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RESUMO

O profissional de arquitetura e urbanismo deve possuir como uma de suas habilidades o reconhecimento da sua cidade e consequentemente das 
edificações que o cercam. Visto isso, o projeto para roteiros técnicos comentados visa a criação de uma deste guia arquitetônico, com o objetivo 
de esclarecer para profissionais e interessados acerca das edificações históricas de uma das vias mais importantes da cidade de Belém do Pará, a 
Avenida Nazaré. Através de pesquisas bibliográficas, documentais e análises in loco, foram destacadas as mais relevantes edificações da avenida, 
e assim, reunidas suas principais informações para a composição de fichas cadastrais. Nas fichas das edificações catalogadas, que serão 
futuramente disponibilizadas ao usuário em formato digital, foram destacados as principais características históricas, tipológicas e arquitetônicas 
de cada uma, contendo as principais informações para o entendimento do processo histórico que ocorre na cidade desde a arquitetura colonial, 
passando pela arquitetura eclética do início do século XX durante o Ciclo da Borracha, contendo inclusive exemplares de influência modernista. 
Além disso, a divulgação deste roteiro visa fomentar a importância do patrimônio no contexto urbano. Com isso, a produção de um roteiro 
arquitetônico comentado no movimentado trecho da Avenida Nazaré, em Belém, age como instrumento de aprendizado para profissionais e 
interessados na área de arquitetura e urbanismo, além de instigar o debate sobre a relevância da preservação patrimonial. Os estudos realizados 
atualmente complementam o processo de compreensão da historicidade da área de preservação em estudo, para a partir de então transmitir ao 
espectador a experiência de vivenciar, a partir de mídias que ajudem no auxílio da imersão à história das edificações locais. A ideia do projeto 
pretende estimular não somente a divulgação das edificações históricas desta avenida de Belém, como também estimular esta caminhada 
proposta pelo roteiro, permitindo a visualização das edificações por parte do usuário, a partir de um ângulo mais próximo, detalhado e pessoal, 
com o auxílio do roteiro proposto.
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