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Resumo: O Patrimônio Cultural do Morro do Amaral, localizado em Joinville, SC é 
investigado através da análise do discurso dos jovens da região mediante aplicação de 
entrevistas semiestruturadas. O imaginário é o ponto de discussão entre os discursos de 
preservação do Patrimônio Cultural e a relação com as sensações temporais nesse 
espaço preservado da cidade.  
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Introdução 

 

O Parque Municipal da Ilha do Morro do Amaral foi criado por Decreto 

Municipal nª 6.182 em 1989. Sua área corresponde a 2,7 km² e é localizado às margens 

da Baía da Babitonga, na saída da Lagoa do Saguaçú, em Joinville, SC. Também 

chamado de Ilha do Morro do Amaral, provavelmente por causa da maré que, quando 

alta, isola a região, apresenta características naturais de muita beleza, proporcionando 

grande potencial turístico. O local também abriga sítios arqueológicos, sambaquis e uma 

comunidade de pescadores artesanais que guardam a história de seus ancestrais 

(PARQUES PÚBLICOS, 2011, web). 

A beleza natural do Morro do Amaral atrai interesses de pessoas que não moram 

no local, por conta disso são vistas algumas construções que destoam à paisagem pelo 

aspecto moderno. De acordo com dados levantados em 2009 através de pesquisa para o 

projeto “Acompanhamento em Grupo no Morro do Amaral” envolvendo a Faculdade 
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Guilherme Guimbala – FGG, Prefeitura de Joinville e Águas de Joinville, a região 

apresenta aproximadamente 800 famílias num número próximo à 2.000 habitantes. 

Percebe-se que a população é dividida a partir da religião, entre Igrejas Evangélicas e 

Igreja Católica.  

O Decreto Municipal 6.182/89 (PARQUES PÚBLICOS, 2011, web) fez com 

que a região passasse a ser vista como uma reserva ambiental. Nesse sentindo, os 

moradores destacam algumas necessidades que direta ou indiretamente são 

influenciadas pela lei. Por ser um Parque Municipal com reservas naturais não é 

possível fazer obras urbanas a ponto de descaracterizá-lo. Isso se tornou um problema 

entre a Prefeitura de Joinville e os moradores, por conta da necessidade de 

remanejamento dos moradores para a chegada da tecnologia, o que causará um impacto 

Cultural na região. 

Dentre algumas reivindicações dos moradores, está o asfaltamento do acesso que 

corta o mangue, o melhoramento da energia elétrica e o acesso a telefonia fixa, pontos 

relacionados à desigualdade em relação aos moradores de outros bairros. Tais 

necessidades parecem não ser atendidas, que por um acordo entre Prefeitura e a 

população sobre a não permissão da chegada de novos moradores no local, faz com que 

as discussões sejam evidenciadas, mas não finalizadas. Se por um lado, a Prefeitura está 

conseguindo impedir a entrada de novos moradores no local para então manter a política 

de preservação do espaço, por outro, não está cumprindo com as promessas para 

suprimir as necessidades, tornando ainda maiores as tensões. 

Diante desse cenário a população do Morro do Amaral já foi objeto de várias 

pesquisas e trabalhos de extensão das universidades e faculdades da região. São como 

um grupo exótico, diferente e que precisa ser preservado. Tornam-se sedutores para 

pesquisadores sociais, antropólogos, historiadores e psicólogos a exemplo da pesquisa 

já citada envolvendo três Psicólogos e três estagiárias da Faculdade de Psicologia de 

Joinville, Associação Catarinense de Ensino, Assistência Social da Águas de Joinville e 

adolescentes da região. Esse trabalho, desenvolvido em 2009, já era um desdobramento 

de outro trabalho anterior, feito com um grupo de mulheres em torno de técnicas de 

cerâmica no objetivo de criar uma Cooperativa. A receptividade das mulheres fez com 

que seus filhos adolescentes formassem um grupo que se tornou interesse de pesquisa.  

Este artigo é uma comunicação sobre o desenvolvimento da pesquisa de 

dissertação de Mestrado que nasceu implicada com as inquietações provocadas por 

esses jovens, desde 2009, nesse contexto de envolvimento e estabelecimento de vínculo 



com alguns grupos sociais do lugar. O interesse é investigar, a partir da fala dos jovens, 

o imaginário sobre o Patrimônio Cultural da região do Morro do Amaral. Sabe-se que 

além das riquezas naturais, há também a abundancia cultural, como a prática da pesca 

artesanal, festas de tradição, sambaquis e memória dos idosos que carregam histórias do 

local até então pouco documentadas. Dar voz aos jovens e reconhecer esses patrimônios 

é o meio de entender possíveis tensões entre as políticas de cultura e os investimentos 

dos sujeitos nessas políticas. 

Essa investigação possui um caráter interdisciplinar e está vinculada ao projeto 

de pesquisa “Jovens” desenvolvido3 nos Mestrados em Educação e Patrimônio Cultural 

e Sociedade da Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE e dialoga com cinco 

pesquisas no mesmo grupo, todos interessados nas culturas juvenis na região de 

Joinville, SC. Sendo assim, os resultados permitirão dialogar com as políticas de cultura 

e políticas de educação implantadas ou em implantação disponíveis aos jovens. Através 

desse diálogo, é possível fomentar discussões sobre o movimento dos jovens nos 

diversos contextos sociais, num processo de caracterizar suas ações contrárias e 

similares através de pressupostos teóricos que embasam a compreensão do fenômeno da 

juventude. 

Muitos trabalhos já foram desenvolvidos no Morro do Amaral, contudo, sente- 

se a falta de conteúdos produzidos pela academia que possam embasar futuros projetos 

envolvendo políticas públicas e a população. Dar voz aos jovens do Morro do Amaral 

permite a possibilidade de registrar um momento histórico do local através de dados 

levantados e discutidos teoricamente para esse fim, assim como refletir sobre as 

expectativas sustentáveis para o futuro. O protagonismo jovem ainda não foi ouvido. 

A problemática da pesquisa está em saber como é o imaginário dos jovens sobre 

o Patrimônio Cultural do Morro do Amaral em relação àquilo que se espera sobre a 

valorização e conservação da região. Nesse sentido, algumas hipóteses e problemáticas 

estão servindo para a investigação: a) O Patrimônio Cultural do Morro do Amaral 

necessita de valorização, conservação e exploração econômica e cultural. Para quem 

essa valorização é importante? Quem decidiu sobre essa conservação e valorização? b) 

Os jovens do Morro do Amaral não apresentam interesse pelo Patrimônio Cultural da 

região. A inclusão no mundo tecnológico, o anseio pelas marcas urbanas de 

modernidade e aspirações de futuro são mais importantes do que a preservação de um 

passado e um lugar impermeável de futuro? c) Não há perspectivas de desenvolvimento 
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da região por conta de conflitos envolvendo moradores e Prefeitura. Como é nascer e 

morar em um mundo que precisa viver de passado, quando todo o resto da cidade de 

desenvolve e globaliza? Qual o limiar entre direito a igualdade, diferença cultural e 

desigualdade social?   

Como tantas cidades contemporâneas, Joinville experimenta um presente 

marcado pelo complexo fluxo de migrantes, tecnologias, informações midiáticas e 

desejos de preservação de um passado, de memórias que organizam uma suposta 

unicidade, uma plenitude identitária sempre ausente. Desde os anos de 1980, como 

analisa a historiadora Ilanil Coelho, a cidade viveu uma reestruturação das indústrias, o 

aumento do emprego industrial e a inclusão de novas tecnologias e atualizações no 

processo produtivo e de comunicação e essas evidencias “incidem sobre os 

deslocamentos humanos para a cidade e também sobre os multifacetados 

relacionamentos sociais da urbe” (COELHO, 2011, p. 30-31). Nesse sentido, como 

tantas outras cidades, as sensações de um presente futuro, como sugere Andreas 

Huyssen (citar ano) acompanharam o desenvolvimento tecnológico e de comunicação 

em varias dimensões da vida urbana.  

Essa pesquisa investiga, então, o imaginário dos jovens sobre o local em que 

vivem nessa cidade, considerado como Patrimônio Cultural da Ilha do Morro do 

Amaral, defendido como local de diferença, marca de identidade, riqueza natural e 

cultural, local de memórias, mas também de desigualdades e ausência de acesso a todas 

as possibilidades dos fluxos de desenvolvimentos. Ao proporcionar a fala aos jovens 

sobre suas percepções sobre os aspectos culturais que os cercam, busca-se identificar os 

diferentes discursos sobre a Cultura do local em que vivem e relatando as tensões a 

partir de dados históricos e atuais envolvendo a região. 

 

COMO ESCUTAR OS JOVENS? UMA QUESTÃO TEÓRICA 

 

A discussão teórica gira em torno dos conceitos de Patrimônio Cultural ligado a 

Memória e Identidade, Juventudes, Imaginário ligado ao Real e ao Simbólico e as Leis e 

Decretos envolvendo a região do Morro do Amaral. Autores como Le Goff (1990), 

Hartog (2006), Stuart Hall (2006), Françoise Choay (2001), Sandra Yúdice (2004), 

Néstor Garcia Canclini (2000), Joël Candau (2011), Michel de Certeau (2011), Pierre 

Nora (1981), Maurice Halbwachs (2006), Kathryn Woodward (2000), Massimo 



Canevacci (2008), Jesús Martin Barbero (2008), Jon Savage (2009), Jean Jacques Lacan 

(2007), entre outros. 

O Patrimônio Cultural é a expressão de um bem destinado ao usufruto de uma 

comunidade que se amplia, constituindo uma cumulação contínua de uma diversidade 

de objetos que congregam um passado comum (CHOAY, 2006). A subsistência de um 

Patrimônio Cultural depende da preservação daquilo que se tem como valor, sendo 

assim, num processo histórico, as pessoas reproduzem condições para sua memória. 

Segundo Declaração de Caracas de 1992 (CADERNOS DE 

SOCIOMUSEOLOGIA, 1999, p. 254) “entende-se como Patrimônio Cultural de uma 

nação, de uma região ou de uma comunidade aquelas expressões materiais e espirituais 

que as caracterizam”. Nesse sentido, o Patrimônio Cultural, abarca tudo aquilo que 

constitui um valor material e imaterial como monumentos, tradições, festas, práticas, 

ambientes naturais, etc. Segundo Machado (2009, p. 50): 

 
Bens culturais materiais são aqueles que possuem um suporte material de 
grande valor e significado, incorporado no valor simbólico do bem tal como 
uma imagem, uma igreja, uma cidade, uma serra, um jardim, um sítio 
arqueológico, etc. […] São exemplos de bens culturais imateriais os saberes 
enraizados no cotidiano das comunidades; as celebrações como ritos e festas 
que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 
entretenimento e de outras práticas da vida social; as formas de expressão tais 
como as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. 

 

Com isso, entende-se como Patrimônio Cultural tudo aquilo que abrange os bens 

materiais e imateriais constituintes da interação entre comunidade e região através da 

Memória e Identidade. A memória aqui representada segue o conceito de Le Goff 

(1990) que difere da história, pois “tal como o passado não é a história, mas o seu 

objeto, também a memória não é a história, mas um dos seus objetos e simultaneamente 

um nível elementar de elaboração histórica” (LE GOFF, 1990, p.49). Como item da 

história a memória constitui um dos pressupostos primordiais para a compreensão 

daquilo que se tem como fatos históricos e quando coletiva torna-se Patrimônio Cultural 

(LE GOFF, 1990). 

  O relato da memória é algo extremamente importante para o conhecimento da 

história. Coletivamente não se pode conhecer nada antes de ser externalizado e para 

isso, o homem se utiliza de expressões através das suas próprias projeções. Tudo que é 

criado pelo homem assim como a sua interação com a natureza é fruto de suas 

projeções, isto é, suas ações nada mais são do que parte de si mesmo. Homens e 

mulheres enquanto objeto de estudo mostram-se de acordo com aquilo que apresenta 



também em seu cotidiano, em constante transformação. Segundo Ana Bock (1999, p. 

168):  

 
O homem não pode ser concebido como ser natural, porque ele é um produto 
histórico, nem pode ser estudado como ser isolado, porque ele se torna humano 
em função de ser social, nem ser concebido como ser abstrato, porque o 
homem é o conjunto de suas relações sociais. 

 

Stuart Hall (2006) se propõe a discutir a identidade, compartilhando a ideia de 

Koberna Mercer em que “a identidade somente se torna uma questão quando está em 

crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela 

experiência da dúvida e da incerteza” (HALL 2006, p. 9 apud MERCER, 1990, p. 43). 

Nesse sentido, quando a identidade se torna evidente a ponto de discussão referente 

aquilo que se apresenta como Patrimônio Cultural, como no caso do Morro do Amaral, 

subentende-se a priori que alguns questionamentos estão pondo a prova questões atuais 

e históricas. Pergunta-se por que o interesse de patrimonialização daquela região da 

cidade? Que tipo de memória coletiva se quer preservar a serviço de qual identidade? 

A dúvida é a base para se fazer ciência, e os resultados das pesquisas tornam-se 

evidências para suprimir os questionamentos e proporcionar subsídios para ações 

futuras. O termo “crise” abre a discussão nesse sentido e faz com que pressupostos 

construídos como estanques sejam explorados e reformulados. 

Explorando essa “crise” como um dos itens de discussão, levando em 

consideração os estudos sobre as Juventudes, pautados nos Estudos Culturais, espera-se 

realçar a importância das juventudes em termos teóricos, em relação a formação de 

bases presentes para expectativas futuras daquilo que se têm na sociedade enquanto 

práticas e costumes, ou seja, a realidade Cultural ancorada em um passado.  

Muito se tem falado sobre as juventudes, tanto no senso comum como nos 

discursos científicos. Por ser reconhecida em vários discursos como uma fase 

conturbada, envolvendo mudanças e oscilações de ordem biopsicossocial, ser de 

rupturas, rebeldias, chama-nos a atenção para sua compreensão. Segundo Arminda 

Aberastury e Mauricio Knobel (1981) essa fase conturbada constitui aquilo que chamam 

de Adolescência Normal, porque de um ponto de vista psíquico, o jovem/adolescente 

elabora “lenta e dolorosamente, o luto pelo corpo de criança, pela identidade infantil e 

pela relação com os pais da infância” (ABERASTURY; KNOBEL, 1981, p. 13). 

Enquanto o ECA (BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente, 2006) 

estabelece a idade entre 12 e 18 anos para a adolescência enquanto lei, Aberastury e 

Knobel (1981) do ponto de vista psíquico afirmam  que o “período da vida 



compreendido entre a puberdade e o desenvolvimento completo do corpo, cujos limites 

se fixam, geralmente entre os 13 e os 23 anos no homem, podendo estender-se até aos 

27 anos” (ABERASTURY; KNOBEL, 1981, p. 89) pode ser referência para o 

desenvolvimento das características da fase. 

 
Do ponto de vista social Regina Novaes (2006) questiona quem são esses 
adolescentes: E quem são “eles”? São aqueles nascidos há 14 ou 24 anos – 
seria uma resposta. No entanto, esses limites de idade também não são fixos. 
Para os que não têm direito à infância, a juventude começa mais cedo. E, no 
outro extremo – com o aumento de expectativas de vida e as mudanças no  
mercado de trabalho – uma parte “deles” acaba por alargar o chamado  “tempo 
da  juventude” até a casa dos 30  anos. Com efeito, qualquer que seja a faixa 
etária estabelecida, jovem com idades iguais vivem juventudes desiguais 
(NOVAES, 2006, p. 105). 

 

Vale ressaltar a diferença entre puberdade e adolescência nas diversas Culturas. 

Em algumas culturas não se reconhece o período entre a infância e a idade adulta como 

adolescência e sim como uma passagem através de ritos. Dentre algumas etnias que 

pensam dessa forma encontram-se a Cultura Judaica (Bat Mitzvah), Japonesa 

(Seijinshiki) e os índios Tukúna (Festa da Moça Nova) que usam o ritual de passagem 

para a idade adulta como um marco entre o fim da infância. 

Barbero (2008) ao discutir a juventude releva a afluência ao consumo simbólico 

com restrição ao material, e afirmando que os jovens estão voltados para objeto de 

políticas do que agentes de mudança. As juventudes se apresentam dinâmica, de forma a 

representar-se de formas diferentes e por conta disso, cabe analisá-la em seu contexto 

para então conjecturar momentos de compreensão. 

Esta pesquisa considera os enfoques cronológicos sobre juventudes e adolescência, mas 

prefere destacar aqueles que não apresentam um enquadramento rigidamente cronológico por 

entender que o “estar” jovem ou adolescente ultrapassa o tempo linear com uma expectativa de 

chegada – a fase adulta – e expressam possibilidades estéticas de um mercado e de uma cultura. 

Beatriz Sarlo, ao analisar a pós-modernidade, fala de um “estilo jovem” e historia os sentidos de 

juventude. Relativizando a partir da História, Sarlo nos fala sobre o quanto o conceito 

juventudes é polissêmico, de acordo com o espaço e tempos diversos (SARLO, 1997, 37).  

Ela fala da juventude do nosso tempo, estendida a um terço da vida. Uma vida com a 

infância e a velhice diminuídas. Nas suas palavras:  

A infância quase desapareceu, encurralada por uma adolescência 
precocíssima. A primeira juventude se prolonga até depois dos trinta 
anos. Um terço da vida se desenvolve sob o rótulo de juventude, tão 
convencional quanto quaisquer outros rótulos. Todo mundo sabe que 
esses limites, aceitos como indicações precisas, costumam mudar o 
tempo todo.   (SARLO, 1997, p. 36). 



 

Levando em conta as vicissitudes pertinentes às diversas Culturas e na dinâmica 

envolvendo a juventude, o projeto de pesquisa se propõe utilizar a Análise do Discurso 

(AD) da corrente francesa para detectar na fala significados importantes para responder 

a problemática apresentada. Segundo Pêcheux (1998) essa perspectiva de investigação 

envolve o campo da Análise de Discurso como “determinado pelo campo dos espaços 

discursivos não estabilizados logicamente, dependendo dos domínios filosófico, sócio-

histórico, político ou estético, e, portanto, também dos múltiplos registros do cotidiano 

não estabilizado” (p. 54). 

De acordo com as ideias de Pêcheux, a AD 

 
constrói-se sob a articulação de trê regiões do conhecimento científico, a saber: 
o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas 
transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; a linguística, como 
teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação ao mesmo 
tempo; a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos 
processos semânticos, as três regiões atravessadas e articuladas por uma teoria 
da subjetividade de natureza psicanalítica (TEIXEIRA, 2005, p.17 apud 
PÊCHEUX; FUCHS [1975] 1993).  

  

Diante disso, pode-se dizer que a análise dos dados está sendo avaliada de 

acordo com os critérios do método da AD. De acordo com esse método as falas dos 

participantes são organizadas por meio da identificação dos centros de significação que 

permitem destacar temas relevantes no relato. Segundo Caregnato e Mutti (2005, p. 6) 

“o analista ao utilizar a AD fará uma leitura do texto enfocando a posição discursiva do 

sujeito, legitimada socialmente pela união do social, da história e da ideologia, 

produzindo sentidos”. Sendo assim, AD se posiciona no diálogo entre a Linguística – 

especialmente na releitura de Pêcheux sobre os estudos de Saussure – a História – 

especialmente a releitura de Althusser sobre os estudos de Marx – e a Psicanálise – 

especialmente a releitura de Lacan sobre os estudos de Freud. 

Ao destacar na fala dos entrevistados conteúdos ligados a conceitos 

preestabelecidos socialmente, será utilizado a teoria de Jacques Lacan sobre o Real, o 

Imaginário e o Simbólico que permitirá compreender a construção daquilo que se tem 

como visão de mundo voltado ao cotidiano.  

O Imaginário é o reflexo da construção do Eu que se projeta a partir das noções 

entre o Real e o Simbólico. Na busca pelo reconhecimento do outro e na sensação de 

existência, o sujeito é capaz de idealizar conceitos a partir de suas experiências num 

processo de projeção de si mesmo a esses ideais. 



A partir disso é possível trabalhar o imaginário como instrumento de 

compreensão da realidade e da construção subjetiva.  A falta ou o excesso de fantasia 

pode revelar aspectos destoantes entre o Real e o Imaginário. A juventude permite o 

exercício do Imaginário e contribui para o trabalho de identificação e reflexão. 

O Simbólico diz respeito a tudo aquilo que já está construído e que passa de 

geração à geração. É o registro de tudo aquilo que diz respeito a qualquer tipo de 

linguagem, envolve signos e se revela de acordo com o significado apresentado e 

condizente ao sujeito. Alcança as esferas do consciente, inconsciente, coletivo e 

individual. 

Em uma região como o Morro do Amaral ou em qualquer lugar é possível 

detectar aquilo que é da ordem do Simbólico sem a priori se dar conta, porque está 

estabelecido pela Cultura. A Cultura está para além dos moradores de uma determinada 

região, porque sobrevive as gerações, sofre modificações em longo prazo, mas se 

mantém através da História em torno da Memória e da Identidade. 

O Real para Lacan é aquilo que escapa da linguagem, que insiste em não se 

inscrever, sendo assim, fica no vazio. O Real não é a realidade, pois é aquilo que sobra 

do Imaginário (projeção do Eu) e do Simbólico (signos prontos), sendo uma tentativa de 

nomear o sem nome, de registrar o anônimo. 

Aquilo que não se pode explicar, os pensamentos, as atitudes, os 

comportamentos que incomodam revelam o Real, porque representa uma tentativa de 

conciliar a realidade com a leis internas construídas a partir de uma Cultura que nem 

sempre diz respeito aquilo que se espera. 

Para explicar a ligação entre o Real, o Imaginário e o Simbólico, Lacan utiliza o 

Nó Borromeano, que faz com que cada nó seja deslocado ao mexer com o outro. Nesse 

sentido, não há como separá-los e a compreensão de um depende dos outros e vice-

versa. Segue abaixo a representação do Nó Barromeano de Lacan: 

 

 
Imagem 1 – Nó Borromeano (LACAN, 2007, p. 21). 



 

A representação gráfica explicativa envolvendo o Real, o Imaginário e o 

Simbólico pode ser compreendida da seguinte forma: 

 

 

 
 

 

Imagem 2 – Esboço entre Real, Imaginário e Simbólico na teoria de Lacan. 

 

Essa pesquisa explora as possibilidades que a AD nos oferece e os discursos 

analisados estão sendo entendidos no gesto de sua produção, ou seja, por sujeitos que 

não são evidentes, como a nó borromeano mostra, em contextos de políticas de cultura 

que cristaliza, imobiliza a estrutura de parte da cidade em um passado remoto, quando o 

desejo, as sensações temporais dos moradores é o presente em sua relação com o futuro.     

O Patrimônio Cultural está sendo compreendida, com ajuda de Hartog (2006), quando 

ele explora o “presentismo”, pois através da ação do presente, como se impondo na 

evidência de um presente onipresente. Segundo ele: 

 
se o patrimônio é doravante o que define o que nós somos hoje, o movimento 
de patrimonialização, este imperativo, tomado ele mesmo na aura do dever da 
memória permanecerá um traço distintivo do momento que nós vivemos ou 
acabamos de viver: uma certa relação ao presente e uma manifestação do 
presentismo. (HARTOG, 2006, p.271). 

 

A manifestação do presente, ou presentismo para Hartog (2006) faz com que, 

pela memória, seja desdobrada uma relação com o tempo que, pelas “formas diversas de 

traduzir, refrear, seguir, contrariar a ordem do tempo: como testemunham as incertezas 



ou uma ‘crise’ da ordem presente do tempo” (p. 265) manifestam indícios de sintomas. 

Hartog usa o termo sintoma para destacar a ação da memória sobre o “presentismo”, ou 

seja, uma demonstração concreta da relação entre o presente/passado com o sentido do 

Patrimônio. Mesmo projetando o futuro através da patrimonialização ou revelando os 

aspectos do passado, não é possível romper com o presente, pois é nele que se 

estabelece o sentido e a prática da memória e da identidade. E esse presente dos jovens 

do Morro do Amaral revelam inquietações relacionadas as sensações de presente/futuro 

imersos em um estar no presente/passado.   

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Nesse momento os dados estão sendo levantados através de entrevistas semi-

estruturadas a seis jovens/adolescentes, três ligados a religião católica e três ligados a 

religião evangélica, envolvendo os aspectos Culturais da região do Morro do Amaral. 

Essa divisão por religião acontece por ser algo que chama a atenção na região e que 

poderá caracterizar diferenças no discurso sobre o Patrimônio Cultural. Além das 

entrevistas já foram levantado dados através de pesquisas: 

 

• Bibliográfica: Levantamento bibliográfico e análise das perspectivas teóricas 

que debatem o Imaginário envolvendo a Cultura dos jovens, políticas de Memória, 

Patrimônio, Identidade e História do Morro do Amaral; 

• Documental: Dados envolvendo as Leis, Decretos e Projetos que abarcam a 

região do Morro do Amaral como Parque Municipal e reserva ambiental junto aos 

órgãos públicos (arquivo histórico) ligados a prefeitura; 

A socialização e discussão dos dados estão sendo feitas através dos encontros do 

grupo de pesquisa envolvidos com o Projeto “Jovens” citado no início deste artigo. Os 

resultados proporcionarão a ampliação do conhecimento no campo de pesquisa 

envolvendo a comunidade acadêmica e a região do Parque Municipal do Morro do 

Amaral e o ineditismo da pesquisa ao dar voz aos jovens, que por vezes são centro das 

políticas de educação e cultura na região, mas não são ouvidos, poderá revelar caminhos 

diferenciados para a negociação entre as tensões entre as desigualdades nos lugares de 

marcas de diferenças e políticas de identidades. 

O desdobramento dessa pesquisa está relacionado à importância sustentável do 

Parque Municipal do Morro do Amaral no processo de crescimento econômico e 



cultural para a região, mas, sobretudo na valorização das pessoas do Morro do Amaral. 

Essa perspectiva é importante para o desenvolvimento turístico da cidade e para a 

conservação crítica daquilo que se tem como Patrimônio Cultural 
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