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FORMAÇÃO  DE  ESTAGIÁRIOS  PARA  INVENTÁRIO 

PARTICIPATIVO

Após um ano de trabalho o GT1  Baixo Centro, formado em 

parceria da Repep com o Movimento Baixo Centro, está 

na  segunda  fase  de  aplicação  da  metodologia  do 

Inventário Participativo do IPHAN2.  Após a realização de 

estudos  teóricos  e  práticos,  definição  do  território  de 

atuação e da temática Minhocão contra a Gentrificação, o 

GT fará a identificação das Referências Culturais por meio 

de  trabalhos  de  campo,  entrevistas  e  oficinas  com  os 

grupos  sociais  identificados.  É  importante  destacar  que 

são os grupos sociais os interpretes das referências e não 

a equipe do inventário.

1 O grupo é formado por uma equipe multidisciplinar. 
Muitas pessoas fizeram parte da primeira etapa do 
inventário, mas atualmente o grupo de trabalho conta 
com 15 pessoas: Anaclara Volpi, Ana Paula Soida, 
Antonieta Alves, Cecilia Ungaretti, Daniel Ávila, 
Fabiana Cunha, Fernanda Rocha, Larissa Carvalho, 
Maria Victoria Straus, Maryclea Maués Neves, 
Mariana Kimie Nito, Simone Scifoni e Thiago 
Carrapatoso.

2 A publicação Educação Patrimonial: inventários 
participativos - manual de aplicação está disponível 
para download pelo site: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/In
ventarioDoPatrimonio_15x21web.pdf 

Devido  à  diversidade  cultural  que  o  inventário 

abarca para o desenvolvimento dessa etapa o GT decidiu 

fazer  um  chamamento  de  estagiários  para  compor  a 

equipe. A resposta foi muito positiva, alcançando mais de 

30  estudantes  de  graduação  interessados  de  distintas 

faculdades  e  áreas  de  formação.  Para  fazer  o  primeiro 

encontro  com  os  novos  participantes  e  balizar  os 

conhecimentos, o GT organizou uma Oficina de Formação.

 

A oficina ocorreu no dia 18 de junho, das 14:00 às 

18:00  no  auditório  cedido  pelo  Centro  de  Pesquisa  e 

Formação  do  Sesc.  Estavam  presentes  mais  de  20 

estagiários,  algumas pessoas interessadas  em conhecer 

mais  o  trabalho  e  cerca  de  10  membros  da  equipe  do 

inventário.  A programação  da  oficina  contou  com:  uma 

breve apresentação sobre o Movimento Baixo Centro e a 

Repep;  uma  contextualização  sobre  as  razões  de  se 

aplicar  um  inventário  participativo;  o  detalhamento  da 

metodologia de inventário participativo com uma atividade 

prática  sobre  a  noção  de  Referências  Culturais  e  suas 

categorias   a  partir  de  exemplos  e  discussões  com os 

participantes;  uma  breve  explanação  sobre  algumas 

referências  pré identificadas pelo  grupo;  uma orientação 
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para a realização do trabalho de campo e condução das 

entrevistas;  e  a  divisão  dos  estagiários  em  grupos  de 

diferentes frentes de trabalho. A intenção do GT é finalizar 

essa etapa até o fim deste ano e já iniciar a última fase de 

organização do produto final  que é a sistematização de 

todo trabalho feito.

A  equipe  do  inventário  também  apresentou  o 

trabalho  que  está  sendo  feito  para  um  grupo  de 

aproximadamente 40 alunos da graduação em arquitetura 

e  urbanismo  da  Universidade  Federal  Fluminense  que 

estavam conhecendo a cidade de São Paulo no dia 23 de 

junho. A apresentação foi seguida por uma visita de campo 

noturna no Minhocão para mostrar aos alunos os usos e 

apropriações  que  o  agora  Elevado  Presidente  João 

Goulart possibilita.

 

Próximos eventos

• BALANÇO DO 2º ENCONTRO DE TRABALHO   
DA REPEP
13/08/2016 – 14h –  MUSEU DA IMIGRAÇÃO - 
Endereço: R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca, São 
Paulo 

•
• REUNIAO ABERTA DA REPEP  

17/08/2016 – 18h30 – IPHAN
• Av. Angelica, 646, Centro.
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