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Visita ao Engenho dos Erasmos, 

base avançada da USP, em Santos. 
 

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.  

Buscamos propiciar: a troca de 

experiências práticas; a avaliação 

conjunta dos significados e 

alcances destas iniciativas; a 

reflexão sobre os princípios e 

parâmetros da Educação 

Patrimonial; a construção de 

ações em parceria. 
 

 

Participam do grupo: 

Educadores da rede estadual de 

ensino, 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, alunos e professores de 

graduação e pós-graduação em 

Geografia, História e arquitetura. 

 

Notícias: 

 

5a Reunião da Rede, em 13 de 

julho. Local: Engenho dos 

Erasmos/USP (Santos).  

 

Fomos recebidos pelo Rodrigo 

Christofoletti, historiador e 

educador do Engenho dos 

Erasmos. Também presente a 

geógrafa e professora da 

Unisantos, Renata Barrocas.  

O local é uma base avançada de 

pesquisa, cultura e extensão da 

USP, vinculada a Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão Universitária 

da Universidade e está situada na 

divisa entre os municípios de 

Santos e São Vicente no estado 

de São Paulo. Corresponde a um 

monumento tombado nas 3 

instâncias (federal, estadual e 

municipal) que tem o nome de 

“Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos”. O tombamento 

federal se deu em 1958, mesmo 

ano em que o terreno foi doado à 

USP. É um dos primeiros 

engenhos de açúcar do país e sua 

data de construção é 1534. 

Fizemos uma conversa inicial 

sobre quais seriam os esforços 

para a criação e consolidação da 

Rede de Educação Patrimonial e 

em função da discussão, 

acertamos uma agenda para 

próximas atividades. Passamos 

rapidamente pela atividade que as 

crianças estavam fazendo sobre 

arqueologia e fomos conhecer as 

ruínas. 

 

 
5a reunião do grupo, em Santos. 

 
Ruínas do Engenho dos Erasmos. 

 

Atividades agendadas: 
 

Reunião dia 24 de julho (CPC, 

18:30 hs) para discussão geral 

sobre os projetos até agora 

apresentados, inclusive o que 

vimos no Engenho dos Erasmos, 

visando uma síntese geral.  

 

Reunião de 07 de agosto 

(CPC, 18:30 hs): para discutir 

quais serão os temas geradores a 

serem trabalhados e como texto 

base sugeriu-se: Conscientização 

(Paulo Freire), para alimentar a 

discussão. Outros textos foram 

sugeridos para próximas 

discussões: livro do H.P. Jeudy 

(Espelho da cidade) e o texto do 

Prof. Ulpiano B. de Menezes 

(Educação e Museus: Sedução, 

riscos e ilusões). 



 
 

repep Visite o site: www.repep.fflch.usp.br 
Projeto em parceria: Laboratório de Geografia Urbana – Labur|DG|USP  e  
Centro de Preservação Cultural  – CPC|USP. 
Vinculado ao Programa Aprender com Cultura da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão - USP 

 

rede paulista de educação patrimonial - repep BOLETIM NO  01 | JUL 2013 

 

 


