
“II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL”: estratégias para a 
construção e implementação de uma política nacional 

 
De 17 a 21 de julho de 2011. 
Local: Centro de Artes e Convenções da Ufop  
 
 
Mesa de Abertura: Presidente do Iphan, Diretor do Depam, Diretora do DPI, Diretora do 
DAF, Reitor da UFOP, Prefeito de Ouro Preto, Secretário de Educação, Presidente FAOP, 
Diretor do IFMG, 
 
Conferência de abertura: “Patrimônio e educação: desafios e perspectivas”, com a Profa. 
Dra. Maria Cecília Londres Fonseca. 
 
Show d`A Barca: Turista Aprendiz 
 
MESAS REDONDAS 
 

1ªMesa “A Educação Patrimonial e as Políticas Públicas para o Patrimônio Cultural”: A 
trajetória das políticas públicas para o patrimônio cultural no âmbito das três esferas de governo e 
suas implicações sobre as ações de Educação Patrimonial.  

Questão Problematizadora: Quais perspectivas e diretrizes devem nortear a criação de um 
Política Nacional de Educação Patrimonial? 

Palestrantes: Leandro Fialho - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
/MEC, Márcia Rollemberg - Departamento de Articulação e Fomento/Iphan, Kátia Bogéa – 
Superintendente do Iphan no Maranhão, Maria Célia T. Moura Santos – UFBA/Divisão de 
Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, Gilson Nunes - Sistema 
Municipal de Museus de Ouro Preto. 

Mediador: Atila Tolentino Iphan PB 
 

2ª Mesa “A Educação Patrimonial: desenvolvimento e cidadania”: Experiências de 
Educação Patrimonial como estratégia para o desenvolvimento social e a promoção da cidadania.  

Questão Problematizadora: Como a Política Nacional de Educação Patrimonial pode impactar 
as estratégias para o desenvolvimento social e a promoção da cidadania?  

Palestrantes: Antonio Carlos de Moura Sartini - Museu da Língua Portuguesa, Mário Chagas - 
Instituto Brasileiro de Museus – Ibram, Weber Sutti – Coordenador do PAC – Cidades 
Históricas/Iphan, Simone Scifoni – USP. 

Mediadora: Sônia Rampim Florêncio – Coordenadora de Educação Patrimonial - DAF/Iphan  

3ª Mesa “Casa do Patrimônio: informação, educação e comunicação”: A conceituação e o 
papel das Casas do Patrimônio. Diferentes estratégias de atuação. A importância da articulação 
em rede das ações de Educação Patrimonial.  

Questão Problematizadora: Qual o papel da rede das Casas do Patrimônio na implantação do 
Programa Nacional de Educação Patrimonial? 

Palestrantes: Carlos Júnior – Casa do Patrimônio do Vale do Ribeira/SP, Rosiane Lima Verde – 
Casa do Patrimônio da Chapada do Araripe/CE, Gizely Cesconeto – Casa do Patrimônio de 
Laguna/SC, Salma Saddi – Superintendente do Iphan em Goiás. 

Mediador: Márcia Rollemberg - DAF/IPHAN 



 

 
GRUPOS DE DISCUSSÃO E TRABALHO 
 
Fala de Abertura: A Educação Patrimonial no Iphan. Análise das propostas e ações de 
Educação Patrimonial desenvolvidas pelo Iphan. 
Cléo Alves Pinto de Oliveira – Especialista em Gestão Publica na ENAP, Arquiteta do Ministério 
das Cidades. 
 
Facilitadores: Vanessa Louise Batista UFC, Maria Cristina Rocha Simão IFMG- Campus Ouro 
Preto, Atila Tolentino Iphan-PB, Giorge Bessoni Iphan-PE, Sonia Rampim Florêncio, Pedro 
Clerot e Juliana Bezerra Iphan-Ceduc-DAF. 
 
GT 1 – Educação Patrimonial – marcos legais, gestão e avaliação: A configuração e gestão 
das políticas de educação patrimonial.  

A inserção da Educação Patrimonial nos programas de governo. Redes de Educação Patrimonial 
e Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Marcos legais: mapeamento, diagnóstico e 
proposições. Desafios de uma avaliação de processos compartilhados. Reflexão sobre a 
elaboração e implantação de indicadores.  

Coordenador: José Rogério Lopes - Unisinos/ RS 

Relatora: Maria Claudia Canto Cabral  

 
GT 2 – Educação patrimonial, espaços educativos e cooperação: Papel e possibilidades de 
atuação da Educação Patrimonial nos diferentes espaços educativos.  

A questão da ampliação dos espaços educativos e a ação cooperativa entre escola e sociedade. 

Coordenador: Lane Aires – PMJP/PB 

Relator: Samira Bandeira - Consultora MEC/DF 

GT 3 – A educação patrimonial, sustentabilidade e participação social: Educação 
Patrimonial como lócus de participação efetiva da sociedade para a definição e elaboração de 
estratégias de sustentabilidade, tendo em vista a construção e aplicação de políticas em prol da 
justiça social, correção ecológica, viabilidade econômica e aceitação da diversidade cultural. 

Coordenador: José Oswaldo Soares de Oliveira - Univap/SP 

Relator: Elizabete Vicari – Promoart - CNFCP - /RJ 

 
GT 4 – Perspectivas teóricas em educação, patrimônio cultural e memória: um diálogo 
interdisciplinar: Perspectivas teóricas: Mapeamento, diagnóstico e proposições. Avanços e/ou 
ampliação do conceito, identificação e delineamento de novos métodos. Desafios na interlocução 
com o meio acadêmico e comunidades tradicionais/saberes locais. Mapeamento e proposição de 
canais de difusão e debates teórico-metodológicos nos campos da educação, patrimônio cultural e 
memória. 

Coordenadora: Marcelle Pereira/ Ibram 

Relatora: César Teixeira – FAOP 

 

 

Mesa Redonda - O Artístico em Mario de Andrade: Diálogos estéticos e reflexões éticas 



Discussão sobre o significado do diálogo estético entre o popular e o erudito na produção 
artística, assim como pontuar a abrangência e complexidade da ação do artista durante o processo 
criativo no contato direto e respeitoso com os modos de ser e os elementos simbólicos advindos 
dos encontros com a tradição. 
Renata Amaral – musicista e pesquisadora - Formada em Composição e Regência pela 
Universidade Estadual Paulista, já se apresentou em todo o Brasil, América do Sul e Europa com 
ao lado de grupos e artistas como A Barca, Ponto br, Tião Carvalho, Priscila Ermell, Maria Preá, 
Itiberê Zwarg, Rosa Reis, Orquestra Popular do Recife, Claudionor Germano e outros. Como 
pesquisadora, desde 1991 viaja pelo Brasil formando um acervo que já conta com mais de 800 
horas de registros audiovisuais e milhares de fotos de manifestações tradicionais brasileiras. 
Produziu nos últimos 10 anos mais de 30 registros em CD, livros e documentários sobre cultura 
popular, e ministra cursos e oficinas tendo como base gêneros destas tradições. Recebeu por duas 
vezes o Prêmio Interações Estéticas da FUNARTE para residências artísticas no Maranhão e no 
Benin, desenvolvendo pesquisas que resultam em espetáculos e documentários sobre cultura 
afrobrasileira. 
André Magalhães – músico, produtor musical e cultural – Foi proprietário do 
EstúdioZabumba onde participou de produções em mais 400 CDs. Produtor musical do projeto 
"Turista Aprendiz", por meio do qual realizou gravações em áudio e vídeo em 9 estados 
brasileiros junto aos mestres e comunidades da cultura popular. Participou do projeto "Sons e 
imagens da Terra", em que registrou cantos de trabalho com origem na lavoura em diversos 
estados brasileiros. Com povos Indígenas, registrou os Guaranis em toda a extensão da mata 
atlântica, os Kariris Xocós em Alagoas, e os  "Timbiras", na região de Maranhão. Atua como 
coordenador de eventos nacionais e internacionais como “Mercado Cultural Salvador”, “Brasil 
Rural Contemporâneo” e “Semana da Canção Brasileira”. Em 2008 e 2009 foi premiado no 
“Interações Estéticas”, realizado pela Funarte, onde dirigiu “Rua do Vidéo” e “Habitar no 
Tempo”, filmes que contam a história da Fundação Casa Grande. É diretor técnico do grupo 
Barbatuques, e participou de tournés no Brasil e em diferentes países do mundo. 
Lincoln Antonio – músico e pesquisador -Formado em composição e regência pela 
universidade Estadual Paulista, trabalhou como maestro e arranjador em diversos espetáculos 
musicais ao lado de Bibi Ferreira, Marco Nanini, Suzana Salles, Péricles Cavalcanti e outros. 
Lançou em 1996 o CD O ouvido das canções, e em 2002 o CD Quintal em parceria com Ney 
Mesquita. Atualmente realiza o espetáculo Entrevista com Stela do Patrocínio ao lado de Georgete 
Fadel. 
Walter Garcia – músico, professor e pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros 
(IEB) da USP - Violonista e compositor, é doutor em Literatura Brasileira pela USP. Foi 
professor da PUC-SP de 2000 a 2010. No teatro, trabalhou com a Companhia do Latão e a 
Companhia do Feijão. Produziu o disco Canções de cena, para o Latão, em 2004. Foi curador do 
Espaço Itamar Assumpção (Biblioteca Municipal de São Paulo com temática em Música), em 
2006, e da Exposição Bossa 50 (Pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera), em 2008. Suas 
composições foram gravadas por Ney Mesquita, Juçara Marçal e Ana Lee, entre outros. Publicou 
o livro Bim Bom: a contradição sem conflitos de João Gilberto (1999) e vários artigos em livros e 
periódicos, tais como: “Sobre uma cena de 'Fim de semana no Parque', do Racionais MC’s” 
(2011), “A construção de ‘Águas de março’” (2010) e “Está mais fácil trabalhar com canção 
popular-comercial no Brasil?” (2007). 



O IIº ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: estratégias para a implantação de uma Política Nacional. 
Programação 
 Domingo 

17/07/2011 
segunda-feira 
18/ 07/2011 

terça-feira 
19/ 07/2011 

quarta-feira 
20/07/2011 

quinta-feira 
21/07/2011 

sexta-feira 
22/07/2011 

manhã 

 

8:30h -1ªMesa “A 
Educação Patrimonial e 
as Políticas Públicas 
para o Patrimônio 
Cultural”:  
10:30h  - Debates 
12h- Almoço 

8:30h - 2ª Mesa “A 
Educação 
Patrimonial: 
desenvolvimento e 
cidadania”:  
10:30h  - Debates 
12h- Almoço  

8:30h - 3ª Mesa “Casa 
do Patrimônio: 
informação, educação 
e comunicação”:  
10:30h - Debates 
12h- Almoço  

9h 
Reunião de Grupos de 
Discussão e Trabalho 
12h- Almoço  

Sistematização do 
documento final e 
avaliação do evento 
pela equipe de 
organização 

tarde 

17h Credenciamento 
 

14h 
Fala de Abertura dos 
Grupos de Trabalho: A 
Educação Patrimonial 
no Iphan. Análise das 
propostas e ações de 
Educação Patrimonial 
desenvolvidas pelo Iphan. 
15:30h - Intervalo 
15:45h - Reunião de 
Grupos de Discussão e 
Trabalho 
18:00h encerramento das 
atividades 

14h  
Reunião de Grupos de 
Discussão e Trabalho 
16:00h- Intervalo 
16:15h – Continuação 
da Reunião de Grupos 
de Discussão e 
Trabalho 
18:00h encerramento 
das atividades 

14h 
Ações de Educação 
Patrimonial – Trem da 
Vale 
15:30h  
Viagem de Trem  Maria 
Fumaça – Ouro 
Preto/Mariana 
 
 Vivência das atividades  

14h 
Plenária Final: 
Apresentação das 
relatorias dos GDTs, 
validação do 
documento final e 
Apresentação da Carta 
de Ouro Preto 

Sistematização do 
documento final e 
avaliação do evento 
pela equipe de 
organização 

noite 
18h  
Solenidade de abertura e assinatura 
de atos e termos de cooperação 
19h  
Conferência de abertura: 
“Patrimônio, educação e 
cidadania: desafios e perspectivas”. 
21:30 h - Show d`A Barca: 
Turista Aprendiz 

20hs -  Mesa redonda 
Diálogos estéticos e 
responsabilidade social 
O significado desse 
diálogo na produção 
artística e o compromisso 
com a produção e os 
vínculos sociais no 
processo criativo 
 

19h - Exposição  
“Afixo” – Casa do 
Patrimônio de Ouro 
Preto/Casa da 
Baronesa 
 

Atividade 
cultural/Festival de 
Inverno 

Atividade 
cultural/Festival de 
Inverno 

 

Serão selecionadas 50 banners para serem expostos durante o Encontro – os banners comporão o DVD do fórum que será encaminhado a todos os 
participantes inscritos.  


