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O objetivo maior deste projeto é o uso da Realidade Aumentada em 

dispositivos móveis para fins educativos visando divulgar a história da cidade 

de Belém  

 

Acervo digital – Biblioteca Landi  



O que é a Realidade Aumentada? 

   Realidade Aumentada é uma tecnologia que permite que 

o mundo virtual seja misturado ao real. Possibilita a 

interação entre objetos reais e objetos virtuais. 



A execução do projeto 

Construção do conteúdo 

 

Desenvolvimento do aplicativo 

 

Oficinas de Educação Patrimonial 



 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO DO APLICATIVO 

(ver 1 relatório UNESCO) 

 
 





 

 

 

 

OFICINA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL  
 

Local: Escola de aplicação da UFPA 

 

 
 



 

 
    Conteúdo: 

  

 

1º dia: Memória e Patrimônio Cultural 

A importância de lembrar e de esquecer – “selecionar” 

Diversidade Cultural 

Patrimônio Individual, Patrimônio Coletivo, Patrimônio Cultural 

Centro Histórico de Belém – Patrimônio Cultural Nacional  

  

 

2º dia: Teste do aplicativo realidade aumentada do CHB 

Passeio pelo Centro Histórico de Belém 

 

 

 

* Mostrar ficha de sondagem 

 

 





 

A importância de lembrar e de esquecer 

 

A importância de lembrar: 

“A memória nos situa no tempo e 

no espaço” 

A importância de esquecer: 

Liberar espaço na memória, pois só 

ficam registradas as lembranças 

importantes, sejam boas ou tristes 

Memória: 

- Um grande banco de dados onde 

arquivamos nossas lembranças. 

- Faculdade de reter as ideias, impressões 

e conhecimentos adquiridos anteriormente  

 - lembrança, reminiscência, recordação 



Realização da atividade 1. Escrita e individual.  Tema: Porque é importante lembrar? 
 
       “(...) A nossa memória guarda a nossa História. É através dela que lembramos 

momentos, os quais éramos crianças. Através dela guardamos a nossa Identidade. Um 
homem sem memória é um homem sem identidade, pois o que compõem o ser 
humano são suas lembranças que constituem o seu passado. Cada pessoa possui 
lembranças diferentes, pois isso depende do espaço onde cada uma vive, onde cada 
uma constrói a sua história” (Katherine Duarte) 

  
      “A lembrança sempre nos acompanha. Ela pode existir em forma material ou imaterial. 

Em forma material ela pode nos acompanhar em um objeto, na forma imaterial ela 
seria um pensamento” (Joyce Lopes) 
 

        “A cada povo é determinada uma identidade, uma formação. Ao longo do tempo e da 
História, vai-se construindo essa identidade, pois isto ocorre de forma lenta (...) Pra 
mim, um homem sem memória é vazio, ele fica perdido no tempo e no espaço” 
(Evaneide Santos Rocha Filha) 
 

       “A memória de um povo é sua identidade, através dela sabemos por que somos do 
jeito que somos atualmente, ela nos explica nossas atitudes.O espaços nos revelam a 
memória de um povo, nos mostram a sua linguagem, seu modo de vida atual e antigo. 
As memórias refletem as mudanças sociais ocorridas ao longo do tempo.Tudo 
produzido pelas relações sociais historicamente são partes da memória e como os 
povos são diversos, os objetos e formas de expressão são diferentes, as memórias são 
as mais variadas possíveis.Além dos povos serem e terem memórias diferentes, cada 
pessoas vive os espaços e indivíduos nos proporcionam diversas memórias e algumas 
memórias únicas. A memória é o produto de nossas vivências que formam nossa 
identidade” (Samantha Sales) 
 
 



        “Já dizia a frase ‘recordar é viver’. Ao recordarmos de alguma coisa, seja ela ótima ou 
péssima, estaremos lembrando do nosso passado, se situando no tempo, em algum 
período do tempo, onde estabelecemos alguma relação com a sociedade em que 
vivemos” (Matheus Gaya) 

  
        “(...) A memória é muito importante, mas cada pessoa tem sua memória, ou seja, as 

memórias são diferentes. Exemplo uma pessoa guarda um urso de alguém especial, aí 
chega uma outra pessoa e ao ver aquele urso todo velho, pensa que não serve pra 
nada, vai e joga o urso fora, por que n]ao tem a mesma ligação com aquele urso. Aí a 
dona do urso fica muito triste, pois tinha uma ligação muito grande com o urso, por que 
tinha grandes lembranças ao ver o urso” (Zayra Sena) 

  
        “É importante lembrar por que é isso que nos diferencia dos outros animais, a 

capacidade de não esquecer tudo e de refletir em cima da memória, aprender com a 
memória e principalmente a capacidade de criar as lembranças” (Vinícius Neves) 
 

         “(...) A lembrança de um patrimônio particular ou de um patrimônio de todos com um 
valor cultural, aquelas lembranças que retratam uma história de uma cultura de povos 
passados e o modo como viveram. Tem aquela lembrança material, uma roupa, um 
brinquedo, tem aquela lembrança através de uma música, uma comida, um cheio. 
Simplesmente há lembranças que nos fazem querer voltar no tempo, outras que nós 
preferimos esquecer. Às vezes é preciso esquecermos algumas para seguir a 
vida.”(Natália Castro) 
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Patrimônio Individual, Patrimônio Coletivo, Patrimônio Cultural 

 
Patrimônio: Bens, Herança   

        Aquilo que juntamos ao longo da vida ou herdamos 

                   Pode ser material ou imaterial   

Mas o que é valor cultural? 

Patrimônio Individual – pertence ao indivíduo 

Patrimônio Coletivo – pertence à um grupo 

Patrimônio Cultural - pertence à um grupo e tem valor cultural 



Diversidade Cultural 

 

    Para entender a noção de Patrimônio Cultural é necessário 
entender que o mundo é povoado pela diversidade 
cultural. 

Mas o que é Diversidade Cultural? 

       “Não existe evoluído x primitivo, existe a diferença” 





















Patrimônio Cultural de acordo com a definição da Constituição de 1988: 

  

 Artigo 216° - Constituem Patrimônio Cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem:  

I. As formas de expressão  

II. Os modos de criar, fazer e viver  

III. As criações científicas, artísticas e tecnológicas  

IV. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais;  

V. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

 



 

 

O Patrimônio Cultural todos os dias  
na vida de todos nós! 

       A fruta do açaí vinda das 

ilhas é vendida em paneiros 

na Feira do Açai abastecendo 

toda a região metropolitana 

de Belém. Esta imagem 

mostra a negociação dos 

paneiros com açaí na Feira 

do Açaí em meados do século 

XX. Ainda hoje esta cena 

pode ser vista todas as 

manhãs no mesmo local.  

      

     Qual a relação do açai com a 

discussão sobre Patrimonio 

Cultural que acabamos de 

fazer? 

 



        “O açaí, por ser uma fruta típica da região amazônica se encaixa em nosso patrimônio cultural material, mas 
não somente a fruta pode ser considerada assim. Desde a hora do preparo, que é própria da nossa região. O 
extrativismo quando a pessoa, geralmente um homem usa uma peçonha e sobe no açaizeiro e o retira do 
cacho. A feira do açaí, lugar onde se vende os paneiros do açaí também é própria da nossa região” (Joyce 
Lopes) 

  

        “O açaí é um alimento originário da Amazônia, que conquistou o mundo pelo seu inigualável sabor. Esse 
alimento traz consigo toda uma história e um patrimônio cultural imaterial de toda uma sociedade que já existiu 
aqui. Podemos destacar a maneira de como ele é extraído, de como é consumido e até mesmo de como a 
sociedade pensa sobre esse alimento, se vê como uma fonte de renda, ou como um alimento energético, ou 
como almoço, como a maioria da população o vê” (Matheus Gaya) 

 

        “(...) o açaí faz parte a muito tempo das vidas dos paraenses, ou seja, o açaí se torna um PatrimônioCultural 
basicamente, por que o açaí faz parte da diversidade cultural, e o açaí traz varias lembranças a varias pessoas 
(...) (Zayra Sena) 

 

        “O açaí é uma fruta, mas ele é muito mais que isso, também é um patrimônio cultural de Belém, pois há todo 
um costume em volta dele. Ele não é simplesmente colhido, vendido e consumido, há uma forma única de ele 
ser colhido, uma forma única de ser negociado e vendido, e outra de ser consumido. Tudo isso faz parte da 
cultura do Paraense, come-lo com açúcar, farinha de tapioca, farinha de mandioca, gostar do açaí “grosso”, 
tudo isso faz do açaí não só uma fruta da região norte, mas um patrimônio cultural do povo do Pará” (Matheus 
Gaya) 

 

        “A relação existente entre esses elementos é a preservação de um Patrimônio Cultural. O açaí é um bem de 
natureza imaterial. A muito tempo ele faz parte da nossa cultura e o modo como é vendido, até a forma como 
ele é consumido, é algo que passou por gerações” (Katherine Duarte) 

 

        “Patrimônio Cultural são aquelas coisas materiais e imateriais que fazem parte da memória da cidade. É 
importante preservar isso. Por isso lembrar um momento da cidade, lembrar o passo...” (Ana Paula Neves) 

 

         E quando dizemos que o açaí é patrimônio cultural, é o mesmo que dizer que já faz parte da nossa vida, no 
meu ponto de vista. Ele foi e sempre será uma parte de uma cultura e, como cultura, deverá ser sempre 
conservada pelas pessoas que a ajudaram a se transformar em um patrimônio cultural” (Evaneide Santos 
Rocha Filha) 

 

 



Uso do aplicativo em campo 

       No dia 12 de junho de 2013 foi realizada visita dos 12 alunos da Escola de Aplicação 
da UFPA ao Centro Histórico de Belém, na presença dos dois professores. A 
atividade aconteceu de 14h30 às 17h00. O ônibus da UFPA realizou o transporte de 
ida e volta dos alunos. O objetivo da atividade foi testar o aplicativo de RA “Centro 
Histórico de Belém”. O Coordenador do Projeto Marcelo Barretto e o técnico 
responsável pelo desenvolvimento do aplicativo Claudio Alfonso, também estavam 
presentes.O ponto de encontro foi o Forte do Castelo, lugar emblemático para a 
cidade e por isso escolhido como ponto de encontro e início do roteiro.  

       Após reunir todos os alunos, a primeira etapa da atividade foi baixar o Wikitude e o 
aplicativo “Centro Histórico de Belém”. Dos 12 alunos, 7 portavam smartphones e 1 
portava tablet (iPad), também foram disponibilizados 2 tablets e 2 smartphones do 
projeto aos alunos que estavam sem equipamento. A área não apresenta cobertura 
do Navegapará, sendo assim, somente quem tinha internet paga conseguiu acessar 
o conteúdo. 

       “É o Programa do Governo do Estado do Pará para promover a Inclusão Social 
através da Inclusão Digital e promover a democratização do acesso à Internet pelos 
órgãos de Governo e pela sociedade, possibilitando a implantação do governo 
digital e a aproximação do cidadão das políticas públicas eletrônicas.” 
http://www.navegapara.pa.gov.br acessado em 15.06.2013 

 

http://www.navegapara.pa.gov.br/


 

 
Passo 1: baixar o browser do Wikitude para 
Realidade Aumentada. Baixar o aplicativo 
“Centro Histórico de Belém”. 



Passo 2: Visualizar as 3 

formas de exibição. Na 

imagem ao lado o 

conteúdo é apresentado 

em lista. 



Na imagem ao lado  o 
conteúdo é 
visualizado em mapa. 
 





   Apresentar as redações dos alunos que 
participaram da atividade. 



 

 

Muito obrigada!!!!!!! 


