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REPEP – REDE PAULISTA DE 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

No dia 24 de maio de 2014, 

aconteceu o I Encontro de 

Trabalho da Rede Paulista de 

Educação Patrimonial, no 

Centro Universitário Senac – 

Santo Amaro.  Este encontro  

intencionou ampliar as 

discussões sobre patrimônio, 

educação e a cidadania entre as 

instituições - públicas e privadas  

- e  a sociedade. Além disso, 

neste evento, foi apresentada a 

Carta de Princípios da Rede, 

que servirá como marco 

norteador para nossas atuações 

e, também, convidamos os 

participantes a definirem, em 

conjunto, os rumos das ações da 

REPEP.  

 

I Encontro de Trabalho – Mesa 
Redonda, manhã. 

Na parte da manhã, houve a 

participação de Nádia Somekh, 

Presidente do Conpresp e 

diretora do DPH-SMC e, em 

seguida, a apresentação e debate 

com a socióloga Sônia Florêncio 

– Educação Patrimonial – DAF 

– IPHAN/Brasília, Sr. Alberto 

Bertagna – IPHAN/SP, Gabriel 

Fernades – CPC/USP – Repep 

e mediação de Rodolfo 

Yamamoto Neves – Univ. Nac. 

Córdoba - REPEP. O evento 

também contou com a presença 

de Anna Beatriz Ayroza Galvão, 

superintendente do IPHAN-SP, 

bem como representantes do 

IPHAN/RJ, diversos 

profissionais da área do 

patrimônio, professores 

universitários, estudantes, 

políticos e empresários. 

Após o intervalo, na parte da 

tarde, os participantes foram 

reunidos em cinco grupos de 

trabalho, debruçando sobre três 

questões: O que deve ser a 

REPEP? Como fazer acontecer? 

Como posso contribuir? Cada 

grupo contou com um 

mediador, que registrou em 

cartões coloridos as 

participações de cada indivíduo 

e, ao final da tarde, houve a 

apresentação e debate geral dos 

resultados dos trabalhos, com 

mediação da profª Simone 

Scifone - Geografia – 

Labur/USP. Por fim, a 

socióloga Sônia Florêncio fez 

um balanço geral do evento e 

dos trabalhos realizados.  

As questões e direcionamentos 

registrados nos cartões durante 

o I Encontro de Trabalho da 

REPEP são, desde o evento, os 

temas das reuniões mensais da 

rede, que intenciona 

compreender os resultados e 

produzir um texto sobre este 

conteúdo, para em seguida 

poder compartilhá-lo com 

todos. 

I Encontro de Trabalho - Grupos de 

Discussão, tarde. 

 

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, Universidad Nacional 

de Córdoba, CPC/USP, 

Geografia/USP, Engenho dos 

Erasmos, do 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. 


