
RELATÓRIO ANUAL
Comitê Científico Nacional de Interpretações, Educação e Narrativas Patrimoniais

Coordenação Geral: Me. Sônia Rampim

Secretaria Executiva: Me. Sandra Schmitt Soster

1. Organização Institucional

O CCBrInt foi criado em maio de 2019, durante o 3º Simpósio Científico do ICOMOS/Brasil,
sob a coordenação da Me. Sônia Rampim, servidora do IPHAN, e a partir da demonstração
de interesse de 11 associados do ICOMOS/Brasil.

1.1 Comunicação interna e organização

Em 2020, foram criados meios de comunicação (grupo de Whatsapp) e organização da
informação (espaço Google Classroom, pasta Google Drive).

1.2 Novos membros

Em 2020, o Comitê contou com a participação de 10 membros. Ao longo do ano, com base
na categoria recém-criada de Emerging Professionals (Jovens Profissionais) e valendo-se do
meio digital como facilitador, o Comitê converteu a documentação de cadastro em um
formulário online (https://bit.ly/icomosccbrint), buscando facilitar a adesão de novos
membros. A partir disso, 6 novos profissionais foram adicionados ao Comitê enquanto
aguardam aprovação de suas candidaturas ao Icomos:

* Arq. André Frota Faraco (IAU-USP)

* Me. Carlos Gimenes (REPEP)

* Me. Fernanda Gabriela Biondo (formada pelo PEP/IPHAN)

* Arq. Lucas Edson de Chico (IAU-USP)

* Me. Maíra Cardoso Onofri Magalhães (formada pelo PEP/IPHAN)

* Me. Mariana Kimie Nito (USP e REPEP)

Atualmente, o CCBrInt é composto por 19 profissionais.
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2. Comunicação

2.1 Website

Em 2020, o CCBrInt reuniu informações para alimentar o site específico gentilmente criado e
gerenciado pela Dra. Vanessa Belo, da PUC-Campinas.

https://www.icomos.org.br/interpretacao-patrimonial

2.2 Webinar

Organização de Webinar temático dentro da pré-programação do Simpósio Científico do
ICOMOS/Brasil 2020 e auxílio no desenvolvimento da metodologia geral dos webinars,
propondo sua organização em questões geradoras comuns dentro da temática geral do
“Patrimônio em Risco”.

WEBINAR Múltiplas narrativas interpretativas do patrimônio: experiências e práticas
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Dia 29/07/2020 - https://www.youtube.com/watch?v=-jZqtE3Er-4

Mediadora: Sônia Rampim Florêncio

Relatores: Cláudia Baeta Leal e André Bazzanella

Apoio: Sandra Soster

Participantes: Mariana Kimie Nito e Chris Oliveira
Inventário participativo no Minhocão contra a gentrificação: grupos e referências culturais
identificados no processo

Gabriella Cristina Pieroni
Inventário cultural participativo dos engenhos de farinha de Santa Catarina: mobilização e
patrimonialização

Antônia Kanindé
Inventários participativos e museus indígenas: a experiência do museu indígena Kanindé no
Ceará

3. Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção científica

3.1 Capítulo de livro

Como desdobramento dos webinars realizados pelo Icomos/Brasil foi publicado o livro
“Patrimônio em risco”. O CCBrInt contribuiu com a redação do capítulo “Descolonizar o
patrimônio: educação patrimonial, inventário participativo e múltiplas narrativas”, escrito por
Sonia Rampim; André Bazzanella; Claudia Feierabend Baeta Leal; Simone Scifoni; Mariana
Kimie Nito; Sandra Schmitt Soster; e Tiago Silva Alves Muniz.

Resumo: Este artigo trata da relevância de processos educativos participativos para superar
os paradigmas eurocêntricos que guiam as políticas brasileiras de Patrimônio Cultural desde
a década de 1930, cuja superação havia sido iniciada a partir dos anos 2000, mas cuja área
sofre hoje nova desestruturação a nível federal. A superação dessa crise passa
essencialmente pela reafirmação de políticas e práticas baseadas na ampla escuta dos
grupos formadores. Interpretação e representação patrimoniais devem ser embasadas pelo
interconhecimento dos agentes do poder público em sinergia com os detentores do
patrimônio. São abordadas três experiências de Inventário Participativo: Minhocão contra
Gentrificação, no centro de São Paulo-SP; Museu Indígena Kanindé, no Ceará; e Engenhos
de Farinha de Santa Catarina. Tais exemplos perpassam comunidades de diversas
composições, de artistas e moradores de rua, passando por comunidades indígenas,
chegando a comunidades tradicionais agrícolas. Neles, o inventário participativo foi utilizado
como elemento catalisador para a mobilização social em defesa do território e dos modos de
vida. Ao final, são propostas três saídas possíveis para essa crise: a discussão
teórico-conceitual sobre a própria noção de patrimônio; o fortalecimento das ações políticas
da sociedade; e a renovação das práticas institucionais e a adoção de práticas progressistas
e participativas.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Interpretação; Inventário Participativo; Mobilização
Social; Resistência.
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3.2 Lista de periódicos para publicação

Em virtude da ótima experiência de escrita do capítulo do livro, o CCBrInt está organizando
lista com periódicos de áreas relacionadas (Interpretações, Educação e Narrativas
Patrimoniais), incluindo conceito Qualis-Capes e normas de submissão, para veiculação
entre os membros e organização de novas publicações em conjunto.

3.3 Organização de dossiê temático

O CCBrInt está realizando contatos para a organização de dossiês temáticos. Um dos
potenciais periódicos é a Revista CPC, do Centro de Preservação Cultural, da USP.

4. Atuação Internacional

4.1 Projeto EdA Kids - Reconecte-se com nossa cultura

Projeto Icomos Internacional coordenado pelo centro internacional de pesquisa Esempi di
Architettura (EdA, na Itália). O projeto envolve a realização de inventários participativos com
crianças de duas faixas etárias: 5-10 anos e 11-17 anos. O objetivo é refletir sobre o
patrimônio da sua cidade e desenhá-lo. O envio será realizado até o dia 31 de maio. Todos
os desenhos comporão a exposição virtual internacional e 10 desenhos selecionados em
cada categoria entrarão em uma publicação impressa.

O CCBrInt traduziu as orientações internacionais para o português1 e está organizando
oficina de inventário participativo a ser realizada com 12 crianças da Fundação Casa Grande
- Memorial do Homem Kariri (blogfundacaocasagrande.wordpress.com/), entre os dias 15 de
março e 25 de maio de 2021. As oficinas serão realizadas online, com mediação via
Whatsapp e transmissões. A iniciativa conta com a parceria de Alemberg Quindins e
Fabiana Barbosa, da Fundação Casa Grande.

As questões colocadas para a reflexão e para a produção de texto curto são:

1 – O que é patrimônio  para você?
2 – Você conhece o seu patrimônio?
3 – Por que escolheu esse desenho?

1 Disponível em:
<http://drive.google.com/file/d/11GL1yaWqRmXRh-HGhs7WfZRDvGLA_78E/view?usp=sharing>.
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