
Raízes de Resiliência
UMA ABORDAGEM PARTICIPATIVA AO MAPEAMENTO, MEDIÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 
DE MINAS GERAIS NO BRASIL

Coordenado pela People’s Palace Projects (PPP) em parceria 
com Instituto Inhotim, o projeto Raízes de Resiliência objetiva 
contribuir para a mensuração de impactos de desastres 
recentes sobre o patrimônio cultural e a vida das comunidades 
do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais, Brasil. Para isso, 
utiliza uma metodologia de pesquisa colaborativa, trabalhando 
junto a cinco organizações culturais e artísticas de Brumadinho 
(Casa Quilombê e Banda São Sebastião), de Itabira (Fundação 
Cultural Carlos Drummond de Andrade - FCCDA), de Nova Lima 
(Grupo de Teatro Atrás do Pano) e de Mariana (Clube Osquindô). 
O projeto, executado entre 2020 e 2021, é financiado pelo 
Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades (Arts and 
Humanities Research Council – AHRC) e o Departamento para 
o Digital, Cultural, Mídia e Esportes (Department for Digital, 
Culture, Media, and Sport – DCMS) por meio do Fundo de 
Pesquisa para Desafios Globais (Global Challenges Research 
Fund – GCRF), do Reino Unido.

Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):



Localizado na região central do estado de 
Minas Gerais, Brasil, o Quadrilátero Ferrífero 
é uma das principais províncias minerais 
brasileiras. A exploração de recursos minerais 
marca profundamente a região: desde o 
século 17, quando o avanço da interiorização 
da ocupação portuguesa e a fundação das 
primeiras vilas na região foram motivados pela 
exploração do ouro, até a atualidade, com o 
aumento da exploração de minérios de ferro. 
As riquezas da região, contudo, não se limitam 
aos minérios. 

Com cerca de 7.000 km², a região abarca 
o Geoparque Quadrilátero Ferrífero, 
reconhecido pela UNESCO por sua relevância 
geológica e cultural, e abriga uma série de 
unidades de conservação que, com vistas 
à proteção da biodiversidade, compõem o 
Mosaico do Espinhaço. Também abarca total ou 
parcialmente trinta e quatro cidades, incluindo 
Ouro Preto e Congonhas, reconhecidas como 
patrimônios mundiais pela UNESCO, e as 
cidades históricas de Mariana, Catas Altas, 
Ouro Branco e Santa Bárbara, abrigando 
centenas de edifícios, monumentos, sítios 
arqueológicos e outros patrimônios culturais 
materiais.

Entre os mais de 4,3 milhões de habitantes 
da região, encontram-se comunidades 
indígenas e quilombolas, comunidades 
rurais e mineradoras que, juntas, colaboram 
para a efervescência cultural da região. 
Esta se apresenta de diversas formas: no 
constante recriar da Banda São Sebastião, 
de Brumadinho, e com as Grandes Figuras do 
carnaval de Nova Lima, expressão da memória 

e do engajamento de sua comunidade. 
Através das manifestações, práticas e espaços 
culturais de Passagem, distrito de Mariana; e 
com a transmissão dos saberes griôs1 e dos 
cuidados com o outro e com a terra por parte 
das comunidades quilombolas de Brumadinho. 
E através dos jovens que guiam os visitantes 
pelos caminhos drummondianos em Itabira 
– cidade natal do grande poeta Carlos 
Drummond de Andrade - nos lembrando da 
carga que carregam os moradores da região.

Devido à fragilidade do ecossistema e à 
intensidade das atividades humanas, a região 
é classificada como de alto risco ambiental.2 As 
principais ameaças estão ligadas à mineração 
e ao risco de rompimento de barragens de 
rejeitos utilizadas no processo de extração 
de minérios de ferro. Em novembro de 2015 
ocorreu o colapso da barragem de Fundão, sob 
responsabilidade das empresas BHP Billiton e 
Vale S.A., causando a morte de 19 pessoas e 
a destruição de parte da cidade de Mariana. 
Os mais de 50 milhões de m³ de rejeitos 
alcançaram o rio Doce, e os impactos sociais, 
econômicos e ambientais diretos causados 
sobre quarenta e um municípios e três reservas 
indígenas transformaram este evento no maior 
desastre ambiental do Brasil. Em janeiro de 
2019, o município de Brumadinho sofreu com 
o rompimento da barragem B1 da Vale S.A., 
causando a morte de pelo menos 263 pessoas 
- sete ainda seguem desaparecidas. Quase três 
anos depois deste último desastre, a reparação 
segue inconclusa. Outras barragens na região 
seguem com alto risco de rompimento e de 
contínua vulnerabilidade das populações 
locais.

cOnHecendO O QUADRILÁTERO FERRÍFERO de MInas GeRaIs, BRasIl

1Relacionados à transmissão oral dos saberes ancestrais.
2Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM. Estudo de vulnerabilidade regional às mudanças climáticas de Minas 
Gerais. Belo Horizonte: FEAM, 2014.



ORGANiZAÇõES PARcEiRAs

Legenda

Quadrilátero ferrífero

INSTiTUTO INhOTiM
B R U M A D I N H O

Museu de Arte Contemporânea e Jardim 
Botânico localizado em Brumadinho, o 
Instituto Inhotim apresenta ao público uma 
coleção artística de relevância internacional, 
exibindo obras de renomados artistas 
brasileiros e estrangeiros. Ao integrar arte, 
botânica, paisagismo, arquitetura e educação, 
o Inhotim proporciona uma experiência 
singular aos visitantes, e realiza uma série de 
projetos socioeducativos junto à comunidade 
de Brumadinho.



CASA QUiLOMBêCORPORAÇÃO MUSiCAL 
BANDA SÃO SEBASTiÃO

GRUPO ATRáS DO PANO ASSOCiAÇÃO CULTURAL 
CLUBE OSQUiNDô

Desenvolve atividades que valorizam 
a cultura quilombola, de suas 
tradições até a contemporaneidade, 
incentivando reconhecimento e 
empoderamento dos envolvidos por 
meio da arte, música e literatura.

A Banda foi fundada em 13 de maio de 1929, 
antes mesmo de Brumadinho se tornar um 
município. Sua missão é de cultivar a cultura, 
preservar as tradições, promover a inclusão 
social, disseminar a arte musical e conservar 
o patrimônio histórico-artístico da região; além 
de despertar o fortalecimento de vínculos 
através da música.

Desenvolve há 30 anos uma pesquisa 
de linguagem pautada pela ludicidade 
poética e por um teatro de resgate e 
releitura da cultura popular. Através da 
literatura, da oralidade, do carnaval e 
das brincadeiras e cantigas de roda, 
propõe um olhar contemporâneo 
sobre os costumes e a realidade 
brasileira.

O foco da associação cultural é o 
desenvolvimento da leitura e do brincar, 
por meio de projetos que despertam a 
imaginação, promovem novas formas 
de agregar conhecimento, estimulam 
o protagonismo de crianças e jovens 
e a inovação nos modos de produzir 
cultura.

B R U M A D I N H O

N O V A  L I M A M A R I A N A

B R U M A D I N H O

FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE (FCCDA)
I T A B I R A

A FCCDA visa difundir a memória e a obra 
do escritor itabirano Carlos Drummond de 
Andrade, gerindo os pontos de cultura: Casa 
de Drummond, Fazenda do Pontal, Memorial 
Carlos Drummond de Andrade e a Casa do 
Brás, que abriga a Escola Livre de Música de 
Itabira.



PRINCIPAIS QUEsTÕEs

1. 
PATRiMôNiO CULTURAL é UMA FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DE 
cAPAciDADEs DE REsiLiênciA EM COMUNiDADES QUE ENFRENTAM 
DESASTRES E MUDANÇAS CLiMáTiCAS

A defesa do patrimônio cultural implica proteção das comunidades locais. Seja na forma de 
saberes tradicionais, seja como práticas e espaços de convívio, os patrimônios imateriais e 
materiais das comunidades também são ferramentas para o fortalecimento da resiliência das 
populações, fomentando a construção de parcerias e redes de apoio, a participação ativa e 
a inclusão social. As organizações que trabalham com o patrimônio cultural são as principais 
facilitadoras na construção dessas capacidades na região.

2. 
DESASTRES NÃO SÃO NATURAiS: A iMPORTâNCiA DO PRincÍPiO DA 
PREcAUçãO

Os resultados dos eventos adversos, sejam eles naturais ou causados por pessoas, dependem 
da vulnerabilidade a que estão expostas as populações locais e de sua capacidade de adaptação 
às ameaças e resposta aos eventos. É preciso fortalecer uma cultura de redução de riscos e 
de prevenção de desastres que inclua a dimensão cultural, por meio da educação das futuras 
gerações e da sensibilização dos formuladores de políticas públicas e demais organizações 
econômicas da região.

3.
MUDANÇAS CLiMáTiCAS iNTENSiFiCAM OS RiscOs cAUsADOs PELA 
ExPLORAÇÃO MiNERAL PARA AS POPULAÇõES E PARA O PATRimôniO 
cULTURAL E nATURAL DO QUADRiLáTERO FERRíFERO

As mudanças climáticas em curso, como as previsões do aumento de eventos extremos e chuvas 
no Quadrilátero Ferrífero, apontam para a intensificação dos riscos já existentes, fortemente 
relacionados às atividades mineradoras. Além do alto risco para as populações mais vulneráveis, 
estas mudanças ameaçam o patrimônio natural e cultural da região como um todo. É essencial 
encontrar alternativas econômicas que ajudem a mitigar as consequências da mineração e das 
mudanças climáticas que sejam viáveis para a população da região. O patrimônio cultural pode 
ter um papel significativo como alternativa econômica à mineração.



PRINCIPAIS REsULTADOs 

PATRiMôNiOS mAPEADOs 

As informações aqui 
apresentadas derivam da 
análise de dados qualitativos 
e quantitativos obtidos junto 
às organizações parceiras. A 
coleta destes dados se deu 
por meio de três iniciativas: 
1) inventários construídos 
de maneira colaborativa 
para identificação de 
patrimônios materiais e 
imateriais; 2) entrevistas em 
profundidade com membros  
das organizações parceiras; 
e 3) coleta de dados por 
meio de questionário fechado 
conduzido pelas organizações 
parceiras junto a participantes 
e pessoas envolvidas com 
as organizações. A partir 

dos inventários, construímos 
um mapa colaborativo 
do patrimônio cultural 
identificado, enquanto a 
análise de todos os dados 
coletados permitiu a 
construção dos resultados e 
elaboração dos desafios, e 
embasa as recomendações 
deste documento. Nas 
próximas seções, quando 
nos referirmos aos dados 
das entrevistas em 
profundidade, usaremos 
o termo ‘entrevistados’; 
quando nos referirmos aos 
dados coletados por meio 
de questionários fechados, 
utilizaremos o termo 
‘respondentes’.

M A R I A N A

• Passagem de Mariana 
(distrito cultural).
 
• Mina da Passagem.

• Igreja Nossa Senhora da 
Glória.

• Estação Passagem de 
Mariana. 

• Fonte da Glória. 

I T A B I R A

• Caminhos Drummondianos.

• Drummonzinhos.

• Obra literária de Carlos 
Drummond de Andrade.
 
• Fundação Cultural Carlos 
Drummond de Andrade. 

N O V A  L I M A

• Bloco As Grandes Figuras 
(bairro José de Almeida). 

B R U M A D I N H O

• Fazenda dos Martins. 

• Igreja de São José do 
Paraopeba.

• Comunidades 
quilombolas de Marinhos, 
Sapé, Rodrigues e 
Ribeirão (saberes griôs). 

• Festa da Colheita.

• Casa Quilombê.

• Banda São Sebastião. 



As entrevistas em profundidade foram 
realizadas entre julho e agosto de 2021 pela 
equipe do People’s Palace Projects junto a 
quinze membros das organizações culturais 
parceiras. Os questionários fechados foram 
produzidos de maneira colaborativa pela 
equipe do People’s Palace Projects e pelas 
organizações culturais parceiras por meio de 
oficinas e reuniões individuais. A aplicação dos 
questionários foi conduzida pelas organizações 
parceiras junto a pessoas que participem e/
ou tenham participado das atividades destas 
organizações.  

Aplicados majoritariamente de forma on-line 
entre 14 de junho e 31 de agosto de 2021, os 
questionários foram respondidos junto a 541 
participantes, e geraram um retorno de 90% de 
questionários válidos (489), todos analisados 
nesta pesquisa. Entre estes 489 participantes, 
houve uma maior participação de mulheres 
(63% dos respondentes), de pessoas com 
ensino superior completo (42,54%) e de jovens 
de 18 a 34 anos (44%). Há que se destacar, 
também, que apenas 0,6% dos participantes 
se autodeclararam indígenas.

QUAL O PERFiL DOS ENTREViSTADOS E RESPONDENTES?

Escolaridade dos respondentes Gênero dos respondentes

Faixa etária dos respondentes

Fonte: Questionário fechado Raízes de Resiliência, 2021

Raça dos respondentes

Ensino Fundamental incompleto 4,70%

Ensino Superior incompleto 15,75%

Ensino Superior completo 23,11%

Pós-graduação 24,54%

Não informado 4,91%

Ensino Fundamental completo 4,29%

Ensino Médio incompleto 7,36%

Ensino Médio completo 15,34%

Não informado

Masculino

4,3%
Outro

0,2%

32,5%
Feminino

63,0%

Entre 15 e
 17 anos

8,38%

Entre 45 e 
54 anos

13,09%

Entre 18 e 
24 anos

20,45%

Entre 55 e
 64 anos

12,27%

Entre 25 
e 34 anos

22,09%

65+ anos

3,27%

Entre 35 e
 44 anos

15,13%

Não 
informado

5,32% 45,40%
Negra (pretos e pardos)

0,85%
Outros

1,02%
Sul-asiático

46,63%
Branca

0,61%
Indígena

5,52%
Não informado



Quando questionados sobre o que 
entendem como patrimônio cultural, dois 
conceitos ganham centralidade nas falas 
dos entrevistados: comunidade e história.  O 
patrimônio cultural do Quadrilátero Ferrífero é 
vivo, em movimento. Ele conforma a identidade 
das pessoas, populações e comunidades 
locais ao mesmo tempo em que depende 
delas para existir no contexto de mudança 
climática e desastres naturais e causados pela 
ação humana.

Esta conexão é exemplificada na avaliação feita 
por um dos trabalhadores entrevistados, “[...] 
uma igreja [como uma forma de patrimônio] 
muitas vezes é um certo grupo de pessoas [...], 
então se essas pessoas estão ameaçadas, se 
acontece algo com aquelas pessoas, então o 
patrimônio está ameaçado, ainda mais porque 
aquilo que é feito de pessoas” (Entrevista n. 12).

Fonte: Dados das entrevistas Raízes de Resiliência, 2021

O QUE é PATRimôniO cULTURAL PARA OS ENTREViSTADOS?

Nuvem de palavras – O que patrimônio cultural significa para você?



Para 61,3% dos respondentes, o trabalho das 
organizações culturais os ajudou a lidar com 
problemas que afetaram sua saúde mental, 
como desastres ambientais e crises sanitárias.  
Além disso, 94% dos respondentes apontaram 
que sentem muita falta quando as atividades 
das organizações precisam ser interrompidas 
por qualquer razão, como, por exemplo, pela 
pandemia da COVID-19

O envolvimento com as atividades das 
organizações encorajou os respondentes a 
participarem em mais atividades culturais de 
maneira geral.

As organizações culturais também foram 
capazes de demonstrar a cultura como 
uma atividade econômica viável a seus 
participantes: mais de 80% dos respondentes 
confirmaram ter descoberto novas áreas de 
atuação profissional relacionadas à cultura 
por meio do contato com as organizações. Por 
fim, participar das atividades das organizações 
também teve impacto positivo ao aumentar 
entre os respondentes o sentimento de 
pertencimento ao território em que vivem.

Nível de concordância com a afirmação de que os respondentes passaram a se sentir parte do 
território onde moram depois de se envolver com as atividades das organizações.

Nível de concordância com a afirmação de que o trabalho da organização ajudou os 
respondentes a lidar com problemas que afetaram sua saúde mental.

Dez atividades que os respondentes mencionaram ter passado a exercer com mais frequência 
depois do contato com as organizações

ImPORTânciA E imPAcTO DAS ORGANiZAÇõES PARA SEUS 
PARTiCiPANTES

Não respondeu

Não respondeu

Nem concordo, 
nem discordo

Nem concordo, 
nem discordo

Oficinas culturais
Participar de festas populares

Ler livros
Visitar lugares históricos

Visitar pontos turísticos na sua cidade
Ir ao teatro

Ouvir música ao vivo
Visitar exposições

Ir ao museu
Tocar algum instrumento musical

                                 48,47%
                            44,79%
                 35,99%
                34,97%
             32,72%
          30,67%
         29,65%
        28,63%
      27,61%
22,09%

Discordo totalmente

Discordo totalmente

Fonte: Questionário fechado Raízes 
de Resiliência, 2021

Fonte: Questionário fechado Raízes 
de Resiliência, 2021

Fonte: Questionário fechado Raízes 
de Resiliência, 2021

Concordo totalmente

Concordo totalmente

Discordo parcialmente

Discordo parcialmente

Concordo parcialmente

Concordo parcialmente

7,98%

13,70%

22,90%

11,66%

5,11%

1,4
3%

39,06%

47,65%

2,66%

2,
25

%

22,29%

23,31%



PERCEPÇÃO DE AmEAçAs AO PATRiMôNiO CULTURAL E DE 
PODER DE AgênciA inDiviDUAL

Para os respondentes, as principais ameaças 
ao patrimônio cultural de seu território são as 
seguintes: i) a falta de financiamento público; 
ii) os crimes ambientais; iii) o baixo interesse 
e/ou envolvimento por parte da população; e 
iv) as dificuldades econômicas que atingem a 
população. A análise das respostas por faixas 
etárias indica que, enquanto os mais jovens 
(participantes com 15 a 34 anos) deram maior 
ênfase ao baixo interesse e às dificuldades de 
transmissão cultural, os demais entrevistados 
(participantes com 35 anos ou mais) 
enfatizaram questões ligadas às dificuldades 
econômicas do setor cultural e da população.

Tanto os entrevistados quanto os 
respondentes indicam uma forte preocupação 
com questões relacionadas à exploração 
dos recursos naturais da região. Para os 
respondentes, o maior problema ambiental 
atual é a possibilidade de novos rompimentos 
de barragens, em especial de barragens de 
resíduos da mineração. Outros problemas 
ambientais, contudo, são trazidos como 
ameaças à sua sobrevivência e aos seus modos 
de vida, como as queimadas, a poluição do ar, 

a contaminação química do solo e dos lençóis 
freáticos, seja por resíduos da mineração ou 
pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. Cabe 
ressaltar, ainda, a identificação de questões 
ambientais relacionadas à infraestrutura 
urbana, como a falta de saneamento básico, 
deslizamentos de terra e enchentes. Como 
ressaltado em uma das entrevistas, “Porque 
apesar de a gente reconhecer a importância da 
mineração para gente, [...] a gente reconhece 
também que qualquer desastre ambiental a 
cidade acaba. Então assim, tem os dois lados 
da moeda” (Entrevista n. 02).

Ainda que os entrevistados e os respondentes 
se mostrem confiantes quanto a sua própria 
capacidade de contribuir para a preservação 
do patrimônio cultural e ambiental da região, 
há um enfraquecimento das perspectivas 
de ação. Para os entrevistados, aparecem 
os limites frente ao poderio econômico da 
mineração, enquanto  para os respondentes, 
a percepção de que os responsáveis pela 
preservação e manutenção do patrimônio 
cultural local e regional não realmente 
escutam as populações.

Na sua opinião, o patrimônio cultural do seu território/da sua região está sob ameaça de algum 
dos itens a seguir?

Você considera que o patrimônio cultural do seu território/da sua região é ameaçado por algum 
dos seguintes problemas ambientais?

Falta de financiamento público   
Crimes ambientais   

Baixo interesse e/ou envolvimento da população   
Dificuldades econômicas da população   

Acidentes ambientais   
Falta de financiamento privado   

Restrições sanitárias   
Dificuldades de transmissão   

Ameaças a tradições religiosas

Rompimento de barragens de rejeitos   
Exploração inadequada dos recursos naturais   

Incêndios   
Poluição do ar   

Falta de saneamento básico   
Enchentes   

Rompimento de barragens de água   
Contaminação química do solo ou de lençóis freáticos   

Deslizamentos de terra   
Alterações climáticas provocadas pelo aquecimento global   

Secas   
Vazamentos de óleo que atinjam rios   

Acidentes radioativos   
Terremotos

                     52,56%   
                  49,49%   
               45,81%   
             43,97%   
            42,33%   
            42,13%   
            41,10%   
        37,22%   
27,81%

Fonte: Questionário fechado Raízes 
de Resiliência, 2021

Fonte: Questionário fechado Raízes 
de Resiliência, 2021

                                                        57,87%   
                                            46,01%   
                                      38,85%   
                                     38,65%   
                               32,52%   
                          27,20%   
                         26,38%   
                        24,54%   
                       24,13%   
                       23,72%   
                16,36%   
          10,22%   
 1,43%   
0,82%



Capacidade de contribuir para a mudança e capacidade de influenciar os responsáveis

PRINCIPAIS DEsAFIOs 

●  Aproximar as populações, principalmente a 
mais jovem, de seus patrimônios culturais.

●  Identificar, reconhecer e valorizar os patrimônios 
culturais materiais e imateriais de maneira 
consistente e sistemática.

●  Fomentar a economia criativa local e regional 
para reforçar a cultura e o patrimônio como 
alternativas econômicas viáveis.

●  Promover uma cultura de gestão de riscos que 
amplie as noções de prevenção e cuidados com 
o ambiente e com as populações locais incluindo 
uma dimensão cultural claramente definida.

●  Ampliar a participação social efetiva e fortalecer 
as relações sociais colaborativas.

Você acredita que consegue influenciar o futuro 
e a preservação do patrimônio cultural de sua 

comunidade, bairro ou região?

Você considera que os responsáveis pela 
preservação e manutenção do patrimônio cultural 

da sua comunidade/região levam em 
consideração o que habitantes como você falam?

Não respondeu

TalvezSim, com certeza

Fonte: Questionário fechado Raízes 
de Resiliência, 2021

De jeito nenhum

Acho que sim Acho que não

41%

23%

34%

28%20%

18%

23%

7%

6%

11%

12%



REcOmEnDAçÕEs paRa pesquisas, pOlíticas púBlicas e 
pRáticas

1. 
PATRiMôNiO CULTURAL é UMA FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DE 
cAPAciDADEs DE REsiLiênciA EM COMUNiDADES QUE ENFRENTAM 
DESASTRES E MUDANÇAS CLiMáTiCAS 

●  Incentivar a pesquisa e a divulgação de informações sobre o patrimônio cultural local, 
promovendo sua valorização e proteção. 

●  Reconhecer a importância do patrimônio e das organizações culturais locais na construção 
e disseminação de informações, assim como na mobilização de comunidades e na expansão das 
suas capacidades para prover ações positivas.

●  Estabelecer um centro de referência em pesquisas que possa aumentar a capacidade de 
organizações ligadas ao patrimônio cultural em construir e disseminar informações.

●  Mobilizar os agentes relevantes locais, as organizações e o setor criativo na definição de 
prioridades e na busca de soluções colaborativas para os desafios naturais e causados por ação 
humana.

●  Fortalecer a organizações ligadas aos patrimônios culturais locais por meio de iniciativas 
de financiamento públicas e privadas, que possibilitem que elas foquem no desenvolvimento e 
consolidação institucionais.

●  Garantir que os fundos para financiamento consideram as questões ambientais e que 
tenham como um pré-requisito explícito a conexão entre preservação do patrimônio e proteção 
ambiental, expandido o papel do patrimônio cultural como ferramenta de preservação na região. 

2. 
DESASTRES NÃO SÃO NATURAiS: iMPORTâNCiA DO PRincÍPiO DA 
PREcAUçãO

●  Fomentar uma cultura de gestão de riscos para reduzir as vulnerabilidades de comunidades 
e do patrimônio cultural regional, por meio da promoção de parcerias dos setores público e 
privado e da sociedade civil.

●  Fortalecer órgãos participativos locais, envolvendo as comunidades locais para apoiar a 
gestão cultural e a governança da gestão de riscos.



●  Valorizar os conhecimentos e práticas culturais das comunidades locais, especialmente 
as tradicionais, quilombolas e indígenas, na preservação do patrimônio cultural e natural 
localmente e no mundo.

●  Incluir conhecimentos e práticas culturais locais no planejamento do gerenciamento de 
riscos e na mitigação de impactos. 

●  Encorajar a formação de redes colaborativas e fortalecer as já existentes, estabelecendo 
parcerias importantes para a gestão de riscos e para ações conjuntas em casos de desastres.

●  Continuar o mapeamento do patrimônio cultural e das organizações culturais para permitir 
a colaboração e formação de redes entre agentes relevantes com diferentes experiências.

●  Estabelecer um programa educacional para jovens que ajude a aumentar a consciência 
sobre a importância do patrimônio cultural na região e sobre o impacto dos desastres climáticos 
e ambientais sobre ele.

3. 
MUDANÇAS CLiMáTiCAS iNTENSiFiCAM OS RiscOs cAUsADOs PELA 
ExPLORAÇÃO MiNERAL PARA AS POPULAÇõES E PARA O PATRimôniO 
cULTURAL E nATURAL DO QUADRiLáTERO FERRíFERO

●  Apoiar e expandir a pesquisa sobre o impacto de desastres ambientais e mudanças 
climáticas no patrimônio cultural local e regional. Especificamente, é importante incluir 
ativamente a população indígena na pesquisa sobre patrimônio. Populações indígenas são 
bastante afetadas pela mudança climática e, com seu extenso conhecimento tradicional, têm um 
grande papel no desenvolvimento de soluções.

●  Criar conexões entre projetos de pesquisa existentes para fomentar um melhor entendimento 
do impacto das mudanças climáticas no patrimônio cultural da região e no mundo. 

● Reconhecer a importância socioeconômica do patrimônio cultural local no Quadrilátero 
Ferrífero, incluindo seu potencial de diversificação da economia local.

● Criar hubs culturais locais que permitam que jovens explorem diferentes oportunidades 
profissionais nos campos das artes e cultura.

●  Fomentar a economia criativa da região por meio de planos municipais e/ou regionais 
capazes de identificar, dar suporte e alimentar os setores criativos locais e regionais. A conexão 
entre turismo e a viabilidade econômica das organizações relacionadas aos patrimônios culturais 
deve ser o foco desses planos. 



Coordenação e produção

Financiamento do projeto

Financiamento regular da 
People’s Palace Projects Apoio Parceria


