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Prezadas educadoras e prezados educadores, 

É com satisfação que apresentamos o Caderno Educativo do Centro de 
Memória! 

Este instrumento foi criado com o intuito de compartilhar informações e 
atividades que colaborem para o melhor aproveitamento da visita com os 
estudantes ao nosso espaço expositivo. 

O que é um acervo? Quantas memórias cabem em um Centro de 
Memória? É possível acessar a história e as estórias guardadas em um 
casarão através de fotografias, documentos e diversos objetos distribuídos em 
seu interior? E em seu entorno, quais descobertas podemos fazer pelos seus 
jardins? 

O Caderno Educativo apresenta o Centro de Memória e faz um breve passeio 
pela história do ouro em Minas Gerais para contar como a AngloGold Ashanti 
chegou a Nova Lima. É um material para despertar a curiosidade e o interesse 
de educadores e estudantes pela paisagem, arquitetura, história e patrimônio 
do Centro de Memória, e para que se apropriem deste no desenvolvimento de 
atividades no ambiente escolar. 

Preparamos sete atividades associadas ao conceito de Educação para o 
Patrimônio, para serem desenvolvidas com os estudantes. São sugestões 
para proposições que poderão ser realizadas depois da visita. 

Sintam-se à vontade para se apropriarem das atividades, transformando e 
recriando suas dinâmicas. 

Antecipadamente, desejamos que a leitura deste material seja instigante, 
proveitosa e divertida. Venham conosco e sejam bem-vindas e bem-vindos!

Centro de Memória

INÍCIO DA
JORNADA
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OURO EM MINAS GERAIS - UM BREVE PASSEIO PELA HISTÓRIA 

… da chamada Zona Mineralógica, a de montes de ferro, 
chão de ferro, água que mancha de ferrugem e rubro a 
lama e as pedras de córregos que dão ainda lembrança 
da formosa mulher subterrânea que era a Mãe do Ouro.
João Guimarães Rosa, 1957

A história de Minas Gerais é profundamente marcada pela descoberta de 
metais preciosos no período colonial e, consequentemente, pela atividade 
mineradora que se organizou e se desenvolveu até o presente momento. 

As primeiras notícias sobre a existência de ouro em Minas Gerais surgiram nos 
últimos anos do século XVII. Estudiosos da economia do Brasil Colônia afirmam 
que os relatos de descobertas em regiões onde hoje estão os municípios de 
Caeté, Ouro Preto e Sabará situam-se entre 1693, 1696 e 1698. 

Um relato não confirmado, atribuído ao jesuíta italiano João Antônio Andreoni, 
mais conhecido como Antonil (1650-1716), consegue ilustrar a dimensão da 
abundância do ouro na região e as origens do nome de uma vila recentemente 
formada pela junção de vários arraiais, em 1711, e que se tornaria, em 1720, 
a capital na nova Capitania de Minas Gerais - Ouro Preto:

Um dos integrantes de uma expedição que saiu de 
Taubaté com destino à futura Capitania de Minas Gerais 
desceu ao Ribeirão Tripuí para beber água. Ao saciar 
sua sede, percebeu, no fundo do córrego, curiosos e 
pequenos grãos negros com um estranho lustro. O 
jovem guardou os grãos e os vendeu a um comerciante 
que os enviou para Artur de Sá Menezes, governador do 
Rio de Janeiro. Os negros grãos não eram nada menos 
do que ouro da mais alta qualidade, mascarado sob fina 

película de ferro oxidado.

Segundo o historiador e geógrafo Caio Prado Júnior (1907-1990), a partir daí, 
sucessivas descobertas trouxeram os olhares da Coroa Portuguesa e dos 
aventureiros e exploradores para a Capitania de Minas Gerais. Até a metade 
do século XVIII, a exploração do ouro de aluvião – na superfície da terra e 
no leito dos rios – cresceu até atingir, no Brasil, sua maior área de expansão 
geográfica, alcançando o maior nível de produtividade.

Ouro Preto. 
Créditos: Rodrigo Almeida Bastos (mdc . revista de arquitetura e urbanismo)
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PRESENÇA AFRICANA - DIÁSPORA NEGRA ULTRAMARINA  

Que navio é esse 
que chegou agora, 
é o navio negreiro 

com os escravos de Angola. 
Aqui chegando não perderam a sua fé, 

criaram o samba, 
a capoeira e o candomblé 

Mestre Camisa

A história de Minas Gerais é profundamente marcada pela descoberta de 
ouro, e os percursos da atividade mineradora em Minas Gerais, nos faz ajustar 
nossas lentes para o período da escravidão. Um sistema instituído pela Coroa 
Portuguesa, que serviu de base para atender às demandas de mão de obra, 
em princípio na lavoura, no início da implantação dos processos de colonização 
e exploração do território brasileiro, por volta de 1530. 

O processo se desenvolveu, primeiramente, com a escravização dos indígenas 
e, ao longo dos séculos XVI e XVII, esse grupo étnico foi sendo gradativamente 
substituído por africanas e africanos trazidos à força, escravizados, por meio 
do tráfico negreiro ultramarino. O Brasil foi o país que mais trouxe africanos 
escravizados durante a era do tráfico negreiro. Foram quase cinco milhões de 
homens, mulheres e crianças trazidos involuntariamente para o Brasil ao longo 
de 300 anos de tráfico. O período se estendeu do século XVI ao século XIX. 

Segundo o escritor e jornalista paranaense, Laurentino Gomes, autor do livro 
Escravidão – Da corrida do ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de 
Dom João ao Brasil, cujo enredo concentra-se entre 1700 e 1800, auge do 
tráfico negreiro no Atlântico:

As pessoas mais ricas do Brasil no final do século 18 não 
eram senhores de engenho, barões do café, já não eram 
mais os mineradores de ouro e diamante, mas sim os 
traficantes de escravos. A compra e venda de pessoas 
se tornou o maior negócio do Brasil e do mundo nessa 
época. 

O fluxo que estrutura a economia desse terrível e infame mercado, relatado 
por Laurentino Gomes, é uma das bases de um fenômeno histórico e social 
denominado Diáspora Africana. Sua principal característica é a imigração 
forçada de homens e mulheres do continente africano para outras regiões do 
mundo. Esse processo foi marcado pelo movimento de pessoas e culturas 
através do Oceano Atlântico, pelo encontro e pelas trocas de diversas 
sociedades, seja nos navios negreiros ou nos novos contextos que os sujeitos 
escravizados encontravam fora da África.

Da Costa da Mina para as Minas Gerais 

Avaliar com rigor a contribuição dos africanos escravizados na introdução de 
técnicas de mineração nos rincões do Brasil Colônia, ainda é um desafio para 
a historiografia. Porém, a origem étnica dos africanos escravizados presentes 
nos leitos de rios ou riachos, manejando bateias nas aluviões, ou no interior 
das minas, desde os períodos iniciais das atividades extrativistas, podem nos 
oferecer algumas revelações instigantes. 

A professora do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), Dra. Andréa Lisly Gonçalves, aponta que, de acordo com 
estudos demográficos mais recentes, não parece restar dúvidas de que os 
africanos escravizados vindos da Costa da Mina representavam algo em 
torno da metade dos escravizados presentes nas Minas Gerais, nas décadas 
iniciais da exploração, o que torna plausível que seus conhecimentos sobre a 
mineração tenham colaborado para determinar esse índice. 

A Costa da Mina designava o litoral da África Ocidental que se estendia a leste 
do Castelo de São Jorge da Mina, na atual Gana, região do golfo da Guiné, 
incluindo as antigas Costa do Ouro e Costa dos Escravos. A Costa do Ouro 
se estendia do Cabo Três Pontas até o Rio Volta, e a Costa dos Escravos, 
do Rio Volta até o Rio Lagos, esse famoso porto de escravos corresponde à 
faixa litorânea das atuais Gana, Togo, Benim e Nigéria. As evidências sobre 
as habilidades técnicas de forja e metalurgia trazidas pelos escravizados da 
Costa da Mina ganham espaço em diversas pesquisas acadêmicas, como 
no artigo Bateias, Carumbés, Tabuleiros: Mineração africana e mestiçagem no 
novo mundo, do historiador Eduardo França Paiva:
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Boa parte do ouro explorado durante todo o setecentos 
nas gerais e nas capitanias de Goiás, de Mato Grosso e 
da Bahia, foi recolhido através de técnicas introduzidas 
pelos africanos mina e desconhecidas pelos europeus. 
Essa realidade estende-se, ainda, aos diamantes 
extraídos e ao minério de ferro encontrado na região, 
transformado em instrumentos de trabalho nas pequenas 
forjas montadas pelos africanos.

Costa da Guiné no século XVII [adaptado de Barbot on Guinea]
Crédito: http://www.costadamina.ufba.br
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OURO EM NOVA LIMA 
O cientista social e pesquisador da mineração na região de Nova Lima, 
Yonne de Souza Grossi, nos conta o seguinte: 

Na região, hoje denominada Nova Lima, os primeiros 
achados de ouro foram por volta de 1700, pelo 
bandeirante Domingos Rodrigues da Fonseca Leme, 
neto de Fernão Paes que, ao subir o Rio das Velhas, 
entrou nos leitos dos ribeirões das Congonhas (hoje 
Cardoso) e dos Cristais. Já a descoberta do Ouro de 
Morro Velho se deu a partir de 1725, tendo como um 
dos primeiros proprietários do local o Padre Antônio 
Pereira de Freitas 

Com a efervescência da extração de ouro, a localidade, até aquele momento 
conhecida como Campos de Congonhas, passou a ser denominada Campos 
de Congonhas das Minas de Ouro. Tornou-se distrito de Sabará, em 1836, 
renomeada Arraial de Nossa Senhora do Pilar de Congonhas do Sabará. Foi 
elevada à categoria de vila, 55 anos depois, em 1891, e recebe um novo 
nome: Villa Nova de Lima, em 1893. Nas primeiras décadas do século XX, em 
1923, teve mais uma vez seu nome transformado e simplificado, através de 
uma lei estadual, para Nova Lima.

A presença inglesa

A presença inglesa no Brasil tem sua origem na abertura dos portos e do 
comércio às nações amigas de Portugal, uma das primeiras medidas 
adotadas por D. João VI, quando chega ao Brasil, em 1808, transferindo a 
Corte Portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro. Nesse período, a Inglaterra 
desempenhava um importante papel como parceira comercial e aliada política. 
Navios ingleses escoltaram a família real portuguesa e toda sua corte, durante 
a travessia do Oceano Atlântico. 

Já em terra firme, a presença inglesa era notada no comércio, na construção 
de ferrovias, na exploração de minas e no investimento de capital e tecnologia 
para a mineração, no transcorrer do século XIX. As áreas de maior incidência 
da influência inglesa estão em cidades que compõem o quadrilátero ferrífero, 
como as atuais Sabará, Ouro Preto, Itabira, Rio Acima e Nova Lima, na região 
centro-sul do estado de Minas Gerais.

A nau Capitânia e a esquadra que trazia a corte aportando na Baía de Guanabara. 

Crédito: Geoffrey William Hunt / Coleção particular
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CASARÃO 

Datado do século XVIII, o Casarão pertenceu ao padre Antônio Pereira de 
Freitas, cuja família também foi proprietária das terras conhecidas como Morro 
Velho. Ao estilo colonial português que inicialmente caracterizava sua arquitetura 
foram incorporadas intervenções realizadas pelos ingleses ao longo do tempo. 

Com a chegada dos ingleses em 1834, o Casarão passou a ser a residência 
dos superintendentes da mina, dentre eles, o jovem engenheiro inglês, George 
Chalmers (1857-1928), que chegou ao Brasil em 1884. Chalmers, com seu 
espírito pioneiro e inovador, foi responsável por uma revolução técnica na 
perfuração de poços e em outros diversos processos industriais. 

Seus amplos jardins são um destaque à parte. Relevantes peças históricas 
do acervo do Centro de Memória estão dispostas em alguns pontos, como 
o carro de boi com quatro rodas de ferro construído na Inglaterra, que foi 
usado para transporte de cargas pesadas, e o bonde do sistema ferroviário, 
implementado em 1913, que foi o primeiro intermunicipal da América Latina a 
transportar pessoas, além de maquinários e suprimentos.

Visitantes ilustres também estiveram no local. Em 1881, recebeu o Imperador 
do Brasil Dom Pedro II e sua esposa Teresa Cristina em uma visita por Minas 
Gerais e, durante a Copa do Mundo de 1950, a seleção inglesa de futebol 
marcou presença em uma visita ao local. Repleto de simbolismos, o Casarão já 
foi utilizado como residência, hospedagem e partir de junho de 1994, passou 
abrigar o Centro de Memória.

Casarão, em 1903,
sede do Centro de Memória, em Nova Lima.

Créditos: Acervo Centro de Memória 

Casarão atual, sede do Centro de Memória, em Nova Lima.
Créditos: Acervo Centro de Memória 
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CENTRO DE  MEMÓRIA

O Centro de Memória foi inaugurado no dia 29 de junho de 1994, como parte 
das comemorações dos 150 anos da Companhia Mineração Morro Velho, 
atualmente AngloGold Ashanti. 

Com aspecto de museu, é um espaço cultural comprometido com a História e 
ações educativas. É aberto ao público espontâneo e oferece visitas mediadas, 
previamente agendadas para grupos escolares. 

Abriga um acervo composto por mais de 50 mil itens, entre objetos, livros, 
fotos e documentos que preservam a memória do cotidiano, dos costumes, 
das relações sociais e recontam a história do desenvolvimento técnico e 
tecnológico do processo de metalurgia e mineração de ouro na região, desde 
1834, até a atualidade. 

As atividades e a vida cotidiana dos trabalhadores e trabalhadoras da 
mineração recebem visibilidade no acervo. Coletividade, memórias e 
identidades nos oferecem um percurso de acesso à história desses grupos. O 
fluxo que conduziu diversas pessoas de vários lugares do país, atraídas pela 
possibilidade de trabalho, transformou a paisagem social ao longo de décadas 
e ressoa na contemporaneidade. 

O Centro de Memória conta com 20 ambientes expositivos com capacidade 
de expansão para mais espaços. Temas correlatos à atividade mineradora se 
revelam em meio ao mobiliário e utensílios usados na companhia até os anos 
1990. O conjunto de chá em porcelana presenteado à Empresa pela seleção 
de futebol inglesa, em 1950, pode ser contemplado sem pressa. 

A Sala da Geologia exibe diversas amostras de minerais e rochas das minas 
da antiga Mineração Morro Velho. Ferramentas de trabalho de campo de 
geólogos, como martelos, instrumentos ópticos para medir ângulos, níveis de 
engenharia e câmeras para microfotografia mineral nos mostram os vestígios 
de uma imensa área do conhecimento. 

Uma réplica de madeira, em escala reduzida, de um pilão californiano (máquina 
de triturar minério) utilizado pela empresa no século XIX até meados do século 

XX, pode ser observada na Sala Metalurgia. Diversas balanças e outros 
instrumentos de precisão também fazem parte do acervo.

Há ainda uma sequência das lanternas usadas pelos mineiros no subsolo, 
acionadas a óleo de mamona ou a bateria. A progressão técnica das 
perfuratrizes, desde as mais simples e rudimentares até os complexos jumbos 
eletro-hidráulicos usados para abrir túneis, pode ser observada na exposição. 
Outros equipamentos utilizados na mineração podem ser observados na 
exposição permanente e na Sala de Realidade Virtual.

Ampolas radiológicas e outros acessórios que compunham o aparelho de 
raios-X da Morro Velho e uma mesa cirúrgica de madeira, do século XIX, se 
destacam na Sala Medicina, além de um instrumental médico-hospitalar que 
nos conecta com a História da medicina no Brasil do século XIX. 

De forma minuciosa, o conhecimento técnico, estudos geológicos, fotografias 
e outros registros estruturam uma instigante rede de signos que possibilita 
aos visitantes construírem narrativas próprias acerca deste desenrolar de 
temporalidades.
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Bonde, Jardim do Centro de Memória
Créditos: Acervo Centro de Memória

Jardim do Centro de Memória
Créditos: Acervo Centro de Memória 

Sala Metalurgia. 
Créditos: Acervo Centro de Memória

Sala Sentidos
Créditos: Gabriel Bencastri

Na foto, à esquerda está George Chalmers na entrada da Mina Grande
Créditos: Acervo Centro de Memória 
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Cadinhos: utilizados para receber o ouro fundido para fazer amostras e em laboratórios
Créditos: Acervo Centro de Memória

Sala Geologia
Créditos: Acervo Centro de Memória 

Aparelho de Galvanoterapia - Sala Medicina 
Créditos: Acervo Centro de Memória

Relógios da Sala Administração
e Serviços. Créditos: Gabriel Bencastri

Medicamentos Diversos - Sala Medicina
Créditos: Acervo Centro de Memória 
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PROGRAMA
EDUCATIVO

Um compromisso com toda a comunidade

Espaços de guarda e valorização do Patrimônio Histórico e Cultural são 
ambientes vivos que podem e devem ser acessados por distintos públicos. 
Para potencializar esses acessos, tais espaços desenvolvem Programas 
Educativos que promovem diálogos e propostas formativas para escolas, 
grupos e indivíduos. 

O objetivo de uma agenda permanente de diálogo com as comunidades do 
entorno é gerar não apenas conhecimento sobre o acervo e sua história, mas 
estimular a formação de uma consciência crítica capaz de eleger, reconhecer 
e preservar de forma sustentável os bens culturais da própria comunidade. 

É um exercício para a cidadania promover uma leitura compartilhada de mundo, 
que debata a noção de identidade e fortaleça o vínculo dos indivíduos com a 
comunidade.
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Educação para o patrimônio 

Conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), “a 
Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos educativos formais e 
não formais que têm como foco o patrimônio cultural, apropriado socialmente 
como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em 
todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, 
sua valorização e preservação.” 

Corroborando para o alargamento do conceito em suas possibilidades de 
compreensões, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA-
MG) considera que a educação para o patrimônio cultural “explora, diagnostica 
e intervém positivamente na relação dos indivíduos com suas referências 
culturais e patrimônios constituídos, seus produtos e manifestações.” 

É na esteira das possibilidades de examinar e compreender as diferentes 
noções de patrimônio cultural que o programa educativo pensa e desenvolve 
suas atividades para o público livre e grupos escolares. 

Dessa forma, reafirma seu compromisso com a educação formal e não formal, 
gerando espaços para a construção compartilhada de concepções mais amplas 
sobre o conceito de patrimônio cultural e suas formas de reconhecimento. 

Afinal de contas, o que é Patrimônio Cultural? A minha comunidade tem um 
Patrimônio Cultural? A música que minha avó aprendeu com a mãe dela pode 
ser um patrimônio? 

E a minha história pode ser meu patrimônio? 

É ajustando as lentes da percepção, para ver com mais cuidado a comunidade 
onde vivemos, os nossos costumes e legados, a nossa relação com o outro e 
com o meio ambiente, que construímos, de forma crítica e sensível, estratégias 
para reconhecer os nossos próprios Patrimônios Culturais. Eles estão pelos 
caminhos e guardados em nossas experiências de vida.
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FORMAÇÃO
COM 

EDUCADORES

O Centro de Memória se compromete com o desenvolvimento 
de ações educativas que aproximem o conteúdo apresentado 
no acervo às práticas pedagógicas de educadores e 
educadoras. Essa metodologia pretende estabelecer diálogo 
e interatividade com estudantes da Educação Infantil ao Ensino 
Médio, por meio do dialogismo, acessibilidade e plataformas 
multimídia e da valorização do professor como mediador.

Buscamos colaborar com a formação de uma compreensão 
qualificada de educadores, sobre os conteúdos derivados do 
acervo do Casarão. Desejamos que os participantes possam 
identificar o Centro de Memória como um local de encontro de 
saberes que possibilita discutir assuntos que se conectam ao 
cotidiano dos estudantes e às suas histórias de vida.  
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PRIMEIRA ETAPA

Conteúdo introdutório, apresentação do Caderno de Atividades, 
dinâmica. 

SEGUNDA ETAPA

Visita mediada ao Centro de Memória.

Lembrete: A Formação com Educadores é pré-requisito para o 
agendamento de visitas. Após a Formação, os educadores receberão um 
certificado de participação que viabilizará a realização do agendamento 
para a Visita Escolar ao Centro de Memória! As Formações com 
Educadores antecedem as visitas com os estudantes e se constituem 
como ponto de partida fundamental para o desenvolvimento das 
atividades. Direcionadas para todas e todos os/as agentes que integram 
a comunidade escolar, é um espaço de acolhimento, de escuta e de 
trocas. 

Os encontros se realizarão no Centro de Memória, no município de Nova 
Lima-MG. Nos demais municípios de atuação da AngloGold Ashanti, 
serão agendados para acontecer nas escolas e, se necessário, de 
forma virtual.

As Formações com Educadores antecedem as visitas com os 
estudantes e se constituem como ponto de partida fundamental para 
o desenvolvimento das atividades. Direcionadas para todas e todos 
os/as agentes que integram a comunidade escolar, é um espaço de 
acolhimento, de escuta e de trocas. 

Os encontros se realizarão no Centro de Memória, no município de Nova 
Lima-MG. Nos demais municípios de atuação da AngloGold Ashanti, 
serão agendados para acontecer nas escolas e, se necessário, de 
forma virtual.

ETAPAS FORMATIVAS
PRÉ VISITAS

INSCRIÇÃO
A inscrição poderá ser feita pelo e-mail: 

centrodememoria@anglogoldashanti.com,

pelo telefone (31) 3589-1716 ou Whatsapp (31)97200-7978.
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PEQUENO MANUAL 
DE ATIVIDADES

MODOS DE 
FAZER

Educadora e educador,

Apresentamos e compartilhamos o nosso Pequeno Manual 
de Atividades: Modos de fazer! Nele, oferecemos sete 
propostas para o encaminhamento de atividades em sua 
escola. Mais do que um manual, essas atividades funcionam 
como sugestões para uma introdução ao universo da 
educação para o patrimônio. 

Partimos da ideia de que cada exercício corresponde a 
um bloco de sensibilização e reflexão com estudantes, 
o mesmo que uma aula com duração entre cinquenta 
minutos e uma hora e meia, podendo variar em função do 
tempo disponível, o número de estudantes, a dinâmica e a 
condução da atividade. 

Caberá aos educadores definir com sua turma a melhor 
maneira de adaptação do material e a execução. Modos 
de fazer são exercícios, jogos e desafios com a noção de 
memória e patrimônio, um conjunto de orientações para 
que estudantes possam lidar com os aspectos básicos da 
Educação para o Patrimônio Cultural, conectada com seus 
territórios e experiências de vida. 

O Manual convida o estudante a criar conexões, descobrir 
sua escola, perceber sua comunidade e contar suas 
histórias. 

Assim, fica a critério de cada educadora ou educador 
a exata aplicação deste Manual, ou sua recombinação e 
apropriação. 

Boa jornada!
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Materiais ou recursos necessários:
- Câmera do aparelho celular para registrar o jogo.
- Caminho do Patrimônio - jogo de tabuleiro e peças que acompanham o caderno. 

Objetivo: Conhecer a história de alguns patrimônios culturais de Minas Gerais, 
em municípios onde a AngloGold Ashanti desenvolve suas atividades.

Modo de  fazer…

Primeiro ato! 

Que tal uma roda de conversa com os estudantes? Organize a roda! 

De forma dialogada, apresente os aspectos básicos de um patrimônio cultural, 
suas variações conforme a natureza, se é material ou imaterial e suas tipificações, 
se é artístico, arquitetônico ou natural. 

Estimule os participantes a compartilharem seus pontos de vista, referências ou 
suas dúvidas. 

Revisitar a memória está valendo! Lembra de algum patrimônio que você conheceu 
em um filme, uma série ou no passeio de férias com a família?

E agora…

Convide os estudantes para uma atividade lúdica: um jogo de tabuleiro. Divida a 
turma em grupos, segundo o número de participantes, distribua o tabuleiro e as 
peças do Caminho do Patrimônio! Defina o tempo de duração da atividade e, ao 
final do jogo, retome a discussão sobre a importância da preservação e do acesso 
aos nossos patrimônios culturais!

PROPOSTA 1 Último ato! Avaliação!

Momento importantíssimo!

Neste último ato, convide alguns participantes, não precisa ser todos, um de 
cada grupo, para avaliarem a proposta e dizerem o que acharam das etapas da 
atividade, quais foram as descobertas e aprendizados. 

Considerando a importância do registro no processo de construção dos 
Patrimônios Culturais, é importante que os participantes fotografem com o celular 
o desenvolvimento da atividade.

 O tempo de cada ato será determinado pela educadora ou educador, responsável 
pela condução.

Caminho do Patrimônio
Caminho do
patrimônio
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Materiais ou recursos necessários:
-  Câmera do aparelho celular para registrar a dinâmica. 
-  Pincel atômico, giz de cera ou lápis. 
-  Folha grande de papel kraft, cartolina ou a folha de papel que estiver disponível. 

Objetivo:

Promover o reconhecimento dos Patrimônios Culturais, a partir do registro e da 
leitura que os estudantes fazem do território onde estão inseridos.

Modo de fazer…

Primeiro ato! 

Propor uma roda de conversa, com a turma toda, sobre o significado dos seguintes 
tópicos: patrimônio cultural, memória e identidade. 

Promova um espaço receptivo para os estudantes se sentirem confortáveis ao 
emitirem suas opiniões, pontos de vista e dúvidas. 

A contribuição que eles trazem é a matéria-prima da atividade!

Segundo ato! 

Divida a turma em três ou quatro grupos, conforme a quantidade de participantes. 

Distribua uma folha grande de papel em cada grupo e pincéis atômicos, giz ou 
lápis para as anotações. 

Cada grupo deverá escolher, por afinidade, um bairro do município e escrever no 
centro da folha o nome do bairro. É aconselhável não repetir bairros, mas se houver 
um grande contingente de estudantes do mesmo bairro, isso não vai comprometer 
a atividade.

PROPOSTA 2 Terceiro ato!

A partir da roda de conversa do primeiro ato, a conversa sobre patrimônio cultural, 
memória e identidade, cada grupo deverá debater sobre o bairro escolhido, 
atenciosamente, verificando e elegendo o patrimônio ou os patrimônios culturais 
para cada bairro. 

Os patrimônios levantados devem ser anotados pela escrita ou pelo desenho na 
mesma folha de papel, ao redor do nome do bairro.

E agora…

Quando os grupos terminarem o levantamento do patrimônio cultural, deverão 
compartilhar com a turma os critérios e justificativas para suas escolhas.

Último ato! Avaliação!

Momento importantíssimo!

Neste último ato, convide alguns participantes, não precisa ser todos, um de cada 
grupo, para avaliarem a proposta e dizerem o que acharam das etapas da atividade, 
o que gostariam de mudar e quais foram as descobertas e aprendizados. 

Considerando a importância do registro no processo de construção dos 
Patrimônios Culturais, é importante que os participantes fotografem com o celular 
o desenvolvimento da atividade. 

O tempo de cada ato será determinado pela educadora ou educador responsável 
pela condução.

Meu patrimônio,
minha história



38 39

Materiais ou recursos necessários:
- Câmera do aparelho celular para registrar a dinâmica. 
- Pincel atômico, giz de cera ou lápis.
- Folha grande de papel kraft, cartolina ou a folha de papel que estiver disponível.
- Google Maps / Acesso à internet (se possível, a ausência não inviabiliza a 
proposta).

Objetivo:

Fazer um mapeamento de recortes da região onde a subjetividade, a memória e as 
relações afetivas com o território se tornam componentes. O Mapa Falante deve 
dialogar com o passado, examinar o presente e desenhar o futuro.

Modo de fazer…

Primeiro ato! 

Abrir uma roda de conversa com a turma para apresentar o conceito de cartografia 
e estimular a troca de percepções sobre o território e as memórias contidas nele. O 
território pode nos dizer muitas coisas, se estivermos atentos e atentas a ele! A rua 
que conduz para a escola, aquela pracinha do bairro, o lote vago da esquina ou o 
ipê-amarelo em frente a padaria, podem guardar muitas histórias! Como podemos 
acessá-las? Vamos sair por aí sem saber para onde ir!

Segundo ato!
Divida a turma em grupos de três ou quatro participantes, distribua uma folha grande 
para cada grupo e pincéis atômicos, ou canetas, ou lápis para cada integrante. 
Cada grupo deverá escolher um ponto de partida, em consenso, de alguma região 
do município, é importante que os pontos não se repitam. Os locais de partida 
podem ser escolhidos de forma aleatória ou afetiva, ex.: o ponto de ônibus em 
frente à farmácia ou o portão da casa da minha avó. Escolha um espaço na folha 
de papel e anote o ponto de partida escolhido pelo grupo. A anotação pode ser 
em forma de desenho, palavra escrita ou os dois juntos.

PROPOSTA 3

Mapa Falante

Terceiro ato!
Caminhada imaginária! 
Com o ponto de partida definido e devidamente registrado na folha de papel, 
a partir dele, o grupo deverá iniciar um passeio mental pelo espaço, traçando 
simultaneamente o percurso no papel. 
O grupo deverá estipular alguns pontos de parada pelo percurso, e a cada parada 
registrar na folha de papel que lugar é esse e o que ele representa para o grupo, 
ex: Portão da casa da minha avó (ponto de partida) > Praça Primavera (primeira 
parada).

Na minha infância meu pai me trazia aqui para brincar no fim de semana. 
Tenho boas recordações dessa praça.

Hoje ela não parece nada com o que era antes. 

E assim por diante…
nesta caminhada imaginária que resultará na constituição do mapa, o importante 
não é chegar a algum lugar e sim promover o debate em grupo sobre como as 
relações afetivas são construídas com a cidade e suas paisagens. 
Explorem o potencial criativo na visualidade do mapa, nos desenhos e na escrita! 
Estimule o uso do Google Maps na deriva pela cidade, se for oportuno.

E agora…
com os mapas finalizados, convide a turma para compartilhar o resultado e 
comentar como foram as escolhas.

Último ato! Avaliação!

Momento importantíssimo!
Neste último ato, convide alguns participantes, não precisa ser todos, um de cada 
grupo, para avaliarem a proposta e dizerem o que acharam das etapas da atividade, 
o que gostariam de mudar e quais foram as descobertas e aprendizados. 
Considerando a importância do registro no processo de construção dos 
Patrimônios Culturais, é importante que os participantes fotografem com o celular 
o desenvolvimento da atividade. 
O tempo de cada ato será determinado pela educadora ou educador responsável 
pela condução.
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Inventário de Objetos

Materiais ou recursos necessários:
- Ficha de Objetos (abaixo)
-Caneta e papel para escrever os registros na Ficha. Celular ou tablet também podem 
ser usados para preencher a ficha
- Régua ou fita métrica
- Objeto escolhido
Objetivo:
Reconhecer e valorizar objetos que se relacionam com a memória dos estudantes e 
das pessoas com as quais eles se relacionam. Compreender o que é um inventário e a 
sua importância para o registro histórico.
Modo de fazer…

Primeiro ato! 
Sensibilizar a turma sobre o que é inventariar (pesquisar e organizar informações 
sobre algo que se deseja conhecer melhor), informando sobre diferentes categorias 
de inventários (de objetos, lugares, celebrações e saberes, por exemplo). Agora é 
importante valorizar o entendimento sobre o que é memória, patrimônio e identidade.

Segundo ato! 
Convidar os estudantes a observarem e registrarem informações sobre um objeto que 
possua valor para sua memória ou de sua família, amigos ou vizinhos. Esse exercício 
é importante para a valorização dos usos e desusos de um objeto, seja ele utilitário, 
artístico, histórico e/ou contemporâneo.

Terceiro ato!   
Convide os estudantes a compartilharem as fichas entre si, lendo e opinando sobre 
as descrições individuais. Após esse momento, proponha que eles formem duplas ou 
grupos para iniciar uma adaptação da ficha para registro de lugares. Após a adaptação, 
proponha que eles explorem o ambiente escolar realizando mais um registro. Como 
culminância dessa ação, espalhe as descrições pela escola sem informar o objeto e 
o lugar descrito, e convide outros estudantes e todos os educadores a reconhecerem 
quais seriam os objetos e lugares. Essa é uma das formas de ressignificar e dar 
continuidade à atividade, mas fique à vontade para conectá-la a outras propostas.

PROPOSTA 4 Inventário - Ficha de Objetos

Identificação

1 Nome 2 Imagem 3 O que é 4 Onde está 5 Materiais 6 Medidas

Descrição

7 Pessoas 
Envolvidas 8 História 9

10 Atividades 11 Estado de 
Conservação 12 Avaliação

1 Nome mais comum do objeto ou nome afetivo;
2 Desenho ou foto;
3 Descrição sucinta;
4 Onde fica em casa ou no local em que se encontra;
5 Do que o objeto é composto (madeira, barro, ferro, possui tintura, pregos, cimento, etc.);
6 Medidas em metros e centímetros (usar régua ou fita métrica);
7 Podem ser donos do objeto, quem o presenteou, quem o confeccionou, quem o limpa, quem 
o guarda, quem não gosta dele, quem o usa, etc.
8 Histórias do presente e do passado do objeto;
9 Descrição importante que revela o motivo da escolha do objeto (valores simbólicos);
10 Usos cotidianos, atividade doméstica ou para celebração, por exemplo;
11 Descrição de como se encontra e se está bem ou mal preservado (novo, desgastado, rasgado, 
enferrujado, etc.);
12 Avaliar a importância do objeto, se irá se preservar, se ganhou outros significados ao longo da 
sua existência e fazer recomendações sobre o seu uso e preservação.

Último ato! Avaliação!
Momento importantíssimo!
Neste último ato, convide alguns participantes, não precisa ser todos, um de cada 
grupo, para avaliarem a proposta e dizerem o que acharam das etapas da atividade, o 
que gostariam de mudar e quais foram as descobertas e aprendizados. 
Considerando a importância do registro no processo de construção dos Patrimônios 
Culturais, é importante que os participantes fotografem com o celular o desenvolvimento 
da atividade. O tempo de cada ato será determinado pela educadora ou educador 
responsável pela condução, quais seriam os objetos e lugares. Essa é uma das formas 
de ressignificar e dar continuidade à atividade, mas fique à vontade para conectá-la a 
outras propostas.
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Materiais ou recursos necessários:
- Folha de papel A4

- Canetas

- Pranchetas

Objetivo: 
Estimular a compreensão e identificação de bens culturais imateriais, através da 
observação do cotidiano, do ambiente doméstico e da escola.

Modo de fazer…

Primeiro ato! 

Onde estão os bens culturais definidos com imateriais? Como podemos 
identificá-los? A partir de questões provocativas que estimulem a reflexão, 
promova uma roda de conversa com a turma, problematizando os opostos: 
patrimônio cultural material e imaterial. 

Vejam! 

O queijo Canastra é classificado como patrimônio imaterial. Como um queijo 
pode ser patrimônio imaterial se ele tem peso e eu posso segurá-lo nas mãos? 
Os bens culturais de natureza imaterial se manifestam em saberes, ritos, 
celebrações, receitas culinárias, músicas e outras práticas que fazem parte da 
nossa vida social.

Segundo ato!

Divida a turma em quartetos, se a turma for ímpar, forme um trio ou um quinteto. Em 
cada grupo deverá ocorrer uma divisão interna, por exemplo: em um grupo com 
quatro integrantes, dois serão responsáveis pela identificação dos bens culturais 
imateriais e dois pela identificação dos bens culturais materiais.

PROPOSTA 5
Imaterial ou material,
como assim!?

Terceiro ato!

Distribua as pranchetas com as folhas e as canetas. Cada grupo deverá receber 
duas pranchetas, uma para os responsáveis pelo imaterial e uma para os 
responsáveis pelo material.

Determine um tempo para as duplas saírem “a campo” examinando com atenção 
(todos os sentidos em alerta) os elementos no espaço, classificando e anotando o 
que consideram bens culturais imateriais ou materiais.

Ao fim do exame de classificação e coleta, as duplas voltam para o grupo de 
origem para apresentarem e discutirem o que foi coletado, elegendo apenas 1 bem 
imaterial e 1 bem material para cada grupo.

E agora…

Agora é hora de abrir a roda e os grupos apresentarem seus bens culturais e as 
justificativas para as classificações!

Último ato! Avaliação!

Momento importantíssimo!

Neste último ato, convide alguns participantes, não precisa ser todos, um de cada 
grupo, para avaliarem a proposta e dizerem o que acharam das etapas da atividade, 
o que gostariam de mudar e quais foram as descobertas e aprendizados.

Considerando a importância do registro no processo de construção dos 
Patrimônios Culturais, é importante que os participantes fotografem com o celular 
o desenvolvimento da atividade. O tempo de cada ato será determinado pela 
educadora ou educador responsável pela condução.
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Planejamento da entrevista

Para o bom andamento da entrevista é necessário se organizar:

Tema da entrevista: Celebrações e festejos populares

1 Definir a entrevistada ou entrevistado
2 Elaborar o roteiro de perguntas 
3 Definir a data e o horário

Terceiro ato!
Salve o arquivo de áudio adequadamente nomeado com o nome do tema da 
entrevista, nome do(a) entrevistador(a), do(a) entrevistado(a) e a data. 

Em sala de aula, reúna todas as entrevistas em um único arquivo, e está pronto o 
Áudio-catálogo das Celebrações da turma!

Último ato! Avaliação!
Momento importantíssimo!
Neste último ato, convide alguns participantes, não precisa ser todos, um de cada 
grupo, para avaliarem a proposta e dizerem o que acharam das etapas da atividade, 
o que gostariam de mudar e quais foram as descobertas e aprendizados. 
O tempo para a elaboração do roteiro será determinado pela educadora ou 
educador responsável pela condução.

Materiais ou recursos necessários: 
- Caderno para anotações

- Caneta

- Gravador de áudio de celular

Objetivo: 
Inserir os estudantes no universo das manifestações populares, dos festejos 
coletivos, promovendo diálogos intergeracionais.

Modo de fazer…
Primeiro ato!
Vamos conversar em roda!

O que uma Folia de Reis tem em comum com o hip hop? São formas como uma 
comunidade ou um grupo comunica sua cultura, através da música, da visualidade, 
do comportamento, dentre uma série de elementos simbólicos. 

Os festejos e as celebrações populares estão na constituição da nossa identidade 
cultural. 

Muitas celebrações vieram bem antes de nós e ainda se manifestam com 
vigor, enquanto outras já não demonstram a mesma energia. Elas alteram 
suas encenações conforme a região do país e algumas já desapareceram em 
determinadas regiões ou bairros.

Convide os estudantes para compartilharem o que conhecem sobre os festejos e 
as celebrações!

Segundo ato!
A proposta é individual e consiste na realização de uma entrevista gravada em 
áudio com adultos da família, preferencialmente os avós.

A entrevista poderá ser realizada por meio do WhatsApp ou chamadas de vídeo, 
desde que consigam gravar o áudio.

PROPOSTA 6
Áudio-catálogo das 
Celebrações



46 47

PROPOSTA 7
Doszail
adaptação de uma brincadeira 

infantil do Zimbábue

Materiais ou recursos necessários: 

- Um aparelho capaz de reproduzir música: smartphone, rádio ou gargantas 
dispostas para cantar

Objetivo: 

Reconhecer, valorizar e positivar a ancestralidade africana, que caracteriza o povo 
brasileiro e que está fortemente enraizada nas culturas de Minas Gerais. Permitir aos 
estudantes se perceberem herdeiros dessa cosmovisão e próximos culturalmente 
das crianças e adolescentes dos países africanos.

Modo de fazer…

Primeiro ato!

O Doszail é uma brincadeira infantil tradicional do Zimbábue e aqui apresentamos 
uma adaptação para vocês. O país africano possui 7 idiomas oficiais e dezenas de 
dialetos, e não conseguimos encontrar a tradução da palavra doszail. 

A turma toda pode participar em um só grupo! Os jogadores dançam seguindo 
uma música que deverá ser escolhida pelo grupo, pulando com um pé só e 
batendo as mãos de forma ritmada. Ao sinal do condutor (educador, educadora ou 
estudantes), eles têm que bater as mãos cinco vezes, sempre de forma ritmada, 
contra as mãos de um companheiro, para depois retomar a dança anterior. Quem 
colocar o outro pé no chão é eliminado. Ganha o jogador que ficar mais tempo 
dançando.

Segundo ato, aprofundando-se na brincadeira!

Após o jogo, o educador ou a educadora pode apresentar para os estudantes 
algumas fotos e vídeos de instrumentos musicais africanos, como o Mbira, que é 
um instrumento utilizado nos rituais e cerimônias do povo Shona, do Zimbábue. O 
Mbira é um instrumento artesanal que lembra sons de sinos. Para o povo Shona, 
o Mbira produz um som que permite aos ouvintes entrar em contato com a sua 
ancestralidade, fortalecendo a coragem e a força necessária para enfrentar os 

desafios da vida. Fica a dica: No YouTube vocês podem acessar diversos vídeos 
sobre a Mbira! É só digitar: mbira zimbabwe.

Terceiro ato!

A ancestralidade evocada pelo Mbira é um valor afro civilizatório que ressalta a 
importância da memória e dos mais velhos para a manutenção da cultura. Agora, 
o educador ou a educadora pode abrir uma roda de conversa para os estudantes 
refletirem sobre o sentido da palavra ancestralidade, e para aprofundamento do 
tema, vocês podem conferir no YouTube os episódios “Ancestralidade” e “Memória” 
do programa Nota 10, do projeto A cor da Cultura.

Último ato! Avaliação!

Momento importantíssimo!

Neste último ato, convide alguns participantes, não precisa ser todos, um de cada 
grupo, para avaliarem a proposta e dizerem o que acharam das etapas da atividade, 
o que gostariam de mudar e quais foram as descobertas e aprendizados. 

Considerando a importância do registro no processo de construção dos 
Patrimônios Culturais, é importante que os participantes fotografem com o celular 
o desenvolvimento da atividade. 

O tempo de cada ato será determinado pela educadora ou educador responsável 
pela condução.
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Descrição

As Visitas Escolares, uma das atividades educativas do Centro de 
Memória, são destinadas para grupos escolares da rede pública de 
ensino, acompanhadas por professores, educadores e demais membros 
da comunidade escolar que participaram anteriormente da Formação de 
Educadores. 
Serão realizadas com agendamento prévio e segundo as orientações 
divulgadas para visitação ao Centro de Memória.
Como material educativo, os estudantes da rede pública de ensino 
receberão o “Caderno de Atividades”, material com atividades práticas, 
além de conteúdo textual e visual.
Trata-se de um importante instrumento para complementar a visita, 
propondo reflexões acerca do que foi experimentado no Centro de 
Memória, sugerindo atividades que poderão ser desenvolvidas na escola 
e, até mesmo, em casa.

Agendamento

- A inscrição acontece por meio de e-mail (centrodememoria@

anglogoldashanti.com), pelo telefone (31) 3589-1716 ou Whatsapp (31) 
97200-7978;
- A escola poderá inscrever, no máximo, 30 estudantes por agendamento;
- É necessário, no mínimo, um(a) acompanhante para cada 15 
estudantes;
- Somente terão acesso ao Centro de Memória estudantes cujos nomes 
forem fornecidos previamente pelo(a) educador(a);
- O cancelamento da visita deve ocorrer com antecedência mínima de 48 
horas;
- No caso de visitas presenciais, chegue sempre no horário agendado, 
pois qualquer atraso pode inviabilizar a visita;
- De quarta a sexta-feira, das 8h às 16h30;
- Duração: cerca de 1h30.

VISITAÇÃO
ESCOLAR
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Descrição
De quarta-feira a domingo;
Horário: das das 08h às 12h00 e das 13h às 16h30, com entrada de 
grupos de, no máximo, 15 pessoas;
Duração: cerca de 1h30.

Agendamento

A inscrição acontece por meio de e-mail (centrodememoria@

anglogoldashanti.com) ou pelo telefone (31) 3589-1716 ou Whatsapp 
(31) 97200-7978.

O não atendimento às regras de visitação, que você acessa no site 
da APPA - Arte e Cultura (www.appa.art.br) e no da AngloGold Ashanti 
https://www.anglogoldashanti.com.br/sobre/centro-de-memoria/,  
pode inviabilizar sua visita. Em caso de necessidades especiais para 
deslocamento ou fruição da visita, por gentileza entre em contato 
previamente.

As visitas serão confirmadas via telefone ou e-mail. Se não puder 
comparecer, por gentileza,  nos comunique com antecedência por 
meio do e-mail, telefone ou WhatsApp informados. Lembre-se que 
as vagas são limitadas e outras pessoas também podem estar 
interessadas em realizar a visita.

VISITAÇÃO
PÚBLICA
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