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Objetivos | O objetivo geral deste trabalho é apresentar a experiência de construção de um roteiro geo-turístico como
estratégias de educação patrimonial no bairro da Campina em belém- brasil. Outro objetivo proposto é contribuição para
o reconhecimento e valorização das práticas turísticas alternativas que insiram o patrimônio cultural no que se refere aos
profissionais que elaboram as políticas de turismo local, estadual e nacional.
Metodologia | Para elaboração deste trabalho foram realizados: levantamentos e revisões bibliográficas sobre a área
de estudo, no caso o bairro da campina e sobre patrimônio cultural, este material foi pesquisado em dissertações, teses,
livros, sites especializados entre outros; trabalhos de campo no qual foram realizadas observações, entrevistas com os
agentes presentes naquele espaço: feirantes, turistas, moradores da área entre outros e registros fotográficos�.
Principais resultados e contributos | Como resultado observou-se que a criação do roteiro geo-turístico no bairro
da Campina, intitulado Do complexo do Ver-o-Peso ao Porto: percorrendo e revelando paisagens no centro histórico de
Belém, tem-se mostrado como uma estratégia positiva de educação patrimonial, pois é um roteiro que se diferencia dos
convencionais, nele são apresentados elementos da geografia, da história, da arquitetura num percurso a pé pelo centro
histórico da cidade. Ele tem contribuído para que os próprios moradores da cidade de Belém do Pará conheçam mais sobre
a história da cidade, além de reconhecer a necessidade e importância de se preservar e viver estes espaços.
Conclusões | A
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elaboração e efetivação de roteiros geo-turísticos na cidade de Belém têm, portanto, constituído uma
prática de turismo alternativo de base local. Ao provocar os gestores do turismo e moradores da cidade de Belém há
outro olhar para com o centro histórico da cidade, neste caso o Complexo do Ver-o-Peso e o porto de Belém, o roteiro
geo-turístico mostra-se como uma estratégia eficaz de educação patrimonial para o reconhecimento e valorização do
patrimônio histórico e cultural de Belém do Pará�.
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