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NOVOS OLHARES SOBRE OS PATRIMÔNIOS NATURAL E 

CULTURAL 

 

Gilma Isabel Rêgo D’AQUINO (FIBRA) 

 

 

Resumo: O artigo “Novos Olhares sobre o Patrimônio Cultural e 

Natural” tece considerações sobre a atividade de extensão desenvolvida 

com alunos da 5ª série da Escola de Ensino Fundamental Barão do Rio 

Branco com o envolvimento de alunos do curso de Licenciatura em 

História da Faculdade Integrada Brasil Amazônia - FIBRA, norteada 

pelo conceito de Educação Patrimonial. Esclarece que esse conceito 

consiste em transmitir à população em geral o sentimento de pertença em 

relação aos patrimônios produzidos ao longo da história. Discute, assim, 

conhecimentos acerca da inter-relação entre os patrimônios 

Histórico/Cultural e Natural, entendendo que, por meio dessa inter-

relação, é possível fazer refletir o eu como patrimônio cultural para a 

promoção do sentimento de pertença. Descreve como as ações foram 

realizadas. 

 

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural. Patrimônio Natural. Sentimento 

de pertença. 

 

 

A Educação Patrimonial é uma proposta relativamente nova no 

Brasil, seu principal aspecto é transmitir a população em geral o 

sentimento de pertença em relação aos patrimônios produzidos ao longo 

da história. Partindo de métodos educacionais visa a promover a 

cidadania e a multiplicação do respeito, da autonomia e da criticidade, 

tendo como política a construção coletiva de conhecimento, a fim de que 

venha a contribuir para que a sociedade consiga identificar, reconhecer, 

proteger e promover os seus patrimônios. 
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É sob essa ótica que o projeto “Novos Olhares sobre o Patrimônio 

Cultural e Natural”, coordenado pela Profª Mestra Gilma Isabel Rêgo 

D’Aquino e, promovido pela Faculdade Integrada Brasil Amazônia – 

FIBRA, teve por objetivo incentivar e discutir conhecimentos acerca da 

inter-relação entre os patrimônios Histórico/Cultural e Natural a alunos 

do ensino fundamental, proporcionando-lhes novos olhares sobre essas 

temáticas; incentivando-os à criação de aportes sustentáveis às suas 

escolas; além de desenvolver entre os alunos do curso de Licenciatura 

em História atividades de extensão e interação entre saberes, quesitos 

importantes para suas práticas profissionais na pós-modernidade. 

Para tanto, o projeto foi concebido sobre o modelo andragógico 

que acredita na 

Capacidade de descobrir novas coisas e ideias - Inteligência 

Fluida e capacidade de usar aquilo que já sabemos e 

construir sobre isso – Inteligência Cristalizada e ainda, é a 

arte e a ciência destinada a auxiliar os adultos a aprender e 

a compreender o processo de aprendizagem de adultos 

(KNOWLES, 1976: 17). 

 

O projeto, ainda, trabalhou uma nova perspectiva da Educação 

Patrimonial, que, em Belém, é abordado somente pela coordenadora do 

projeto, professora Gilma D’Aquino; tal ação busca refletir o eu como 

patrimônio cultural e o toma como ponto de partida para a promoção do 

sentimento de pertença; dessa forma os envolvidos no projeto partiram 

na concepção do micro (eu) enquanto patrimônio, para o macro, ou seja, 

perceber as casas, os edifícios, os monumentos e o ambiente natural 

como fontes históricas importantes e essenciais para identificarem-se 
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como cidadãos. Assim, objetivou-se, portanto, fortalecer o elo existente 

entre a história “vivida” e a história “vivenciada”, proporcionando um 

“Novo Olhar” sobre os patrimônios ora distanciados pelo dia a dia. 

Ao todo, soma mais de 300 horas de atividades, com 10 

extensionistas
4
 - fevereiro a julho/12, primeira etapa do projeto e, 25 

alunos da 5ª série da Escola de Ensino Fundamental Barão do Rio 

Branco – agosto a dezembro/12, segunda etapa do projeto, que visaram a 

instrumentalizar tais sujeitos históricos, oportunizando-os perceber e 

elaborar uma nova leitura do mundo que os cerca, bem como 

compreender e exercitar seus papéis sociais e o trajeto histórico pelo qual 

passaram, ao promover a valorização da Cultura e do Ambiente Natural, 

o que contribuiu para reforçar a autoestima, uma vez que o eu é cuidado, 

respeitado e promovido; e, ainda, permitiu que o outro se tornasse visível 

e valorizado, vislumbrado pelo exercício diário de respeito a si e ao 

próximo. 

As atividades desenvolvidas no primeiro e no segundo semestres 

de 2012 serão descritas e ilustradas em detalhes, abaixo: 

 

1° Módulo – Formação dos Educadores discentes 

 

                                                 
4
 Elizete Melo, Gleison Gonçalves Ferreira; Maiara Cordeiro e Marcelo Cruz, Fabrício 

Sampaio, Genilda Mesquita e Raimundo do Carmo Neto, Carlos Souza, Kátia Souza e 
Vanessa Nunes. 
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A partir do exposto acima, iniciou-se a instrumentalização dos 

discentes do curso de História para atuarem, sob minha orientação, como 

os educadores no segundo módulo do projeto. 

Inicialmente, os alunos extensionistas foram questionados sobre 

alguns conceitos que iriam ser trabalhados durante a atividade, tais 

como, os conceitos de patrimônio, cultura, patrimônio cultural e natural, 

Educação, Educação Patrimonial, Identidade, Cidadania. O objetivo 

desse primeiro momento era demonstrar que, para a proposta do projeto, 

o fundamental era que partíssemos do nosso próprio conhecimento, antes 

de nos atermos em teorias “cristalizadas” pela literatura. Dessa forma, a 

proposta angular do projeto foi, a partir da construção de conhecimento 

pela vivência individual e intima dos discentes, os induzir a perceberem-

se sujeitos de sua história. 

Após esses primeiros dias de reflexão, acerca dos patrimônios e 

conceitos da Educação Patrimonial, iniciou-se a leitura de textos 

basilares para a concepção e a fundamentação da Educação Patrimonial, 

Dentre eles, dois foram os principais discutidos, o Guia Básico de 

Educação Patrimonial (1999), de Maria de Lourdes Parreiras Horta, 

Evelina Grunberg e Adriane Que; que traça os fundamentos conceituais e 

práticos, além de expor a metodologia utilizada no projeto, bem como as 

bases epistemológicas fundamentais ao indivíduo diante de sua própria 

cultura, e, consequentemente, o patrimônio. O segundo texto foi 

Patrimônio, Negociação e Conflito (2006), de Gilberto Velho, texto esse 

que visava a subsidiar a discussão acerca dos patrimônios cultural e 
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natural e os embates políticos, bem como religiosos e sociais, que se 

tornam evidentes em processos de tombamentos
5
. 

A partir dessas discussões e, dominados os conceitos da Educação 

Patrimonial e Natural, a segunda parte do 1° Módulo foi iniciada a partir 

da livre escolha de um patrimônio onde os discentes deveriam realizar as 

quatros etapas de concretização da Educação Patrimonial, sendo elas: 1) 

a observação, aqui se agrupam todas as informações que se pode “ver”, 

“sentir” no objeto, o primeiro olhar; 2) o registro, consiste no 

detalhamento técnico do objeto, com criação de desenhos, croquis, 

mapeamento e descrição profunda; 3) a exploração, aqui se exercita o 

poder de análise, da construção das hipóteses, da observação do sistema 

e do julgamento crítico do objeto a um dado meio sócio-histórico; 4) a 

apropriação, a criação de um meio para internalização e a valorização do 

bem, objeto da pesquisa ao formular e reformular manifestações, a partir 

de músicas, danças, poesias, textos, filmes, atividades lúdicas, enfim, da 

construção de uma participação criativa, com o objetivo de aproximar e 

humanizar tais patrimônios. 

O resultado dessa atividade foi surpreendente, os objetos 

escolhidos pelos grupos caracterizaram a diversidade do que chamamos 

de patrimônio, além de cada um representar “níveis” da memória social, 

                                                 
5
O tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder Público, nos níveis 

federal, estadual ou municipal [...]em como objetivo preservar bens de valor histórico, 
cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, 
impedindo a destruição e/ou descaracterização de tais bens. Disponível em 
<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=12576&retorno=paginaI
phan>. Acessado em 06 fev. de 2013. 
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o que possibilitou um olhar preservacionista sobre o objeto de estudo, 

que acabou por se desdobrar para além dos patrimônios edificados. 

 

Equipe 01 - (Gleison Gonçalves Ferreira; Maiara Cordeiro e 

Marcelo Cruz): O objeto consistiu em um porta-joias de valor afetivo 

para mãe de um dos participantes. Dessa forma, o que cria corpo é a 

memória afetiva de um único individuo que se constrói por meio das 

lembranças e de sua simbiose com o passado (Fotos: 01 e 02) 

 

 
                                      Foto 01 – Porta Joias da década de 40 
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Foto 02 -  Apresentação dos resultados da atividade 

 

Equipe 02 - (Fabrício Sampaio, Genilda Mesquita e Raimundo do 

Carmo Neto): o objeto consistiu em uma cuia de tacacá comprada no 

Idea 2011, contudo o expoente desse objeto é o saber fazer, que assume a 

forma da memória local, haja vista a representatividade dessa técnica a 

certos grupos da região, em especial do baixo amazonas (Oeste do Pará). 

 

 
Foto. 03 – Cuia de tacacá produzida no Oeste do Pará 
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Foto. 04 – Apresentação dos resultados da pesquisa 

 

Equipe 03 - (Carlos Souza, Elizete Melo, Kátia Souza e Vanessa 

Nunes): O objeto escolhido pela equipe foi uma peça em restauro de 

Santa Ana ou Sant' Ana, para os católicos romanos é a mãe de Maria. 

Assim, sua representação na memória esta ligada ao âmbito mundial, 

onde o catolicismo romano criou fundamentos. Fotos:. 05 e 06. 

 
Foto 05 – Imagem de Sant`Ana em madeira 
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Foto 06 – Apresentação dos resultados da pesquisa 

 

Assim, podemos observar o quão vasto é o campo do patrimônio e 

como se processa a construção do sentimento de pertença e como o 

universo íntimo é capaz de construir valores significativos à 

consolidação da educação patrimonial. 

 

2° Módulo – Aulas com os alunos da Escola Estadual “Barão 

do Rio Branco” 

O primeiro momento realizou-se uma reunião para a apresentação 

do projeto para a diretoria e a coordenação pedagógica da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Barão do Rio Branco, 

localizado na Travessa Generalíssimo Manoel Teodoro, no Bairro de 

Nazaré, Belém PA; o segundo momento foi a apresentação da proposta 

aos pais dos discentes da Escola, no plantão pedagógico, o interesse era 

que os pais também se envolvessem, a fim de que seus filhos, uma vez 

inscritos no projeto, participassem de todas as atividades. 
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Iniciamos o trabalho com cerca de 50 alunos escalonados em dois 

contraturnos, sendo 20 pela manhã e 30 pela tarde, uma vez por semana, 

sempre às quartas-feiras (das 13h30 às 17h30). As dificuldades foram 

inerentes a todo grande projeto e, por esse motivo, contamos com a 

evasão de 25 alunos, por não terem condições financeiras para 

deslocamento, por falta de sala adequada na Escola e por muitos também 

não se identificarem com a proposta estabelecida. Com o ocorrido 

optamos por interromper as atividades no contraturno da manhã, e 

direcionamos nossos esforços para os alunos do contra turno da tarde, e, 

devido à inadequação das salas na Escola Barão do Rio Branco, as 

atividades passaram a acontecer em salas de aula da FIBRA. Essa 

iniciativa fez com que os discentes se sentissem valorizados, e, assim, 

mudassem suas atitudes de respeito e atenção, o que facilitou a 

realização das  atividades. Ao final da primeira parte do 2° módulo, que 

consiste no empreendimento das quatro etapas descritas acima, 

contamos com 25 alunos, que se comprometeram a trabalhar conosco até 

o fim. 

A segunda parte do 2° módulo contou com oficinas práticas para 

melhor fixação, bem como melhor instrumentalização dos alunos da 

Escola “Barão do Rio Branco”; a primeira delas foi a oficina de pintura 

da logomarca (idealizada pelo extensionista Carlos Souza) de uma 

camisa. Foi uma tarde de livre pensamento e produção artística na qual 

os alunos foram apresentados à proposta do projeto. (fotos: 07, 08, 09, 

10, 11 e 12) 
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Foto 07 – Logomarca da Camisa  

 

 
Foto 08 – Oficina de Pintura da logomarca 
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Foto 09 – Oficina de Pintura da logomarca 

 

 
Foto 10 – Oficina de Pintura da logomarca 

 
Foto 11 – Oficina de pintura da logomarca 
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Foto 12 – Camisetas após a pintura da logomarca 

 

A segunda oficina veio ao encontro da proposta inicial do projeto, 

a produção de um novo olhar sobre os patrimônios naturais. Para tal, foi 

proferida uma palestra sobre Educação Ambiental e reciclagem de 

resíduos sólidos, pelas professoras: MSc. Gilma D’Aquino e Rosana 

Oliveira Nascimento (bolsista PCI/Museu Goeldi). 

Após essa passagem pela educação ambiental, os alunos iniciaram 

a oficina de reciclagem de papel, transformando-o em papel semente
6
, 

para a confecção de agendas, coordenada pelas professoras MSc. Gilma 

D´Aquino e Rosana Oliveira Nascimento, e pelos alunos extensionistas. 

(fotos: 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19). 

                                                 
6
 Trata-se de papel reciclado com sementes de flores  que brotarão ao ser descartado no 

ambiente natural. 
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     Foto 13 –  Oficina de Educação Ambiental - Conceitos 

 

 
Foto 14  - Reciclagem de resíduos sólidos (Papel) 

 

 
Foto 15 – Papel já triturado colocado em tela 
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Foto 16 – Telas com papel semente para secagem 

 

 
Foto 17: Elaboração de Agendas 

 

 
Foto 18 – Elaboração de Agendas 
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Foto 19 – Agendas produzidas  

 

RESULTADOS 

 

Podemos exprimir que o resultado do projeto foi excelente, pois 

além das oficinas conceituais preparatórias, das oficinas práticas de 

confecção do papel semente reciclado e agendas, inauguramos um blog 

(idealizado pelo extensionista Gleison Ferreira); participamos, ainda, de 

mesa-redonda na semana estadual de patrimônio cultural no IPHAN 

(Nov./12) e preparamos artigo para publicação e material para enviar 

para congressos e seminários. 

Finalmente gostaríamos de indicar como proposta: i) a emergência 

prática de uma nova metodologia de Educação Patrimonial, que parte dos 

indivíduos enquanto patrimônios para só então pensar em uma dimensão 

mais ampla, como edificações e bens culturais, garantindo que a 

salvaguarda desses se torne algo comum e possível; ii) a participação 

mais ativa das crianças como agentes de educação, como fomentadores 

de práticas de identificação e proteção de patrimônios culturais e 
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naturais; iii) um trabalho voltado para elevação da autoestima, uma vez 

que, partindo de seu próprio interesse e vivência, se torna muito mais 

prazeroso trazê-lo para o campo de discussão sobre os patrimônios 

cultural e natural, invocando sobre ele o sentimento de pertença a sua 

própria história, a história de seu  bairro, de sua cidade e de seu país. 

  


