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 Resumo dos trabalhos vencedores das edições anteriores: 

 
1ª Edição - 2008: “ESCOLA PERIPATÉTICA – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL” 

de Rinaldo Pacelli Ferreira: O trabalho é realizado, desde 2003, com o objetivo de 

resgate da história e da cultura de Brasília. Os traços de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa 

e de importantes nomes que ajudaram a construir Brasília viram conteúdo em sala de 

aula. Depois, a teoria ganha forma em passeios pelos eixos da cidade e visitas a 

importantes monumentos arquitetônicos da capital. 

 

2ª Edição - 2009: “A INVENÇÃO DA SUPERQUADRA” – dos arquitetos Marcílio 

Mendes Ferreira e Matheus Gorovitz: O trabalho conta a história da criação do marco 

da arquitetura da capital do país e sua importância na nova forma de se planejar as 

cidades que surgiu com a criação das Superquadras. O livro traz esboços originais de 

Lúcio Costa, projetos de prédios assinados por Oscar Niemeyer, além de inúmeros 

depoimentos. 

 

3ª Edição - 2010: “DE VOLPI A GALENO – AÇÕES PEDAGÓGICAS EM 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL”, de Maria da Glória Bomfim Yung: Projeto de 

Educação Patrimonial desenvolvido em 2010 na Escola Parque 308 sul, visando 

integrar as artes e o reconhecimento de artistas plásticos como personalidades da 

formação da cidade. Com o uso de técnicas pedagógicas, desenho, pintura, recorte e 

colagem, literatura infantil, bem como as visitas aos espaços e equipamentos que 

compõem a unidade de vizinhança da SQS 308 e o posterior registro das atividades, 

além dos recursos áudio visuais como a música, o vídeo e as fotografias, está sendo 

possível realizar um processo de alfabetização em educação patrimonial no qual a 

formação cidadã e a integração escola comunidade ocorrem diariamente. 

 

4ª Edição – 2011: “BRASÍLIA EM 51 CARTAS” é o nome de um livro, e de uma 

série de oficinas. Trata de Memórias de Brasília a partir de cartas escritas por pessoas 

que vivenciaram ou vivenciam a cidade, e assim constroem suas histórias e a história 

de Brasília e do DF. O livro reúne cartas referentes a três momentos: estudos para a 

interiorização da capital; início da construção; atualidade. Textos e imagens se 

entrelaçam, como expressões do imaginário de pessoas “comuns” a respeito de 

Brasília. O projeto privilegia a memória social de Brasília, abrigando representações 

que as cartas expressam e a dimensão imaterial do Patrimônio Cultural da 

Humanidade que é Brasília. Seu título se justifica pelos 51 anos da inauguração da 

capital. 

 

5ª Edição – 2012: “PROJETO RE(VI)VENDO ÊXODOS”, mantém o propósito de 

trazer para os alunos da rede pública, uma formação intelectual e emocional que 
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possibilite a transformação de todos em cidadãos críticos, participativos e sensíveis. 

Atualmente o Projeto é desenvolvido no Centro de Ensino Médio Setor Leste, no CEF 

104 Norte, escola classe Nova Betânia em São Sebastião e está sendo levado a outras 

escolas públicas do Distrito Federal. O projeto possui, para sustentação e 

embasamento de suas pesquisas e ações, três áreas de atuação: Identidade (cidadania, 

ética, comportamento, relações, etc); Patrimônio (material e imaterial, construções 

sociais e culturais, etc) e Meio Ambiente (cerrado, fauna, flora, preservação, 

tecnologias e ciências, etc). Ao longo do ano os alunos produzem dossiês, portfólios, 

vídeos, boletins informativos, cartazes, folders, encenações, desenvolvem uma 

monografia escolar e apresentam seminários, material este que resulta em exposição.  

Além disso, ao longo do ano, os alunos visitam as cidades estudadas realizando 

entrevistas e pesquisas sobre o patrimônio imaterial dessas comunidades.  Brasília, 

regiões administrativas e cidades de Goiás são os focos de pesquisa. No final do 

segundo semestre do ano é realizada uma caminhada a uma cidade de Goiás e 

retornam para Brasília a pé. Cada dia eles passam por uma cidade diferente onde os 

alunos assistem aulões e conversam com a comunidade local. 

   

 


