
 

 

 

 
Carta do Fórum 

 

Os participantes do I Fórum do Patrimônio Jovem Espanha-Brasil, reunidos no Colégio hispano-

brasileiro Miguel de Cervantes de São Paulo – SP, nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2019: 

 

Considerando: 

 

O pouco envolvimento dos jovens com o tema da diversidade cultural e do patrimônio da humanidade. 

 

A falta de escuta, visibilidade e consideração à opinião dos jovens. 

A distribuição desigual de espaços culturais e museus para divulgar e visibilizar o patrimônio cultural que 

existe no Brasil. 

As dificuldades e desigualdades de acesso dos jovens ao patrimônio cultural.  

O desconhecimento dos jovens sobre o valor do patrimônio cultural e sobre a importância da história, da 

memória, e do contexto social dos bens e manifestações culturais para compreender a necessidade de 

sua preservação, salvaguarda e difusão.  

A falta de políticas, projetos, ações de educação patrimonial para fomentar o conhecimento sobre a 

preservação e a valorização do patrimônio cultural.  

Propõem: 

Ampliar os processos de escuta aos detentores do patrimônio cultural sobre o que eles consideram o seu 

patrimônio e suas referências culturais.  

Desenvolver políticas públicas ativas na área do patrimônio cultural, dos espaços de encontro, participação 

e debate dos jovens sobre as questões relativas ao patrimônio cultural, promovendo seu engajamento e 

compromisso.  

Formalizar espaços de participação e canais de escuta das juventudes na proposição de políticas, ações, 

iniciativas frente às autoridades públicas.  

Fomentar actividades formativas de caráter prático, vivências de manifestações culturais diversas, visitas 

participativas a espaços culturais, a fim de promover o contato e o conhecimento direto com a diversidade 

de expressões do patrimônio cultural. 

Estimular a curiosidade e o interesse dos jovens pelo seu patrimônio e pelo da humanidade.  

 



 

 

 

Diversificar as metodologias de aprendizagem e experiência sobre o patrimônio cultural, buscando 

alternativas mais próximas à realidade e às formas de se relacionar dos jovens. 

Promover a visibilidade e o conhecimento das ações associadas ao patrimônio cultural por meio de sua 

divulgação nas redes sociais. 

Comprometem-se a: 

Compartilhar entre os jovens as experiências e o conhecimento de lugares, iniciativas, ações aos quais 

nem todos podem ter acesso, de forma a dividir com os demais estas oportunidades e democratizar o 

acesso ao patrimônio cultural. 

Ser jovens multiplicadores dos valores associados à preservação, salvaguarda, promoção do patrimônio 

cultural.  

Difundir o conhecimento associado ao patrimônio cultural, inclusive aquele gerado e debatido durante o I 

Fórum do Patrimônio Jovem Espanha-Brasil, assumindo os seguintes compromissos: 

 Cada jovem participante se responsabiliza por divulgar o que aprendeu e compartilhou durante o 

Fórum com seus colegas de escola. 

 Os professores se comprometem a verificar a viabilidade de construção de jornadas municipais ou 

estaduais de patrimônio jovem que, logo, possam se articular em fóruns nacionais; apoiando-se 

na institucionalidade da Rede PEA UNESCO para esta mobilização. 

Encaminhamentos 

1. Criar uma conta coletiva em alguma rede social, na qual os jovens participantes do fórum possam 

trocar informações sobre atividades, espaços e iniciativas culturais, compartilhar conhecimento 

sobre o patrimônio cultural de seus lugares de origem e outros que tenham visitado.  

 
2. A conta deverá ser gerenciada, inicialmente, por uma comissão formada por um representante de 

cada um dos Estados representados no I Fórum do Patrimônio Jovem Espanha-Brasil. Os 
seguintes alunos se disponibilizaram a fazer parte da comissão: 
 

 

 SP – Rafael Laranjeira (Colégio Miguel de Cervantes) 

 SC – Sheila Ribeiro (EMEB Nossa Senhora dos Prazeres) 

 SE – Nicolas Artur (Colégio Amadeus) 

 GO – Luciana Moura (Colégio Exato) 

 BA - Bruno Santos (Casa Familiar Rural Tancredo Neves) 

 PR – Luisa Urio (Colégio Nossa Senhora da Glória) 

 RJ – Maria Júlia Ferreira (Ginásio Carioca Anísio Teixeira) 

 MG – Pedro Farias (Padre Eustáquio) 

 SP – Marina Parra (Colégio Magno)  

 CE – Gabriel Kurt (Colégio Paraíso) 

 AL – Giovanna Menezes (Colégio Maria Montessori) 

 RS – Marina Almeida G. Papadópolis (Colégio Maria Auxiliadora) 
 

3. A esta comissão poderá se unir representantes de escolas da Rede PEA UNESCO de outros 
Estados do Brasil. 


