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Apresentação

Em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desenvolveu 
um projeto de Educação Patrimonial envolvendo a aplicação de Inventários Participativos 

Patrimonial e a realização de Inventários Participativos em escolas de Florianópolis e 
Governador Celso Ramos.

As Fortalezas de Santo Antônio de Ratones (Florianópolis) e de Santa Cruz de Anhatomirim 

-

-

resultante do projeto.

em uma semana de imersão, com rodas de conversas, palestras e atividades práticas que re-
presentaram dias de criação ativa e sensível, de construção de pontes entre áreas de conheci-



O distanciamento social que 2020 trouxe consigo e a consequente impossibilidade de 

três meses (ambas contaram com a mesma carga horária). Para tanto, o Iphan criou uma 

ensino de Florianópolis, a equipe do Iphan se reunia para avaliar e detalhar o planejamento 
-

rente da experiência de Governador Celso Ramos, mas tão rico quanto, pois, além de sua 

de Florianópolis. Isso provou que a adversidade também pode ser boa e útil, e que os desa-

o desenrolar desse processo.
Fica aqui o convite para que mergulhem conosco nesse mar de possibilidades que 

revolto, os integrantes dos processos educativos a serem apresentados se mantiveram 
corajosos e criaram novas possibilidades, mesmo em momentos de incerteza, resul-
tando nesse belo trabalho que temos o prazer de compartilhar. A todos que participa-
ram e se envolveram no processo, nossa gratidão!

Liliane Janine Nizzola
Iphan Santa Catarina

Setembro de 2021
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Foto: Cristiane Pereira
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Ratoeira Cultural

Estes versos são bem simples
Como criam na ratoeira
Siga o ritmo bem cantado
E acompanhe a brincadeira

Aqui nasci, aqui vivo
Nessa terra que é um pedacinho
Lugar de beleza sem par
Como já dizia Zininho

As histórias são contadas

Cascaes dizia,

Cuidado pra não estar embruxado

Entre tramas e tramoias
Dançam os bilros da rendeira
O desenho é alinhado
Numa ida e vinda bem certeira

Canta boi, baila Maricota
Ginga aqui o Boi de mamão
A Bernunça vem bem ligeira
É ladina de montão

Segue a reza da benzedeira
Que muito aprendeu com a história
Traz a cura pra essa gente
Deixando a benzedura na memória

O vigia está alerta
Pescadores estão esperando
Lá vem o cardume de tainha
E a rede vão puxando

Lá vai o Pão-por-Deus
No papel vão escrevendo
Rimas simples em recortes
Estão pedindo ou agradecendo

Cruz e Souza,
Martinho de Haro
Victor Meirelles
Antonieta de Barros,

Marcas histórias,

Patrimônios culturais,
São as nossas Fortalezas

Nossa cultura tem três grandes bases
E isso ninguém engana
Nossa identidade tem raízes

Mbya-Guarani
Yynn Moroti Wherá
Indígenas na luta,
Amanhã, como será?

Quilombos, quilombolas
No contexto de resistir
O grito é silenciado
E juntos devemos agir

Agora me despeço
Agradecendo a sua leitura
Que possamos sempre vibrar
Fomentando a nossa cultura

Kelly Bernardo de Paulo
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A ratoeira é uma tradição cantada e dançada do 

-
versal à vida humana, aos modos de ver o mundo, às 

da sociedade brasileira. E é sobre Patrimônio que este 

O Projeto Inventários Participativos em Santa Catarina 
nasceu de um processo iniciado em 2015 como parte da 
preparação da candidatura do bem seriado Conjunto 

 como Patrimônio Mundial, 

-

-

Fortalezas de Santa Cruz de Anhatomirim e Santo 
Antônio de Ratones, em Santa Catarina, marcaram 

um processo educativo que movimentou as comuni-
dades escolares dos municípios de Governador Celso 
Ramos e Florianópolis.

Amapá
Fortaleza de São José de Macapá
Bahia
Forte de Nossa Senhora 

Forte de Santa Maria 
Forte de Santo Antônio da Barra
Forte de São Diogo 
Forte São Marcelo 
Mato Grosso do Sul
Forte de Coimbra 
Paraíba 
Forte de Santa Catarina
Pernambuco
Forte de Santa Cruz de 
Itamaracá (Forte Orange)
Forte de São João Batista do Brum
Forte de São Tiago 

Rio de Janeiro
Fortaleza de Santa Cruz da Barra
Fortaleza de São João
Rio Grande do Norte 
Forte dos Reis Magos
Rondônia
Forte Príncipe da Beira 
São Paulo
Fortaleza de Santo Amaro 
da Barra Grande 
Forte de São João de Bertioga
Santa Catarina
Fortaleza de Santa Cruz 

Fortaleza de Santo 
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Inventários 
Participativos -
tando com uma parceria estabelecida entre o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 

Ramos e Florianópolis, a Escola do Meio Ambiente 
de Governador Celso Ramos e com participação da 

Escola do Mar de Florianópolis. Os inventários partici-
-

so e suporte do processo educativo, também visariam 

culturais e modos de vida desses territórios, tendo as 
comunidades escolares como protagonistas do proces-
so. Essa ideia esbarrou, no entanto, num obstáculo que 
marcou 2020: a pandemia de covid-19.

 

 

 
Fotos: Lucas Cimbaluk e Rosileni da Silva

1. 



15

Prefácio

-
-

vembro de 2019, num evento presencial, com ativida-
des participativas e visita à Fortaleza de Anhatomirim. 

e coordenadores pretendia que os inventários partici-

Na mesma perspectiva, estava programada para 

impostos pela pandemia, buscou-se realinhar expecta-
-

agosto e novembro de 2020. Iniciou-se assim uma nova 

e da vida que acontecia, agora, à distância.
Com todas essas mudanças em vista, esta publica-

ção, localizada historicamente neste momento pandê-
mico, nasceu com o objetivo de propor realinhamentos 

-
jadas visando a aplicação dos Inventários Participativos 
com os estudantes e com a comunidade escolar de 

assim como o restante do mundo.

inesperado: um repertório de possibilidades de ati-
vidades para aplicar os Inventários Participativos, 

e ajustadas em uma pluralidade de abordagens e 
metodologias – uma das características principais da 

-
senta, sobretudo, como um convite para um universo 
com inúmeros caminhos.

Este livro se originou, assim, de um projeto inicia-
do antes da pandemia, mas que se desenrolou num 
cenário de desestruturação de planos e de perdas 

no entanto, cabe ressaltar algo que permaneceu, algo 
latente às lutas diárias. Servidores públicos da cultura 

-

que participaram deste projeto, compartilharam da 
resiliência de acreditar que, por meio de um processo 

bases de uma sociedade mais justa, igualitária e inclu-

um processo de aproximação – presencial e virtual –, 
de aprendizado, de trocas, de contribuição e participa-
ção, processo marcado pela interação, pelo respeito e 
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Capítulo 1

A Ilha que virou lugar

Surgiu como uma proposta,

Escrever sobre uma Ilha

merece ser dita, vista, valorizada.

são as coisas do povo, da gente.

Pode ser uma lembrança real, ou um aspecto patrimonial.

Tem aquilo que se come, que se bebe.

e até o jeito de olhar pro mar.
O olhar que enxerga peixe, que para uns é experiência
Pode ser chamado de vivência do pescador.

Vira patrimônio,
que se mistura ao natural.

Essa Ilha tem tanta coisa

Mas de tudo que tem na Ilha
e que eu poderia aqui listar
O melhor dessa Ilha tá no seu povo,

Santiago Siqueira
Florianópolis, 29 de outubro de 2020
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O que faz minha ilha se conectar com a sua?

Fortaleza de Santo Antônio de Ratones, Ilha de Ratones Grande 
Foto: Ronaldo Azambuja
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Resolvi bordar um “mapa” que representa parte da Lagoa da Conceição. Moro aqui e amo esse 
cantinho da Ilha.

Professora Helen Machado
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Boi de Mamão. Benzedeiras, rendeiras. Pescadores 

os patrimônios culturais da população catarinense. 
-

uma sociedade.

de Governador Celso Ramos e Florianópolis muito se 
conversou sobre o que é patrimônio, sobre quais seriam 

os diversos bens culturais dos moradores desses terri-
tórios, das comunidades escolares, dos grupos sociais 
marginalizados. Questionou-se, inclusive, o que não 

-
conhecido pelo Estado como patrimônio cultural de 
uma cidade, um estado, um país. As conversas entre os 

-
cussão acerca dos muitos entendimentos de patrimô-

 

 
Fotos: Paulo Peters
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O  é o instrumento mais utilizado no país pelos órgãos municipais, estaduais e fe-
deral de preservação. É aplicado aos bens de natureza material, como edificações, conjuntos urba-
nos, artefatos arqueológicos e obras de arte, entre outros. Tendo em vista tanto suas características 
quanto os critérios específicos para sua preservação, os bens materiais também podem ser protegi-

-

de bens culturais de natureza imaterial, como os Saberes, as Formas de Expressão, os Lugares e as 
Celebrações, seu reconhecimento nacional é feito por meio do instrumento do , instituído 

Patrimônio cultural é aquilo que tem valor, impor-

-

de geração em geração. Patrimônio não é apenas 
 ou  pelo poder 

público, mas também aquele elemento que envolve 

tão intrínseco que é à vida humana, pode até mesmo 
passar despercebido.

A pesca artesanal é tão complexa, tão bonita, 
e envolve tantos conhecimentos. Poucas 

O pescador, quando vai para o mar, precisa 

Professor Ricardo Pinho
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Fotos: Lucas Cimbaluk

-
soras expressaram o que entendiam por patrimônio 
cultural. Trocaram ideias sobre o assunto e coletiva-

-
cadas por termos como: herança, conhecimento, 
oralidade, território, lugar, tempo, história, tradição, 
pertencimento, humanidade, identidade e memó-

convergiam para um entendimento comum de pa-
trimônio cultural.

que temos com algo, que pode ser mate-
rial ou não. É sentir-se parte de uma histó-
ria ou de uma cultura.

Professora Heloísia dos Santos

-
tencimento de uma sociedade vislumbran-
do o futuro. É o reconhecimento de uma 
sociedade sobre sua importância histórica e 
cultural para eles e para os outros.

Professor Eder Rodrigues
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Fotos: Lucas Cimbaluk
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PATRIMÔNIO CULTURAL
é o conjunto de representações históricas, co-

letivas e identitárias de diferentes grupos sociais, 
mantendo as raízes, fortalecendo os laços da hu-
manidade, transcendendo tempo e espaço.
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Nesse contexto, destacou-se a relação do patrimô-

identidade e patrimônio seriam elementos intrínsecos 
uns aos outros, constituintes dos indivíduos e das co-

modos de viver. Também são parte dos processos his-

inseridos nos modos de dominação, nas representa-

resistência e de luta dos grupos sociais.
-

marcam a construção das memórias e das identidades 
dos grupos sociais – e da importância de estabelecer 

-
mônio cultural e sua construção histórica.

-
pecialmente enriquecido pela interdisciplinaridade 

portuguesa, pedagogia, artes, música e meio ambien-

-
tersetorial, que não está apartado de outros setores da 

sociedade, de outras políticas públicas, mas que dialo-
ga com uma amplitude de campos de saber.

para trabalhar o tema do patrimônio cultural: a paisa-
gem, sua relação com a memória e a ideia de uma rugo-

deixadas pela passagem do tempo; o lugar, espaço 

-
-

historicamente e de suas lutas pelo direito à memória.
A transdisciplinaridade com o meio ambiente 

contaram, em ambos os municípios, com a participa-
ção de projetos voltados para a educação ambiental: 
a Escola do Mar, em Florianópolis, e a Escola do Meio 

participantes em sua relação com o mar, as praias, a pai-
-

Catarina. O debate sobre a preservação do patrimônio 
cultural esteve, portanto, alinhado à preocupação com 
o turismo – sustentável e socialmente inclusivo – e com 
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Fotos: Paulo Peters
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No que diz respeito ao patrimônio local, notou-se 
uma preocupação constante em problematizar as  

 oriundas da diversidade cul-
tural catarinense e de sua representatividade. Esse 

cultural, composto por elementos de diversas ances-
-

de de estabelecer um olhar crítico perante os bens 

dos sentidos dados pelos próprios sujeitos que as mantêm vivas.

Propor atividades que visem um olhar mais 
atento e acolhedor à nossa diversidade cul-

-
quisa em busca de um conhecimento sobre 
as maravilhas que temos num país rico 

as aulas um país de um povo que mistura 
vários aprendizados de ancestralidade, de 
respeito, envolvê-los e sensibilizá-los por 
meio dessas riquezas que temos, nas falas, 
nas canções, nas produções culturais, dei-
xados por nossos ancestrais e no legado 
que temos e devemos preservar.

Professora Eliane Cátia Garcia
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Educação Patrimonial e  
Inventários Participativos

Compromisso

Compartilhar
ConhecimentoCidadaniaInteração

Diálogo Aprendizado Trabalho

Liberdade

Trocas
Perspectivas

Visões

Transformação
Responsabilidade
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m

pr
om

et
im
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Cooperação
Construção

PatrimônioProcesso

CriticidadeVivências
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Patrimônio cultural e educação são campos que se 
relacionam nos processos de preservação. No en-

, é importante notar que não 
-

dos sujeitos que produzem os valores culturais.

Patrimonial e suas diretrizes norteadoras: 
“entende-se por  os 
processos educativos formais e não formais, 
construídos de forma coletiva e dialógica, que 

-
-

preensão sócio-histórica das referências 
culturais, a fim de colaborar para seu reco-
nhecimento, valorização e preservação”. Além 
disso, considera que os processos educativos 
devem “primar pelo diálogo permanente 
entre os agentes sociais e pela participação 
efetiva das comunidades”.

A educação no campo do patrimônio cultural é, por-

É uma educação que se caracteriza por ser uma mediação 
para a construção coletiva do conhecimento, por ser uma 

-
do que os bens culturais estão inseridos em contextos com 

-

Educação Patrimonial é, assim, um campo de co-
nhecimento muito amplo, transdisciplinar e plural, 

detentores da guarda de seu patrimônio, reconhecen-
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Foto: Julia Callado
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Foto: Lucas Cimbaluk

Educação Patrimonial é aprender e en-
sinar a identificar os elementos cultu-
rais que são compartilhados de maneira 
natural, mas que expressam processos 
históricos que precisam ser compreen-
didos para a leitura e releitura crítica 
sobre os valores que pautam a vida 

Professor Luciano Castro

-
tural com os alunos, resgatando as diversas narrativas 

-

entre muitas outras. Assim, o respeito à diversidade e 
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pensada para proporcionar uma ação problematizadora, 
que questionasse os conhecimentos e narrativas já pro-
duzidos e consolidados sobre o patrimônio cultural, con-

-

e perceber as histórias e as memórias dos grupos sociais.

O objetivo era despertar nos alunos um 
olhar minucioso quanto à paisagem. 

no sentido de olhar para este mundo cons-
truído culturalmente pelos seres humanos. 
Quando o entendimento de mundo cons-
truído é dado, de forma que nada surge 
naturalmente, o processo de apropriação 
patrimonial se torna mais claro. Lançar um 

construímos o mundo. Pela linguagem, 

Professor Elton da Costa

Estou pensando aqui nos processos e prá-
ticas que trabalho com os estudantes em 
relação às artes visuais, em que procuro 
conversar com a cidade, nos planos da 
memória, seja histórica ou social, com 
os artistas que trazem dispositivos com 
a cidade. É um jeito de trabalhar que me 
fascina e vejo o quanto eles se envolvem e 
tantas potências que surgem.

Professora Andressa Argenta

consideração as peculiaridades do  e dos 
grupos sociais, pois cada comunidade tem suas ca-
racterísticas próprias e constrói suas redes de signi-

lugar para lugar, de região para região. O território 
é dinâmico, construído e reconstruído a partir das 

e, sendo assim, pode ser apropriado como palco de 

cotidiano. Ou seja, pode ser usado pelas pessoas e 
-

dos, valores.
Assim, é importante olhar para o território, ouvir 

as pessoas, seus costumes, seus espaços de vivência, 
construindo estratégias e metodologias educativas 
que sejam coerentes com cada realidade. Destaca-se, 
portanto, o potencial de múltiplas abordagens, meto-
dologias e estratégias na Educação Patrimonial.

O , quando falamos de educação 
patrimonial, é mais do que um espaço delimi-
tado. Deve envolver os sentidos e representa-
ções sobre o espaço, suas formas de concepção, 
ocupação e relações. Dessa maneira, envolve 
diferentes percepções e vivências, bem como 

pessoas, e um território pode conter espaços de 
diferentes planos existenciais.
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Café Virtual
O que quero que meus alunos vivenciem com a Educação Patrimonial?

A música e as cantigas 
como patrimônio 

cultural de 
Santa Catarina.

Que vivenciem 
a história do lugar e da 
cidade, que despertem 

seu interesse.
A relação entre Educação 
Patrimonial e educação 
ambiental, percebendo 
como estão mescladas 

em nosso espaço.

Ampliação do conheci-
mento sobre a história, 

mas sob diferentes 
olhares, entendendo que 

há várias versões dela. 

O papel da mulher no 
resgate da cultura: 

a benzedeira, a parteira, 
a pescadora.

Que se entendam 
como sujeitos e parte 
de sua cultura, perce-

bendo que as tradições 

Que possam compreen-
der o patrimônio 

cultural do seu lugar, do 
Brasil e do mundo para 
respeitar a diversidade, 

a identidade e 
o conhecimento.
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Fotos: Paulo Peters

Desenvolver atividades educativas em que o importante são as nossas lembranças, os sentimentos 
que a gente percebe e a apreciação dos novos conhecimentos.

Professora Cristina Ferreira

permite o reconhecimento do estudante como sujeito que compartilha referências culturais e seja 
responsável pela valorização e preservação de tais referências.

Professora Joseane Vidal
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Instrumento de mobilização e participação social.

Estimular que a própria comunidade busque
identificar e valorizar as suas referências culturais;

Comunidade como protagonista

Inventário Participativo é uma ferramenta de
múltiplos desdobramentos de trabalho

Inventários Participativos

Apresentação sobre Educação Patrimonial
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Dentre o universo de possibilidades para realizar 
a Educação Patrimonial, em 2016 o Iphan lançou os 

, que visam mobilizar as 

diversas realidades sociais e culturais.
O projeto desenvolvido em Santa Catarina procu-

meio) dos Inventários Participativos. A ideia pretendeu 
estimular o protagonismo das comunidades escolares 
e dos moradores dos territórios onde estão localiza-
dos os patrimônios culturais que inspiraram o projeto, 

um amplo trabalho de sensibilização e valorização do 
patrimônio cultural.

Descobrir a Educação Patrimonial foi 
uma grata surpresa. Vejo a possibi-
lidade de utilização dos Inventários 
Participativos e dos mapas afetivos em 
muitos contextos.

Professora Camila Azevedo

A publicação Educação Patrimonial: Inventários 
Participativos

metodologias já usadas pelo instituto, com des-

 

a participação do Iphan no Programa Mais 

 são uma ferra-
menta pensada para que ultrapassasse as frontei-
ras das comunidades escolares e alcançasse todos 
os interessados em realizar projetos educativos 

Educação Patrimonial: 
Inventários Participativos
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Oficinas, desafios e dilemas

-

presencialmente, em uma semana, com atividades e 
-

ração de planejamento para a aplicação do Inventário 
-

-
-

chamento das escolas para aulas presenciais, grandes 
mudanças marcaram em 2020.

procuraram reorganizar o projeto, propondo reali-

com encontros semanais de duas horas. De modo 

então a equipe do Iphan não havia realizado uma 

Participativos remotamente.

remoto meus dias se tornaram mais compe-
titivos. Pois além das atividades, grupos de 
aplicativo de mensagens, devolutivas para 
os pais e estudantes, ainda temos os desa-

Professora Rosileni da Silva

pelo compartilhamento de olhares, vozes e saberes. 

-
dades educativas do município, que, em grande medida, 
já se conheciam. O município de Governador Celso 

entre a Serra da Armação, que integra a Área de Proteção 
Ambiental de Anhatomirim, com vegetação densa e 
conservada, e o mar cristalino, que com suas pequenas 

O convívio nas comunidades ali apresenta 

venha dinamizando e transformando em 
alguns aspectos as relações entre os morado-
res. É um lugar em que as famílias se conhe-
cem, onde as comunidades representadas 
hoje nos bairros têm fortes relações de locali-
dade e pertencimento, favorecidas ainda pelo 

dobrada do pé da serra. Um lugar em que 
tudo é feito de seu próprio jeito, por pessoas 
que em sua maioria são dali mesmo, e quem 
não é logo entra no mesmo modo de ser.

Lucas Cimbaluk, antropólogo do Iphan
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-

-
madas viagens de ônibus, entre as sinuosas curvas, 

-

de barco, visita à Fortaleza de Anhatomirim, e até 
mesmo durante um passeio pelo município. Nessa 

patrimônio da população gancheira, tombada pelo 
governo estadual.

de Professores de Governador Celso Ramos foi 

UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, 
parceira do projeto, que registrou as atividades 
em sala e a visitação à Fortaleza de Anhatomirim.
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-

praias, especialmente aquelas onde cada um vive, as ilhas, 
o Morro do Pico e a Pedra do Z. As ruínas de um casarão em 

-
res, incluindo as escolas, são patrimônios de que lembra-

-
cias. São patrimônios as benzedeiras, as técnicas de pesca, 

Divino, a de São Pedro, a de Nossa Senhora dos Navegantes 
-

Com muita criatividade, esses e outros patrimônios 
-

nharam, coloriram e compuseram seu município, enrique-
cendo o material disponibilizado com aquilo que tinham 

-
riais. Tudo detalhado, desde a Curva da Liboca até Ganchos.

dia. Experimentaram, eles próprios, como as atividades 
de Educação Patrimonial e dos Inventários Participativos 

vizinhos, valorizando seus modos de vida.

2. 
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3. 
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Saberes Formas de expressão

Lugares

Celebrações

ObjetosProcissão do Nosso Senhor 
dos Passos 

Pesca da tainha 

Festa de Iemanjá 

Festa de Nossa Senhora 
dos Navegantes

Fortalezas 

Ponte Hercílio Luz
Casario 

Renda de bilro
Capoeira 

Engenhos de farinha
Boi de Mamão 

Bruxas

Benzedeiras

Benzedores 
Pesca artesanal 

Pirão Dialeto manezês
Contos, causos 

Cestaria 

Ratoeira 

Histórias de bruxas 
Arquitetura moderna 

Trilhas 
Festa do Divino 

Encerramento do ano letivo 

Barcos 
Canoas 

Tarrafa 
Redes de pesca 

Baleeira 

Berimbau 

Festa de São João 
Terno de Reis 

Enterro da tristeza

Bloco Baiacu de Alguém 

Bloco da Maricota 

Umbanda 

Lagoa da Conceição 

Praias 

Lenda das bruxas de Itaguaçu 

Freguesia do Ribeirão da Ilha
Naufragados 

Mercado Público Praça XV

Santo Antônio de Lisboa 

Pão por Deus
Pasquim no Ribeirão da Ilha

Olaria 

Bairro João Paulo 

Zé Pereira

Puçá 

Balaios de pesca 

Estreito 

Figueira da Praça XV 

Construção de canoas 

Rodas de samba 

Escola de samba 

Florianópolis
Levantamento de Referências Culturais
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-

as semanas a equipe do Iphan se reunia para entender 
esse novo processo, conversar sobre o encontro reali-
zado e planejar o próximo, realinhando expectativas 

adaptada do modelo presencial ou inovada com o uso 

muita dedicação, criatividade e transparência com 

estratégias e mudanças de planos e colaboravam com 

ao longo de três meses, tornou-se um encontro semanal, 
um compromisso entre todos de estar presente, de con-
versar, de ensinar e aprender, de sentir. Entrou na rotina 

Eu gosto muito de vocês. A gente nunca 
se viu. Esse grupo já faz parte de mim, 
eu já amo tanto. E não quero que acabe. 
Quero continuar.

Professora Annabel Cristini Peres

convidados a realizar atividades extraclasse para 
apresentar no encontro seguinte, ou para sensibilizar 

sobre o assunto a ser tratado. Esse processo permitiu 

-
ção presencial, na qual os participantes normalmente 

cada um o seu, compartilhando-os com os demais. Essa 
atividade despertou uma liberdade criativa que possi-

-
duzir o material que mais lhe convinha. Patrimônios de 

-
nação, em produtos autorais. Música com apresentação 
artística, podcast -
senhados e colados. Desenhos a mão livre. Acrósticos. 
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tainha são patrimônios de Florianópolis. O dialeto 

as paisagens e as lendas também. São patrimônios os 

da Conceição, o Estreito, a ponte Hercílio Luz, as 

por muitas vozes.

alunos são de outras cidades e não co-

eles para conhecerem essa história tão 
tradicional daqui.
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BOI DE PAPELÃO

Professora Lourcley Maria Silvestre

  

 

Fotos: Janete Elenice Jorge 
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Assim como em Governador Celso Ramos, as 
trocas sobre patrimônios locais, educação, ideias e 
ideais de vida eram direcionadas ao planejamento 
estratégico do uso dos Inventários Participativos 
com os estudantes. A proposta inicial era realizar 

esse trabalho presencialmente com as turmas, com 
-

O maior dilema com que estou lidan-
do é o fato de que quando se trata de 
criação e aprendizado, as respostas que 
temos no convívio da turma em ativida-
des presenciais são muito importantes 

-

mento dos alunos no processo. É um 
processo em que o grupo faz e se refaz 
no convívio de aula em aula. Tal ques-
tão é dificultada e limitada no ensino 

Professora Sabrina Maurília dos Santos
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-

diariamente e rapidamente. Precisaram aprender 

-
tamentos da vida doméstica, às incertezas de cada um, 
às lutas, aos medos e às perdas diárias.

-

-

em alguns casos por não terem acesso à internet, ou 
aos equipamentos necessários, como celular ou com-

escolas. Além disso, também pontuaram que, durante 

atividades acabam sendo, muitas vezes, mais cansati-
vas, desestimulantes e com menos engajamento dos 
estudantes. Por outro lado, algumas potencialidades 

-

equipamentos nas escolas –, a oportunidade de visitar 
virtualmente lugares diversos e distantes, a aprendiza-
gem de novas tecnologias, entre outras.
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-
-

Na prática, as atividades não presenciais atingem poucos estudantes e precisamos pre-
-

-
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Quando iniciamos o planejamento de 
um projeto, realizamos a projeção de 

sobre possibilidades e buscamos cami-
nhos para transformar ou consolidar 

-
gógico compartilhado nesse livro fomos 

-

encontros presenciais foi substituída 

e encontramos educadores também 
empenhados em criar novas possibilida-

avaliávamos os métodos, processos e 
suportes tecnológicos utilizados e recal-

-
guinte. Quando encerramos o ciclo desse 
projeto a sensação que tive foi de alegria 
por ter integrado a equipe que navegou 
de forma corajosa e resiliente em mares 
novos, manifestando de forma prática 
uma construção dialógica com educado-
res que junto conosco teceram conceitos, 
projetos, ideias e sonhos.
Carla Cruz, técnica em educação do Iphan

Lutas por aproximação

-

processo educativo ocorrido e deixar de lado os dilemas 
-

são muitas. O isolamento social necessário à prevenção 
da propagação do coronavírus, que ilhou muitos indi-

O distanciamento causado pela interrupção de grande 

combater as desigualdades quanto ao acesso aos equi-
pamentos e aos conteúdos virtuais. O distanciamento 
entre a equipe do Iphan e o grupo que participou deste 
projeto, e entre os próprios membros da equipe entre 
si. Foi necessário um novo meio de lidar e de se relacio-
nar com o mundo e com o outro.

Muitas vezes perdi o sono pensando em 
como realizar, criar tal atividade que tives-
se bom entendimento por parte dos estu-
dantes, já que uma vez presentes em sala 

-
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dades, como estariam em casa […]. Meu 
primeiro contato virtual com os estudan-

situação que estavam vivendo e pela qual 
eu estava passando.

Professora Francieli de Oliveira

Mas não só as distâncias provocadas pela pande-
-

tema do patrimônio cultural. Conversou-se sobre 
-

públicas de decisão sobre o patrimônio cultural. Grupos 
que não têm acesso aos patrimônios reconhecidos 
pelo Estado ou sem representatividade nos processos 

sociedade brasileira.
Não se pode esquecer, ainda, do combate às 

acessibilidade nos espaços públicos. O acesso ao 

de mobilidade e locomoção, como rampas, ladeiras 

apartadas do continente e das sociedades, cujo 

Esse debate que estamos fazendo 

-
dade ainda neste contexto de pande-
mia. E uma das grandes questões, na 
nossa cidade, é o direito ao transporte. 

com os estudantes, pois é um trabalho 
que depende desse tipo de mobilidade, 
e é um direito que não está assegurado 
na política educacional.

Professora Áurea Silva

-

os sujeitos tendem a estar cercados em suas próprias 
-

-

para compartilhar modos de vida e lutas coletivas. 

-

suas casas, escancarando ainda mais as desigualda-
des sociais de sempre.
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Nesse processo educativo, portanto, o patrimônio cul-

para aproximar pessoas e grupos que se debruçaram 
sobre um tema, um campo de aprendizado, pessoas que 
aliaram seus conhecimentos se dispuseram a se posicio-

Realizar os Inventários Participativos estimula os 
-

turais de um território, mostrando-se como um meio 
para estreitar as distâncias. O Inventário Participativo 
é, em essência, uma atividade coletiva, compartilhada, 
baseada em processos de troca, de discussão e nego-
ciação, e que, por isso, mobiliza as pessoas e os grupos 

em torno de uma estratégia de ação. Assim, quando 

parte do patrimônio como recurso, ele constrói pontes 
para elaborar estratégias coletivas que possam comba-
ter distâncias – sociais, culturais ou territoriais.

O patrimônio cultural serviu de recurso para apro-

entre as ilhas de cada um, possibilitando que se conec-
tassem a outros arquipélagos, mesmo que virtualmen-

vida em meio às árduas lutas por aproximação do dia 
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tem como objetivo principal a construção coletiva de um plano de trabalho para a aplica-
ção do inventário, normalmente, durante o ano letivo.

Por um lado, os encontros semanais realizados virtualmente, durante três meses, apresen-
taram-se como oportunidade de desenvolvimento de atividades adequadas ao contexto 

docente. Isso desencadeou um replanejamento semanal das atividades propostas por 

-

-

Sônia Rampim, cientista social do Iphan





Capítulo 2

Ah, mar!

O Mar é vida
O barco chegou, trouxe tecido, entretecido, esquecido, 

a renda e da morena, o coração.

O Forte do mar já estava ali, não vi quem o plantou,

O Mar não mente
Já gravei o som das ondas, pois um dia me segredaram.
Era a mesma canção que ouviram indígenas, colonizadores,

Canção-poema por Joadir Spillari





65

Fortalecendo os laços da humanidade

Vista da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim a partir do mar 
Foto: Ronaldo Azambuja
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entre as pessoas, os laços da vida e da humanidade.

Gosto do barulho das ondas quando estou 
no barco que nos leva até lá e de pensar 
que num horizonte não muito distante 
existe um pedaço de nossa história sendo 
contada naquele espaço. Sinto vontade 
de conhecer tudo e muito mais sobre as 
memórias e histórias que ali permanecem 
vivas até hoje.

Professora Matilde Maria Azevedo

Senhora do Desterro.
Professora Lourcley Maria Silvestre

A bordo das naus que seguem para a ilha de Anhatomirim 

águas salgadas, guardando, imponentes, as terras da 
Ilha de Santa Catarina. O monumento, com suas largas 

terreno, não deixa resistir à tentação de imaginar todas 
as vidas que passaram por ali, ergueram aquelas pedras, 
construíram aquelas muralhas. Desperta a curiosidade 

instigam os sentimentos e a curiosidade de quem as 
visita. O olhar apurado para esses bens culturais e para 

diversos caminhos para pensar o patrimônio cultural, 
para pensar como ele pode se inserir na vida humana 
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4. 
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Vista aérea da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim 
Foto: Vinícius Gonçalves
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Fortificações do Brasil

Os monumentos da arquitetura militar colonial ins-
piraram o projeto Inventários Participativos em Santa 
Catarina, estimulando um debate amplo que conside-

-

desse processo.
Este projeto se originou em razão da candidatu-

ra do bem seriado  

por um conjunto de componentes que possam ser 
reconhecidos por seu . 

-
-

teiras nacionais, das disputas por território e do proces-
so de colonização europeia no Brasil.

O  foi instituído como 
um compromisso internacional pela Convenção 

-

em parceria com os poderes estaduais e municipais, 
a sociedade civil e as instituições do território desses 

-
do por seu  como 

especialmente protegido e preservado para as futu-

ou natural tão excepcional que transcendem fron-
teiras, sendo portadores de riqueza inestimável não 
apenas para um país, mas para a humanidade.

-
mento da visibilidade internacional do bem cultural, que se torna um atrator natural à visitação e ao 
turismo local. O país também se insere numa rede de assistência técnica internacional, formada pelos 
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como Brasil, algumas das quais resistem ao tempo. Para 

-

diversos critérios técnicos, que levaram em conside-

Os fortes são vestígios quincentenários 

a Unesco, inclusive porque muitos são 
ruínas e alguns estão em mau estado de 
conservação. Utilizaram-se critérios para 
escolher alguns e apresentar como bem 

seriado. Era importante também demons-

ser relevante não apenas para a história 

Adler Homero de Castro, historiador do Iphan

-
-

riado, pois não seria possível apresentar a totalidade 
-

-
ritório travada durante o século XVIII entre as Coroas 

selecionadas para compor o bem seriado Conjunto 
 na candidatura a Patrimônio 

Mundial: as Fortalezas de Santa Cruz de Anhatomirim 
e Santo Antônio de Ratones.
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Fortalezas da Ilha de Santa Catarina

José Custódio de Sá e Faria, Exemplo topographico da costa que se comprehende desde a ilha de S. Catherina, thé o cabo de S. maria & rio 
da Prata, thé a praça Nova Colonia do S.mo Sacram.to com o terreno adjacente a mesma costa, 1754, acervo da Biblioteca Nacional do Brasil

Amédée François Frézier, Carte particulière de l’Isle de Ste. Catherine: située à la Côte du Brèsil 
par 27.d 30 de l’atitude Australe, 1716, acervo da Biblioteca Nacional de Portugal
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-
-

peia no continente americano, durante os séculos XVI 

marcado por disputas pela ocupação e controle da 
-

terra no sul da América e o risco de perder o controle 
-

Sacramento, estabelecimento lusitano mais ao sul do 
continente e importante rota de comércio entre os por-
tugueses e os assentamentos na região do Rio da Prata. 

terras ao sul, servindo como linha de suprimentos para 

Nesse contexto, a Ilha de Santa Catarina destacava- 
se como um local estratégico, como um porto natural 

-

protegidas, e se abastecessem de madeira, comida e 
água potável, para depois seguir viagem.

 
Foto: Paulo Peters
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A View of the North Entrance of the Harbour of St. Catherines, 1745, John Wood e George Anson, 
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portuguesas e apoio aos assentamentos ao sul nas 
disputas territoriais. Com o olhar lusitano sobre 
as técnicas construtivas da arquitetura e enge-
nharia militar, Silva Paes planejou a construção 

que pudessem proporcionar apoio mútuo entre 

Assim, o engenheiro militar projetou um sistema com 

e Santo Antônio de Ratones; e, na entrada da Baía Sul, 

Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim 
Foto: Vinícius Gonçalves

Fortaleza de Santo Antônio de Ratones 
Foto: Vinícius Gonçalves

Fortaleza de São José da Ponta Grossa 
Foto: Alberto Barckert, acervo do Projeto 

Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba 
Foto: Julia Callado, 2014 

Sistema defensivo de Silva Paes na Ilha de Santa Catarina
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-
tos especializados, vieram na expedição de Silva 
Paes, entre eles pedreiros, carpinteiros e canoeiros, 

época, o material empregado na construção era 
obtido na própria região, como pedra, madeira, 

telhas cerâmicas, areia, cal de conchas de molus-

Esse movimento encabeçado por Silva Paes consoli-
dou a presença do governo português na região sul da co-

-

Paes assumiu o governo da Capitania de Santa Catarina, 
estabelecendo as bases para a imigração açoriana, ou 
seja, a vinda de colonos da Ilha dos Açores e da Madeira.

Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim 
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entre elas. Foram projetadas de modo a colaborar com 

-

tentassem entrar pela embocadura da baía norte.

soldados, desembarcaram ao norte da baía, na praia de 
-

ses, que recuaram quase sem resistência. Esse episódio 
-
-

tuguesa e espanhola revogaram o Tratado de Madrid, de 

o qual a Ilha de Santa Catarina retornaria para mãos 
portuguesas, em troca da Colônia de Sacramento e Sete 

 
1754-1760, José Custódio de Sá e Faria 

Fonte: acervo da Biblioteca Mário de Andrade
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A Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim -

de Silva Paes, na baía norte da Ilha de Santa Catarina. 
Construída entre 1739 e 1744, sua implantação con-

do Brasil. Está localizada na ilhota de Anhatomirim, 

próxima à área continental do atual município de 
-
-

mentalidade, disposição relativamente orgânica de 

 

 
Fotos: Ronaldo Azambuja

Senti admiração e curiosidade quando a visitei pela primeira vez.

Eu já estive algumas vezes em Anhatomirim, sempre levando turmas. E a lembrança que me traz é da 
alegria dos estudantes, uma sensação de liberdade que toma conta das turmas quando chegam lá.

Professor Ricardo Pinho
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Os visitantes que chegam à ilha de Anhatomirim 
são recebidos por uma extensa escadaria de pedras, -

cação a ser avistada do mar, e sua monumentalidade 
serviu como marco da presença da Coroa portuguesa, 
relatada por diversos navegantes ao longo dos séculos.

 
visto a partir da bateria baixa, próxima ao mar 

Foto: Ronaldo Azambuja

 
 

Foto: Ronaldo Azambuja, 2019
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Entrada da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim 
Foto: Ronaldo Azambuja

-

Cyro Lyra, arquiteto e professor
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-
darias e caminhos, dispostos pelo território da ilha de 
Anhatomirim, protegido por muralhas adaptadas ao 

-

do comandante, um sobrado de estilo colonial, o arma-

Atualmente, o quartel da tropa não tem divisórias, 
sendo um grande salão coberto, delineado pelos arcos em 
seu pavilhão térreo. Originalmente, no entanto, era divi-

usos da época, como o quarto do comandante e o quarto 

Vista do quartel da tropa da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, antes de sua restauração. 
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perdidas ao longo do tempo, como sua capela. 
-

século XIX, a nova casa do comandante e o novo paiol; 

 
Fotos: Ronaldo Azambuja
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-
-

mostrar aos navegantes que se aproximassem da Ilha 
de Santa Catarina o poder do Império Português e do 
assentamento que ali realizava.

durante a Guerra do Paraguai, quando serviu de apoio 

lazareto, local de quarentena para prevenir a propagação 

tornou Anhatomirim um dos principais portos do Sul do 

Tive a oportunidade de conhecer 
Anhatomirim em experiências diferentes. 
Fui quando criança, depois com a facul-

Então são diferentes visões que se forma-

com aquele lugar tão bonito. Tive sorte de 
ir em dias de sol, mar azul ao redor. Fica 

Professora Helen Cristina Machado

-
to de centenas de civis e militares que se opunham 

ao governo do marechal Floriano Peixoto, durante 

ocupada pelos revolucionários, mas, com a derrota, 

-
nio histórico e artístico nacional em 1938. Em meados 

-

por conta dessa desocupação, suas estruturas arqui-

Luís Saia elaborou o Projeto Anhatomirim, que pre-

centros de estudo do mar e ecologia marinha. Apesar 
de não ter sido implementado, o projeto de Luís Saia 

Catarina, contou com a adesão de Armando Gonzaga, 
-

verno catarinense.
A partir daí, Armando se tornou uma liderança vo-

sendo responsável pelos investimentos que passaram 

-
nistas Key Imaguire e José La Pastina Filho iniciaram, em 
parceria com o Iphan, os processos para realizar o levan-
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medidas e desenhos básicos de Anhatomirim, para, em 
-

tropa, com a reconstrução do telhado que já não existia, 

livre o espaço interno, sem as divisórias originais.

Dalmo Vieira Filho, Armando Gonzaga, Cyro Corrêa Lyra, José 
 

Foto: Maria Regina Weissheimer

-
ções foi em Anhatomirim. Eu era peque-
na, fui com meus pais, e lembro de ser 
tudo muito grande. Da grandiosidade 
daqueles prédios imensos e tetos muito 
altos, e eu pensava em como conseguiram 
construir tudo aquilo. E depois, quando 
fui com a Escola do Mar, o que me chamou 
muito a atenção foram as belezas naturais 
da vegetação, do mar.

Professora Marcia Kurrle

-
vo, abrindo Anhatomirim para visitação pública a partir 
de 1984 e desenvolvendo diversos projetos educativos, 

-
cionais, o que marcou o início de uma nova relação de 

os estímulos de Armando Gonzaga, criaram o projeto 
Fortalezas da Ilha de Santa Catarina – 250 anos, que 
contou com a adesão da Fundação Banco do Brasil, 
resultando no repasse de recursos que permitiram 

o restauro de São José da Ponta Grossa e de Santo 

Federal de Santa Catarina passasse a gerir todas essas 

projetos de restauro e acompanhamento das obras 
couberam aos arquitetos Dalmo Vieira Filho e Maria 
Isabel Kanan.

-
tada no quartel da tropa – é especialmente lembrada 
pelos visitantes. Em 2009 o Iphan iniciou uma série de 

de elaborar projetos de restauração, paisagismo, ex-

do Programa de Aceleração do Crescimento para as 
-

lizados e aguardam disponibilidade de recursos para 
sua implementação.
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Foto: Lucas Cimbaluk
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Quartel da tropa 
Foto: Lucas Cimbaluk
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A Fortaleza de Santo Antônio de Ratones está localizada 
na ponta norte da ilha de Ratones Grande, no atual mu-
nicípio de Florianópolis, envolta numa grande porção de 

Santa Cruz de Anhatomirim e São José da Ponta Grossa. 
É o vértice interior, em relação à baía norte, do triângulo 

apenas um nível, com exceção do paiol, em posição mais 

que mantém a estrutura do século XVIII preservada, pos-
sivelmente por ter tido pouco uso militar durante os sécu-
los XIX e XX, quando serviu de abrigo aos doentes atingi-
dos por epidemias, e por ser uma construção mais isolada, 
situada numa ilha ocupada por densa Mata Atlântica.

A portada de Ratones salta aos olhos do visitante 
que chega à ilha. Feita em alvenaria de tijolos, areia 
e cal, conta com uma cantaria de granito que marca 

-
culdades de acesso a materiais construtivos.

A fonte d’água é uma construção exemplar, 
com dois tipos de abóbadas, uma de berço 
e outra de aresta, um corredor com piso e 
degraus de tijolos, e uma entrada nobre, 
com porta de madeira e moldura de gra-
nito lavrado, coroada por uma espécie de 

frontão triangular, hoje já parcialmente 
desaparecido. Trata-se de um edifício que 
é um verdadeiro tributo à água, e cujo 

encontrado em construções semelhantes 

ainda é um mistério para os especialistas.
Roberto Tonera, arquiteto da UFSC

seu sistema de coleta de água da chuva dos telhados 
e sua condução através de um aqueduto, adaptação 
criada pelos portugueses para ter maior disponibili-
dade de água e viabilizar a ocupação dessa ilha, que 
estava isolada de sua guarnição.

-
palmente porque, após ser desarmada em 1859, passou 

1890. Os lazaretos eram locais para controlar epide-
mias, estabelecidos como questão de saúde pública, 
nos quais viajantes doentes ou com suspeita de contá-
gio eram colocados em quarentena para garantir que 

não atingissem a população local. Coube aos militares 

essas doenças poderiam dizimar centenas de pessoas.
-

mônio nacional em 1938 pelo Iphan. No entanto, com 
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local tomou a ilha de Ratones e encobriu completamen-

voltadas para a limpeza da vegetação que tomava o local 

de 1980 Armando organizou um mutirão e um grupo 

-

da situação de suas estruturas construtivas e o projeto 

Armando Gonzaga é a quem Santa 
Catarina deve muito em termos da pre-

chamo de “o guardião dos fortes catari-
nenses”. Era um defensor dos fortes.

Cyro Lyra, arquiteto e professor

-
ceria com o Banco do Brasil e o Iphan, realizou diversas 

-
mentos, além de sepultamentos humanos, possivel-

-

de Ratones e construído seu atracadouro.

ampliado, estendendo seu tombamento, que passou 

de Ratones Grande (onde se situa), seu material de arti-
lharia e a ilha de Ratones Pequeno. Atualmente o Iphan 
está executando obras de restauro, acessibilidade, ex-
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Fonte: Ayrton Cruz
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Fortaleza de Santo Antônio de Ratones vista a partir do mar 
Foto: Ronaldo Azambuja

Imagem aérea da Fortaleza de Santo Antônio de Ratones e da ilha de Ratones Grande 
Foto: Vinícius Gonçalves
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Foto: Ronaldo Azambuja
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Portada da Fortaleza de Santo Antônio de Ratones; originalmente era acessada através de uma ponte levadiça 
Foto: Ronaldo Azambuja
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Foto: Ronaldo Azambuja

 
Foto: Ronaldo Azambuja
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São José da Ponta Grossa -
da, entre 1740 e 1744, por Silva Paes, e o único vértice do 

Catarina. Localiza-se no alto do morro da Ponta Grossa, 
ao norte do atual município de Florianópolis.

outra existente no Brasil, com três terraplenos, aprovei-
-

gada por rampas de pedra e cercada por muralhas onde 

calibres. Os dois níveis mais elevados abrigam as edi-

comandante, o paiol de pólvora, e a capela. Dedicada 

plano elevado, à época de sua construção era conside-

Conheci a fortaleza de São José turistando 
pela ilha. Senti uma sensação de encanta-
mento. Da imponência daquela constru-
ção. E uma sensação de paz e tranquilidade.

Professor Alexandre Saydelles

complementado pela bateria São Caetano, construída 
quinze anos depois, em 1765, para proteger o lado leste 

-

-
das e entraram em processo de arruinamento. Assim 
como Anhatomirim e Ratones, a Fortaleza de São José 

Fortalezas da Ilha de Santa Catarina – 250 anos, o que 
possibilitou reabrir esses bens culturais para visitação, 
com a realização de atividades de cultura, turismo, 
pesquisa e extensão. O projeto de restauro e o acom-

do Iphan, Dalmo Vieira Filho e Maria Isabel Kanan.
Para chegar a São José da Ponta Grossa não é ne-

onde ocorre a maioria dos projetos de educação am-

outros. Destaca-se também a realização de diversos 
-

a Escola do Mar.
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Forte de São José da Ponta Grossa, 1978 

estava abandonado e só.
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Bateria São Caetano 
 

Fortaleza de São José da Ponta Grossa 
 



102

-

A história recente das fortalezas está muito marcada pela presença de estudantes, professores e 

fortalezas e suas memórias para compartilhar com os demais. Sem os esforços de Armando Gonzaga, 

-

pela UFSC, com a parceria de diferentes atores, proporcionando, mesmo que timidamente, maior di-
vulgação, utilização e fruição dos bens por meio de publicações, mutirões, guiamentos, aulas, shows, 

neste projeto, bem como projetos e obras que visam a revitalização das estruturas e a elaboração de 
planos de conservação e de negócios, além da formação de um Comitê Técnico que discuta possíveis 
melhorias e encaminhamentos para que a população tenha o merecido acesso às fortalezas, seja ele 
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Memórias, sentimentos  
e ressignificações

-
-

-

-
to das comunidades locais, como a dos pescadores, 
constituindo um espaço de valorização, reconheci-
mento e transmissão de saberes e narrativas; um local 
de contação de histórias, de integração dos visitantes 
e da comunidade escolar aos modos de vida locais. 
Em São José da Ponta Grossa, por exemplo, já há esse 
tipo de iniciativa, com atividades que permitem aos 
visitantes interagirem com as rendeiras, detentoras 

-
cia cultural local.

Para garantir o envolvimento da comunidade 

o transporte para visitação das escolas, comunidade 

desse patrimônio cultural.

A questão de transporte e custo é uma das 

em Anhatomirim.
Professora Cristiane Pereira

quando penso em estruturas dessa mag-
nitude, entendo que representam as 
pessoas que passaram por essas terras, 

práticas, minhas caminhadas, por esses 
espaços que tantos outros já passaram. 
Qual seria a minha contribuição para 

Professora Marina Sobrosa
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Foto: Paulo Peters

Foto: Lucas Cimbaluk
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mostrou a necessidade de estabelecer políticas cultu-
rais que planejem e organizem um turismo conscien-
te e sustentável, prevenindo a degradação ambiental 
do território, da vegetação e do mar, que, além de 

-

tornando sempre marcante o aprendizado propor-

educação ambiental.

Lembrar a importância de, nas visitas às 
fortalezas, trabalhar com os alunos a edu-
cação ambiental.

Gostaria que os alunos relacionassem 

deles. Que pudessem entender que esse 

que a história sempre está em movimen-
to, não é estática e tem interesses por 
trás. E, também, que se entendessem 
como sujeitos que podem intervir na his-

da sua cultura.

Importância de compreender o território, 
os atores sociais, as marcas históricas das 
passagens culturais, como os próprios 

se constituem. Perceber a transitorieda-
de das interações e relações de poder na 
perspectiva multicultural.

Professor Alexandre Saydelles

A preocupação com os tipos de narrativas que se 

-
-

mente presentes neste processo. Muitos sonhos sobre 

esses bens, isto é, rediscutir a história da colonização, 

-
pação dos direitos humanos de inúmeras pessoas e 
grupos sociais.

na ocupação de territórios disputados pelos impé-

à mente. São monumentos marcados por histórias 

novos territórios e conquista de terras desconheci-
das, mas também por múltiplas agências sociais, 

saberes. Trata-se, no limite, de dinâmicas históricas 
alicerçadas na produção de cultura, mas permeadas 

-
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São episódios marcados por lutas, silêncios e apaga-
mentos, histórias que não poderiam ser contadas por 
uma única narrativa, mas sim pelas diversas vozes que, 
ainda hoje, carregam as marcas do processo histórico 
colonizador. Algumas narrativas, no entanto, acabam 
tendo maior visibilidade, seja na produção histórica, 
nas estruturas educacionais ou mesmo nos discursos 
de patrimonialização, sendo a produção de discursos 

Sempre penso na ampliação dos conhe-
cimentos sobre a história com base em 

entender que pode haver mais de uma 
versão da história, cada uma composta 
por diferentes relações. Precisamos am-
pliar o conhecimento produzido histori-
camente, porque isso nos humaniza.

Assim, pode-se pensar nas diversas narrativas que 
-

que percorrem ou percorreram aquelas monumentais 
estruturas de pedra. Destacam-se, dentre essas nar-
rativas, as histórias e , 

incluem os horrores da travessia, comercialização, 

Sítio Arqueológico Cais do Valongo, 
localizado na cidade do Rio de Janeiro, foi 

Mundial, por ser um bem cultural de valor sim-

de africanos cativos para as Américas. Foi con-
siderado um sítio histórico de -

, “pois condensa, em sua materialidade, 
um conjunto de referências de memória que se 
remetem a aspectos de dor e de sobrevivência 
na história dos antepassados dos afrodescen-
dentes, que hoje somam mais da metade da 
população brasileira”.

como eram as vivências naquele lugar no 
passado. Fico imaginando as relações hu-

Professora Kelly de Paulo

-
dão no Brasil. Foram erguidas com mão de obra de 

-
bando de escravos realizado entre os portugueses 
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e a América hispânica. Navios negreiros, vindos de 
grandes centros escravistas, como Rio de Janeiro 
e Salvador, atracavam no porto da Ilha de Santa 
Catarina para reabastecer antes de seguirem viagem 
para o sul do continente.

-
tóricas da época, entre outros escritos, mencionam as 

por exemplo, o armazém da praia era denominado, 

-
trelaçada com a dizimação, exploração, escravidão e 

-
rante o período colonial.

Entendo como uma oportunidade de 
trabalhar a formação das fronteiras bra-
sileiras e o processo colonial, para que 
tanto eu quanto os estudantes possamos 

brasileiros, sobretudo no que diz respeito 
à formação de um povo baseada na domi-
nação, genocídio e escravidão. Creio que 

desigualdades sociais e o racismo estrutu-
ral em nosso país.

-

as pesquisas arqueológicas, materializando essas his-
tórias de dor e violência.

As fortalezas me fazem sentir, em parte, 
uma “nostalgia” de pensar num tempo 
sem tanta tecnologia consumindo o nosso 
tempo. Mas também trazem sentimentos 

conectados que mostram como o tempo 

Professora Elisangela de Freitas e Silva

Três palavras me remetem principalmen-
te à Fortaleza de Santa Cruz: invasão, do-
minação e, principalmente, o fuzilamento 
que aconteceu na Revolução Federalista. 
Apesar da beleza, me remete a um senti-
mento de revolta.

Professor Marcos Aurélio Machado

Constatou-se, portanto, a importância de observar 
as possíveis desigualdades da construção de uma nar-
rativa histórica, pois a produção histórica é realizada 
por meio de escolhas que vão desenhar aquilo que será 
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devendo ser questionadas e reconsideradas diversas 
-

çar silêncios sem que se elabore uma problematização 
mais densa sobre o tema.

-
ra de contar, escrever e ouvir histórias, e se abrir para 

nem sempre tiveram meios para serem contadas, lidas 

O patrimônio cultural é parte desse processo de 
-

materiais ou imateriais, numa conceituação que está 

que contam uma história única, de grupos dominantes, 

descolonizadas. O ato de patrimonializar pode, portan-

de memórias e identidades.
Assim, o processo de Educação Patrimonial rea-

lizado neste projeto demonstrou a importância 
de proporcionar espaços de diálogo, de trocas e de 
construção do conhecimento que permitam ressig-

detrás de cada um deles, as histórias apagadas e 
silenciadas, criando outras perspectivas e aborda-
gens patrimoniais. Pode-se, deste modo, engendrar 
narrativas acessíveis, para além dos estereótipos, 
das histórias hegemônicas já contadas, criando 

partir de um entendimento de patrimônio cultural 

outros grupos sociais tenham o patrimônio como 
parte de sua experiência, e para que sua experiência 
seja parte do patrimônio.
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inicialmente um grande dilema para mim enquanto historiadora, uma vez que boa parte dessas for-

sobretudo uma herança europeia, colonizadora e bélica. Esse mal-estar, contudo, foi se transforman-

bens a partir das ações de Educação Patrimonial realizadas com as comunidades escolares. Primeiro, 

-
se crítica acerca do que e de como patrimonializamos os bens culturais, e do que queremos transmitir 
às gerações atuais e às vindouras.

Juliana Cunha, historiadora do Iphan

Pode, assim, estimular um turismo cultural e sustentá-

-

reram, cujas marcas ainda hoje perduram na sociedade. 

-
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Brecht interroga:

Nos livros estão nomes de reis.
Arrastaram eles os blocos de pedra?

Santa Catarina como um tópico privilegiado para explorar distintos pontos de vista, des-
bravando novos caminhos rumo à pluralidade de narrativas. As trocas estabelecidas com 

resistências cotidianas, das práticas de violências e do vital intercâmbio de técnicas e sa-

as narrativas históricas se deslocam no tempo, transitam por distintos espaços, agregam 
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componentes e são capazes de perseguir novos horizontes. Nesse sentido, a experiência 
-

ramenta dos Inventários Participativos pode proporcionar a partir de seus múltiplos 

o conhecimento sobre os materiais e recursos locais mobilizados para a construção das 

Márcia Almeida, historiadora do Iphan
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construir uma muralha, pois estaria me separando das pessoas e assim me impossibilitando de 
aprender com elas e delas aprenderem comigo”.

Elisangela de Freitas e Silva

“Hipocrisia e demagogia”.
Marcos Aurélio Machado

Joadir Spillari

“Da prepotência, da estagnação, do autoritarismo e da ignorância que leva à subjugação”.
Professor Luciano Castro

  

Visita a Anhatomirim 
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Território, cultura, diversidade. Muros, muralhas, 
-

aprendizado, compartilhamento e interação sobre pa-

colaborativamente, um repertório de atividades 

é apresentar possibilidades de ação no campo da 
Educação Patrimonial e de aplicação dos Inventários 

e desigualdades da sociedade atual, contribuindo 
nas lutas diárias por aproximação.

Com sentido e afeto, essa foi uma ação 
de Educação Patrimonial que se efetivou. 

e as práticas nunca se esgotam – ou seja, 

estão sempre acontecendo – tal como as 
identidades e as memórias das pessoas.

sobre nossos valores no tempo. Sempre 
no tempo presente, os elementos referen-
ciais das identidades, das memórias e das 
ações da nossa sociedade constituem bens 

nas ações dos grupos formadores da socie-
dade, as pessoas envolvidas trabalharam 
as temáticas de seu ser, de seu olhar e de 
sua expressão. Desse modo, o projeto de-
senvolveu práticas de se fazer, de se reco-
nhecer e de se comunicar, ações essenciais 
para a preservação dos bens culturais.
Assim, também podemos ver a Educação 
Patrimonial como um conjunto de práticas 
com foco no reconhecimento dos sujeitos 

abrimos o olhar para sentidos e valores cul-
turais da nossa sociedade. Ou seja, construir 

Paulo Peters, antropólogo do Iphan
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Imaginário de possibilidades

Patrimonial para aplicação dos Inventários Participativos 

Não há um autor ou autora por detrás desses escritos. 

imaginadas durante este projeto educativo. Foram criadas, 

de conhecimento de cada um. São muitos os autores que 
participaram dessa construção e, portanto, é muito impor-
tante ressaltar que este é um livro autoral, ou pluriautoral, 

-
rativo, no qual as vozes dos participantes podem ser lidas 
ressoando nas letras e palavras aqui registradas.

-

não se limitam a si mesmas, nem têm 
-

termina quando cada atividade vai ocorrer, como pode 
ser realizada e que tipos de material serão utilizados 

do inventário e a horizontalidade da participação de 
todos. Assim, a ação educativa deve ser sempre dialógi-

educador, mas também pelos educandos e pelos par-

-
nho realmente está nos estudantes e no 
retorno que eles dão, que a partir dos 

conhecimentos prévios deles podemos 
traçar caminhos para elaborar e escolher 
a abordagem mais apropriada; que não 
devemos chegar com um plano pronto e 
engessado para os estudos, mas sim cons-
truir com eles o caminho.

Professora Elisangela de Freitas e Silva

-
vista pode virar um podcast, um mapa, uma exposição, 

pode se converter em um catálogo, uma produção audio-
visual, um poema. E todos podem ser a documentação 
do inventário em si mesmos, sistematizados em dossiês, 

-
mitada e depende apenas da realidade de cada um.

Por ser uma ação coletiva, de curto ou 
longo prazo, a 

demanda planejamento estra-
tégico, como a divisão de equipes, a organização 
de atividades de sensibilização, o desenvolvi-
mento de pesquisas sobre os bens culturais 

-
tização da documentação levantada ou produzi-
da, e a socialização dos resultados, entre outros 
passos considerados pertinentes por cada grupo, 
em seus determinados contextos.
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O que eu queria que saísse no livro é o caminho que meus alunos desejassem e construíssem. Eles 
como protagonistas. Porque o próprio inventário tem a intenção de trabalhar a importância, signi-

Professora Keith Karon da Silva
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Objetos biográficos

Trata-se de uma , que 
consiste em solicitar aos participantes – de qualquer 

O objetivo da -
nhecimento prévio do participante. É uma atividade que normalmente ocorre no início do processo educativo 
e, considerando a aplicação dos Inventários Participativos, é a primeira atividade a ser realizada, antes mesmo 

A 
do assunto, construindo o conhecimento camada por camada, ou pode ser desenvolvida num ciclo com várias 

-

instigue os participantes a formular e expressar seu entendimento sobre determinado assunto.

-

-
pecial. Durante o trabalho em equipe, os participantes 
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Perguntas geradoras:
• 
• Quais são as memórias que esse objeto 

• De que maneira o objeto escolhido conta 

• As outras pessoas da minha família também 

Desdobramentos:

apresentados e criar categorias para agrupá-los, 

familiares, objetos de trabalho, vestimentas, utili-
tários, do dia a dia etc.

-
-

-
das de sentido e são, portanto, suportes materiais da 
memória. A atividade também visa realizar o exercí-
cio de seleção, pois, dentre o montante de objetos que 

de uma comunidade, uma cidade, um estado ou um 
país, por exemplo.
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Memórias e fotografias

de memória para as atividades participativas, pois 

memória e patrimônio cultural. Assim, é possível 
propor uma atividade de sensibilização que desen-

-
lias e ciclos mais próximos, e, ao mesmo tempo, no 
âmbito da coletividade.

Muitos desdobramentos são possíveis a partir 

participantes, de seus interesses e contextos sociais.
Pode-se exercitar a preservação da me-

mória com uma atividade de “guarda da  
memória”, com fotos dos participantes, cole-

É possível criar um “mural de memórias”, com 
-

mente pelos participantes, contando a história 
de uma cidade, uma comunidade, uma família.

-

Professora Heloísia dos Santos
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Descobrindo vozes

-

entrevistas podem ser instrumentos de sensibilização, 
bem como de pesquisa e investigação de um processo 
educativo. É possível delimitar um território, um tema 
ou um grupo de pessoas para participar dessa investi-
gação, pessoas que contribuirão com suas memórias e 

Entrevistas
• -

pais pontos a serem abordados.
• O roteiro da entrevista pode ter questões abertas e amplas, permitindo ao entrevistado falar à vontade, 

• 
• As entrevistas podem ser realizadas em rodas de conversa, com mais de um participante ou membro 

da comunidade, ou individualmente. Podem ser gravadas, para serem assistidas ou ouvidas posteriormente, 
registradas por escrito ou feitas por meio de plataforma virtual.

• É importante atentar sempre para a cortesia e o respeito aos entrevistados, apresentar a pesquisa que 
está sendo realizada e solicitar permissão para fotos, vídeos e gravações.

-

-

território, sobre os grupos sociais que vivem nele, 
sobre as histórias que lá ocorreram, sobre os modos 

-
nâmica da vida.
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O que é patrimônio?

Há inúmeros caminhos para explorar a ideia de 
patrimônio cultural. A palavra patrimônio, em si, 
pode inspirar atividades sensibilizadoras, levantando 
o conhecimento prévio dos participantes a partir do 
uso comum do conceito. A criação de um  
para a palavra patrimônio, por exemplo, pode ilustrar 
o que os participantes entendem pelo termo, palavra 
por palavra.

Perguntas geradoras:
• 
• Você sabe qual é a importância de um 

 é uma composição de palavras 
na qual determinada organização das letras dos 
versos, quando lidas em outra direção, formam 
novas palavras.

Figueira da Praça XV de Novembro, marco turístico e 
histórico da cidade cuja bela árvore centenária todos 
querem conhecer.

Lagoas do Peri e da Conceição, que sempre encantam com 
sua beleza natural.

O

R
I
qualidade de vida. Quantas mudanças!

A
Novas expectativas de melhoria de vida de pessoas que 
vieram de outros lugares e que aqui escolheram morar.

Ótimos pontos turísticos, como praias, Mercado Público, 

Ponte Hercílio Luz, cartão-postal da cidade, esbanjando 
charme e beleza para os moradores e turistas.

Olhos atentos ao desenvolvimento e crescimento da cidade.

L
e já conhece parte da história da cidade toda revitalizada.

I
dos antigos povos que viveram aqui há milhares de anos e 
que deixaram marcas da sua existência.

Sol que nos proporciona a alvorada e o crepúsculo, 

linda cidade que é Florianópolis.

Professora Matilde Maria Azevedo
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Celso Ramos, desenvolveu com seus estudantes do quinto ano algumas atividades para 
aplicar o Inventário Participativo, como a -

. No decorrer de três semanas, trabalhou o tema com 
seus alunos e conseguiu chegar a um conceito de patrimônio cultural elaborado por toda 

-
cutiu os conceitos de cada grupo e escreveu, na lousa da sala de aula, um conceito geral, 
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Os saberes de nossa terra

pinturas, entre outros materiais, podem ser utilizados 
para realizar atividades com os participantes durante 

por exemplo, partir de uma personalidade local, como 
um mestre da cultura popular, que tenha, para os 
participantes, relevância histórica, social, política ou 

Benzedeiras de Florianópolis
Perguntas geradoras:
• 
• 
• Já recebeu alguma benzedura ou conhece 

Essa dica de atividade de sensibilização visa 
-

ras locais, evidenciando uma prática cultural 

Desdobramentos:
Algumas possibilidades são: entrevistar 

benzedeiras ou seus familiares; elaborar um 
mapa que localiza essas práticas culturais no 
território; criar um dossiê sobre as benzedei-
ras, os saberes envolvidos e suas histórias, 
entre outros pontos que os participantes jul-
guem importantes.

Governador Celso Ramos 
Fotos: Lucas Cimbaluk

-
-

trevistas gravadas, tanto por áudio quanto por vídeo, 
pesquisar em livros sua trajetória e visitar espaços de 
memória, como museus e bibliotecas. A ideia é valo-
rizar uma pessoa ou um grupo que tenha contribuído 

-
ria e ampliando o conhecimento sobre suas conquistas.
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Zininho, o poeta de Florianópolis
Uma atividade que parte do univer-

composições de Zininho, autor do Hino de 
Florianópolis, denominado Rancho de Amor à 
Ilha. Os participantes podem visitar o museu 
que conta a história da cidade, onde se en-
contra o acervo musical de Zininho, além de 
pesquisar sobre sua história, carreira e instru-
mentos que tocava.

Outro desdobramento que ampliaria as ex-
pressões artísticas do projeto seria realizar uma 
apresentação musical do Hino de Florianópolis, 
executada pelos participantes na presença de 

sobre os elementos e referências culturais do 
-

cam com eles.

Meu Lugar Favorito

Lugar é um conceito muito usual no campo do patri-

se concentram e se reproduzem as práticas culturais 
coletivas do cotidiano, onde os grupos sociais com-
partilham experiências, criam e vivenciam saberes. 
Lugar é, também, uma categoria dos Inventários 

-

determinados grupos.
Lugares podem ser praias, morros, praças, rios, 

-
gicos ou mesmo um território amplo, que contenha 
vários espaços, como uma paisagem ou uma cidade. 

inventariado são os participantes do processo educa-
tivo, os moradores, a comunidade, os protagonistas 

meio de várias atividades e documentados mediante 
inúmeras estratégias.

Perguntas geradoras:
• 
• 
• Além do bairro onde você mora, quais 

• Quais grupos sociais vivem e constroem 

A princípio, a escolha do lugar favorito pode 

em qualquer parte do mundo ou até mesmo es-
paços e paisagens que não existem mais.

-

bairro, aproximando as referências culturais da 
vivência de cada um.
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sobre o porquê de alguns lugares terem aparecido com 

-
tribuição dos grupos nos espaços urbanos.

-

Os desdobramentos desse tipo de atividade podem 
ser diversos, como comparar os lugares levantados pelo 

Educação Patrimonial: Inventários Participativos

89

> Fichas das Categorias

>>> Lugares
Identificação

Nome
Escrevam o nome mais comum do lugar e outros nomes pelos quais é 

conhecido.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Imagem
No quadro de imagem, insiram fotos ou façam um desenho do lugar.

 

> modelos das fichas

90

O que é
Contem de forma resumida o que é o lugar.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Onde está
Procurem descrever o lugar a partir das referências mais conhecidas. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Períodos importantes
Descubram os momentos ou datas importantes associados ao lugar. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

História 

Contem sobre as origens e transformações do lugar ao longo do tempo. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Ficha de Lugares dos Inventários Participativos
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da Silva com seus alunos
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O que meu bairro tem?

O  sobre 
o próprio bairro pode permitir que os participantes 

-
ção a tudo o que possa parecer relacionado ao conceito 
de patrimônio cultural, observando a vida ao redor, 

Os Inventários Participativos são realizados 
em diversas etapas. Após as atividades de sensi-
bilização, é possível planejar o -

 para o aprofun-
damento sobre os bens que serão inventariados, 
fazendo, por exemplo, entrevistas e pesquisa 

Pode-se explorar a publicação Educação 
Patrimonial: Inventários Participativos e aprofundar 

-
-

gorias têm a intenção de organizar o processo do 

-

ou utilizá-las apenas como inspiração para uma 
nova abordagem de pesquisa e sistematização 
das informações a serem inventariadas. Também 
é possível criar novas categorias, ou adaptar as 
existentes, para que dialoguem melhor com os 
bens culturais de seu território.

Perguntas geradoras:
• Observe a alimentação de sua família. 

Quem são as pessoas que detêm os conheci-

• Observe as construções de seu bairro. 

• 
-

• 

Mamão, a Festa do Divino, a Procissão do Senhor 

Espera-se, com esse tipo de atividade, esti-
mular a percepção sobre a cultura no dia a dia, 
seja na gastronomia, na arquitetura, no trabalho 
dos familiares, nas festas ou nas celebrações de 
seu território.

Essas perguntas podem, por exemplo, ser 
-

Participativos. A forma de analisar as infor-

organizar os dados devem contar sempre com 



133

Estratégias de conexões
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5. 
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Mapeando os patrimônios

Os mapas são importantes linguagens de conheci-
mento, mas que não conseguem representar toda 

-
tos que são inseridos em um mapa passam por um 

Essas escolhas são muito importantes, pois podem 

de um espaço, partindo das experiências das pes-
soas que compartilham das vivências locais. 

Nessas atividades, pode-se solicitar aos participan-
tes que desenhem um mapa do seu deslocamento 
diário ou rotineiro, resgatando, em sua memória, a di-
mensão espacial do território onde moram e os pontos 
que consideram mais importantes.

Outra possível abordagem seria partir de uma 
planta ampliada de determinado território, por exem-

Armação da Piedade, em Governador Celso Ramos, 
-

te. Com a planta em mãos e divididos em grupos, os 
participantes caminhariam por esses lugares, iden-

patrimônio cultural.

Pode-se realizar um trabalho investigativo sobre 

-
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Categorização dos rolês

Introduzir o conceito de inventário e explorar estraté-
gias para sistematizá-lo em categorias podem ser ativi-
dades a serem realizadas, por exemplo, com o público 
adolescente. A proposta seria categorizar aquilo que 

Essa atividade pode partir de uma perspectiva espa-
-

no trajeto e nos locais que eles conhecem. Após serem 
-

-
pados por categorias e apresentados com legendas 
descritivas. Além disso, pesquisas históricas sobre as 
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Roteiros patrimoniais

Partir da relação entre turismo e patrimônio cultural e es-
timular o participante a pensar um roteiro que possa ser 

que não o conhece é uma atividade com potencial para 

típica, aprender uma técnica artesanal, visitar uma pai-
sagem, realizar uma caminhada. Também pode incluir 
conversas com personagens locais, como pescadores, 
bordadeiras, moradores antigos e pessoas conheci-

Os roteiros individuais podem ser socializados com 
toda a turma, para que se crie um modelo único e geral que 
contemple os principais elementos levantados pelos parti-

-

para , pode-se 
-

rências culturais do território, ou criar um documentário, 

conhecidos sem precisar sair de casa.

É muito importante 
 divulgando seus 

resultados, pois isso pode inspirar outros atores 
-
-

tório, promovendo seu desenvolvimento. Assim, os 

Inventários Participativos, como desenhos, mapas, 

entre outros, podem ser socializados, expostos, 
-

6. 
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As fortificações da Ilha de  
Santa Catarina

visitaram ou se sabem algo a respeito de sua história. 
Assim, pode-se sensibilizar e explorar a imaginação 
acerca desse patrimônio.

É possível estimular a pesquisa sobre esses bens 

Perguntas geradoras:
• 
• 
• 
• 
Desdobramentos:

de conversa, trocando ideias sobre o assunto. Também pode ser apresentado por meio de produções autorais, 

textos, sites e maquetes, entre outros materiais ade-
-

jetivos da ação educativa. A partir dos resultados das 
pesquisas apresentadas pelos participantes, pode-se 

-
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Fotos:Lucas Cimbaluk e Paulo Peters

7. 
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Este é um banco de dados internacional 

alimentado de forma compartilhada, com infor-

documentos históricos etc.

pela UFSC:

Fortalezas da Ilha: uma visita ao passado 

Este livro infantil com realidade aumentada 
foi elaborado pela equipe da UFSC e pode ser 
um material de apoio a atividades relacionadas 
às fortalezas

As atividades investigativas também podem envol-
ver entrevistas com pessoas que tenham alguma rela-

trabalhadores, pescadores, bordadeiras, pesquisado-
-

nio cultural, entre outros.

também são grandes aliadas do processo educativo. 

deixando os participantes à vontade para conhecer 
cada detalhe que chame a atenção. Pode ser acom-
panhada de registros individuais ou em grupo, como 

-

-

seu olhar, bem como os sentimentos que cada lugar 
visitado produziu neles.
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Trocando experiências

dos Inventários Participativos, observar as estratégias de outros grupos para aprender 
-

des educativas de uso dos Inventários Participativos realizadas em contextos, territórios e 

Mercado Público de Afogados

com os Inventários Participativos, em trabalho desenvolvido com seus alunos do quarto ano.

-
-

A maioria dos pais, avós e vizinhos de seus alunos trabalha no mercado. É algo natural, ine-

nas atividades de sensibilização, no conhecimento de seus alunos e nos resultados que 

Inventário Participativo. Ela elaborou um questionário com algumas perguntas para que 

de uma entrevista, o que fomentou o processo de coletar informações.
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comerciantes, perguntando sobre seus boxes, os itens que eram vendidos ali, há quanto 
tempo trabalhavam no mercado e qual era a importância daquele comércio para suas 

-

entrevistaram, sobre os alimentos e produtos comercializados, bem como sobre as expe-
riências de cada um. Relataram que se sentiram como repórteres, pesquisadores.

-

O relato da Professora Daniela é contextualizado no âmbito do projeto Educação 

em Pernambuco e relatado no livro Novas (velhas) batalhas.
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Engenhos de farinha do litoral catarinense

-
dades e uma ampla equipe interdisciplinar.

Gisele Miotto e Gabriella Pieroni apresentaram o processo e relataram que a publicação 

de ensino, que participaram de atividades de sensibilização, visitaram os engenhos e pu-
deram conhecer de perto os saberes dos mestres e mestras, os lugares, objetos, alimentos 
e produtos dessa prática cultural.

organizaram, com criatividade e descontração, a devolutiva de suas pesquisas para 

rap, maquetes e vídeos, entre outras linguagens. Essa relação entre os estudantes e os 

-

e nos saberes.
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-

notou que elas poderiam gerar outra forma de ação. Para guiar o inventário, criou uma 

para as mobilizações em campo.
Outro ponto a destacar são as categorias do Inventário Participativo. As cinco cate-

gorias apresentadas no manual de aplicação do Iphan, indicado no primeiro capítulo, 

mestras”, uma forma de reconhecer e valorizar a importância dessas pessoas de refe-
rência para a comunidade nessa prática cultural.
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A sistematização das ações educativas e de aplicação do inventário participativo 
compuseram o pedido de registro de saberes e práticas tradicionais associadas aos 

A publicação Engenho é patrimônio: inventário cultural dos engenhos de farinha do litoral 
catarinense relata o processo de inventariação realizado.

Engenho É Patrimônio: 
Inventário Cultural dos Engenhos 
de Farinha do Litoral Catarinense

LIVRO IPHAN.indd   1 02/10/2019   17:15:06

     

Minhocão contra a gentrificação

-
partilhada por Mariana Nito e Thais Rocha. Essa iniciativa teve como ponto de partida uma 
preocupação que se tornou tema do inventário: a valorização imobiliária e a expulsão de 
pessoas em situação de vulnerabilidade do território por onde passa o Elevado Presidente 

-
rências culturais relacionadas aos grupos que vivem, trabalham e usam aquele espaço, 

-
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-
ciais e revisar estratégias e metodologias para organizar o processo de inventariação.

urbanos dinâmicas abertas aos transeuntes, que eram convidados a participar, conversar e 

-
monstrando que não era possível realizar um processo educativo a partir de ideias ou méto-

-
-

O trabalho também mostrou a necessidade de criar uma categoria que abarcasse outros 
-
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O  foi uma iniciativa de movi-

-
cadas quatro celebrações, treze formas de expressão, seis saberes, doze lugares, nove 
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Amanhã, como será?

Interação. Humanidade. Respeito. Participação. 
Aprendizado. Palavras destacadas das teias de co-

necessárias para construir um mundo mais justo. Foi 

-
tos e as desigualdades históricas, e sobre caminhos 

de relação e representatividade com os bens cultu-
rais. Foi, em suma, aquilo que despertou a criação 
de um repertório de Educação Patrimonial imagi-
nado pelos participantes, inspirando um amanhã 

Foi uma formação maravilhosa. Ouvir as falas dos colegas é de suma importância para a nossa práxis 
pedagógica. Gratidão a todos os envolvidos.

Rosileni da Silva

até mesmo lugares que visitei, mas que não estavam tão vivos na minha memória. Passei a ter mais 

demais citados ao longo do curso.
André Felipe Marcelino

sempre levo os estudantes para saídas de estudos nas fortalezas e em outros lugares da cidade.
Lílian Ferreira

Impactou mostrando novas possibilidades de trabalho com os alunos diante da nossa cultura, resga-
tando nossos sentimentos.

Marcia Kurrle
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A Ilha e o pensamento continental. Quão pouco estamos hoje abertos ao mar. Vemos 

O individualismo dos muros se exacerba na cidade que se torna cosmopolita e que atraiu 
pessoas de outras partes. Ele contrasta com a vivência de comunidade, onde todos se co-
nhecem, como a vivência da pesca artesanal, ainda presente nos bairros de Governador 
Celso Ramos e mesmo de Florianópolis, onde ainda se vive as rendas, os Bois de Mamão, 

O mar não separa Florianópolis e Governador Celso Ramos. Ele as une. E, entre elas, 

mares do Sul, antes longínquos. Longínquos tão somente por desconectarem-se dos 

que deixaram estas águas. Agora são vigiadas. Pelos barcos de pesca, pelos moradores 
ao longe que as olham. Pontos de segurança a navegadores, amigos de uns, inimigos de 
outros. Hoje, pontos de segurança sobre nosso passado, nossas raízes e pedras erguidas 

-
les que as comandavam.

o patrimônio, com a consciência de que os pontos de partida e chegada só existem em 
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-

e, sem viagem, não há porto. Não há ilhas para ir ou de onde partir, para ver e para viver. 

-
-

as ondas, bailando em seu embalar, dando novos valores a nossa experiência junto àque-
les com quem viajamos. Novos sentimentos, entretanto, também se criam em ausência; 

telas, pelas imagens e dizeres. Superar isolamentos para viajar em imaginação, embar-

Lucas Cimbaluk, antropólogo do Iphan
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Quando a vida trata de desempenhar seu ato derradeiro e nos priva da presença de uma 
pessoa que admiramos, aos poucos vamos entendendo que a dor póstuma precisa dar 

-
namento que essa pessoa, em vida, nos transmitiu ao praticá-lo.

-

-
preendem seu legado. Raquel não deixava de incentivar em nenhum momento.

Como representante pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, 

em que tivemos a alegria de contar com sua presença.

-

O registro dessa saudade é a prova mais concreta de que seu exemplo e dedicação perma-
necem vivos.
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Raquel Davina Alves de Souza 
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