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RESUMO 

 
Mello, Ana Paula Teixeira. Título: Descobrindo Niterói através da Arqueologia: 
Uma iniciativa de educação patrimonial na Escola Municipal Levi Carneiro. 
2015. 40f.Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 
Disciplina Geografia – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

O presente projeto foi iniciado no ano de 2014 por meio do Programa de Iniciação 

Científica (PIC) incentivado e financiado pela Prefeitura de Niterói nas escolas 

municipais. Sua continuidade foi resultado do trabalho acadêmico final do Programa de 

Residência em Docência ministrado pelo Colégio Pedro II no ano de 2015. Foram 

desenvolvidas ações educativas interdisciplinares com interfaces entre Arqueologia, 

Ambiente e Geografia, destacando a importância da Arqueologia para o conhecimento 

do nosso passado e do lugar onde vivemos através de práticas pedagógicas e programas 

de educação patrimonial, objetivando despertar em nossos alunos a importância da 

preservação e valorização do patrimônio arqueológico da cidade de Niterói. Com este 

trabalho, os alunos tornaram-se “pequenos arqueólogos”, participando diretamente da 

pesquisa, aprendendo métodos de pesquisa arqueológica e compreendendo a 

importância da relação entre teoria e prática para a interpretação de dados do sitio 

arqueológico a ser estudado. A participação e divulgação de projetos que priorizam as 

ciências tornam jovens e toda comunidade escolar responsáveis pelo processo ativo de 

conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural. 

Palavras chave: Arqueologia, Ambiente, Educação Patrimonial, Conhecimento 

Interdisciplinar, Cultura, Desenvolvimento Científico. 
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INTRODUÇÃO  

A Arqueologia é a ciência que estuda e interpreta a cultura material de grupos 

que viveram no passado. De acordo com Funari (2013), pode ser definida, na origem, 

como estudo das coisas antigas, a partir da etimologia, dedicada aos edifícios e objetos 

provenientes de antigas civilizações. O autor destaca que esta manteve a centralidade do 

estudo do mundo material, daquilo que pode ser tocado, transformado e feito pelo ser 

humano, definido, por convenção como cultura material.A Arqueologia desperta 

fascínio nas crianças e nos adolescentes, seja pelos mistérios que esta ciência envolve 

ou por influência dos filmes. Aproveitamos este encantamento para a implantação de 

um projeto de educação patrimonial através da Arqueologia. A prática arqueológica será 

a principal ferramenta para a descoberta de um passado pré-histórico e da valorização 

de sua cultura material até os dias atuais. 

O Patrimônio envolve os bens naturais e culturais (cultural material), no entanto, 

podemos incluir os bens de ordem intelectual e emocional (cultura imaterial) 

(ATAÍDES, MACHADO E SOUZA, 1997), de maneira que não só a natureza que 

envolve o ser humano, mas suas obras e manifestações cívicas, religiosas e folclóricas 

formam uma identidade cultural a ser preservada. Com este projeto, incentivamos uma 

nova perspectiva de ensino quanto aos aspectos culturais que compreendem o 

Patrimônio e sua importância. O estudo de História nas escolas geralmente passa de 

forma muito breve pelo conhecimento da pré-história e da interpretação de seus 

vestígios materiais, privilegiandoa documentação escrita e os estudos históricos.Neste 

sentido, os alunos não têm acesso às práticas, métodos e interpretações que a 

Arqueologia possibilita, tendo uma visão fantasiosa e superficial a respeito desta 

ciência.  

A Geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, busca compreender a 

dinâmica do espaço produzido e transformado direta ou indiretamente pelo homem. Seu 

estudo é focado na relação entre seres humanos e a natureza, e o consequente processo 

de organização do espaço a fim de melhorar as relações socioespaciais. Um dos 

principais conceitos da Geografia é lugar. Segundo Milton Santos(2005), lugar é, à sua 

maneira, o mundo. Assim, o conceito de lugar apresenta inúmeras interpretações, no 

entanto, podemos nos ater ao espaço cotidiano e pensar o sentido que um lugar tem para 

cada indivíduo e no valor do conhecimento do passado para a ressignificação do lugar e 

preservação do patrimônio cultural. 

A cidade de Niterói apresenta inúmeras belezas naturais e culturais, além de 

apresentar uma bela vista para a cidade do Rio de Janeiro. No entanto, muitos 

desconhecem as riquezas arqueológicas dessa cidade. O presente projeto visa apresentar 

aos alunos do Clube de Geografia da Escola Municipal Levi Carneiro, por meio de 

pesquisas arqueológicas, o Sambaqui Duna Grande de Itaipu e o atual Museu 

Socioambiental de Itaipu, ambos situados na praia de Itaipu, destacandoa importância 

da preservação e valorização deste sítio arqueológico para a cidade. 

Neste projeto, a Arqueologia será trabalhada de forma interdisciplinar com as 

disciplinas de Geografia e História, favorecendo o estudo do paleoambiente, 

dosSambaquieiros, grupo que habitou a região. Além disso, pretende-se refletir sobre as 

possibilidades de se pensar o conceito de lugar.Associaremos o conhecimento 



9 
 

científicocom as experiências sociais dos alunos, pois sabemos que a praia de Itaipu é 

muito frequentada por esses jovens. Assim, acreditamos na existência de algum 

conhecimento prévio sobre a região. Com este projeto inter-relacionaremos a pesquisa, 

o trabalho prático por meio de oficinas de arqueologia e a visita de campo permitindo a 

construção do conhecimento e de interpretações sobre a cultura dos Sambaquis e 

também de como era o ambiente natural neste período, analisando a relação desses 

grupos com a natureza. 

O conhecimento do nosso passado é fundamental para o entendimento e a 

construção do presente.  O trabalho de educação patrimonial nas escolas fortalece a 

relação dos jovens com os bens culturais históricos e arqueológicos, reavivando uma 

memória coletiva e consequentemente pontuando a responsabilidade individual pela a 

valorização e preservação do patrimônio.  
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OBJETIVOS: 

Geral: 

Desenvolver uma proposta de educação patrimonial, através da conscientização do 

papel de cada indivíduo como formador-perpetuador da memória e do patrimônio 

cultural da sociedade. 

Específicos: 

• Explicar aos alunos o significado da Arqueologia e sua importância para a 

preservação da memória e do patrimônio cultural; 

• Apresentar aos alunos métodos de conservação dos bens culturais através da 

simulação de práticas arqueológicas. 

• Apresentar o conceito de patrimônio e a importância dos sítios arqueológicos 

como bem cultural por meio de feiras culturais.  

• Ressaltar a importância da identidade cultural e da memória: as formas como a 

identidade de um grupo pode ser visualizada por meio da cultura material; 

• Divulgar o trabalho do arqueólogo na interpretação do passado, apresentando o 

universo material como fonte de pesquisa além dos livros e dos arquivos, 

estimulando atividades em campo e em laboratório. 

• Fornecer condições para que os alunos participem de oficinas de arqueologia, 

com as etapas de problematização, escavação, controle e registro do material e 

análise de laboratório; 

• Apresentar o trabalho desenvolvido, através de exposição do material 

recuperado, nas oficinas de escavação e de argila, e na da interpretação da vida 

de grupos do passado e sua relação com o ambiente natural, através de palestras 

com a comunidade escolar. 

• Possibilitar a ressignificação do lugar onde se localiza a praia de Itaipu, por meio 

da ampliação do conhecimento sobre esse espaço. 
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JUSTIFICATIVA 

A escola é responsável não apenas por fornecer informações, mas pincipalmente 

por formar cidadãos críticos e conscientes sobre a relevância de suas ações no mundo 

(FIGUEIRA E MIRANDA, 2012). Ela é o principal lugar de aprendizado e 

sociabilidade dos jovens. Na escola os alunos formam sua identidade e estabelecem 

relações com diferentes grupos sociais. 

O processo de ensino e aprendizagem deve, necessariamente, incluir diversas 

possibilidades pedagógicas que estimulem um olhar mais abrangente sobre a 

diversidade cultural humana. A educação patrimonial favorece a construção de 

identidades e memórias coletivas e de noções que envolvem a cidadania, 

conscientizando os jovens da responsabilidade de cada um pelo patrimônio cultural e 

ambiental do lugar onde vive e na sociedade como um todo (FIGUEIRA E MIRANDA, 

2012). 

Frequentemente escutamos nos meios de comunicação e inclusive pelo senso 

comum que apesar de toda a riqueza e diversidade cultural brasileira, o Brasil é um país 

sem memória, cuja ligação com o passado é frágil. Portanto, trazer para o cotidiano dos 

jovens a preocupação com o patrimônio cultural em suas múltiplas dimensões é um 

grande desafio. Logo, é necessário que se conduza o aluno a uma reflexão de que o 

conhecimento da história local e da comunidade onde está inserido é uma ferramenta 

fundamental de luta por seus direitos como cidadão. 

O ensino de História é de fundamental importância para a concretização da 

educação patrimonial na instituição de ensino, pois esta ciência estuda o homem e o 

tempo. Através da História podemos analisar e compreender processos históricos em 

um determinado período. No entanto, esta disciplina utiliza fundamentalmente 

documentos históricos para interpretação de dados o que acaba por limitar o seu estudo.  

A Arqueologia é a ciência que estuda prioritariamente a pré-história a partir da 

cultura material e da interpretação de vestígios humanos encontrados nos sítios 

arqueológicos, fornecendo informações sobre o modo de vida de grupos em um 

determinado lugar no passado. O conhecimento que os alunos tem sobre a pré-história 

brasileira é muito pequeno e vago, demonstrando uma dificuldade no campo da 

educação patrimonial. Nesse sentido, é de fundamental que haja propostas 

interdisciplinares e ações pedagógicas voltadas para a construção do conceito de 

patrimônio cultural. 

Nossa riqueza patrimonial está relacionada a praticamente todas as áreas do 

conhecimento (FIGUEIRA E MIRANDA, 2012). Portanto, o estímulo ao desejo de 

conhecer e de compreender, o desenvolvimento de ações para valorizar e preservar 

nossos bens naturais, culturais e o incentivo a sentimentos de pertencimento a um lugar 
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compõem movimentos essenciais não só pela História, mas também pela Arqueologia e 

a Geografia. 

De acordo com Figueira e Miranda (2012), a educação patrimonial possibilita ao 

aluno perceber que o patrimônio faz parte de sua história. Tal percepção propicia a 

oportunidade de conhecer e fortalecer laços de afetividade com o lugar onde vive, 

podendo até mesmo dar um novo sentido a esse lugar. Devemos entender o patrimônio 

cultural como uma prática social, pois desta forma podemos preservar o que temos de 

valioso sobre a nossa História e Pré- história. 

O Sambaqui Duna Grande de Itaipu, se localiza na praia de Itaipu, região 

Oceânica de Niterói. Este sítio arqueológico fica a aproximadamente 15 km da Escola 

Municipal Levi Carneiro. Muitos alunos e seus familiares frequentam esta praia, porém 

apresentam raso conhecimento sobre a história da região. A falta de conhecimento afeta 

fortemente o sítio arqueológico, pois por apresentar uma área relativamente grande, a 

duna é frequentemente invadida por motoqueiros e por pessoas que despejam lixo de 

forma irregular. Portanto, percebemos que a falta de informação e de conhecimento 

interfere negativamente na região. 

O Museu Socioambiental de Itaipu faz um belo trabalho de conscientização 

patrimonial com a população local, no entanto é necessário um projeto continuo de 

educação patrimonial nas escolas para que os alunos que não necessariamente moram 

ali, mas que frequentam esporadicamente a região conheçam e se conscientizem da 

importância do sítio arqueológico e do ambiente natural é um bem de todos e que deve 

ser preservado, diminuindo desta forma a lacuna existente entre memória e patrimônio.  
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METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido com ogrupo de alunos voluntários interessados em 

estudar Geografia e Arqueologia na Escola Municipal Levi Carneiro, na divulgação 

científica, preservação e valorização do patrimônio cultural da cidade de Niterói 

O nosso grupo de estudo era composto inicialmente por 3 alunos, porém ao 

longo das atividades surgiram novos alunos interessados no projeto. No decorrer do 

projeto tínhamos uma turma com 9 alunos de diferentes idades e nível de 

escolaridade, porém, devido a problemas pessoais 3 alunos desistiram de participar 

e finalizamos o projeto com apenas 6 alunos.Nossos encontros aconteciam às 

terças-feiras, no contra turno, com duração de aproximadamente 2 horas no 

laboratório de ciências e,às vezes, na sala de leitura da escola. 

Iniciamos o projeto com a discussão sobre bens materiais, imateriais e 

ambientais e listamos uma relação dos principais pontos turísticos, belezas naturais 

e culturais da cidade de Niterói. O objetivo era instigar a curiosidade dos alunos 

sobre esses lugares e também ter uma noção de seu conhecimento sobre o tema É 

interessante notar que dentre todos os lugares que os alunos lembraram estava a 

praia de Itaipu, entretanto, nenhum deles citou o Museu de Itaipu ou o Sambaqui 

Duna Grande, corroborando a importância de um trabalho sobre educação 

patrimonial na nossa escola. 

No encontro seguinte, iniciamos uma discussão sobre o conhecimento que os 

alunos tinham sobre pré-história brasileira. Alguns alunos falaram sobre sítios de 

pintura rupestre e que haviam aprendido sobre eles na aula de História. Para meu 

desapontamento, nenhum dos alunos mencionou a existência dos sambaquis, grupo 

que habitou o litoral brasileiro (inclusive a praia de Itaipu e Camboinhas) a 

aproximadamente 8 mil anos A.P.  A História é a principal disciplina responsável 

por apresentar a Arqueologia para os alunos no Ensino Fundamental, mas esta 

apresentação é muito breve impedindo o conhecimento dos sítios arqueológicos e a 

conscientização da importância desse patrimônio cultural. Apesar de estarem 

próximos do sambaqui de Itaipu a falta de conhecimento forma um abismo entre 

esses jovens e o sitio arqueológico. 

No encontro seguinte apresentei imagens de objetos encontrados em diferentes 

sítios arqueológicos e pedi para que os alunos descrevessem o que achavam sobre 

aspecto físico e o uso desses objetos. Depois falamos sobre os possíveis modos de 

vida das pessoas que usavam os objetos em estudo. 

Foram desenvolvidas palestras e discussões sobre a importância da arqueologia 

para a interpretação do nosso passado e também preservação do nosso patrimônio 

arqueológico. Os alunos se mostraram curiosos e interessados sobre a arqueologia 
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da praia de Itaipu. Alguns acreditavam que não existia grupos anteriores aos 

indígenas no Brasil, pois seu conhecimento de história brasileira foifocado no 

período colonial brasileiro. 

No mês de agosto fizemos uma introdução aos principais conceitos da 

Arqueologia, sítios arqueológicos, cultura material e imaterial e educação 

patrimonial. A intenção era instigar a curiosidade dos alunos acerca desse assunto, 

que até então era desconhecido por eles. 

Numa roda de conversa perguntei aos jovens o que faz parte do patrimônio 

cultural brasileiro. Eles apresentaram monumentos históricos, pontos turísticos das 

cidades de Niterói e do Rio de Janeiro e algumas manifestações culturais. Neste 

instante pude notar a dificuldade de alguns alunos em listar quais bens da cultura 

material faziam parte de cada cidade. Talvez seja pela importância que é dada a 

cidade do Rio de Janeiro nos meios de comunicação ou por conhecerem pouco sua 

própria cidade. Listamos os bens culturais por eles mencionados e classificamos 

como bens materiais e imateriais, em seguida falamos sobre a importância desses 

bens culturais para a comunidade local, para o país e para a humanidade. 

Em setembro, nos dedicamos profundamente aos estudos dos Sambaquis. 

Estudamos onde são encontrados, quais os mais pesquisados, as principais 

características desses sítios arqueológicos, quais suas possíveis funções, 

informações sobre os sambaquieiros e interpretações sobre o modo de vida desse 

grupo.  

Fizemos uma visita guiada por Stelvio Figueiró, educador do Museu 

socioambiental de Itaipu. Os alunos conheceram o museu, a duna grande de Itaipu e 

puderam observa e refletir sobre a região. De Itaipu pudemos enxergar onde era 

localizado o Sambaqui de Camboinhas, um dos mais antigos do Brasil, e que 

infelizmente foi destruído para a construção de um hotel. Os alunos aprenderam um 

pouco mais sobre a história da região. A antiga ruina, onde hoje se localiza o 

museu, no século XVII era uma casa de recolhimento. Também foram até a colônia 

dos pescadores ainda presente na praia e conheceram um pouco sobre a cultura 

indígena da região. 

Após a visita ao museu conversamos sobre o quanto foi grandiosa a visita ao 

campo, muitos nunca haviam visto o museu, apesar de frequentarem a praia. 

Conversamos sobre a importância de conhecer para preservar o patrimônio cultural 

e ambiental e pude notar que está praia passou a ter um novo significado para eles. 

No fim de setembro, realizamos nossa oficina de escavação, artefatos de argila e 

sepultamento com o material doado pelo Museu para a nossa escola. No início de 

Outubro começamos a nos preparar efetivamente para a Feira de Ciência e 

Tecnologia de Niterói. No dia 23 de outubro os alunos participaram da Feira e foi 
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um sucesso. Eles estavam nervosos, pois era a primeira vez que apresentaram um 

trabalho num evento tão grande.  Nosso trabalho era o único sobre educação 

patrimonial em toda a feira, o que reforça a importância da divulgação do tema nas 

escolas. 

CRONOGRAMA 

MÊS ATIVIDADE 

AGOSTO 1 e 2º semana-  Apresentação da Arqueologia como ciência, do 

trabalho do arqueólogo, de sítios arqueológicospré históricos no 

Brasil, a importância dessa ciência e o significado de cultura 

material e imaterial e a importância da educação patrimonial. 

3º e 4º semana – sítios arqueológicos em Niterói e no Brasil, 

enfatizando a Duna grande de Itaipu e o sambaqui de 

Camboinhas e sua preservação 

 

 

SETEMBRO 1º e 2º semana –Estudo sobre sambaquis. 

3º e 4º semana- visita ao Museu de Itaipu e a praia de 

Camboinhas. Oficina de escavação e confecção de artefatos de 

argila 

 

OUTUBRO 1º e 2º semana -preparação para a Feira de Ciências e 

Tecnologias de Niterói. 

3º e 4º semana- preparação do material para a Feira de Ciências e 

Tecnologias de Niterói. 

 

  



16 
 

 O CLUBE DE GEOGRAFIA 

Com o projeto de educação patrimonial na Escola Municipal Levi Carneiro e a 

integração dos alunos participantes, formamos o Clube de Geografia (Geoclube). No 

ano de 2014 formei o primeiro grupo de estudo, que abordava o mesmo tema, educação 

patrimonial, mas era formado por apenas uma aluna que participou do Programa de 

Iniciação Cientifica de Niterói (PIC). Em 2015, o grupo de estudos ganhou novos 

membros e se fortaleceu. Hoje temos o total de 6 alunos dos 3º e 4º ciclos do Ensino 

Fundamental. 

Este grupo, apesar de variar bastante quanto à idade e nível de escolaridade, é 

homogêneo no que se refere a conhecimentos arqueológicos e patrimônio cultural. A 

cada encontro era uma nova descoberta. Como os alunos viam a praia de Itaipu apenas 

como divertimento e lazer, lentamente eram instigados a conhecer um pouco mais sobre 

a pre história e a história desse lugar fascinante. Logo perceberam que conhecimento e 

entretenimento podem caminhar junto e se conscientizaram sobre a importância do 

patrimônio cultural da região. 

Por ser um grupo unido e interessado, fora das aulas os alunos me abordavam no 

corredor da escola sobre o projeto e também sempre mantínhamos contato nas redes 

sociais. Este grupo faz pensar sobre novas perspectivas de ensino na escola pública 

brasileira. 

Infelizmente alguns alunos deixaram de participar do projeto devido a problemas 

pessoais, a principal razão foi a inscrição no programa jovem aprendiz, do governo 

federal. Em dois casos os pais dos alunos estavam desempregado e eles tinham que 

complementar a renda participando deste programa. O outro caso foi transferência de 

escola. 

Os integrantes do Clube de Geografia estão interessados em participar dos 

encontros no ano que vem, inclusive outros alunos também querem participar. O 

sucesso deste projeto reforça a viabilidade de uma educação patrimonial na escola. 
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E PATRIMÔNIO CULTURAL 

A educação patrimonial tem o papel de conscientizar os jovens e a comunidade 

sobre a responsabilidade de cada um no lugar onde vive e na sociedade como um todo, 

além de apresentar diversas possibilidades para a construção das identidades e 

memórias coletivas e valorizar ações que fortalecem a prática da cidadania. 

A educação patrimonial possibilita ao aluno perceber que o patrimônio cultural 

faz parte de sua própria história. Segundo Figueira e Miranda (2012),tal percepção lhe 

propicia a oportunidade de conhecer e vivenciar os costumes, cultura locais, construindo 

laços de afetividade e de solidariedade com as pessoas e o lugar onde vive, dando um 

novo significado ao lugar. O acesso ao conhecimento e as vivências relacionadas às 

diversas manifestações culturais e ao patrimônio cultural nos ajudam no entendimento 

sobre o que vem a ser patrimônio cultural como prática social.A partir daí são 

desenvolvidas atividades que permitam que os alunos compreendam a importância da 

sua valorização e preservação. 

O ensino de História e Geografia, em segundo plano, cumpre um papel especial 

na discussão, na realização de atividades e na proposição de projetos voltados para a 

educação patrimonial. Como componente curricular, deve proporcionar situações 

didáticas que permitam aos aprendizes conhecer os bens culturais, a fim de aprender e 

valorizar aquilo que é comum a determinado grupo social. Nesse sentido, é de 

fundamental importância que a área da História desenvolva na escola propostas 

interdisciplinares e ações pedagógicas voltadas para a construção de patrimônio cultural 

(FIGUEIRA E MIRANDA 2012). 

No entanto, nossa riqueza patrimonial está relacionada a todas as áreas do 

conhecimento. Assim, o estímulo ao desejo de conhecer e de compreender, o 

desenvolvimento de ações para valorizar e preservar nossos bens culturais e o incentivo 

a sentimentos de pertencimento a um lugar compõem movimentos essenciais que 

podem ser trabalhados por todas as áreas do conhecimento.Isto pode ser feito por meio 

de atividades que envolvam toda a comunidade, desenvolvendo um sentimento de 

afetividade pelos bens culturais locais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) incorporam os temas transversais à 

prática docente cotidiana e, a partir de temas relacionados ao meio ambiente e à 

pluralidade cultural, a prática do trabalho pedagógico com educação patrimonial 

intensificou seu caráter interdisciplinar. Neste documento, está presente a ideia de 

permitir aos estudantes valorizar as manifestações culturais, fortalecer a identidade 

pessoal e coletiva, desenvolvendo um sentimento de pertencimento, essencial para o 

entendimento do conceito de preservação. Assim, é possível operar com a concepção do 

patrimônio como vivo, presente em sua vida, por trazer elementos culturais de sua 

história e da história do seu lugar. 
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Os PCN (1997) sugerem que o processo de ensino e aprendizagem vise 

proporcionar ao aluno a possibilidade de conhecer características fundamentais do 

Brasil nas dimensões social, material e cultural, a fim de que possa construir 

progressivamente a noção de identidade nacional e sentimento de pertencimento ao país. 

O documenta orienta que o aluno seja estimulado a conhecer e valorizar a pluralidade 

do patrimônio sociocultural brasileiro para que, assim, ele se torne capaz de se opor a 

quaisquer formas de discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de 

crença, de etnia e de outras características individuais e sociais. 

Tanto por meio da educação formal como a informal podemos fazer educação 

patrimonial. Através de memórias coletivas podemos estimular os jovens a necessidade 

de conhecer sobre sua história cultural ou como no caso do presente estudo, sobre a pré-

história. Para que a educação patrimonial de fato ocorra não basta proteger e preservar o 

que foi considerado um bem cultural, mas é fundamental divulgar o conhecimento sobre 

o patrimônio cultural e fortalecer o sentimento de pertencimento. É preciso não apenas 

conhecer, mas também compreender nosso patrimônio cultural para valorizá-lo. Com a 

educação patrimonial poderemos fazer desaparecer os cenários de depredação, 

intolerância e indiferença para com nossa riqueza cultural. 

Paulo Freire (2002) defendia que a principal tarefa de um educador é ensinar os 

alunos a “ler” o mundo, e desta forma compreendê-lo e assim desenvolver senso crítico 

para interagir em sociedade. Para tanto, a relação entre aluno e professore deve ser 

intensa e dinâmica, evidenciando a questão da identidade cultural. A prática educativa 

deve se pautar na solidariedade social e política e ser baseada no conceito de respeito 

aos saberes, tanto dentro quanto fora da escola. 

 Figueira e Miranda (2012) afirmam que a educação patrimonial tem como 

objetivo promover um novo olhar sobre o patrimônio cultural, despertando nos alunos a 

curiosidade e o interesse em conhecer a diversidade da cultura material. Ao nosso redor, 

podemos observar diversas marcas, sejam advindas de eventos naturais e 

transformações geológicas, independentes das ações humanas, denominadas bens 

naturais; algumas resultantes das ações humanas, conhecidas como bens ambientais 

culturais; e por último, as que resultam da dinâmica de relação da ação humana  com a 

natureza e de suas transformações, que são conhecidas como bens sociais (Figueira e 

Miranda 2012). 

Segundo os referidos autores, as marcas na paisagem que representam as 

expressões da produção humana são denominadas bens culturas, e constituem o 

patrimônio cultural. Significa tudo o que representa o conhecimento sobre nós mesmos 

e o nosso lugar no mundo, variando conforme o modo de pensar e os valores que 

orientam suas práticas de sociabilidade (Figueira e Miranda, 2012), e está presente em 

diferentes espaços do nosso cotidiano. 
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De acordo com Figueira e Miranda (2012), o patrimônio cultural faz de um povo 

o que ele é, formando assim uma identidade coletiva. O sentimento de pertencer a um 

lugar está condicionado ao reconhecimento da existência de bens culturais e envolve a 

conformação de identidades e dos valores que orientam as práticas sociais de um povo. 

Portanto, os bens culturais são marcas que podem ser convertidas em objeto de 

conhecimento histórico. Segundo Figueira e Miranda (2012), o sentimento de pertencer 

a um lugar está condicionado ao reconhecimento da existência dos bens culturais que 

envolvem a conformação das identidades e dos valores que orientam as práticas sociais 

de um povo. Ao longo do tempo, o bens culturais apresentam sentidos e significados 

diversos e pode ser apresentado em diferentes contextos históricos formando assim 

identidades coletivas. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ipham), classifica 

patrimônio cultural como patrimônio material e patrimônio imaterial. A primeira 

constitui-se de um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza: 

histórica, arqueológica, paisagística, etnográfica, belas artes e artes aplicadas. Já a 

segunda classificação compreende práticas, representações, expressões, conhecimentos 

e técnicas reconhecidas pelas comunidades como parte integrante de seu patrimônio 

cultural. É caracterizado pela transmissão cultural por gerações e por sua constante 

recriação, em função do ambiente, da interação com a natureza e da história. 

De acordo com Figueira e Miranda (2012), o conceito de patrimônio histórico 

tem seus nexos de inteligibilidade ligados tanto à comunidade local como as esferas do 

nacional e do global. O termo é atribuído a uma diversidade de objetos agrupados por 

um passado comum à população de determinado lugar e constituído de bens tanto 

materiais como imateriais, podendo ser considerado como patrimônio da humanidade. 

 A Unesco consagrou o conceito de patrimônio da humanidade tanto para a 

comunidade científica como para a sociedade, contribuindo para a educação patrimonial 

em seu contexto mais amplo. Segundo ela, o que faz com que o conceito de Patrimônio 

Mundial seja excepcional é a sua aplicação universal. Os sítios do Patrimônio Mundial 

pertencem a todos os povos do mundo, independente do território em que estejam 

localizados. Portanto para proteger esses patrimônios é necessário que sejam apreciados 

pelo público. É importante os programas de educação patrimonial sejam reforçados 

(Declaração de Amsterdã, 1975). 

Em 1985, foi estabelecida a carta de Washington, que definiu métodos de 

planejamento e proteção de conjuntos históricos, cidades, vilas, centros ou bairros 

históricos, e mencionou a necessidade de se criar uma cultura de preservação, de modo 

que assegurasse a participação e o envolvimento das pessoas desde a idade escolar nesse 

processo. 

No século XXI, a Conferência Geral da Unesco aprovou a recomendação sobre a 

salvaguarda da cultura tradicional popular, de 1989, em reconhecimento da importância 
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da cultura imaterial. O documento esclarece que o patrimônio imaterial se manifesta nos 

seguintes campos: tradições e expressões orais, incluindo idioma como veículo do 

patrimônio cultural imaterial; expressões artísticas; práticas sociais; rituais; atos 

festivos; conhecimentos e práticas relacionadas à natureza e ao universo; técnicas 

artesanais tradicionais. (Convenção de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 

2003). 

Pelegrini (2006), pontua que, ao longo do tempo, o patrimônio cultural e 

ambiental tem sido cada vez mais reconhecido como instrumento para salvaguardar as 

identidades culturais. No entanto, segundo a autora, os grandes desafios para os que se 

dedicam à defesa dos bens culturais não se circunscrevem à descoberta dos meios mais 

eficazes para o desenvolvimento da educação patrimonial, mas englobam o despertar da 

consciência e do apreço a esses bens. Logo, a educação patrimonial e ambiental pode 

ser uma importante ferramenta para reforçar a consciência do valor cultural e simbólico 

do patrimônio cultural. Considerando este como um conceito mais amplo, não apenas 

como os bens culturais móveis e imóveis representativos das produções humanas, mas 

também o meio ambiente, a natureza e a diversas outras manifestações culturais 

intangíveis. 

Deste modo, a educação patrimonial e ambiental torna-se tarefa prioritária, uma 

vez que consiste em revelar a diversidade e pontuar as mudanças culturais, sociais e 

ambientais que vêm processando com o passar dos tempos, sem dissimular os conflitos 

de interesses dos distintos segmentos sociais. O ensino e a aprendizagem na esfera do 

patrimônio devem tratar a população como agentes histórico-sociais e como produtores 

de cultura. Para isso deve valorizar os costumes tradicionais, as expressões de 

linguagem regional, festas e o modo de viver e sentir das diversas etnias (Pelegrini, 

2006). 
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MUSEU SOCIOAMBIENTAL DE ITAIPU 

O Museu de Arqueologia, ou Museu Socioambiental de Itaipu (MAI), se localiza 

na praia de Itaipu, município de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Encontra-se em uma 

região de sítios arqueológicos (Duna Grande de Itaipu e Camboinhas), laguna, 

montanha e próximo a vila de pescadores. Está, assim, localizado numa área com 

grande riqueza e diversidade natural e cultural.O museu ocupa as ruínas tombadas do 

antigo recolhimento de Santa Teresa, remetendo sua história ao início do século XVII – 

época de criação desse conjunto arquitetônico, que compõe uma capela, alguns 

cômodos e pátio (FERRAZ, 2013). 

 

Figuras 1: Museu Socioambiental de Itaipu (foto: www. amoniteroi.com.br) 

 

 

Figuras 2: Ruínas do antigo recolhimento de Santa Teresa (foto:www.museusdorio.com.br) 
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Inicialmente vinculado ao departamento de Museus e Centros Culturais (DEMU) 

do Instituído do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão do 

ministério da cultura (MinC), o MAI foi inaugurado em 22 de março de 1977. Desde 

2009, é uma unidade gerida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) (FERRAZ, 

2013). 

Segundo Stelvio Figueiró, educador do museu, o MAI tem como missão 

institucional promover a valorização da memória das ocupações humanas através da 

preservação, da pesquisa e da comunicação de seu acervo, visando acesso irrestrito aos 

patrimônio cultural e ambiental. 

De acordo com Ferraz (2013), o MAI possui acervos de natureza arquivística, 

bibliográfica e museológica. O acervo arquivístico abrange a documentação referente às 

atividades do museu desde a sua fundação. O acervo bibliográfico apresenta uma rica 

bibliografia sobre as coleções do museu. Por último, o acervo museológico é composto 

por uma vertente arqueológica, além de objetos relativos a cultura pesqueira mais 

recente – Coleção Hildo de Mello Ribeiro, seis blocos testemunhos do Sambaqui de 

Camboinhas, material referente à época do Recolhimento de mulheres, uma canoa do 

século XIX (referente a comunidade pesqueira), artefatos arqueológicos encontrados nas 

redondezas do Museu e peças que remetem à memória das comunidades circundantes – 

colônia de pescadores, comunidade tradicional do Morro das Andorinhas e aldeia 

indígena TekoaMboy-ty. 

A coleção Hildo de Mello Ribeiro a que de fato interessou os alunos. Ela é 

composta por mais de 900 objetos testemunhos do grupo sambaquieiro. Pudemos 

apreciar na exposição materiais como machados, pontas de ossos, ossada humana e 

polidores. Segundo Stelvio Figueiró, a coleção não é reconhecida cientificamente, 

devido à forma amadora como foi feito a coleta.A coleção foi formada durante as 

décadas de 1960 e 1970 por meio de coletas no sítio arqueológico Duna Grande. O 

senhor Hildo era agente federal de fiscalização da pesca, morador de Itaipu e 

interessado em arqueologia (FERRAZ, 2013). 
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Figura 3: Artefatos líticos, coleção Hildo de Melo Ribeiro. (Foto: Ana Paula Mello) 

Os blocos testemunhos do Sambaqui de Camboinhas são fruto da pesquisa de 

salvamento em Itaipu, ocorrida em 1979, quando foram iniciadas obras de urbanização 

na região. A ProfªDrª Lina Kneip do Museu Nacional do rio de Janeiro, coordenou a 

reconstituição do quadro arqueológico e ambiental do litoral de Itaipu para estudar as 

culturasambaquieira na região. Este sítio arqueológico data de aproximadamente 7 mil 

anos a.Ce apesar de sua importância ainda é pouco conhecido pelos frequentadores da 

região. 

A relevância sociocultural de Itaipu é fomentada pelas riquezas naturais 

presentes na região. As questões históricas e presença de ocupação da região bastante 

antiga são fundamentais para dimensionar a importância do MAI/MUSAI para a 

população local e também como instituição museológica. 

A partir de 1970, a cidade de Niterói apresentou um crescente desenvolvimento 

socioeconômico e desde então está em um contínuo processo de expansão urbana. Itaipu 

é uma região ocupada por grupos tradicionais, como a colônia de pescadores, e também 

por grupos contemporâneos, atraídos pelas belezas naturais da região e pela expansão 

imobiliária.Toda a área vem sendo ocupada por residências de alto luxo, pois sua 

proximidade de praias não-poluídas (por enquanto...), do centro de Niterói e mesmo do 

Rio de Janeiro constitui-se em atrativo irresistível para as camadas privilegiadas da 

população que quer “ficar longe do lugar comum” (LIMA e PEREIRA, 1997). 

Diante do conflito de interesses entre a população tradicional e a expansão 

imobiliária, o MAI/MUSAI propõe-se atuar como ferramenta de conscientização sobre 

a necessidade de conservação do patrimônio cultural presente na região. As ações de 

aproximação do museu com seu entorno, segundo Ferraz (2013),são afirmadas com a 

implantação do Programa de Educação Ambiental; a exposição permanente Percursos 

do Tempo, a mudança de nome do museu para Museu socioambiental de Itaipu, 

constituição e integração de novas coleções ao acervo; gestão participativa com a 

comunidade local; consultoria as iniciativas de preservação da memória e da identidade 

das comunidades locais. 

Apesar de estar localizado numa região de praia onde há grande circulação de 

pessoas, o MAI/MUSAI não apresentou, durante muito tempo, reconhecimento 

satisfatório de público. Segundo Kant de Lima (LIMA e PEREIRA,1997), a 

movimentação da praia dá ao lugar um clima festivo, fazendo florescer um comércio 

local de alimentos. No entanto, o “clima festivo” tornou-se caótico, devido à falta de 

planejamento urbano na região. Muitos frequentadores da praia, principalmente aos 

finais de semana, adentram o museu para utilização dos banheiros e bebedouros, sem ao 

menos conhecer sobre a história e a função do museu. Apesar dos esforços, ainda é 

comum o desconhecimento sobre a instituição por aqueles que circulam no seu entorno. 

Contudo, o museu faz atividades educativas no intuito de divulgar o patrimônio cultural 

de Itaipu. 
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O MAI/MUSAI funciona de terça-feira a domingo, mesmo não havendo 

demanda de visitantes, para mostra-se parte viva daquele espaço. O museu estabelece 

uma boa relação com a população local promovido por atividades de educação 

patrimonial e festas tradicionais. As visitas abarcam informações sobre a coleção do 

museu e o ambiente natural, relacionando o conhecimento sobre a pré-história e a 

comunidade tradicional, enfatizando a importância da preservação da memória, do 

patrimônio cultural e dos recursos naturais da região de Itaipu. 
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ARQUEOLOGIA, MUSEU E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

A educação patrimonial é fundamental para que conheçamos, vivenciamos e 

assim criemos um vínculo com a memória de sua localidade e, dessa forma, seja 

possível construir uma identidade cultural e social. O desenvolvimento da ciência 

Arqueológica aliada a museus como centro de pesquisa e divulgação de seus estudos e 

cultura materiais para a sociedade fortalece nosso relação com o passado e a construção 

de identidade. 

Entendemos que os museus estão localizados objetos de referência histórica e 

artística, porém o hábito de colecionar objetos encontrados sobre nossos antepassados é 

uma prática muito antiga, seja por curiosidade sobre um passado desconhecido, para a 

preservação da memória, ou para fortalecer a ideia de superioridade e demonstração de 

poder. 

Os museus são espaços educativos que abarcam dimensões da coleta, da 

pesquisa, da guarda, da conservação, da comunicação de saberes e fazeres. Organizam 

as marcas e os testemunhos passados que se deseja preservar, mantendo diferentes 

temporalidades e uma constante relação com o momento e os desejos presentes 

(Figueira e Miranda 2012) O museu é fundamental, pois por ser uma instituição aberta 

ao público, constitui acervos, além de pesquisar, conservar, divulgar e expor resultados 

para fins de estudo, educação, divertimento e testemunho material do povo e seu meio 

ambiente, abrigando assim um patrimônio significativo para a sociedade. 

Segundo Horta, 1999, a questão patrimonial abarca objetos históricos e árticos, 

monumentos representativos da memória nacional, mas também as expressões culturais 

que constituem o patrimônio vivo como: artesanatos, técnicas de pesca, uso de plantas 

medicinais, modos de vestir e falar, rituais e festividades religiosas e populares, ou seja, 

aspectos que possam fortalecer uma cultura viva e presente de uma sociedade. 

A globalização e a disseminação da internet permitiu o acesso a novas culturas e 

conhecimentos especialmente com o surgimento de museus virtuais e de suas 

incessantes possibilidades como a consulta prévia a catálogos eletrônicos das 

exposições, e coleções dos acervos dos museus, favorecendo ações educativas dos 

museus com conexões com a comunidade e com o universo escolar. No entanto, em 

Niterói, notamos que apesar de todas essas as facilidades, barreiras simples como como 

acesso efetivo do jovem ao museu, maior comunicação entre as escolas e o museu, 

possibilidade de aprendizado fora aos muros escolares, ainda devem ser superadas. 

Parcerias entre museus e secretarias municipais e estaduais de educação criariam 

possibilidades interessantes para a elaboração projetos voltados à educação patrimonial. 

A Arqueologia é a ciência que estuda os diferentes modos de vida, de aspectos 

sociais, econômicos e culturais de comunidades humanas que deixaram suas marcas nos 

sítios arqueológicos. Portanto, ela estuda essencialmente os artefatos de produção 
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humana ao longo do tempo tanto em suas dimensões matérias como em seus múltiplos 

significados imateriais (Figueira e Miranda 2012). 

A Arqueologia é uma ciência independente fortemente relacionada com a 

história, antropologia e outras ciências sociais, inclusive, o primeiro contato que as 

crianças têm com esta ciência é durante as aulas de história. A arqueologia é dividida 

em pé-histórica, que estuda os povos sem escrita, e a histórica que estuda os grupos com 

registro escrito. Há uma profunda relação entre museus e a prática arqueológica, 

podemos afirmar que por meio do museu divulgamos o conhecimento arqueológico e 

também fortalecemos os laços de pertencimento e identidade cultural da comunidade.  

Durante muitos anos, os achados arqueológicos eram tidos como importantes 

para os europeus como prova de atraso dessas populações. Eles comprovavam a 

inferioridade cultural e genética dessas populações e muitos museus foram construídos 

com base na ideia de que, sem evolução, o destino dessas populações seria a natural 

extinção. Mais tarde, as coleções começaram a ser montadas para que se pudesse 

conhecer melhor a cultura dessas populações, porém a ideia subjacente era a de que os 

povos desenvolvidos tinham a missão de ajudar os “atrasados” a se “desenvolver” 

(Diaz-Andreu, 2006). 

Segundo Funari, 2004, no início do século XX, a medida em que à pré-história 

passou a ser entendida como o início da história da nação foi fortalecida 

concomitantemente com a ideia do nacionalismo. Era fundamental nesse período, a 

criação de uma imagem nacional própria fixada por uma memória histórica 

compartilhada por todos os membros da nação. A partir da noção de que cada nação 

seria composta de um povo (grupo étnico, definido biologicamente), um território 

delimitado e uma cultura, formando-se o conceito de cultura arqueológica.  

Atualmente a Arqueologia tem uma estreita relação com os direitos humanos e 

as questões patrimoniais, onde há o predomínio do pluralismo interpretativo. Segundo 

Funari, o conhecimento arqueológico recai nas dimensões públicas, na questão do 

patrimônio e no confronto com a questão da cultura material e com as hierarquias 

sociais ainda presentes, quando nos referíamos a arqueologia histórica. É necessário 

pensarna singularidade da cultura e da sociedade com seus sujeitos sociais 

heterogêneos, e não apenas importar reflexões que foram desenvolvidas para outros 

contextos sociais e históricos (Figueira e Miranda 2012). 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL LEVI 

CARNEIRO 

A educação patrimonial compreende um conjunto de práticas e experiências 

voltadas à percepção, ao conhecimento, à apropriação, à compreensão, ao 

reconhecimento, à valorização dos bens, tangíveis e intangíveis, de nosso 

patrimônio cultural (FIGUEIRA e MIRANDA, 2012). As atividades desenvolvidas 

na Escola Municipal Levi Carneiro buscaram atender as espeficidades acima para a 

concretização do projeto. 

O trabalho foi orientado e organizado a partir de uma proposta interdisciplinar. 

Utilizamos conceitos importantes das áreas da História e da Geografia para nos 

aprofundarmos sobre os estudos arqueológicos da região de Itaipu e sua pré-

história. Nos encontros os alunos eram estimulados a fazer uma leitura crítica da 

realidade estudada e sobre a importância de nosso trabalho para a preservação do 

nosso passado. 

O projeto foi planejado da seguinte forma: Aulas teóricas sobre Arqueologia, 

sítios arqueológicos em Niterói e no Brasil, com enfoque sobre os sambaquis e 

discussão sobre os temas propostos; visita ao Museu socioambiental de Itaipu; 

oficinas de artefatos, escavação, confecção de um sepultamento artificial; e por fim 

apresentação do projeto na Feira de Ciência e Tecnologia de Niterói. 

Nos nossos primeiros encontros, os alunos tinham uma ideia superficial sobre o 

que seria de fato o nosso projeto. A ideia era descobrir o que eles realmente 

conheciam sobre a história de Niterói, seus pontos turísticos, e suas belezas naturais 

e culturais. Achei interessante o fato de alguns alunos se confundirem com relação 

aos pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Talvez isso ocorra devido ao seu 

maior destaque nos meios de comunicação, fortalecida pelos eventos esportivos que 

ocorreram na cidade. 

Os alunos citaram a praia de Itaipu como uma das belezas naturais de Niterói, no 

entanto, não tinham conhecimento sobre a existência do Museu de Itaipu edo 

Sambaqui Duna Grande. Alguns alunos se quer tinham notado a existência da duna 

na praia, fomentando a necessidade de um trabalho focado na educação patrimonial 

e que permitisse um novo olhar sobre o lugar que esses jovens frequentam. 

Nos encontros seguintes, ao apresentar conceitos referentes a Arqueologia e 

debatermos sobre a pré-história brasileira pude perceber que a única referência que 

os alunos tinham sobre pré-história eram os sítios arqueológicos de pintura 

rupestre. Alguns não tinham conhecimento sobre o assunto, pois entendiam que o 

início de nossa história compreendia apenas os grupos indígenas ceramistas e os 

colonizadores portugueses. Para minha decepção, os alunos não sabiam da 

existência dos Sambaquis, grupo que habitou o litoral brasileiro (inclusive a praia 
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de Itaipu e Camboinhas) a aproximadamente 8 mil anos A.P. A Arqueologia está 

presente no currículo mínimo de História para as turmas de Ensino Fundamental de 

forma sutil, o que dificulta um conhecimento mais aprofundado sobre os sítios 

arqueológicos, a pré-história brasileira, e principalmente a conscientização sobre a 

relevância do nosso patrimônio cultural. Apesar da proximidade do sítio 

arqueológico de Itaipu, o desconhecimento é o principal responsável pelo descuido 

e falta de preservação do sítio. 

O projeto de educação patrimonial teve como principal objetivo a participação 

total dos alunos. Foi fundamental que os alunos se sentissem estimulados e 

estivessem motivados participar das discussões e atividades propostas. Em todo 

momento trabalhamos com os seusconhecimentos prévios sobre os assuntos 

estudados, permitindo uma conexão entre seu universo cultural e a pesquisa. 

Segundo Horta (2009), a educação patrimonial consiste em provocar situações de 

aprendizado sobre o processo cultural e seus produtos e manifestações que 

despertem nos alunos o interesse em resolver questões significativas para a sua 

própria vida pessoal e coletiva. 

Durante os encontros, os alunos puderam conhecer diferentes objetos 

encontrados em sítios arqueológicos e a partir deles, descreveram sobre o aspecto 

físico, tipo de material que foi construído e seus possíveis usos. Esta aula foi 

fundamental para a oficina de artefatos que realizamos.   

Em todas as aulas reforçamos a importância do nosso papel para educação 

patrimonial. Além de conhecer e pesquisar sobre Arqueologia, sítios arqueológicos, 

cultura material e imaterial, tínhamos como principal objetivo divulgar o que 

aprendemos para a valorização do nosso patrimônio arqueológico.  

Após apresentar os conceitos fundamentais sobre Arqueologia e patrimônio 

cultural, nos dedicamos profundamente aos estudos dos Sambaquis. Pesquisamos 

onde são encontrados, quais os mais pesquisados, as principais características 

desses sítios arqueológicos, quais suas possíveis funções, informações sobre os 

sambaquieiros e interpretações sobre o modo de vida desse grupo.Pensamos 

também sobre o trabalho do arqueólogo e as técnicas empregadas nas pesquisas dos 

sítios arqueológicos, sempre com o foco na preservação e divulgação científica.   
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VISITA AO MUSEU SOCIOAMBIENTAL DE ITAIPU 

Em setembro fizemos uma visita ao Museu Socioambiental de Itaipu orientada 

por Stelvio Figueiró, educador do museu. Os alunos estavam muito animados com 

o trabalho de campo, pois em nossa escola não há muitas visitas de campo ou aulas 

externas devido à dificuldade em conseguir transporte pela prefeitura. A 

importância dessa visita era indiscutível para a concretização do projeto, portanto, 

com a autorização da escola e dos responsáveis, decidimos usar o transporte 

público para chegar até Itaipu.  

Ao chegar em Itaipu, os alunos observaram a região e localizaram os principais 

pontos de estudo de nossa pesquisa. Fomos até o museu e apreciamos o pátio que é 

cercado pelas ruínas do recolhimento de Santa Teresa. O senhor Stelvio nos 

recebeu e nos levou para uma sala onde há diversas maquetes sobre o 

paleoambiente da região e a partir delas apresentou um pouco sobre s técnicas de 

escavação realizadas pelos arqueólogos e também sobre como era o ambiente em 

que os sambaquieiros viveram há 8 mil anos A.P. 

 

FIGURA 4: Alunos observando as maquetes do Museu de Itaipu. (foto Ana Paula Mello) 
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FIGURA 5: Maquetes que representam a Duna Grande vista por cima e o perfil estratigráfico da 

Duna. 

 

Posteriormente, fomos à Duna Grande onde pudemos observar e refletir sobre a 

região. O guia nos contou algumas curiosidades sobre a última escavação que teve 

na Duna Grande em 2010, ministrada pelo Museu Nacional.  Da Duna Grande 

pudemos localizar o Sambaqui de Camboinhas, um dos mais antigos do Brasil, e 

que infelizmente foi devido à expansão imobiliária. Como não houve preocupação 

em preservar o sítio arqueológico da região, muitos artefatos e informações foram 

perdidas. Os objetos referentes ao Sambaqui de Camboinhas presentes no museu 

são sem referência, portanto não podem ser usados para pesquisa. Conversamos 

sobre o quanto é fundamental o planejamento de ações com finalidade de não 

prejudicar o patrimônio cultural da região. 

 

FIGURA 6: Duna Grande de Itaipu (foto: Ana Paula Mello) 
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Fizemos um passeio até a praia de Itaipu e aprendemos um pouco mais sobre a 

diversidade de seu ambiente natural Os alunos tiveram a oportunidade de aprender 

sobre a história da região. A antiga ruina, onde hoje se localiza o museu, no século 

XVIII era uma casa de recolhimento, local que abrigava mulheres que pretendiam 

seguir a vida religiosa, órfãs, mães solteiras, viúvas, ou mulheres reclusas por 

precaução, para conservar a moral e os bons costumes típicos da sociedade 

patriarcal do período colonial, quando pais e maridos saiam para suas viagens. 

Também fomos até a colônia dos pescadores ainda presente na praia e conhecemos 

um pouco sobre a cultura indígena da região. 

 

        FIGURA 7: Alunos observando a praia de Itaipu 

 

Ao final da visita voltamos ao museu e conhecemos a sala principal, onde é 

apresentada a exposição Percursos do Tempo Revelando Itaipu. Nela tivemos 

contato com artefatos líticos dos sambaquis de Itaipu e Camboinhas, a simulação de 

um sepultamento de sambaquieiro, artefatos em cerâmica e uma canoa do grupo 

indígena local e material do grupo tradicional pesqueiro, No pátio os alunos 

também tiveram a chance de conhecer uma oca produzida pelo grupo indígena que 

ocupou a praia de Caboinhas no ano de 2009 e participaram de uma simulação de 

escavação. 
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FIGURA 8: Artefatos líticos e sepultamento. (Foto: Ana Paula Mello) 

 

Figura 9: visita a sala 1 do Museu socioambiental de Itaipu (foto: Ana Paula Mello). 

 

A visita ao museu foi muito proveitosa, muitos nunca haviam visto o museu, 

apesar de frequentarem a praia. Um trabalho fora muros escolares nos aproxima dos 

alunos e proporciona novas experiências. No caminho de volta à escola 

conversamos sobre como foi importante ter ido ao Museu e ter contato com culturas 

tão diferentes e então puderam reconhecer que é fundamental ter conhecimento 

para que possamos valorizar o nosso patrimônio e preserva-lo para futuras 

gerações. 
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OFICINAS 

No fim de setembro, depois da visita ao Museu Socioambiental de 

Itaipurealizamos nossas oficinas de escavação, artefatos de argila e sepultamento 

com o material doado pelo Museu à nossa escola. A ideia era produzir material e 

conhecimento para a Feira de Ciência e Tecnologia de Niterói, pois era 

fundamental ter um bom material para apresentar, além do conhecimento teórico. 

OFICINA DE ARTEFATOS 

Ao visitar o museu tivemos a oportunidade de observar os artefatos líticos e 

então conversamos sobre o quanto era difícil produzi-los, principalmente devido à 

pouca tecnologia empregada, era tudo feito manualmente. Pedi para que eles 

segurassem uma rocha e um quartzo e imaginarem como poderiam fazer seus 

próprios artefatos a partir desses materiais. 

Além das imagens dos artefatos que vimos no museu, pegamos imagens na 

internet e discutimos sobre seus possíveis usos. Esta proposta de atividade tem 

como fundamento faze-los pensar um pouco mais sobre uma realidade sem 

tecnologia digital e sobre como os grupos humanos se desenvolveram ao longo do 

tempo. Não me preocupei com a classificação dos artefatos, pois o importante era 

saber sua possível função. 

Após toda conversa sobre os artefatos pedi para que escolhessem um para que 

fosse reproduzido. Os jovens ficaram um tanto assustados com a proposta, pois 

achavam que seria praticamente impossível. Na verdade, a ideia era realizar uma 

oficina de artefatos com massa de modelar, o que requer um pouco mais de 

habilidade artística, no entanto, os alunos fizeram lindos artefatos para expor na 

feira. 

 



34 
 

FIGURA 10: Artefatos de massa de modelar produzidos pelos alunos da Escola Municipal Levi 

Carneiro (Foto: Ana Paula Mello) 

OFICINA DE SEPULTAMENTO 

Ao visitar o museu, o que mais despertou interesse e curiosidade nos alunos foi o 

sepultamento. A partir do material da exposição tivemos a ideia de produzir um 

sepultamento artificial para apresentar no nosso projeto. Para montar o nosso 

sepultamento utilizamos uma caixa organizadora (para facilitar a locomoção do 

material), areia de construção civil, artefato feito por eles com massa de modelar 

costelas de porco limpas, crâneo de borracha, conchas e ossos de peixes doados 

pelo próprio museu. 

Tentamos reproduzir algo semelhante ao encontrado no museu, porém de acordo 

com o gosto dos alunos. Eles montaram o sepultamento e depois criaram hipóteses 

sobre as razões pelas quais determinados elementos foram encontrados e sua 

disposição no sepultamento. Foi divertido observar esses jovens pensando sobre 

arqueologia, criando hipóteses e dando importância a todos os materiais que foram 

colocados e também sua arrumação no sepultamento. Isso demonstra que os alunos 

entenderam que para o estudo arqueológico é fundamental compreender o contexto 

em que o material foi encontrado e que tudo deve ser considerado. 

 

FIGURA 11: Sepultamento produzido pelos alunos. (Foto: Ana Paula Mello) 

 

OFICINA DE ESCAVAÇÃO 

No início de Outubro começamos a nos preparar efetivamente para a Feira de 

Ciência e Tecnologia de Niterói. No dia 23 de outubro os alunos participaram da 

Feira e foi um sucesso. Eles estavam nervosos, pois foi a primeira vez que 

apresentaram um trabalho num evento tão grande.  Nosso trabalho era o único sobre 

educação patrimonial em toda a feira, o que reforça a importância da divulgação do 

tema nas escolas. 
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Baseado no que vimos e participamos no Museu de Itaipu, montamos nossa 

caixa de escavação. Utilizamos um caixote de madeira forrado com plástico e papel 

pardo, areia de construção, ossos sintéticos e artefatos produzidos pelos alunos na 

oficina de arefatos. A caixa ficou visível no estande e a todo momento crianças e 

jovens pediam para mexer no material. Os alunos explicavam como é feito o 

trabalho do arqueólogo e o quanto é importante o uso de técnicas apropriadas para 

que não haja grande perda de material e do contexto em que o artefato foi 

encontrado, para facilitar a pesquisa e ainterpretação do sítio arqueológico 

estudado. 

 

FIGURA 12: Oficina de artefato no Museu Socioambiental de Itaipu. (Foto: Ana Paula Mello) 

 

FEIRA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE NITERÓI 

A feira de Ciência e Tecnologia de Niterói é um evento que abrange todas as 

escolas do município, tanto públicas quanto privadas, que tenham interesse em 

Ciências e queiram apresentar suas pesquisas realizadas durante o ano. Durante o 

mês de outubro, o município de Niterói realiza palestras, caminhadas e diversos 

encontros onde o enfoque é a questão ambiental, cultural e o desenvolvimento 

científico. Ao final da semana há a culminância de projetos onde as escolas e seus 

respectivos alunos se apresentam. 

Poder participar de um evento tão grandioso é uma experiência fantástica para 

todos nós. Tivemos contato com trabalhos magníficos e também com diversas 

realidades escolares. Outro fator valioso é poder tirar os alunos pesquisadores do 

ambiente escolar e reconhecer que é possível aprender com outros jovens, de níveis 

mais avançados ou não, e que há um nicho gigante quando pensamos em pesquisas 

científicas. 
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Em 2015, a Feira foi realizada no Horto de Niterói, um lugar lindo a céu aberto. 

A prefeitura disponibilizou transporte, alimentação e brindes para os envolvidos 

nos projetos. Muitos alunos não conheciam o Horto e adoraram a oportunidade.Fico 

impressionada em como os alunos da Escola Municipal Levi Carneiro conhecem 

pouco o município em que vivem, é como se não saíssem do bairro em que moram 

e desconhecem as riquezas culturais e naturais de Niterói. 

Na Escola Municipal Levi Carneiro, além do Clube de Geografia há também, o 

Clube de Ciências. Os dois grupos se relacionam muito bem e foi muito bonito 

perceber o clima cooperativo entre eles, era como se todos fizessem parte de uma 

única equipe. Montamos nosso stand com todo material arqueológico. Nosso 

trabalho sobre educação patrimonial era o único na feira, o que reforça a 

importância de dar continuidade ao trabalho em 2016.  

Para a feira levamos todos os materiais produzidos nas oficinas. Nosso projeto 

instigou a curiosidade dos jovens de outras escolas. Inicialmente, os alunos estavam 

tímidos para apresentar o trabalho, mas com o passar do tempo se sentiram mais à 

vontade e tudo fluiu naturalmente. O desconhecimento dos jovens sobre o tema do 

nosso trabalho também é um fato curioso. Muitos jovens vieram ao nosso stand 

pois desconheciam a pé história de Niterói e quando os alunos explicavam sobre a 

localização do sítio arqueológico estudado, a maioria ficava surpresa. Os alunos 

adoraram poder tocar nos artefatos líticos e discutir sobre suas possíveis funções, 

porém os mais jovens adoraram a oportunidade de participar de uma oficina de 

escavação, foi um sucesso.  

Os alunos do Clube de Geografia adoraram participar do projeto e se sentiram 

muito valorizados em participar da feira. Ao final da pesquisa o projeto fez muito 

sentido para a vida deles e os impulsiona a continuar estudando e pesquisando mais 

a cada dia. No dia seguinte todos foram para a escola com a blusa do evento, o que 

instigou a curiosidade dos outros alunos. Os jovem do Clube de Geografia se 

sentiram valorizados e perceberam a importância da divulgação do trabalho 

cientifico. No início de novembro os alunos do Clube de Geografia e de Ciências 

apresentaram seus respectivos trabalhos para os alunos da Escola Municipal Levi 

Carneiro. 
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Figura 13: Alunos do Clube de Geografia apresentando o projeto: Descobrindo o nosso passado 

através da Arqueologia, na Feira de Ciência e Tecnologia de Niterói. Outubro/2015. (Foto: Ana Paula 

Mello) 
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CONCLUSÃO 

Com o presente projeto, tivemos a oportunidade de apresentar aos alunos da 

Escola Municipal Levi Carneiro uma nova perspectiva de ensino sobre a história da 

praia de Itaipu. Ao trabalhar a Educação Patrimonial de forma prática, os alunos foram 

os principais responsáveis pela produção do conhecimento e a partir deste puderam 

resignificar o local pesquisado, a praia de Itaipu, que apesar de frequentarem e terem 

bastante intimidade com o lugar, não tinham conhecimento sobre a pré-história e a 

importância histórica e cultural daquela região.  

Podemos afirmar que é um desafio promover a recuperação de centros 

históricos, como têm acontecido no Rio de Janeiro devido as obras para as olímpiadas, 

incluindo a população neste processo. Notamos uma iniciativa do governo em 

aproximar e partilhar com público o conhecimento cultural através de maior divulgação 

sobre museus da cidade, descontos e gratuidades das entradas em algumas instituições 

culturais, no entanto, sabemos que essas políticas não atingem ao grande público e o 

conhecimento fica restrito a um determinado grupo social. 

Horta (1999), a educação patrimonial é um instrumento de “alfabetização 

cultural” que possibilita o indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia. A escola 

deve promover a valorização cultural e da história da sociedade, lhe cabe a 

responsabilidade de sensibilizar e conscientizar sobre o papel de cada indivíduo que faz 

parte do meio social. Portanto, o patrimônio cultural precisa ser incorporado a uma 

realidade social. 

O nosso projeto de educação patrimonial, incluiu toda a comunidade escolar por 

meio de oficinas e apresentações em feiras de ciências do município. A partir desta 

pesquisa acenamos para a possibilidade de compatibilizar a preservação patrimonial e 

ambiental ao desenvolvimento sustentável no ensino regular e em especial no ambiente 

escolar. Por meio desse trabalho incentivamos um novo olhar sobre o conhecimento 

referente ao patrimônio junto à comunidade, construção de identidades individuais e 

coletivas. 
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