
ROTEIRO DA OFICINA CONCEITOS MEMÓRIA  (1º DIA) 

 

Duração da oficina: 14h – 17h30 

1. Objetivo das duas oficinas (3 min.): 

A partir dos conceitos de memoria, patrimônio e tombamento, busca-se a formação 

teórica que possibilite a capacitação dos participantes, com vistas à sua participação 

em atividades de educação patrimonial, que serão desenvolvidas com professores da 

rede pública de ensino.  

2. Obetivo da primeira oficina (3 min.): 

Hoje trabalharemos os conceitos de memoria segundo Halbwachs, Pollack e Le Goff, a 

partir de uma sucinta apresentação e de discussões em grupos. 

Após um breve intervalo teremos a exibição de um documentário sobre o Cine Teatro 

Ouro Verde, seguida de uma análise que busque reconhecer nele os conceitos 

inicialmente trabalhados. 

3. Conceitos de memoria (20 min.): 

 

3.1.1. Halbwachs 

3.1.2. Pollack 

3.1.3. Le Goff 

 

4. Discussão em grupo (40 min.):  

A partir da apresentação e dos textos fornecidos, o grupo deverá discutir o conceito de 

cada autor, identificando também similaridades e contradições. Ao final cada grupo 

deverá formular uma síntese do conceito contemporâneo de memoria. 

 

5. Intervalo (15 min.) 

 

6. Apresentação dos grupos (25 min.). 

 

7. Documentário: Ouro Verde das Cinzas ao Renascimento (47 min). 

7.1.1. Informações sobre o contexto de confecção do documentário. Orientação para 

que se busque no vídeo a identificação das questões trabalhadas (5 min.) 

7.1.2. Exibição do documentário (22 min.) 

7.2. Discussão (20 min.) 

 

8. Encerramento 

  



ROTEIRO DA OFICINA PATRIMÔNIO CULTURAL E TOMBAMENTO (2º DIA) 

 

Duração da oficina: 14h – 17h30 

1. Obetivo da segunda oficina (3 min.): 

Hoje trabalharemos os conceitos de patrimônio e tombamento a partir dos textos de: 

Funari e Pelegrini; Magnani e Kersten. Após uma sucinta apresentação, serão 

desenvolvidas discussões em grupos. 

Após um breve intervalo teremos a apresentação dos grupos. 

Ao final, serão apresentados alguns sites que trabalham com a questão da memoria e do 

patrimônio. 

2. Conceitos de patrimônio e tombamento (20 min.): 

2.1. Funari e Pelegrini; 

2.2. Magnani; 

2.3. Kersten. 

 

3. Discussão em grupo (40 min.): 

 

4. Intervalo (15 min.). 

 

5. Apresentação dos grupos (25 min.). 

 

6. Apresentação de sites que trabalham com a temática da memória e do patrimônio.  

 

7. Encerramento. 

 

 


