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REPEP 

O I Encontro de Trabalho da 

REPEP, a ser realizado no dia 

24/05/2014, no SENAC Santo 

Amaro, é fruto do histórico de 

trabalhos da rede, que agora 

deseja ampliar o debate com a 

sociedade acerca do Patrimônio 

Cultural, e de políticas 

educativas, nas mais diversas 

instituições e práticas.  

Durante as reuniões de trabalho 

a equipe se dedicou aos estudos e 

debates entorno das base 

conceituais da Educação 

Patrimonial no Brasil. A partir da 

uma leitura crítica do Guia 

Básico de Educação Patrimonial 

do IPHAN, somada a outras, 

como Paulo Freire, a Rede 

elaborou uma Carta de Princípios 

que servirá como diretriz para as 

nossas futuras atividades.  

Após a redação dessa carta, 

surgiu a necessidade de executar 

o I Encontro de Trabalho para, 

além de apresentá-la, também 

estabelecer os campos de ação da 

Rede. Para tanto, na primeira 

parte, haverá a presença da 

socióloga Sônia Florêncio 

(Educação Patrimonial - 

DAF/IPHAN) que, integrará a 

mesa redonda, e será convidada a 

fazer uma fala final de avaliação 

sobre os resultados do evento, 

que podem ser de grande 

contribuição para a REPEP. 

Logo depois, será apresentada a 

Carta de Princípios, seguida de 

um breve debate. Após o 

intervalo, todos os presentes 

serão convidados a se reunir em 

grupos de trabalho para refletir e 

formular os rumos da REPEP.  

A REPEP intenciona que esse 

compartilhamento de 

experiências seja importante para 

todos os participantes do 

encontro, buscando incitar 

reflexões sobre as práticas ao que 

compete a uma apropriação e 

comunicação efetivas do 

Patrimônio Cultural com a 

sociedade a qual ele se insere. 

O I Encontro de Trabalho 

possibilitará a participação da 

Rede no âmbito de discussões 

sobre o Patrimônio, compatível 

aos valores da REPEP: uma 

organização horizontal de 

pessoas que prezam pelas 

discussões das bases conceituais 

sobre a Educação Patrimonial e 

suas práticas, aberta à 

participação da sociedade, 

objetivando pluralizar e 

democratizar o debate. 

DIVULGAÇÃO 

Com a necessidade de debates  

que  ampliem os conceitos sobre 

Patrimônio Cultural e que 

permitam efetivas práticas 

educativas, realizaremos o “I 

Encontro de Trabalho da Rede 

Paulista de Educação 

Patrimonial - REPEP”. 

Contaremos com a presença de 

um representante do IPHAN, com 

intuito de diagnosticar a atual 

situação no campo da Educação 

Patrimonial, bem como propor os 

rumos da REPEP.  

 

Inscrição 
Inscreva-se através do e-mail para 

inscricao.encontrodetrabalho@gm

ail.com informando os seguintes 

dados: nome, RG, e-mail, telefone, 

endereço, profissão e instituição. 

 

Quando  

24/05/2014, a partir das 10 horas, 

até às 17 horas. 

Onde 

Centro Universitário SENAC - 

Santos Amaro: Avenida 

Engenheiro Eusébio Stevaux, 823. 

 

Sobre a REPEP 

A Rede se propõe a ser um 

espaço de articulação entre os 

vários segmentos na área de 

cultura e educação, envolvidos 

com projetos e temáticas da 

proteção e valorização da 

memória coletiva e do 

patrimônio cultural.  

Participam do Grupo 

Educadores da rede pública de 

ensino, CPC/USP, 

Geografia/USP, Engenho dos 

Erasmos, Museu do Futebol, 

Iphan, Serviço de Memória de 

São Bernardo do Campo, 

Centro de Memória de 

Diadema, Educadores de Perus, 

Ponto de Cultura Ibaô, alunos e 

professores de graduação e pós-

graduação em Geografia, 

História e Arquitetura. 
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