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- Resumo do Projeto 

Conhecer o patrimônio é reconhecer-se. Ao compreender a trajetória do          

espaço sociocultural, constrói-se conhecimento coletivo capaz de criar        

sociedades que preservem mais seus espaços. Assim, acreditando que o          

ambiente escolar é privilegiado para o desenvolvimento de relações pessoais,          

coletivas e espaciais, o projeto de extensão visa promover o estreitamento das            

relações entre professores e alunos das escolas públicas do Rio de Janeiro e o              

entorno imediato dessas instituições, fomentando o olhar sobre o espaço          

construído da cidade. De maneira interdisciplinar, pretende-se despertar o         

cuidado, a curiosidade e a participação na manutenção e conservação destes           

 



patrimônios. Elaboradas por extensionistas da FAU-UFRJ, para observação e         

discussão de temas relacionados à arquitetura e ao urbanismo nas imediações           

das escolas, as atividades promovem um diálogo com as disciplinas escolares           

e com as experiências pessoais dos estudantes, complementando a         

experiência prática e despertando a sensibilidade aos elementos arquitetônicos         

e urbanísticos que tanto influenciam seus cotidianos. Além de aguçar a análise            

crítica sobre a construção material e imaterial do patrimônio da cidade, nestes            

passeios os participantes podem ampliar sua noção de cidadania e estabelecer           

relações entre os conteúdos programáticos e a vivência dos espaços.  

- Objetivos Gerais 

O objetivo do projeto é ampliar a educação patrimonial no âmbito das escolas             

fundamentais e médias da cidade do Rio de Janeiro - tendo em vista o impacto               

que a escola tem para a formação cidadã da juventude e para a divulgação e               

preservação do patrimônio. Dessa forma, uma nova perspectiva é levantada          

durante a visita, utilizando a “alfabetização cultural” como instrumento da          

Educação Patrimonial (HORTA, 1999), tendo cada escola um foco específico a           

ser tratado. Nesse sentido, acredita-se que o patrimônio tem papel catalisador           

na formação de uma sociedade justa, que reconhece e busca aprimorar           

valores - coletivos e individuais - como a cidadania, a apropriação do espaço e              

a valorização da identidade histórico-cultural. (IPHAN, 2014) 

- Objetivos Específicos 

● Analisar junto aos alunos as complexidades da escola e seu entorno,            

seus elementos arquitetônicos e os espaços livres públicos que a compõem; 

● Ampliar o conhecimento dos graduandos sobre a cidade do Rio de            

Janeiro, a partir de novos contatos com outras comunidades da cidade; 

● Fomentar um olhar crítico e sensível acerca das dinâmicas da cidade. 

- Metodologia  

O projeto tem como base a disciplina integrada de História da Arte e da              

Arquitetura 1 + História das Teorias do Urbanismo 1, cuja metodologia foi            

 



idealizada pelo Prof. Dr. Gustavo Rocha-Peixoto, e registrada em seu livro “A            

Estratégia da Aranha” (2013). A partir dessa referência, a extensão possui           

algumas etapas de preparação, até que se concretize a atividade principal.  

Durante esse período de estreitamento entre os graduandos e os          

responsáveis pedagógicos das escolas-parceiras, os orientadores promovem       

leituras de textos e encontros entre os extensionistas e profissionais que atuam            

na área de patrimônio. Algumas palestras são abertas aos discentes e           

docentes da UFRJ, apresentando esse tema essencial que fomenta o eixo de            

pesquisa-ensino-extensão. Duas importantes palestras foram a “Edifícios       

Escolares do Rio de Janeiro”, com o Professor William Bittar (2018) e a             

“Projeto Rolé na Penha”, com o Prof. Wander de Oliveira e seus alunos da              

E.M. Bernardo de Vasconcelos (2019). Estes últimos, idealizam e realizam          

passeios guiados pelas ruas do bairro da Penha, contando sua rica história e             

gerando as mesmas noções de pertencimento almejadas pelo projeto. 

Figuras 1 e 2 - Divulgação das palestras abertas ao público da FAU-UFRJ, em 2018 e 2019. 

  

Fonte: Acervo do projeto de extensão. 

Após esse primeiro módulo preparatório, o grupo de extensionistas composto          

por graduandos de Arquitetura e Urbanismo (FAU-UFRJ) e de História da Arte,            

da Escola de Belas Artes (EBA-UFRJ), dividiu-se em duas equipes, a fim de             

determinar os roteiros e dinâmicas (como o uso de um mapa mental,            

elaboração de desenhos, técnica de lambe-lambe, etc.) em suas respectivas          

escolas-parceiras. Em 2018, o projeto atuou junto à Escola Municipal Barão de            

Itacuruçá (Tijuca) e ao Colégio Estadual Antônio Prado Júnior (Praça da           

Bandeira), e em 2019, criou-se uma parceria com a Escola Municipal Ministro            

Afrânio Costa (Penha Circular). Essa diversidade de regiões e idades corrobora           

 



a ideia de que a arquitetura, o urbanismo e o patrimônio estão em todos os               

espaços da cidade, sendo direitos a todas as faixas etárias e classes sociais. 

Figuras 3, 4 e 5 - Atividades na E.M Afrânio Costa, em 2019: sinalização de elementos 

urbanos, criação de faixa de pedestre e registro gráfico de pontos de interesse dos alunos. 

 

Fonte: Acervo do projeto de extensão. 

- Impactos dos Resultados e Conclusões obtidas 

Acredita-se que os alvos do projeto de extensão estejam sendo bem            

alcançados até então. A valorização do entorno das instituições e a           

apropriação do espaço por meio dos alunos são comprovadas pela idealização           

de futuras limpeza e manutenção de locais próximos às escolas, propostas           

pelos mesmos, e a sensibilização para com os espaços pôde ser verificada em             

algumas produções posteriores às visitas ao entorno, como em 2018, com a            

produção do seguinte poema: “O colégio decadê/ de construção bonita de ver/            

dos bons traços, muro antigo/ o saber passa desapercebido (sic)./ De muros            

longos/ portões e grades/ explicar me (sic)/ será que alguém sabe?/ Saber do             

falar/ saber do levantar/ dos tão poucos/ Prado Júnior ainda me resta sonhar. O              

tijucano/ mais modesto/ libertou muitos/ do universo dos restos.” 

Figura 6 - Poema e desenho de parte da fachada com o inspetor no portão do C.E. Antônio 

Prado Júnior, elaborados após a visita. 

 

Fonte: Maria Fernanda e Igor Brum, alunos do C.E. Antônio Prado Júnior, em 2018. 

 



O projeto de extensão tocou a muitos, desde alunos das escolas e            

extensionistas do projeto a professores de diferentes disciplinas e responsáveis          

que acompanhavam as visitas, mas tocou também o meio acadêmico.          

Evidência disso foi a Menção Honrosa na 9° Semana de Integração Acadêmica            

da UFRJ, que valida a pertinência do assunto para a comunidade. Além disso,             

o aprofundamento acerca do tema do projeto tem sido muito proveitoso para os             

extensionistas, uma vez que a experiência acadêmica é enriquecida quando          

nos engajamos e podemos atuar fora de nossa universidade, lidando com           

diferentes realidades de cada escola e estabelecendo uma troca de saberes           

com os alunos, e o interesse dos mesmos nos faz perceber que o projeto              

produz resultados mútuos, tanto para a sociedade quanto para a academia.  

A Educação Patrimonial possibilita transformar bens imóveis em lugares vivos          

e integrados à realidade. Possibilita que passado e presente alimentem-se          

continuamente, fortalecendo a identidade de lugares e pessoas, que passam a           

proteger-se mutuamente. “Cabe à comunidade decidir o que é e o que não é              

significativo para ela” (SOUSA e CARVALHO, 2014), e as instituições de           

ensino, sendo laicas, universais e comprometidas com a cidadania, devem ser           

os centros estimuladores da memória daqueles que estão vinculados à ela,           

contribuindo para garantir sua identidade social e cultural.  
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