práticas de educação patrimonial, 

destacadamente, inventário participativo embasado na sociomuseologia e em 

técnicas de pesquisa oral e pesquisa-ação, em que os alunos envolvidos nas 

atividades são parte integrante da pesquisa, considerando que o objeto 

pesquisado insere-se no território do aluno e é seu patrimônio cultural pessoal. 

A proposta, que teve inscrições gratuitas feitas on-line pelo Google formulário 

para alunos a partir de quinze anos sem idade limite final, contou com três 

turmas de no máximo vinte e cinco alunos cada — uma exclusivamente para 

professores da rede pública de ensino do DF —, uma vez por semana, 

perfazendo dezesseis encontros num total de 48 horas, e fomentou: 



a) Mapear os espaços, manifestações e atores identificados pela comunidade 

como patrimônios culturais locais; b) Elaborar o inventário dos locais e/ou 

manifestações culturais, identificados como patrimônio cultural na comunidade; 

c) Identificar e entrevistar os pioneiros elencados; d) Identificar grupos culturais 

considerados referência cultural da comunidade; e) Produzir curtas-metragens 

dirigidos pelos alunos com temas referentes a seu patrimônio cultural; f) Realizar 

a devolutiva dos resultados da pesquisa para a comunidade. 

 

Num primeiro momento, após apresentações do MUDE e do Grupo de Trabalho 

que o compõem, a conversa desenvolveu-se observando o território que é 

percorrido diariamente, o quanto ele nos pertence e o quanto somos pertencidos 

a ele, o quanto o percebemos em nossas idas e vindas e o quando estamos 

cegos a ele. Foram apresentadas diversas imagens e perguntado: Como você 

anda? A pé, de carro, bicicleta, elefante, patins, de bengala, rapidamente, 

despreocupadamente, de andador, se superando? Por onde você anda? Pela 

terra, pelo gramado, pela água, pelos parques, pela rua, pela vida, pelas 

estradas, pelo seu bairro? Com quem você anda? Com você mesmo, com seus 

amigos, com sua companheira, com seus animais de estimação? 

Nesta primeira etapa os alunos foram motivados a se perceberam no espaço, no 

território. Foram como que despertados, convidados a olhar os seus percursos e 

a forma que o percorrem passando, em seguida, à observação de 

representações de vivências, de caminhadas por territórios diversos de outras 

pessoas. São imagens de mapas feitos por aplicativos de atletas que, ao final do 

percurso, “desenharam”, criaram imagens com ilustrações que lhes representam 

ou contam as possibilidades de suas cidades; desenhos de próprio punho de 

representações históricas de localidades importantes para a comunidade, com 

as modificações temporais ocorridas; mapas recortados e sobrepostos, 

mostrando um entrelaçamento de caminhos e sentimentos; ou mesmo mapas 

com marcas exclusivas e sentimentos únicos indicando cafés, praças, casas de 

amigos, encontros, eventos ou qualquer coisa com importância para o construtor 

daquele mapa. 

Após o despertar do território e seus caminhos, foram expostos os conteúdos 

patrimoniais – patrimônio, cultura, patrimônio cultural, bens materiais e 



imateriais, coletivos e individuais –, além de ministradas palestras sobre 

patrimônio ambiental – Ecopedagogia para resignificar o território; instrumentos 

de salvaguarda, tombamento e registro de bens culturais; e História oral, 

pesquisa oral/ imagética. 

Na sequência, as fichas de inventário participativo do IPHAN foram 

apresentadas aos alunos para que se familiarizassem com as modalidades de 

bens e, escolhendo o seu bem dentro de sua comunidade, pudessem inventariá-

lo em uma das categorias utilizadas atualmente pela instituição. Esta etapa 

suscitou muitas dúvidas sobre o que era possível de ser nominado patrimônio 

cultural ou não, ocorrendo uma mudança do bem selecionado pelo aluno 

algumas vezes, a cada novo entendimento da dimensão de bem cultural e de 

seu patrimônio cultural.  

O passo seguinte foi tomar contato com os equipamentos e iniciar os conteúdos 

da linguagem audiovisual com tipos de documentários existentes, etapas de pré-

produção, produção e pós-produção. Nesse momento, os alunos construíram o 

roteiro de como seria o curta-metragem dirigido por eles sobre o seu bem 

cultural, e o apresentaram para os colegas. O exercício foi fazer a turma 

visualizar o que ele gostaria de filmar, pois “de cada sujeito depende o sentido 

que será dado ao filme, [...] porque a interpretação dos temas é própria e 

particular” (BOTTINI, 2015, p. 24). Em seguida, abriu-se votação para a escolha 

de dez8 roteiros a serem filmados, sendo cinco de escolha dos alunos e cinco de 

escolha das professoras9. 

 

Os inventários apresentados versaram sobre os seguintes assuntos a) Lavagem 

do Acarajé da Yayá; b) Santuário dos Pajés no Setor Noroeste; c) Encontros na 

Feira do Produtor do Setor Jardim Botânico; d) Feira permanente da Ceilândia; 

e) Casa de Cultura do Cruzeiro; f) Migrantes do Canoão espalhados pelo DF; g) 

Quadras da Saúde? Sobre a cultura da doença; h) Feira de rua: a beleza que 

brota do caos da Estrutural; i) Mapati: Teatro de quadra; j) Religiosidade 

Umbandista – A Casa da Vó, com mais de 30 anos em Taguatinga; k) O 

Universo da Rodoviária do Plano Piloto; l) Meu Lugar – ocupação urbana do 

                                                           
8 Dez é o numero total de filmes produzidos entre as três turmas. Foram oito entre as duas 
turmas abertas para a comunidade, e duas para a turma de professores, em função do número 
menor de participantes. 
9 Foram nove filmes apresentados, pois uma das alunas não entregou a edição final do filme. 



espaço da Biblioteca e Museu Nacional; m) A roda de Capoeira da Torre de TV ; 

n) A sanfoneira de Taguatinga; o) Calango Careta; p) Forró da Associação de 

Idosos de Taguatinga; q) A Felicidade – UnB; r) RPG na Vila Planalto; s) 

Comidas típicas na feira da torre; t) Escola de Cinema Social Cine Brasa; u) 

Ocupação Cultural do Setor Comercial Sul; v) O pedalar na cidade; x) Mercado 

Sul de Taguatinga. 

A intenção inicial do curso sempre foi o trabalho em grupo e cada turma contou 

com quatro kits para as filmagens, contendo cada um uma câmera DSLR, 

recarregador, bateria, cartão de memória, microfone de lapela e tripé, além de 

um iluminador de LED, quatro notebooks com mouse, mouse pad e fone de 

ouvido, tela de projeção e projetor multimídia para as aulas e apresentações. 

Após a votação, os demais alunos se dividiram e estruturaram com o diretor do 

filme — o ganhador da votação — as ações necessárias à construção da 

película.  Foram vários dias de filmagens com equipes distintas e mutáveis entre 

si, conforme o horário necessário para as entrevistas e/ou filmagens: horário 

solicitado pelos entrevistados, dia e local específico de um evento, e horários 

disponíveis no trabalho, para que pudessem participar das gravações dos 

diversos grupos.  

As filmagens transcorreram em diversas regiões do DF, tendo acontecido o 

deslocamento frequente das equipes de produção por diversas vezes em alguns 

locais, inclusive à noite e nos finais de semana. As saídas de campo para 

filmagens ocorreram para: Taguatinga, Samambaia, rodoviária do Plano Piloto, 

Santuário dos Pajés, Praça do Compromisso, Setor Tororó, Parque Nacional de 

Brasília, Oca da UnB, Feira da Torre de TV, Guará, Águas Claras, Sol Nascente, 

Lago Sul, Feira da Estrutural, Biblioteca Nacional, praça entre Biblioteca e 

Museu Nacional. Nas produções ainda foram utilizadas imagens oriundas de 

arquivos pessoais e públicos. 

Os inventários escolhidos e que se tornaram filmes foram: 

•  “A Lavagem do Acarajé da Yayá”, festa que ocorre há dezoito anos em 

   Taguatinga, que se nominou Brasilia-Taguatinga-Salvador. 

     (https://www.youtube.com/watch?v=_SyHelAQhV8) 

• Brasília, Território de Quem?, anteriormente nominado "Santuário dos Pajés 

no Setor Noroeste", foi proposto por uma aluna descendente de índios 

https://www.youtube.com/watch?v=_SyHelAQhV8


Pataxós e conta a história indígena do cerrado, bem como a ligação da citada 

aluna com o Santuário dos Pajés, no Setor Noroeste de Brasília. 

     (https://www.youtube.com/watch?v=nLI8ZGqjPmQ) 

• "O pedalar na cidade", que, a partir das filmagens obtidas e entrevistas 

realizadas, passou a intitular-se Bike Anjo, e retrata a ocupação da Praça do 

Compromisso — 703/704 sul — pelo grupo Bike Anjo de Brasília, que ensina 

gratuitamente as pessoas a andar de bicicleta.  

    (https://www.youtube.com/watch?v=m7IjpVy0EBc) 

• "Ocupação Cultural do Setor Comercial Sul" , apesar de as filmagens terem 

sido iniciadas, o produto final não foi entregue pela aluna. 

• "Comidas típicas na Feira da Torre": teve com foco as lembranças da aluna 

dos encontros mensais em família, na Feira da Torre de TV de Brasília, para 

comer tacacá, prato típico da região de sua família. Posteriormente este filme 

nominou-se Um Pequeno Momento.  

    (https://www.youtube.com/watch?v=w-xptnTR3p0&t=9s) 

• Porque Nós Somos..., fala da paixão da aluna pela música que aprendeu 

com o Grupo Calango Careta e a diversidade cultural que esse grupo leva 

para eventos e o carnaval da cidade.  

     (https://www.youtube.com/watch?v=oHyZ5eiR_Wo)  

• "Migrantes do Canoão espalhados pelo DF", posteriormente alterado para 

Canoão: Luta, memória e a mobilidade do seu povo para a Capital 

Federal, relata o processo migratório da população de Canoão (BA), região 

de origem da família do aluno, para Brasília, nos anos iniciais da nova capital. 

(https://www.youtube.com/watch?v=miCDzsooU9A&t=308s) 

• "Feira de rua: a beleza que brota do caos da Estrutural" passou a intitular-se 

A Beleza no Caos da Feira da Estrutural e retrata o território cultural do 

aluno que, morando na área rural próxima à feira, a frequenta semanalmente, 

criou vínculos com os feirantes e hábitos de consumo dos produtos da região 

encontrados no local.  (https://www.youtube.com/watch?v=wSmIj120_pw) 

• A Rodoviária, anteriormente intitulado "Rodoviária do Plano Piloto", mostra a 

    diversidade cultural existente na área da rodoviária de Brasília, território diário 

do aluno que, recém-chegado à cidade, a tem como ponto central para 

qualquer deslocamento que necessite fazer na cidade.   

     (https://www.youtube.com/watch?v=LbkRp0Fyqis&t=1s) 

https://www.youtube.com/watch?v=nLI8ZGqjPmQ
https://www.youtube.com/watch?v=m7IjpVy0EBc
https://www.youtube.com/watch?v=w-xptnTR3p0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=oHyZ5eiR_Wo
https://www.youtube.com/watch?v=miCDzsooU9A&t=308s
https://www.youtube.com/watch?v=wSmIj120_pw
https://www.youtube.com/watch?v=LbkRp0Fyqis&t=1s


• Conjunto Cultural, título dado ao curta-metragem, anteriormente nominado 

"Meu Lugar – ocupação urbana do espaço da Biblioteca e Museu Nacional", 

mostra a diversidade de atividades culturais existentes na área do Conjunto 

Cultural da República, em Brasília – Biblioteca e Museu Nacional –, local 

frequentado pela aluna no decorrer de vários meses, quando estudava para o 

vestibular. (https://www.youtube.com/watch?v=1xDORdmKJOU) 

 

Toda essa produção permite afirmar o alcance do objetivo geral do curso de 

ampliar o diálogo entre museu, educação e sociedade, reafirmando o vínculo 

museu/sociedade, assim como os objetivos específicos elencados a seguir: a) 

Mapeamento dos territórios, manifestações, atores e locais identificados pelos 

alunos como patrimônios culturais; b) Inventário dos patrimônios eleitos pelos 

alunos, mediante preenchimento das fichas de inventário participativo do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; c) Identificação de 

pioneiros e personalidades destacadas nos territórios como patrimônio cultural; 

d) Devolutiva da produção do curso à comunidade, no Museu Vivo da Memória 

Candanga, com a presença dos professores, palestrantes, alunos, entrevistados 

e convidados; e) Proposição, pelos entrevistados e entrevistadores, de iniciativas 

para a preservação dos locais e manifestações culturais elencados no curso. 

 

Na avaliação da coordenação, das professoras e dos alunos, a realização do 

curso alcançou plenamente seus objetivos, na medida em que a aquisição de 

conhecimento teórico-prático de conteúdos patrimoniais por meio da linguagem 

audiovisual contribuiu para despertar-lhes a noção de pertencimento a seus 

territórios, mediante a identificação de quais territórios lhes pertencem e a quais 

são pertencidos. A descoberta do sentimento de mais valia dos bens cotidianos 

criou as condições para que os alunos os elegessem como seus patrimônios 

culturais e procedessem à produção dos curtas-metragens. 
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