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Ao Comdephact – Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico,
Artístico, Cultural e Turístico cabe a identificação, preservação, proteção e
conservação do patrimônio de Rio Preto. A atual gestão do Comdephact quer
que ele seja educador. Neste sentido realizamos o 1º Seminário sobre o
Patrimônio Histórico de Rio Preto; um curso intitulado “Oficinas do Patrimônio
Histórico”, parceria do Ibilce/Unesp com a Secretaria de Cultura; ainda este ano
será feito um roteiro arquitetônico e turístico dos bens culturais de Rio Preto;
estamos elaborando uma “cartilha” sobre educação patrimonial; estimulando a
participação popular nas decisões do conselho; e futuramente criar um núcleo
de documentação sobre o patrimônio histórico, ligado ao Arquivo Público
Municipal. Essas são algumas ações da atual gestão do Comdephact
educador.
O Patrimônio Histórico de uma cidade dispõe de inúmeras possibilidades
educadoras. A cidade pode se constituir num espaço cultural de aprendizagem
permanente. É a cidade como espaço de cultura educando, promovendo e
desenvolvendo o protagonismo de todos. Nesse sentido a cidade pode se
tornar um espaço “intencionalmente” educador (conferir, Gadotti; Padilha;
Cabezudo, 2004). A satisfação das necessidades dos cidadãos, no âmbito das
competências do município, pressupõe uma oferta de espaços, equipamentos
e serviços adequados ao desenvolvimento social, moral e cultural. A
preservação do patrimônio histórico da cidade pode se tornar uma proposta
intersetorial, somando a atuação de diversas áreas, como: meio ambiente,
educação, desenvolvimento, saúde, cultura, esporte e lazer. Inspirados na
concepção de equipamento urbano agregador da comunidade e com uma
visão educadora, esta ação pode se estender por toda a cidade. E o desejo de
uma Rio Preto - Cidade Educadora pode se tornar realidade.
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