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Núcleo de Estudos de Patrimônio e Memória (NEP) é um órgão destinado
a execução de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão para o resgate e
valorização dos bens culturais, naturais, históricos, entre outros. Assim,
desenvolve projetos em gestão cultural, patrimônio cultural e museus,
bem como convênios com orgãos da administração pública federal e
estadual para realização de projetos. Uma das atividades desenvolvidas
pelo NEP é a Educação Patrimonial, que pretende conscientizar as
comunidades envolvidas sobre a importância da preservação do
patrimônio que se encontra ao seu redor. O NEP tem como objetivo
desenvolver ações próprias para a conscientização de comunidades
sobre a importância da preservação do patrimônio local.  Busca
apresentar noções sobre a preservação do patrimônio e apoiar os
professores da rede pública para a inclusão destes temas na sala de
aula, como forma de preservar a identidade e a cidadania locais. O
Núcleo busca atender diversas necessidades acadêmicas e sociais.
Como espaço universitário pretende resgatar diversos aspectos da
sociedade local e regional, os quais foram esquecidos devido ao avanço
tecnológico e às mudanças na organização sócio-cultural atual. Através
da prestação de consultorias e do desenvolvimento de projetos
autônomos, como resgate de memória oral e da educação patrimonial, o
NEP demonstra que o patrimônio só pode ser entendido como o homem,
o ambiente e as relações estabelecidas entre ambos, superando-se a
dicotomia entre meio natural e meio antrópico. Outro tipo de atividade
desenvolvida é valorizar o 'saber fazer' local, como incluir nos projetos
roteiros turísticos locais de fazeres diversificados, como produtos
artesanais, como manufaturas têxteis e produção de al imentos
específicos. Não se trata de ampliar a comercialização dos bens de
produção, mas divulgar os produtos locais que só existem enquanto
representação local. O Programa Conexões de Saberes busca estimular
uma maior articulação entre a universidade e as comunidades populares
através da troca de saberes, experiências e demandas. O Núcleo de
Estudos do Patrimônio e Memória da Universidade Federal de Santa
Maria - UFSM/NEP, através do ''Programa Conexões de Saberes:
diálogos entre a universidade e as comunidades populares'', desenvolve
em escolas da cidade de Santa Maria, ações culturais e educativas de
transformação social que objetivam a valorização e preservação da
história local, bem como o estímulo ao sentimento de auto-estima e
cidadania dos indivíduos das comunidades envolvidas.  Entendemos que



se fazem necessários trabalhos que priorizem a promoção do diálogo
entre a comunidade e os patrimônios culturais, pessoais e coletivos,
materiais e imateriais, para que os indivíduos se reconheçam como
agentes sociais e apropriem-se dos bens culturais que estão a sua volta,
vendo-os como representantes e constituintes de suas identidades.  As
atividades desenvolvidas pelo NEP- UFSM consistem na exibição de
filmes onde são trabalhadas as temáticas do patrimônio pessoal e
familiar, contribuindo para o diálogo e discussão entre os alunos. São
desenvolvidas as oficinas ''Teia do Objeto'' e a ''Oficina do Cartaz'' onde
os alunos percebem que muitos elementos de suas vidas também podem
ser considerados patrimônios. São realizados passeios nas proximidades
das escolas onde os alunos percebem os patrimônios de sua própria
comunidade, bem como a realização de jogos articulando o patrimônio
material e imaterial com valores históricos, arquitetônicos e artísticos. Os
objet ivos do Programa Conexões de Saberes e as at iv idades
desenvolvidas pelo NEP, respondem de modo criativo e inovador na
construção de uma rede sócio-pedagógica na universidade, sendo um
caminho possível para acolher jovens na vida universitária, sistematizar
as experiências que trazem e dotá-los de instrumentos metodológicos. As
atividades desenvolvidas oportunizam o monitoramento e a avaliação dos
estudantes e a própria compreensão sobre o impacto das políticas
públicas desenvolvidas, bem como contribui na identificação do papel
desses novos estudantes, no diagnóstico de suas características
sócio-culturais e econômicas, incorporando-os ao mundo acadêmico de
forma protagonista e, principalmente, estimulando seu envolvimento em
ações coletivas em seus territórios de origem. Tendo em mente que todas
as ações por meio das quais os povos expressam suas formas de ser
constituem a sua cultura e que esta engloba tanto suas crenças, suas
visões de mundo, seus saberes e fazeres, é que este Programa,
seguindo a temática desenvolvida pelo NEP, tem sua importância
comprovada, pois se propõe a trabalhar com esses inúmeros eixos nas
comunidades escolares, est imulando os indivíduos a agirem e
reconhecerem-se como cidadãos.


