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RESUMO 

Este trabalho objetiva apresentar os resultados alcançados pelo Programa de Educação Histórico 
Patrimonial nos municípios atingidos pela construção da Usina Hidrelética Luiz Gonzaga, sob 
responsabilidade da Chesf, que acarretou a inundação das cidades de Itacuruba e Petrolândia 
(PE) e Rodelas (BA), e de zonas rurais nas cidades pernambucans de Belém de São Francisco e 
Floresta. Este Programa foi concebido com o objetivo de proporcionar às populações das áreas 
atingidas por este empreendimento a descoberta, o entendimento e a possibilidade de aceitação 
de uma nova realidade (material) onde novos códigos referenciais passaram a constituir o 
universo de cada morador. Através do programa de educação patrimonial (entre outros, oficinas, 
seminários e cartilhas) foi possível estimular a descoberta, aceitação e valorização do patrimônio 
material presente, bem como o resgate e preservação das referências culturais imateriais trazidas 
em sua lembrança e memória pelos moradores para as novas cidades.  

PALAVRAS-CHAVES: patrimônio imaterial, educação, preservação..  

 

ABSTRACT 

This work presents the outcome of the Program of Heritage Education in the cities reached by 
the construction of the Power Generation Plant carried out by CHESF in the 1970’s which 
brought about the inundation of the cities of Itacuruba e Petrolândia (PE) and Rodelas (BA), and 
also of rural areas of Floresta and Belém de São Francisco in the estate of Pernambuco. This 
Program was conceived with the aim to provide the people of those cities reached by this project 
the breakthrough, understanding and acknowledge of the new (material) reality where new 
reference codes came to be the new universe of all inhabitants. Through the Heritage Program 
(among others, workshops, seminars and books) it was possible to encourage the finding, 
acceptance and to give value to the new built environment as well as to rescue  and to preserve 
the cultural references brought in the remembrances and memories of those people to the new 
cities.  

KEY-WORDS: Heritage, education, preservation.  
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COMO INSTRUMENTO DE RESGATE DA 
IDENTIDADE CULTURAL: UMA EXPERIÊNCIA NAS CIDADES INUNDADAS 
PELA CONSTRUÇÃO DA  HIDRELÉTRICA LUIZ GONZAGA (BA E PE) 

 

Educação patrimonial é um instrumento permanente de relações de troca de informações, saberes 

e valores. Consiste em uma capacitação sobre o conhecimento, seja ele material (cidades, 

edifícios, marco arqueológico, uma paisagem) ou imaterial (celebrações, formas de expressão, 

oficios e modos de fazer, manifestações e rituais populares, além entre outros, do artesanato, 

tecnologia e saberes).   

Nesta capacitação busca-se a multiplicação da informação e do saber e a valorização do 

patrimônio cultural numa estratégia direcionada para sua preservação de maneira a garantir seu 

acesso às gerações vindouras. A educação patrimonial resulta na apropriação dos bens culturais 

pelas comunidades deles detentoras e no fortalecimento e conscientização de sua identidade, 

direitos e deveres, ou seja de sua cidadania.  

Na década de 1970, na experiência pioneira no Brasil em abordar a questão patrimonial integrada 

ao desenvolvimento urbano, um dos pre-requisitos indispensáveis para a implementação do 

Plano de Preservação dos Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife (PPSH/RMR: 

1976) foi a proposição de uma programa de conscientização da comunidade (do povo e dos 

representantes do poder) aliados à educação patrimonial, lamentavelmente não efetivado, o que 

comprometeu a preservação dos bens inventariados, hoje em grande número, desaparecidos ou 

arruinados.  

Na década seguinte, é publicado o Mágico Retorno uma inicativa da autora deste artigo na 

produção de um livro infantil para ser adotado em escolas de ensino fundamental com noções 

básicas e de simples entendimento sobre patrimônio cultural e o seu significado, tendo como 

eixo da trama uma história verídica que termina brutal e irracionalmente com um decreto 

presidencial de destombamento da Igreja dos Martírios, monumento nacional localizado no 

bairro de São José, Recife, autorizando assim a sua demolição. O livro, inédito no Brasil naquela 

época, foi adotado em algumas escolas na cidade integrando-o às atividades de outras disciplinas 

da grade curricular, iniciando o que poderia ter sido um processo sistemático no trabalho 

educacional sobre o patrimõnio cultural brasileiro, mas que após a segunda edição desapareceu 

das prateleiras das livrarias.  
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Figuras 1 e 2 – O Mágico Retorno (CAVALCANTI: 1985) 

A educação patrimonial é portanto uma construção de  conhecimentos e significados para que a 

população (jovem, adulta e/ou idosa) possa entender o meio e a cidade em que vive e trabalha e o 

que constitui sua herança coletiva. As particularidades do patrimônio cultural são formadoras de 

auto-estima e autonomia permitindo que o cidadão se inclua e se reconheça na comunidade em 

que vive. Vale ressaltar a importância dada pela UNESCO às questões relativas às práticas 

educativas como estratégia de multiplicação de agentes da educação patrimonial em Welterbe für 

junge Menschen. Entdecken, Erforschen, Erhalten (Patrimônio Mundial para Jovens. Descobrir, 

Pesquisar, Preservar) uma publicação dedicada aos professores com abordagens diversas de 

exercícios e atividades focadas no patrimõnio cultural com ênfase nas questões de identidade, 

turismo, meio ambiente.  
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Fig.3 - Alunos de uma escola da cidade de Split na Croácia realizam peça teatral cujo tema refere-se ao 
Imperador Deocleciano.  
Fig. 4 - Crianças na Guatemala aprendem e exercitam a prática de tecelagem, ofício de seus 
antepassados. (Fonte: UNESCO: 2002)  
 
Como argumenta HORTA (2003): 

O princípio básico da Educação Patrimonial é a experiência direta dos bens e 
fenômenos culturais, para se chegar à sua compreensão e valorização, num 
processo contínuo de descoberta. A realização de inúmeras oficinas de 
treinamento de professores na prática da metodologia proposta promoveu a 
disseminação do método e das experiências, enriquecida pela contribuição de 
cada agente educacional em seus diferentes contextos. (Grifo da autora) 

 

Nesta perspectiva foi idealizado o Programa de Educação Patrimonial no sertão do São Francisco 

onde as cidades de Floresta, Petrolândia, Itacuruba e Belém de São Francisco, em Pernambuco, e 

Rodelas na Bahia, foram duramente atingidas por inundações em decorrència da construção da 

Usina Hidrelética Luiz Gonzaga (Itaparica) nos anos 1970 sob a responsabilidade da Chesf. Isto 

representou a perda de referências culturais para a população de Petrolândia, Itacuruba e 

Rodelas, enquanto que o impacto nas cidades de Floresta e Belém de São Francisco foi restrito às 

suas áreas rurais.  O desaparecimento destas cidades sertanejas sob as águas da represa resultou 

no translado da população para novas urbes construídas em áreas adjacentes e na transformação 

significativa de seus valores culturais afetados pela perda de identificadores que os remetiam às 

antigas cidades, seus edifícios emblemáticos e casario singelo, símbolos e marcos de toda uma 

existência e modos de viver.  

Por determinação do IBAMA em 2006 foi criado o Programa de Educação Patrimonial nos 

municípios do entorno da Usina Hidrelética Luiz Gonzaga, atendendo a Licença de Operação 

N.510/05. Este Programa foi concebido com o objetivo de proporcionar às populações das áreas 

atingidas por este empreendimento a descoberta, o entendimento e a possibilidade de aceitação 
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de uma nova realidade (material) onde novos códigos referenciais passaram a constituir o 

universo de cada morador. Seus bens imateriais, entre outros, seus valores, lembranças, ofícios, 

modos de fazer, histórias, lendas, crenças e danças, não sucumbiram nas águas do Rio São 

Francisco, sendo trazidas na bagagem cultural e afetiva da árdua mudança para o novo e 

estrangeiro habitat.  

Através do Programa de Educação Patrimonial foi possível estimular nestas comunidades o 

desenvolvimento da capacidade de observação e atenção à novos indicadores associados com um 

ambiente construído desconhecido, diverso e distante da realidade idealizada e querida guardada 

em sua memória.  Este Programa foi constituído por uma série de 5 (cinco) oficinas estruturadas 

a partir do princípio da não transferência de conceitos fechados e prontos aos participantes e 

realizadas em cada cidade no período de 2 (dois) anos. Em todo momento houve a preocupação 

de nada sugerir ou induzir valores, e principalmente, de estimular a sua percepção para a leitura 

e/ou (re)descoberta de, entre outros, sua realidade, sua história, manifestações artísticas e 

culturais bem como da importância de sua preservação. Em se tratando da capacitação de 

multiplicadores de Educação Patrimonial (seu público alvo), as oficinas foram planejadas de 

maneira a proporcionar aos participantes, mecanismos de aplicação das práticas e dinâmicas 

trabalhadas, nas salas-de-aula e/ou no cotidiano de sua comunidade. Houve a preocupação 

metodológica de estabelecer a continuidade dos conceitos trabalhados em cada oficina nos 

módulos seguintes através de exercícios e ou tarefas específicas de maneira a consolidar e fixar 

as temáticas e criar uma ligação construtiva lógica da estratégia educacional. As oficinas foram 

formatadas nos seguintes eixos temáticos:  

OFICINA 1 - A EDUCAÇÃO DO OLHAR 

Esta oficina teve com objetivo principal estimular o desenvolvimento da capacidade de ver, 

apreender e compreender a realidade circundante. Para a construção de conceitos (valor, cultura, 

identidade, patrimônio, entre outros) o primeiro passo foi a Educação do Olhar, ou seja, aprimorar a 

visão para ampliar a capacidade de enxergar o mundo ao redor. Entre outras práticas, foi solicitado 

aos participantes que ao retornar para casa olhassem atentamente o percurso identificando elementos 

(paisagem, edifícios, pessoas, etc.) até então por eles despercebidos.  

OFICINA 2 - IDENTIDADE E PATRIMÔNIO 

Estabelecendo uma cadeia com a Oficina 1, retomou-se o tema A Educação do Olhar. Assim foi 

possível detectar mudanças na percepção de distintos universos dos participantes através de 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

6 

surpreendentes revelações que tornaram claro a importância da compreensão de um outro mundo até 

então invisível. Questões foram debatidas:  

O mundo mudou?  Você mudou?  O que realmente mudou? 

Assim, ficou evidenciado que o que mudou não foi a cidade, e sim a maneira de olhar para ela. O 

conceito de identidade foi trabalhado através da dinâmica - As 7 Maravilhas do Município nas 

seguintes categorias: 

1. Paisagem: ambiente físico natural alterado, ou não pelo homem 

2. Edifício: construções isoladas e/ou em conjunto 

3. Culinária: pratos típicos 

4. Lendas: histórias contadas através de gerações 

5. Artesanato: produção de artefatos utilitários e de valor artístico 

6. Celebrações religiosas ou profanas: principais festas e festejos populares 

7. Personagens da cidade: figuras de referência na comunidade, vivas ou falecidas. 

 

Foram identificados elementos do imaginário individual e do coletivo e na revelação dos 

resultados ficou claro, no universo dos participantes das oficinas, o que os identificava com 

sua cidade e região. A apuração dos elementos de identidade individual ao se revelarem 

comuns ao grupo, facilitou a compreensão do termo - identidade coletiva. Assim 

estabeleceu-se a ligação para a construção do conceito de patrimônio como resultado das 

referências culturais do grupo reveladas pela sua identidade coletiva. Foi demonstrado que o 

conceito de patrimônio cultural se constitui a partir da atribuição de valores, funções e 

significados aos elementos que o compõem. A relação entre Educação e Patrimônio estava 

estabelecida e também, a possibilidade de se começar a trabalhar o tema Educação 

Patrimonial. Sempre incentivando revelações de práticas já realizadas informalmente pelos 

participantes foram discutidas as diversas maneiras de se utilizar, consciente ou 

inconscientemente, o patrimônio como instrumento educativo. Para estabelecer a ligação com 

a Oficina 3 – Valor e Memória – solicitou-se  a cada participante trazer, no dia seguinte, 

algum objeto que ele considerasse seu patrimônio particular e que a ele agregasse qualquer 

tipo de valor.  
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OFICINA 3 - VALOR E MEMÓRIA 

Retomando a temática da eleição das 7 Maravilhas do Município, discutiu-se em grupo as razões 

destas escolhas cujas respostas foram afixadas em painéis. A partir de uma discussão sobre valores 

(artístico, histórico, natural, comercial, nutritivo, etnológico, afetivo, medicinal, lúdico, entre outros) 

procedeu-se a discussão sobre a vinculação desses valores com os elementos selecionados.  Com 

isso, objetivou-se estabelecer a ligação do conceito de valor com a importância atribuída a algo ou a 

alguém. Ao ser solicitado aos participantes trazer um objeto, um artefato, um elemento para eles 

significativo, intencionou-se criar mais uma vez outro elo da cadeia de construção da temática da 

Educação Patrimonial. Os participantes apresentaram os objetos pessoais e explicaram as razões de 

sua escolha.  Assim foi discutido: 

Quanto vale esse objeto? 

Para quem o possui 

Para quem o fabrica 

Para que o usa 

Para o município 

Para um banco 

Para um museu 

             Para quem o comercializa 

Para uma entidade oficial de preservação 

 

Assim ficou evidenciado que o conceito de valor é algo atribuído pelas pessoas para um mesmo 

objeto de maneira diferente. Em uma cadeia de conceitos trabalhados, os participantes das oficinas 

puderam compreender que os bens são ligados à identidade e imbuídos de valor, que constituem o 

patrimônio, seja ele, individual ou coletivo. Assim já estava sedimentada a construção lógica dos 

conceitos fundamentais para o aprofundamento da temática da educação tornando-se claro que já era 

o momento de usar as nomenclaturas oficiais com mais naturalidade pela confiança de que estes 

termos seriam absorvidos e entendidos pelos participantes. O termo patrimônio foi aprofundado e 

forma expositiva foram apresentadas imagens de exemplos de bens de natureza material e imaterial. 

Como então associar estes conceitos com as categorias dos elementos eleitos na dinâmica As 7 
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Maravilhas do Município e como elas se enquadrariam? Para consolidar os conceitos de patrimônio 

imaterial e material explicitou-se que muitas vezes a imaterialidade do patrimônio é muito tênue. Por 

exemplo, os edifícios constituem o patrimônio material, enquanto que as práticas sociais e culturais 

que dentro deles se desenvolvem são imateriais, e que a conjugação da imaterialidade e materialidade 

ocorre com freqüência. 

A construção da Linha do Tempo do Município foi uma dinâmica utilizada para trabalhar o conceito 

de memória. Os participantes discutiram em grupos fatos relevantes de suas vidas particulares 

associadas a seus municípios para em seguida serem afixados em um painel por ordem cronológica. 

A metodologia empregada possibilitou pragmaticamente a demonstração de que a partir da memória 

individual, se constrói a memória coletiva de uma comunidade. O conceito de patrimônio foi mais 

uma vez trabalhado e desta vez abordado também como um legado a ser recebido e repassado às 

próximas gerações, constituindo assim as razões de sua preservação. Este foi o tema da próxima 

oficina e solicitamos aos participantes uma reflexão sobre: 

O que preservar? 

Por que preservar? 

Para quem? 

Como preservar? 

Visando explorar a criatividade e iniciativa dos participantes foi solicitado uma listagem de ações 

práticas sobre como promover a preservação das 7 Maravilhas eleitas em cada município. 

OFICINA 4 - A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

Esta oficina foi iniciada com apresentação das ações identificadas em grupo pelos participantes para 

a preservação das 7 Maravilhas do Município. As respostas foram sistematizadas e agrupadas de 

acordo com suas categorais e também pela natureza de intervenção. Entre outras, foram identificadas 

as seguintes ações: 

Campanhas educativas 

Realização de palestras nas escolas sobre conscientização ambiental 

Campanha de conscientização da sua importância para a comunidade 

Divulgação de receitas (doce e salgado) 

Manter as receitas no cardápio da merenda escolar 
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Trabalhar a história em sala de aula, creches, em casa e na comunidade 

Ampliar a oportunidade de se conhecer novas lendas 

Ações de divulgação em meios de comunicação e feiras específicas, garantindo a 
sustentabilidade da atividade 

Realização de concurso para estimular o design e qualidade 

Divulgação em outras regiões 

Inovar, mantendo a tradição a fim de provocar uma maior participação 

Escrever e publicar histórias 

Criar um acervo sobre os personagens destacados no município 

 

Em seguida foi abordado o tema - Como a educação pode contribuir para a preservação? e 

discutido a possibilidade de inclusão deste tema nas escolas, em casa e na comunidade (educação 

formal e informal). A abordagem dos aspectos institucionais da preservação foi objeto de cautela pela 

complexidade que o tema pode agregar. De maneira elucidativa foram explicitados os termos mais 

recorrentes utilizados na preservação como: 

Tombamento – para bens materiais 

Registro – para bens imateriais 

Leis de incentivo nos níveis federal, estadual e municipal 

Parcerias público-privadas, associações, conselhos e programas de educação patrimonial 

 

Em seguida, foram apresentadas as Entidades Oficiais de Preservação, seus âmbitos de atuação e 

finalidades: UNESCO, Ministério da Cultura – IPHAN, IBAMA, FUNAI, Governo Estadual, 

Governo Municipal. Foi ressaltada a importância do papel do município no processo da preservação 

do patrimônio histórico-cultural e das leis de uso e ocupação solo.  Foram apresentadas ao grupo 

outras entidades de natureza pública ou privada que também atuam na preservação cultural e 

ambiental, como a CHESF, ONGs, associações comunitárias e profissionais e de moradores, 

empresas nacionais e internacionais, entre outros. A seguir foi discutido como as ações de 

preservação propostas pelo grupo poderiam ser efetivadas à nível do poder público e que 
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instrumentos legais poderiam e deveriam ser aplicados em cada caso, sem excluir as iniciativas da 

comunidade.  

OFICINA 5 - PRÁTICAS EDUCATIVAS E TURISMO 

Sendo a última oficina, foi realizada um revisão de todos os conceitos trabalhados anteriormente, sua 

inter-relação e complementaridade. Na abordagem do tema - Práticas Educativas foi discutido como 

trabalhar os conceitos debatidos em sala de aula e apontadas algumas atividades para promover 

debate entre os participantes, tais como conteúdo das disciplinas, feira de ciências, atividades de 

campo, datas comemorativas, entre outras. 

Considerando que a Educação Patrimonial é uma atividade do cotidiano dos participantes cuja 

responsabilidade extrapola a sala de aula inserindo-se no âmbito da comunidade tem-se como meta a 

transformação do cidadão em parceiro das práticas educativas. Assim, foram ainda discutidas a 

elaboração de atividades que podem ser trabalhadas no cotidiano, através da educação formal e 

informal, tais como: Semana do Folclore, Oficinas de artesanato, culinária, plantas medicinais, etc., 

excursão pedagógica, passeios, palestras, feiras de cultura, criação de disciplinas específicas sobre a 

cultura e história municipal; produção de vídeos para apresentações públicas, e, uma gincana cultural. 

Objetivando a sensibilização da comunidade para a participação ativa no processo de construção da 

identidade local e preservação patrimonial, foi elaborado a dinâmica – O que é ser um morador 

praticante foi uma dinâmica centrada em indagações como: 

Você conhece a sua cidade de verdade? 

Você participa da vida cultural da sua cidade? 

O que é ser um morador praticante? 

 

Como prática educativa foi desenvolvida uma atividade direcionada para a elaboração de um roteiro 

turístico para o município: Como você mostraria a sua cidade a um amigo que viesse visitá-lo? Os 

resultados foram apresentados em mapas esquemáticos elaborados em grupo pelos participantes que 

no final apresentaram suas propostas, comentários e identificaram algumas medidas necessárias ao 

melhoramento da infra-estrutura municipal para desenvolver, com qualidade, a atividade turística. 

Foram abordadas questões diretamente relacionadas com o turismo tais como acessibilidade, 
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sinalização, acessos, preparação de mão de obra nos restaurantes, lanchonetes, hospedagem, entre 

outras. 

COMPROMISSOS 

Os seminários foram atividades de encerramento do Programa e seu público alvo foram os 

participantes dos vários ciclos de oficinas, o que possibilitou uma inter-relação entre um número 

maior de multiplicadores de educação patrimonial nas redes de ensino e nas comunidades. A primeira 

atividade foi direcionada para a revisão de temas abordados nas oficinas com a finalidade de 

aprofundar conceitos e informações. Contou-se com a participação de figuras e personagens de 

relevância e significado para as comunidades locais a partir da sugestão dos próprios participantes 

das oficinas. Isto proporcionou a adesão de poetas, cantadores, artistas e líderes comunitários às 

atividades do Programa sensibilizando-os para a integração em atividades relacionadas com práticas 

educativas patrimoniais. Objetivou-se firmar um compromisso com os participantes sobre as 

próximas ações que eles irão protagonizar no sentido de multiplicar a compreensão dos conceitos, 

estratégias e temas trabalhados para garantir a continuidade do Programa. Neste sentido foram 

identificadas pelos grupos participantes ações prioritárias em cada município que deverão constituir 

um programa atividades a serem por eles trabalhados e implementados.  

 
 
Fig. 5 – Cartilha dos Bens Patrimoniais, da Natureza e da Cultura.  
Fonte: BRENDLE & BRENDLE. CHESF/Brasilis Consultoria e Empreendimentos. Recife. 2009. 
 
Considerando que o objetivo principal do Programa foi formar multiplicadores de Educação 

Patrimonial na região, é possível constatar um resultado positivo, uma vez que foram pactuadas ações 

de continuidade voltadas para a implementação da temática, tanto nas redes de ensino, como em 

outros setores informais da sociedade local, e a elaboração das Cartilhas dos Bens Patrimoniais, da 
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Cultura e da Natureza para todas as cidades participantes do programa, partir dos resultados obtidos 

nas oficinas e seminários e das pesquisas de campo no sertão do São Francisco.  

  

 

Figuras 5, 6 e 7 - Petrolândia: passado e presente no fortalecimento da identidade cultural.   
Fonte: BRENDLE & BRENDLE. Cartilha dos Bens Patrimoniais, da Natureza e da Cultura. CHESF/Brasilis 
Consultoria e Empreendimentos. Recife. 2009. 
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Figuras 7 e 8 – Rodelas e Itacuruba: o passado como patrimônio imaterial e a descoberta de um novo presente na 
construção de uma nova identidade cultural.  
Fonte: BRENDLE & BRENDLE. Cartilha dos Bens Patrimoniais, da Natureza e da Cultura. CHESF/Brasilis 
Consultoria e Empreendimentos. Recife. 2009. 
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