
 

 

 

 

Forumpédia: glossário de termos utilizados no Fórum 

 

Durante o I Fórum de Patrimônio Jovem Espanha Brasil, nos dias 15, 16 e 17 de 

novembro de 2019, os estudantes participaram numa oficina onde fizeram uma 

construção coletiva de um glossário composto por termos empregados ao longo do 

Fórum para depois disponibilizar o conteúdo nas redes sociais.  

 

Para isso, foram utilizadas diversas estratégias:  

 

- Diálogo entre os participantes e mediadores da oficina.  

- Levantamento de repertório prévio acerca dos conceitos.  

- Mobilização e sistematização dos termos.  

- Registro dos conceitos (tarjeta).  

- Partilha dos registros entre os grupos.  

- Articulação entre os conceitos e definições formulados pelos grupos.  

- Construção do glossário.  

- Divulgação do material nas redes sociais  

 

Os termos trabalhados pelos jovens na oficina foram:  

 

- MEMÓRIA: é uma lembrança construída por uma sociedade que, direta ou 

indiretamente, vivenciou algo importante para sua formação de identidade, gerando uma 

herança e uma tradição.  

Sua função é preservar o valor e manter vivo um patrimônio, assegurando sua 

importância.  

- IDENTIDADE: a identidade é o que caracteriza determinado território, nação ou 

indivíduo, e os diferencia dos demais. Ela pode ser construída a partir de uma herança, 

ou por meio do próprio indivíduo. 



 

 

 

- DIVERSIDADE: a diversidade de ideologias e crenças da nossa sociedade contribui 

para a formação do patrimônio. Portanto, devemos respeitar a diversidade de ideias 

sobre o patrimônio, o que contribui para a formação de uma identidade e une uma 

sociedade.  

A diversidade cultural contribui não apenas para o crescimento econômico, como 

também para o acesso a uma existência intelectual, moral e espiritual.  

Não apenas um grupo pode se identificar com um patrimônio, e sim vários deles. Logo, 

a diversidade de ideias forma o patrimônio e o patrimônio forma uma diversidade de 

ideias. 

- PATRIMÔNIO: quando falamos de patrimônio estamos nos referindo ao conjunto de 

diversidades, culturas, artes, histórias, entre outros, podendo ser material ou imaterial. 

Patrimônio não é só aquilo que podemos ver ou tocar. O patrimônio imaterial existe e 

está presente no nosso dia a dia, contando nossa história, só que de uma maneira 

diferente, por meio das danças, culinária, vestimentas etc. 

Portanto concluímos que patrimônio é tudo aquilo que representa memórias, ações, 

valores, culturas e muito mais. 

- SUSTENTABILIDADE (SOSTENIBILIDAD): la sostenibilidad es mantener un 

equilibrio, es decir, que cada una de las variables se encuentren en una igualdad con el 

propósito de que ninguna de ellas se pierda. 

 

 

 


