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Alguns Resultados 

2011 | 2012 | 2013 | 2014 



Conceito 
Casa do Patrimônio, é um projeto fomentado pelo Iphan 
nacionalmente, o objetivo é constituir-se como um espaço de 
interlocução e diálogo com a comunidade local, de articulação 
institucional e de promoção de ações educativas, visando fomentar e 
favorecer a construção do conhecimento e a participação social para 
o aperfeiçoamento da gestão, proteção, salvaguarda, valorização e 
usufruto do patrimônio cultural.  
 
No Pará, a Casa do Patrimônio foi estabelecida por meio de um 
Acordo de Cooperação Técnica, assinado em 2012, no qual 12 
parceiros se reuniram a fim de realizar ações em parceria. Diferente 
de outros estados, não foi estabelecido um espaço físico para a Casa 
do Patrimônio, pois ela foi concebida em perspectiva de rede, na qual 
todos os parceiros possuem seus espaços físico e se agregam no 
momento de realizar ações específicas em conjunto. 

 



Contextualização 

Oficina “Casa do Patrimônio” em 09-11 de novembro de 2010 
(Também foi realizada um Apresentação sobre o projeto no Ver-o-Peso em 30 de novembro de 2010)  

Reunião 27 de janeiro de 2012 (Também tivemos reuniões em fev. e mar.) 



Contextualização 

Assinatura ACT 02/2012 em 10 de agosto de 2012 
Os signatários são:  IPHAN/PA, Associação Fotoativa, BELEMTUR/PMB, IAP, UFPA (CMA, GGEOTUR), SETUR/PA, 
IFPA/Campus Belém, ASAPAM, Associação Fórum Landi, FCPTN-Centur, PARATUR e DPHAC/SECULT/PA. 



Ações em Parceria                                   Resultados 2011 

Exposição Ver-o-Peso e Seminário “Ver-o-Peso: múltiplos olhares” 
(IPHAN-PA |Ver-as-Ervas |PMBelém |Sol Informática |DPHAC/SECULT/PA |MPEG |PEAntrop-UFPA |CNFCP |GGEOTUR-UFPA) 



Ações em Parceria                                   Resultados 2011 

Balaio do Patrimônio - Bragança 
(IPHAN-PA |DPHAC/SECULT/PA | PMBragança) 



Ações em Parceria                           Resultados 2012 
Balaio do Patrimônio - Belém 

(IPHAN-PA |DPHAC/SECULT/PA | Fumbel |CMA/UFPA | GGEOTUR/UFPA) 



Ações em Parceria                           Resultados 2012 
Minicurso “Elaborando atividades de ensino a partir do Patrimônio Cultural do CHB” – Turmas I e II 

(IPHAN-PA |GGEOTUR/UFPA | IFPA) 



Ações em Parceria                           Resultados 2012 
Ver-o-Site | O site do Ver-o-Peso 

(IPHAN-PA |CMA/UFPA) (Enquete sobre a cor do Mercado de Peixe) 



Ações em Parceria                           Resultados 2012 
Projeto Sala de Cordas – Curso de Violão 

(IPHAN-PA |FCPTN-Centur) 



Ações em Parceria                           Resultados 2013 
Oficina “Elaboração de Projetos Culturais Educativos” 

(IPHAN-PA |GGEOTUR/UFPA | IFPA) 



Ações em Parceria                           Resultados 2013 
Exposição Ver-o-Peso | Ver-o-Trabalho 

(IPHAN-PA |CMA/UFPA) 



Projeto “A Educação Patrimonial a partir do Lazer”, 

gestado na Oficina “Elaboração de Projetos Culturais Educativos”, 

Coordenado pela Profª. Helena Doris e bolsistas da UFPA, 

 foi contemplado no Edital de seleção da UFPA. 

 

Efeito Multiplicador                           Resultados 2013 



Apoio projetos parceiros                       Resultados 2014 
Rota Turística Belém-Bragança 

(SETUR) 
O Iphan/PA realizou a cessão do Inventário do Patrimônio Ferroviário e esse material subsidiou a elaboração da Rota 

Turística Belém/Bragança realizado pela SETUR/Pa, em 2014.  



Ações em Parceria                           Resultados 2014 
Exposição Fisionomia da Corda 
(IPHAN-PA |Museu da UFPA) 



Projeto Circuito das Artes – Oficina Audiovisual (desde 2013) 
(FCPTN/Centur) 

Terra Firme | 2013 | Vídeo “Nosso Bairro, Nossa Memória” 

Cidade Velha|2013| Vídeo  “Fragmentos: Futuro e Passado da Cidade Velha” 

Aurá / Santa Bárbara / Cotijuba| 2014  

Aurá Terra Firme 

Apoio projetos parceiros 



Apoio projetos parceiros 

Apoio a eventos sobre Patrimônio Cultural realizados por parceiros, como por exemplo, 
Semana do Patrimônio realizada pela ASAPAM, desde 2011. 



Apoio projetos parceiros 
Roteiros Geo-turísticos, roteiros a pé realizados pelo GGEOTUR/UFPA, desde 2011.  





Algumas ações contínuas da Área de 
Educação Patrimonial do Iphan/Pa 



Elaboração de conteúdo e desenvolvimento do blog “Rede Casas do Patrimônio Pará” (desde 2013) 
https://casadopatrimoniopa.wordpress.com  

https://casadopatrimoniopa.wordpress.com/
https://casadopatrimoniopa.wordpress.com/
https://casadopatrimoniopa.wordpress.com/


Balaio do Patrimônio  

Fotos: Balaio do Patrimônio – Edição 2013  



Produção de Livros e Apoio e / ou Realização de Cerimônia de Lançamento de Livros sobre Patrimônio Cultural 
do Iphan/PA 



Conversa Pai D’égua (desde 2012) 

O objetivo é divulgar e refletir sobre diversos aspectos das questões mais atuais sobre o tema “Patrimônio 

Cultural”, trazendo especialistas para abordar esses assuntos. Já foram realizadas treze palestras abordando os 

temas “Paisagem Cultural e Patrimônio”, “Legislação e Patrimônio Cultural”, “Educação Patrimonial”, “Roteiros 

Sensoriais Interpretativos Culturais”, “Do Largo das Mercês à Praça Visconde do Rio Branco: um estudo de gestão 

do patrimônio Histórico em Belém do Pará, 1941-2011”, “De Manaus a Belém: Entendendo o patrimônio cultural 

amazônico, sua conservação e suas técnicas”, “J. B. Debret – Iconografia de cidades do sul do Brasil”, “Diálogos 

contemporâneos na arquitetura belenense (1979-2007)”, “A importância da comunicação nas organizações”, “A 

reconstrução da memória na vila de Lapinha da Serra”; “Propostas de intervenção restaurativa: Capela de Nosso 

Senhor dos Passos e Igreja de Santo Antônio”, “A valoração como patrimônio cultural do ‘Raio que o parta’: 

expressão do Modernismo Popular, em Belém/PA” e “Patrimônio Arqueológico, Comunidade Quilombola e Museu 

Comunitário da Serra do Evaristo, em Baturité/CE”. 



Cerimônias de entrega de obras de restauro e Títulos de Patrimônio Imaterial  

Título Capoeira Patrimônio Imaterial Brasileiro (2014) 



Organização Etapa Estadual Seleção e Premiação PRMFA (Inscrições até 30/04/2015) 



Palestras | Oficinas | Cursos na área do Patrimônio Cultural 

Lar Fabiano de Cristo - 2014 

ETEPA Icaoaraci - 2013 



Apoio “Visita monitorada ao Cemitério da Soledade”, realizadas em 2014, no âmbito de pesquisa de mestrado de 
discente do PEP/MP do Iphan/PA.  



Articulação Programa Mais Educação e Mais Cultura nas Escolas 
na área da Educação Patrimonial no Pará (Programa MEC e MinC/Iphan)  



Apoio na articulação PROEXT/MEC-SESu e Avaliação ad hoc das propostas 
na área do Patrimônio Cultural no Pará 

 Calendário PROEXT 2016 
Lançamento do Edital – 16/03/2015  
   
Credenciamento das IES no sistema – de 27/03/2015 até 28/04/2014  
   
Aprovação pelas Pró-Reitorias de Extensão e encaminhamento ao MEC das propostas  – Até  
30/04/2015  
   
Avaliação ad hoc das propostas – De 04/05/2015 à 22/05/2015  
 
Avaliação pelo CTM – De 25/05/2015 à 29/05/2015  
   
Divulgação da classificação provisória no sítio do MEC – Até 09/06/2014  
   
Interposição de recursos – De 10/06/2015 à 13/06/2014  
   
Avaliação dos recursos pelo CTM – De 15/06/2015 à 26/06/2015  
   
Divulgação da classificação final – Até 06/07/2015 



Apoio em Ações de Educação Patrimonial nas obras de restauração de bens tombados, como por exemplo, 
o projeto educativo na Obra de Restauração da Igreja do Carmo, realizada pela Arquidiocese de Belém, em 2014. 

A ação educativa, realizada em agosto, no dia 
nacional do patrimônio, foi dividida em 
quatro espaços o áudio visual com exibição 
do filme sobre o Beco do Carmo que feito 
pelo Projeto Circuito das Artes; uma pequena 
exposição com fotos anteriores à restauração 
foi montada; Visitas guiadas, onde os 
visitantes puderam conhecer o interior da 
igreja e um pouco de sua historia; foi 
pensando um espaço lúdico que era dividido 
em: Espaço Infantil, onde era desenvolvido 
pelas crianças desenhos sobre a temática da 
igreja do Carmo que no decorrer da manhã 
ficaram expostos num varal na entrada da, o 
espaço contava com a participação de três 
pedagogos; Já o espaço Infanto-Juvenil 
contava com quatro monitores que 
orientavam na construção de maquetes da 
igreja. 



Ações de Educação Patrimonial nas obras de restauração de bens tombados, como por exemplo, 
o projeto “Ver-o-Peso das Águas”. Esta Ação Educativa, foi concebida e desenvolvida pela Associação Fotoativa, e 

financiada pelo Iphan, no âmbito das Ações Educativas inerentes a Obra de Restauração e Conservação do Mercado 
de Peixe, em 2014. 

Fotos: Miguel Chikaoka 

O intuito das oficinas foi capacitar os 
trabalhadores, viabilizando seu 
aperfeiçoamento e/ou permitindo 
novas oportunidades de geração de 
renda utilizando como referencial 
imagético o dia-a-dia dos 
trabalhadores do Mercado de Peixe, 
foram realizadas 4 oficinas: Noções 
sobre criação e alimentação de Blog / 
Redes sociais; Pincel de luz; 
Xilogravura; e Ecobijous. 



Apoio a projetos de parceiros que não compõem formalmente o ACT Rede Casas do Patrimônio, mas atuam na área 
do Patrimônio Cultural como por exemplo, o  

Circular Campina – Cidade-Velha 
 http://www.projetocircular.com.br/ 



Apoio a projetos de extensão, na área do Patrimônio Cultural, como por exemplo, o  
Projeto de Extensão “De Manaus a Belém: Entendendo o Patrimônio Cultural Amazônico, Sua Conservação e Suas 

Técnicas”, realizado pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nilton Lins de Manus/AM 



 

Msc. Carla Ferreira Cruz 

Técnica em Educação Iphan/Pa 

E-mail: carla.cruz@iphan.gov.br  

 

Caroline Pimentel 

Estagiária Educação Iphan/Pa 

E-mail: caroline.pimentel@iphan.gov.br  

 

Fone: (91) 3224-1825 

Obrigada! 
 

 

 


