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Neste ano de 2014, durante as 

reuniões ordinárias da Repep 

reconheceu-se a necessidade de 

ampliar as discussões, ações e a 

participação na Rede o que levou à 

organização do 1o ENCONTRO 

DE TRABALHO, no dia 24 de 

maio de 2014, no Centro 

Universitário Senac - Campus 

Santo Amaro. 

A temática do encontro foi 

debater os objetivos de uma Rede 

de Educação Patrimonial, assim 

como as estratégias de atuação e o 

envolvimento de seus membros. A 

presença dos gestores públicos na 

área de patrimônio, além de 

profissionais de museus, 

prefeituras, educadores da rede 

pública e privada, garantiram a 

qualidade e consistência dos 

debates realizados neste encontro. 

Destacaram-se a presença e 

participação do Iphan, por meio da 

Coordenadoria de Educação 

Patrimonial, da Superintendência 

de São Paulo e da Casa do 

Patrimônio do Vale do Ribeira, e 

do Departamento de Patrimônio 

Histórico e Conpresp, órgãos do 

município de São Paulo. Os 

representantes das instituições 

públicas apresentaram as ações 

públicas que estão sendo 

empreendidas nessa área.  

O interesse despertado pela 

realização do encontro e a presença 

de profissionais, inclusive de 

outros estados, como do Rio de 

Janeiro (Centro Nacional do 

Folclore e Cultura Popular/Iphan; 

Laboep - Laboratório de Educação 

Patrimonial/Universidade Federal 

Fluminense) evidenciaram algumas 

das questões problemáticas desta 

área de atuação hoje, tais como a 

ausência de espaços de debate e 

articulação em Educação 

Patrimonial, a grande fragmentação 

das práticas que acarreta um 

isolamento dos profissionais, bem 

como as inquietações de ordem 

teórica e metodológica que ainda 

carecem de aprofundamento. 

 

Sobre a REPEP 

A REPEP é uma rede aberta à 

participação de todos 

interessados em debater questões 

práticas e teóricas relacionadas à 

Educação Patrimonial.  

Busca-se com a Repep tanto 

compartilhar experiências  

práticas nesta temática, 

avaliando conjuntamente os 

significados e alcances dessas 

iniciativas, como também 

problematizar e refletir sobre os 

princípios e a base conceitual 

utilizados na Educação 

Patrimonial.  

Como instrumento de divulgação 

e socialização de práticas e 

conceitos nesta temática, a Repep 

desenvolveu um site, onde 

disponibiliza um banco de 

dados sobre os projetos 

mapeados em São Paulo, as 

instituições e os profissionais, 

bem como informações sobre 

bens tombados e registrados e 

bibliografia de apoio, além de 

Boletins Informativos de 

reuniões da rede 

 

Participam do Grupo 

Constitui-se em um coletivo de 

profissionais oriundos dos 

vários segmentos na área de 

cultura e educação, envolvidos 

com projetos e temáticas da 

proteção e valorização da 

memória coletiva e do 

patrimônio cultural. É formada 

hoje por educadores, 

historiadores, geógrafos, 

arquitetos, cientistas sociais, que 

trabalham na rede de ensino 

público, em prefeituras, órgãos 

de preservação, museus, 

universidades públicas e privadas, 

estudantes de cursos de 

graduação e pós-graduação, 

pesquisadores, profissionais 

liberais e integrantes de 

movimentos sociais. 

 

Pela tarde, dividimo-nos em grupos  

Pela manhã, mesa redonda com 
representantes do Iphan, 

Superintendência Iphan-SP, DPH e 
Repep 


