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INTRODUÇÃO:
A comunicação tem por objetivo apresentar a 5ª Temporada do programa televisivo
Momento Patrimônio. Produzido pelo curso de História da Universidade de Passo
Fundo e exibido mensalmente pela UPFTV, o programa trata das questões relativas ao
Patrimônio. Desenvolvido desde 2011, o Programa Cultura Patrimônio tem discutido e
elaborado ações pró-Patrimônio em Passo Fundo e região. Vinculado ao Centro de
Cultura, Memória e Patrimônio da UPF, o projeto busca estimular o desenvolvimento
social e o espírito crítico dos estudantes e comunidade em geral, contribuindo ao
aperfeiçoamento da atuação profissional pautada na cidadania e na função social da
educação formal e informal.

DESENVOLVIMENTO:
As 5 temporadas do programa televisivo Momento Patrimônio, cujo foco tem sido
ampliado a cada ano, visaram conscientizar a comunidade em geral e acadêmica sobre
a importância do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da região de Passo Fundo
e, na quinta temporada, da região Sul do Brasil.
A primeira temporada ateve-se a discussão sobre patrimônio em suas especificidades;
a segunda teve maior ênfase nos agentes e locais patrimoniais; a temporada seguinte
destacou os patrimônios locais apresentando-os e tomando-os como mote das
discussões; a quarta temporada, por sua vez, versou sobre as produções com base no
projeto Rede de Memórias, desenvolvido em parceria com as escolas da Rede
Municipal de Ensino de Passo Fundo. A quinta temporada foi produzida em parceria
com nove IES e está em fase de exibição. Nesta temporada buscou-se articular

elementos patrimoniais dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná
com a produção de oito programas que versam sobre o patrimônio de cidades da
região Sul do país. Cada programa possui uma mesa redonda composta por
representantes das universidades parceiras que debatem uma temática em torno do
Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Ambiental.
Envolvendo diferentes áreas do conhecimento, os programas refletem sobre a(s)
identidade(s) brasileira, em especial da região sul, fomentando um sentimento de
questionamento às memórias elitistas e oficiais das cidades, valorizando e
reconhecendo a preservação de memórias históricas de outros segmentos étnicoculturais e sociais, que se encontram esquecidas e/ou silenciadas.
Dando continuidade ao projeto, a sexta temporada inicia suas gravações no ano de
2016 e versará sobre o aniversário dos 160 anos da cidade de Passo Fundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Desde sua primeira temporada, o projeto vem contribuindo à qualificação da educação
superior brasileira, constituindo-se em veículo e objeto de intervenção na realidade,
por meio do contato dos estudantes extensionistas com realidades estudadas e
passíveis de ação e da troca entre saberes acadêmicos e comunitários.
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