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RESUMO 

 

A presente pesquisa visou compreender acerca do patrimônio rural no contexto das novas 

ruralidades do Semiárido Nordestino, tomando como enfoque principal o reconhecimento e 

valorização do Lajedo de Soledade pelas pessoas da comunidade rural de Soledade, município 

de Apodi/RN. Ao tomar o Lajedo de Soledade como um patrimônio rural, no sentido de ele se 

configura como um bem tanto material como imaterial, buscou-se entender como este espaço 

se constitui como um lugar de memória para a comunidade, promovendo a elaboração de 

identidades e práticas de reconhecimento. O percurso metodológico foi composto das seguintes 

etapas: revisão bibliográfica, pautada nos principais autores como Salvadori (2014), Reis 

(1979) e Tognon (2010), investigação documental, observação exploratórias direta in locus e 

entrevistas semi-estruturadas com quatro moradores da comunidade de Soledade, em 

Apodi/RN. Como resultados infere-se que, o Museu do Lajedo de Soledade desenvolve um 

importante papel pelos aspectos sociais, cultural e também educativo, assim como o Lajedo de 

Soledade é considerado pela comunidade como um espaço de memória e de elaboração de 

pertença e reconhecimento. Esta constatação parte da valorização do espaço vivido e da 

experiência cotidiana dos sujeitos na produção da sua memória, identidade e história.  

 

Palavras-chave: Patrimônio Rural. Identidade. Lajedo de Soledade. Educação Patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
The objective of this research was to understand the rural heritage in the context of the new ruralities of 

the northeastern semi-arid region, with the main focus being the recognition and appreciation of Lajedo 

de Soledade in the rural community of Soledade, Apodi / RN. Taking the Lajedo de Soledade as a rural 

patrimony, in the sense that it is material and immaterial, it was sought to understand how this space 

constitutes a place of memory for the community, promoting the elaboration of identities and practices 

of recognition. The methodological approach was composed of the following steps: bibliographical 

review, based on the main authors such as Salvadori (2014), Reis (1979) and Tognon (2010), 

documentary research, direct exploratory observation at the locus and semi-structured interviews with 

four residents of the community Soledade, in Apodi / RN. As a result, it is inferred that the Lajedo de 

Soledade Museum plays an important role in social, cultural and educational aspects, just as Lajedo de 

Soledade is considered by the community as a space of memory and elaboration of belonging and 

recognition. This observation starts from the valorization of the lived space and the daily experience of 

the subjects in the production of their memory, identity and history. 

 

 Key-words: Rural patrimony. Identity. Lajedo de Soledade. Patrimonial education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento dessa pesquisa visou refletir sobre o conceito de patrimônio cultural no 

meio rural, fazendo referência para as suas diferentes dimensões, os materiais e imateriais no 

município de Apodi, Rio Grande do Norte, especificamente na localidade de Soledade.  Como 

problemática buscou-se compreender como as pessoas que habitam essa comunidade reconhecem 

esse bem patrimonial e qual a relação de pertencimento estabelecem com ele. Partindo do objetivo 

geral, onde problematiza a abrangência do conceito de patrimônio rural neste contexto, tomando 

como enfoque os aspectos da cultura na comunidade rural Soledade, município de Apodi/RN. Em 

especifico refletir sobre o papel do Lajedo de Soledade como espaço de valorização da memória e da 

cultura local, compreender como a comunidade local se relaciona com o Lajedo de Soledade e 

identificar como as ações pedagógicas voltadas a educação patrimonial está inserido nesse espaço. 

 O percurso metodológico foi composto das seguintes etapas: revisão bibliográfica, pautada 

nos principais autores como Salvadori (2014), Reis (1979) e Tognon (2010), investigação 

documental, observação exploratórias direta in locus e entrevistas semi-estruturadas com quatro 

moradores da comunidade de Soledade, em Apodi/RN. 

Percebemos que desde os anos 1960 ocorreram mudanças nos aspectos da cultura brasileira, 

a contemporaneidade conta com um novo olhar sobre a concepção das culturas rurais, tomando assim 

as suas simbologias por seu significado mais amplo.  

Quando falamos sobre o patrimônio rural e os patrimônios urbanos, ambos representam um 

campo de saberes e fazeres, sendo que suas atividades diferem pelos aspectos que remetem ao aporte 

residual tradicional, como também às possibilidades produtivas, reprodutivas e proporcionadas, 

principalmente, pela inserção das novas tecnologias no mundo rural, “[...] em razão da propriedade 

de serem processuais, enfim, virtuais” (FARIAS, 2010 p.10). Nessa direção a noção de patrimônio se 

amplia e ganha força, que afirma que:  

 

Em meio a esta figuração contemporânea do campo, o conceito de 

patrimônio permite pensar a realidade cultural do meio rural sob a 

expansão da compreensão do seu termo mais tradicional, restrito às 

estruturas arquitetônicas oriundas do meio urbano. A amplitude do 

sentido de patrimônio permite englobar elementos “imateriais” e 

“vivos” que compõem o cotidiano das populações rurais (costumes, 

utensílios, paisagens, formas de linguagem, modos de produção etc.). 

(OLIVEIRA;VIERIRA; OLIVEIRA, 2019, p.3).  

 



 
14 

 

 

Nessa pesquisa, identificou-se como um importante aspecto o Lajedo de Soledade, um sítio 

arqueológico localizado na Chapada do Apodi, no qual se permite observar gravuras e inscrições 

rupestres registradas há milhares de anos, que faz referência aos modos de vida dos primeiros 

habitantes do Rio Grande do Norte, compreendendo a história da formação geológica do Semiárido 

Nordestino brasileiro. Partindo dessa perspectiva, pretendemos compreender como este espaço se 

constitui como um lugar de memória para a comunidade, construindo também na elaboração de 

identidades e práticas de reconhecimento e sentimento de pertencimento.  

 Vista que este debate sobre essa temática nas pesquisas europeias tem uma boa 

representatividade. É importante que pesquisas brasileiras tratem essas problemáticas, pois vemos 

que há muito potencial no Brasil em termos de patrimônio rural.   

É importante destacar ainda consciência patrimonial como reconhecimento dos valores 

culturais e da memória social de específicos grupos sociais. A partir desse contexto rural, foi mudando 

esses discursos sobre patrimonialização do meio urbano para o campestre, podendo assim não focar 

apenas nos patrimônios materiais e das cidades, mas sim valores, práticas, pertencimento e o 

desenvolvimento sustentável local. 

Além de ressalvar a importância do bem patrimonial histórico, artístico e cultural em 

especifico no meio rural, cuja importância que desempenha no papel da construção de uma memória 

local, e evidenciar o que têm feito os órgãos responsáveis pelas políticas de preservação do 

município se efetivamente participa dessa nessa busca pela valorização patrimonial, pretendemos 

perceber o resultado dessas políticas.  

Uma das motivações que me fizeram trabalhar com esse tema, mesmo com minha habilitação 

direcionada para área de Ciências Naturais, foi à abertura dada pelo curso em tratar de temáticas de 

forma interdisciplinar.  Outro fator de motivação foi minha experiência como bolsista de iniciação 

científica (PICI/UFERSA) no projeto “O patrimônio cultural no contexto das novas ruralidades do 

Semiárido Nordestino”, realizado entre agosto de 2017 e julho de 2018. 

 Postula-se com essa pesquisa que o Lajedo de Soledade é considerado pela comunidade como 

um espaço de memória e de elaboração de pertença e construção de identidades. Esta hipótese parte 

da valorização do espaço vivido e da experiência cotidiana dos sujeitos na produção da sua memória, 

identidade e história. 

A presente pesquisa está organizada em cinco capítulos, o primeiro é a introdução. O segundo 

capítulo é dividido em subcapítulos, no qual se discorre conceitualmente sobre o Patrimônio Rural, a 

relação entre Patrimônio e Arqueologia e a ligação entre Patrimônio e Identidade. O terceiro capítulo 

é constituído pela metodologia, caracterização da área de estudo e localização geográfica, 
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procedimentos da pesquisa e os sujeitos da pesquisa. O quarto capítulo é formado pela análise e 

discussão acerca dos resultados em interação com a literatura. Em seguida, no quinto capítulo são 

apresentadas as considerações finais. Nessa parte, retomamos o objetivo geral do trabalho, abordando 

o que foi constatado no desenvolvimento dos capítulos e subcapítulos. 
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2 PATRIMÔNIO RURAL E SUA RELAÇÃO COM O LUGAR 

 

O percurso da fundamentação teórica descrita nesta seção subdivide-se em três partes, nos 

quais apresentamos de forma conceitual os termos trabalhados.  A primeira subseção refere-se à 

relação de patrimônio rural. A segunda subseção trata relação entre Patrimônio e Arqueologia e a 

terceira aborda a noção de Patrimônio e Identidade  

2.1 O PATRIMÔNIO RURAL  

 

A palavra patrimônio originalmente faz referência à herança paterna, ao se reportar a 

transmissão de bens materiais de pais para filhos. Esse significado de herança social ocorreu 

inicialmente na Europa como reação ao impacto da Modernização e da Revolução Industrial, dada à 

necessidade posta de preservar a memória de grupos sociais em suposto risco de desaparecimento. 

 A palavra patrimônio é formada por dois vocábulos greco-latinos: "pater" e "nomos". A 

palavra "Pater" significa chefe de família, fazendo referência os antepassados. Dessa forma pode ser 

associada, também a bens, posses ou heranças deixados pelos chefes ou antepassados de um grupo 

social. Carneiro (2009). É à ideia de “herança” ou à concepção de “bem cultural”, entre outras 

(ALVES 2004. P.8-9). Desse modo, devemos obter um determinado valor, reconhecer que há 

significados importantes, de pertença pessoal ou coletiva. 

Na Constituição Federal, no Artigo 216 diz: 

Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira. (BRASIL, 1988). 

 

Existem alguns mecanismos para dar proteção ao patrimônio cultural: o tombamento que é o 

instrumento para dá a proteção aos bens culturais materiais que constituem o patrimônio material 

brasileiro e o registro desempenha o mesmo papel, toda via relacionado aos bens culturais imateriais.  

A preocupação com consciência patrimonial situa-se na formação do Estado Nacional 

burguês. “Foi na França, no final do século XVIII, que o Estado tomou para si a tarefa de preservar 

legalmente determinados bens, enquanto representações da nação, ou enquanto elementos a partir dos 

quais seria possível construir a ideia de unidade nacional” (SALVADORI, 2014, p.7). As políticas de 

preservação nesse período eram voltadas especificamente para os aspectos materiais e tangíveis.  

Tendo em vista que, de modo geral, o patrimônio histórico e cultural era apenas aquele representado 

pelos monumentos, não somente pelas suas dimensões, mas pela colocação simbólica que exercia as 
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obras históricas como as esculturas, colunas, concretos dentre outras. 

De acordo com o que foi enfatizado anteriormente, existem dois tipos de patrimônio: o 

patrimônio material e o patrimônio imaterial. Segundo Costa (2012), o Património Cultural Material 

(PCM) “(…) subdivide-se em imóvel (igrejas, ermidas, solares, fortes, casas, moinhos, calçadas, 

fontanários,…) e o móvel (esculturas, pinturas, relicários, manuscritos, máquinas, ferramentas de 

trabalho, artesanato, objetos de uso quotidiano, elementos de adorno…), no qual corresponde a um 

bem físico, algo palpável. Tendo em vista essa pesquisa, dará ênfase essas duas dimensões, sendo que 

intensificará ao patrimônio material.  

Identificar o espaço rural como representatividade social no contexto no qual estamos 

inseridos, significa uma conquista que através de lutas pôde mudar o conceito ultrapassado que se 

tinha com o meio rural, e assim, perceber que esses espaços são de extrema importância e que nos 

mostram inúmeras formas de conhecimentos.  São nesses espaços que construímos nossas 

identidades, tradições, histórias, culturas e o nosso patrimônio.  

Isac Chiva (1995) apresenta um conjunto de traços indispensáveis nos diferentes maneiras de 

funcionamento dos princípios básicos e exemplos empíricos como património rural. 

[“...] diversidade de formas, de objectos, de elementos e escalas de 

observação inerentes ao espaço rural: de centenas de micro-regiões, de 

numerosos tipos de arquitectura, cobertos vegetais, climas e recursos”. 

[...] “heterogeneidade dos elementos constituintes que vão desde os 

modos de existência materiais aos objectos naturais dominados e 

designados pelo homem; dos saberes, das técnicas e dos utensílios de 

construção às maneiras de comunicar e ao imaginário social. [...] 

“urgência imposta à observação e à intervenção [no património rural], 

pelos processos incessantes de mudança, de desaparecimento, assim 

como de criação de bens culturais e naturais”. [...] “na relação íntima 

com a identidade destas sociedades, - porque [como ele próprio afirma] 

os bens patrimoniais são, precisamente, aqueles em que os homens se 

reconhecem a título individual e colectivo: [...] - consideram estes bens 

ao mesmo tempo significativos para o seu passado e preciosos para o 

seu futuro. É por isto que o meio rural tem sido um «espaço de vida» e 

deverá continuar a sê-lo se quisermos conservá-lo”. (CHIVA, 1995, 

apud, ALVES, 2004). 

 

Desse modo, entendemos que o patrimônio rural é concebido como um conjunto de elementos, 

tangíveis e intangíveis, móveis e imóveis, naturais, arquitetônicos, artístico, paisagísticos, expressivos 

dos modos de vida dos grupos sociais que habitam os territórios campestres. (TOGNON, 2010). O 

patrimônio rural tem se apresentado como uma forma de  estratégia de desenvolvimento, ao 

apresentar capacidades de se manter uma  sustentabilidade econômica na medida em que “[...] as 

políticas culturais de conservação do patrimônio tendem hoje cada vez mais a serem, ao mesmo 
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tempo, também políticas de ordenamento do território e de desenvolvimento” (REIS, 1979, p.79). 

Diante desse contexto, em que  

Diferente da sua matriz europeia do século XIX, no entanto, a patrimonialização da 

cultura popular atual se insere no cômputo dos circuitos das diferentes escalas da 

economia simbólica. Inclusive não apenas colaborando na inserção de tais bens, mas 

reforçando sua diferença na esfera pública configurada para o movimento fremente 

das aparências. (IBIDEM, p.11). 

 

Nesse sentindo, para identificar um espaço como um patrimônio rural, deve estar 

correspondendo ao reconhecimento da sua própria memória, quais aspectos esses espaços apresentam 

para se tornar algo com alguma relevância/importância para que determinada comunidade possa 

valorizá-la e identificá-la como um patrimônio. 

Na 32ª Conferência da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura-UNESCO, realizada em Paris no ano de 2003, ocorreu a Convenção 

para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Após esta convenção, surge uma definição 

abrangente de patrimônio cultural imaterial, que posteriormente influenciou a legislação brasileira. A 

seguir está reproduzido um trecho dessa definição: 

 

Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, 

representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 

associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 

indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 

cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração 

em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em 

função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 

história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e 

contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 

criatividade humana (UNESCO, 2006). 

 

Dessa forma, entendemos que o Patrimônio material é tudo o que reconhecemos que 

valorizamos e que determinados grupos sociais querem preservar, sendo alguns deles as obras de arte, 

as festas, músicas e danças, as comidas, saber fazer. Todos esses aspectos retratam o reconhecimento 

de valores expresso na diversidade cultural brasileira. E um bem cultural será  referência  histórica de 

grande valor e importância para a construção da memória, identidade e consequentemente a formação 

da sociedade em geral. 
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Figura 1: Resumo esquemático de delimitação do Património Cultural Imaterial, de acordo com a definição 

da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. Fonte: Diagrama adaptado de: The 

Intangible Heritage Messenger. 

 

 Pereira (2012, p.12) vem falar que além das “[...] gravações, registros e arquivos, a 

UNESCO considera que uma das formas mais eficazes de preservar o patrimônio intangível é garantir 

que os portadores desse patrimônio possam continuar produzindo-o e transmitindo-o.” Desta forma, 

para que um patrimônio seja preservado, as pessoas devem transmitir o conhecimento para outras e 

criar novos patrimônios, pois depende do reconhecimento que a sociedade constrói, buscando 

contrariar as ideias tradicionais onde algo para tornar patrimônio, deve ser tombado e ter um 

reconhecimento do Estado: 

 

Enquanto os bens de natureza material para serem preservados precisam 

ser tombados, os de natureza imaterial precisam ser registrados em livro 

próprio para que recebam ações de salvaguarda. Desde o ano 2000 o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

através da publicação do decreto 3551/2000, realiza o Registro de Bens 

Culturais de Natureza Imaterial, que são catalogados em quatro livros 

de registro: saberes, celebrações, formas de expressão e lugares 

(PERRETTO et al, 2018). 

 

A partir desse novo olhar sobre a representatividade do patrimônio imaterial, o qual resguarda 

os saberes e fazeres de um povo, foi pensado em criar políticas de prevenção, como mostra na 

Constituição de 1988: 
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Constituição da República dispôs que o patrimônio cultural brasileiro 

se constituía de bens materiais e imateriais relativos à identidade e à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Essa 

iniciativa foi fundamental para a aprovação, em 2000, de uma lei 

nacional de registro de bens de natureza intangível, (PELEGRINI, 

2008, p. 47 Apud, PEREIRA 2012, p.13). 

 

 Considerando esta perspectiva, a memória resguardada de um grupo social, suas 

expressões artísticas, rituais, festas, lugares e conhecimentos populares, de uma forma ou de outra, 

revelam muito da identidade de um povo.  É importante perceber que o entendimento sobre o 

patrimônio rural, cada vez mais está em desenvolvimento e é necessário que sempre possamos buscar 

reconhecer sua importância, mostrando que os povos do campo também são produtores de cultura e 

não só consumidores de uma cultura urbanocêntrica1.   

2.2 PATRIMÔNIO E ARQUEOLOGIA 

 

Conforme o Art. 216 da Constituição da República Federativa do Brasil, o patrimônio cultural 

brasileiro está composto de “bens de natureza material e imaterial” BRASIL (1988), tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais pode se incluir “[...] os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico” (IPHAN, 2019).  

Existem no território brasileiro muitos bens, que trazem evidências arqueológicas fazendo 

referência ao período pré-histórico do país e esses registros são apresentados no que chamamos de 

Patrimônio Cultural, no qual são representados elementos eficazes e essências da história, elementos 

que representam marcas de cultura de um povo. Ou seja, complementam a história desse país, 

fornecendo informações do passado deste território, a partir dos vestígios deixados pelos seus 

primeiros habitantes.  

Existe uma relação entre a preservação do patrimônio arqueológico e a sociedade. Sendo que 

a sociedade, tendo o reconhecimento desse patrimônio, começa a valorizá-la e assim ter uma 

representatividade na própria identidade cultural, tomando o passado como práticas significativas, 

onde vai ser representada de uma determinada região para outra, que trazem aspectos distintos da 

cultura representativos do sujeito daquela região. Segundo Kraisch (2007, p.7): 

 

                                                           
1 Esta noção corresponde à vertente que privilegia o pólo urbano como continuação da fonte do progresso e dos sentidos 

dominantes que são impostos à sociedade (WANDERLEY, 2001) 
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Discutir a relação entre patrimônio e arqueologia relacionando à 

preservação deste patrimônio em particular demonstra a necessidade 

que existe hoje na afirmação dos marcos referenciais e, por que não, 

identitários, de uma determinada sociedade. Para tanto, deve-se 

considerar as relações que memória e identidade estabelecem, de um 

ponto de vista representacional, de base semiótica, através da mediação 

da cultura material, que é o objeto de estudo da arqueologia.  

 

Assim, faz necessário o “reconhecimento e a valorização das identidades culturais” 

(KRAISCH, 2007, p. 2), para que a luta pela preservação possa acontecer, e nesse caso, deve ter uma 

luta em conjunto, precisa-se que o Estado tenha um interesse, juntamente com o apoio da comunidade, 

para que um espaço possa ser reconhecido e preservado como patrimônio arqueológico.  

O Patrimônio arqueológico se insere nesta inquietação atual, pois sociedade há uma 

necessidade pela conquista da preservação de bens culturais.  Atualmente, no Brasil é visto que muitos 

bens patrimoniais não consegue ter apoio das referentes autoridades para a sua efetiva 

regulamentação. Mas, é só a partir do momento em que se começa a discutir e compreender a 

importância de se preservar a memória e a história de um povo, de um lugar, que estas mesmas 

autoridades começam a se articular na concretização da preservação destes locais de memórias. 

Devido a esta preocupação surgiram documentos legais responsáveis pela manutenção e preservação 

destes bens, de forma a fazerem parte da história dos mais diversos locais. Para a arqueologia não foi 

diferente. (IBID, 2007, p. 5). 

Portanto, um ponto importante é que com esse reconhecimento e preservação, a comunidade 

pode ter uma relação mais direta com o sitio arqueológico e vai poder ter acesso às informações 

seguras sobre a história do respectivo espaço, o que aproximará estes registros do cotidiano dos 

grupos que vivem perto desses sítios. Para que essa medida se torne possível é importante à realização 

de atividades de uma Educação Patrimonial, cujo objetivo é conscientizar a população sobre a 

importância desse bem histórico e informar qual o papel social das pessoas perante a sociedade. Tendo 

um domínio do que se trata e assim efetivando sua relação entre o patrimônio e sociedade. 

2.3 PATRIMÔNIO E IDENTIDADE 

 

Partindo da compreensão de que o conceito de patrimônio se restringia apenas aos bens físicos, 

esse conceito se tornou mais amplo, baseando-se nos valores simbólicos, valorizando seu patrimônio 

rural. Trata-se de um termo no qual o patrimônio identificado está situado em uma localidade 

campesina, patrimônio este que pode ser identificado como imaterial e material, na concepção em 

que certos grupos sociais reconhecem como algo que tem uma importância na construção da história 
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e identidade de um povo.  

O patrimônio é um bem que precisa ser mantido, conservado, protegido e preservado, mantê-

lo para que outras gerações possam ter contato com ele. E para que traços identitários determinados 

grupos, não desapareçam. Para Hall (2006) a identidade é: 

[...] realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, 

e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. Existe sempre 

algo “imaginário” ou fantasioso sobre sua unidade. Ela permanece sempre 

incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada”. As partes 

“feministas” do eu masculino, por exemplo, que são negadas, permanecem com ele 

e encontraram expressão inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na vida 

adulta. Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos 

falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge 

não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas 

uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas 

através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. (2006. p. 38-39) 

 

A identidade nesse sentido apresenta como algo que está sempre em construção. O sentimento 

de pertença de determinado grupo ou de determinada comunidade permite a identificação de uma 

parte com o todo, na sua relação entre indivíduo e comunidade. Desse modo, entendemos que a 

memória está relacionada diretamente com a identidade, pois ela é uma representação, preservação, 

evocação e atualização do passado, isso quando temos afirmação de uma lembrança.  Dessa maneira, 

o lugar funciona como suporte da memória coletiva e da identidade social (HALBWACHS, 2006, 

apud, SANTANA, SIMÕES, 2015 p.4). Para Vianna e Teixeira (2008, p.121) eles abordam que: 

[...] com essa perspectiva, a linguagem representa papel importante 

nesses processos, pois determina o curso do desenvolvimento das 

identificações realizadas pelo sujeito, moldando sua identidade e 

orientando-o externamente, como um efeito do significante e da 

articulação dos desejos que o sujeito manifesta. Em relação ao universo 

das políticas de patrimônio cultural, as identidades que estão sob foco 

são as identidades coletivas, ou seja, de pequenos grupos, segmentos 

sociais, comunidades, povos ou nações que se definem em relação a 

outros, tendo como base suas experiências e expressões sui generis. 

 

Diante desse ponto de vista, entender a identidade algo fixo e imutável retribui apenas a uma 

estratégia para tentar formar nas consciências a sensação de homogeneidade que, na verdade, não 

corresponde mais ao conceito pós-moderno de identidade, devido aos processos de hibridização 

cultural (SANTANA, SIMÕES, 2015). Desse modo podemos compreender que:  

A identidade é fundamental para a legitimação de um grupo, mas para 

isso algo deve nortear essa identidade, como por exemplo, 

nacionalidade, regionalidade, etnia, religião, time de futebol ou práticas 

sociais. Sem esses pontos em comum, a identidade não consegue ser 

constituída e legitimada pelos pares. (CORÁ, 2013. p.2). 
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Nesse sentido, a identidade é designada a uma série de pontos que são representadas de forma 

homogênea, e que são produzidas pelos grupos e se constroem em espaços de identificações 

diferentes, permitindo a consolidação da ideia de diversidade social.  

De acordo com Santana, Simões (2015): 

 

Perceber a identidade como processo que emerge de atributos culturais 

é crucial, portanto, para a compreensão do papel que as representações 

têm na edificação dos sentidos que compõem as identidades. Assim, é 

possível dizer que só a partir da representação será possível conceituar 

a identidade explicando sua importância nas sociedades 

contemporâneas, nos domínios cultural e social. Nesse contexto, a 

cultura, enquanto expressão da produção de bens simbólicos que 

definem as identidades surge como uma síntese de representações 

capazes de produzir as identificações dos sujeitos com o meio no qual 

está inserido. 

 

Diante do exposto, pode-se perceber que há uma relação entre memória e patrimônio sendo 

que os dois remetem algo que está “guardado”, ou seja, conhecimentos de grupos sociais, a cultura, 

a um saber fazer, nas vivências e experiências coletivas. Tudo isso nos remete ao sentimento de 

pertença, no qual são formados pelo saber fazer de uma comunidade. E justamente esse sentimento 

de pertença ele configura na construção da identidade, onde vale salientar que quando há um 

pertencimento existe uma afirmação identitária. 

Com a abrangência do conceito de patrimônio, novas dinâmicas de interpretações e aceitação 

foram possíveis, certificando a diversidade de cultura nos diversos grupos sociais. Ou seja, a relação 

do meio ambiente e o patrimônio especificamente o rural, apresentam-se representações e 

simbologias que podem ser preservadas e repassadas de geração a geração.  

São representadas por vivências cotidianas, hábitos, tradições, costumes, praxes, crenças e 

modos de fazer e viver em uma sociedade são entendidas como patrimônio imaterial. Essas práticas 

são experiências que, Segundo Pollak (1992, p.200) vem intensificar que “[...] a construção da 

identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência aos critérios de 

aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com 

outros”. Diante disso, se identificarmos o patrimônio como algo herdado das gerações passadas, pode 

assim, reproduzi-las no presente e perpetuar-se no futuro, guardando assim, as memorias simbólicas, 

“procura salvar o passado para servir o presente e o futuro” (LE GOFF, 1996, p. 423 apud, Santana e 

Simões, 2015 p.90). 

Nesse contexto, percebemos que identidade é construída/adquirida através das memórias que 
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ao longo de toda história vivenciamos no passado, que de certo modo vai servir de referência para 

grupos sociais em determinada localidade. Tendo em vista que, a memória é um procedimento de 

construção da identidade e das relações pessoais.  

Nesse sentido, podemos relacionar a memória como experiências vividas, e essas experiências 

vão definir o que é comum ao grupo e o que o diferencia, pois irá guardar momentos de um 

determinado tempo que foi vivenciado em grupos sociais, e irá fundamentar e revigorar o sentimento 

de pertencimento. Sendo que, esses acontecimentos ao serem partilhados se reforçarão na sua 

identidade.  

O patrimônio oferece aos membros de uma comunidade a possibilidade 

de eles perceberem sua origem, a de seus familiares e ancestrais, isto é, 

o patrimônio como representação da memória vincula os indivíduos a 

experiências de vivências individuais e coletivas, que caracterizam a 

trajetória de vida. O patrimônio cultural implica sentidos de 

pertencimento e permanência, considerando-se que a produção material 

e imaterial de uma comunidade torna- se elo de identificação do grupo 

a um éthos cultural, vetor de transmissão e compartilhamento de 

experiências vividas. (SANTANA e SIMÕES, 2015, p. 92) 

 

Nesse sentido, a identidade pode ser compreendida como decorrência das práticas sociais e 

do sentimento de pertença, manifestando-se por sua vez a função identitária. De tal modo, que os 

lugares de memória compõem espaços de sociabilidade, de experiências, afirmação das identidades 

e de pertença à cultura local. Assim, alguns lugares tem papel importante para dar suporte na 

memória, identidade social coletiva (SANTANA, SIMÕES, 2015 p.93). 
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3 PERSPERCTIVA METODOLÓGICA UTILIZADA 

3.1 HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E SUA LOCALIZAÇÃO 

GEOGRÁFICA 

 

 O Lajedo de Soledade é um patrimônio cultural do Rio Grande do Norte, que fica localizado 

na comunidade do distrito Soledade situada no Semiárido Potiguar em área de caatinga, mais 

especificamente na chapada do Apodi/RN, distante 12 km da cidade de Apodi e aproximadamente 76 

km de Mossoró/RN.  

A cidade de Apodi possui uma área territorial de 1.602,77 km2, com população estimada em 

35.814 habitantes de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018).  

 

 
Figura 2: Localização do Lajedo de Soledade. Fonte: Google Earth Pro (2016). 

Preservado pela comunidade com o fomento da PETROBRAS2, é a maior exposição de rocha 

calcária localizada na Bacia potiguar formada há milhares de anos, quando um mar raso cobria a 

região. Posteriormente, com o recuo do mar, chuvas e correntes esculpiram o calcário, criando 

cavernas, fendas e abrigos que, durante a estação chuvosa, acumulam grande quantidade de água, 

formando “piscinas”, aproximadamente numa área de 1 km². Franco (2015) explica que elas são 

formadas por meio do processo de erosão hídrica, o qual desencadeia alterações da estrutura do solo, 

provocando assim uma incisão na superfície da pavimentação. 

                                                           
2 A PETROBRAS financiou e participou de um projeto Associação Amigos do Lajedo da Soledade – AALS  
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Figura 3: Sítio arqueológico Lajedo de Soledade. 

Fonte: Autoria próprio (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

 
    

  

As primeiras descobertas do sítio arqueológico Lajedo de Soledade ocorreram na década de 

1970. Em 1990 foi iniciado o processo de preservação e visitação do local, por meio de um projeto 

realizado com o apoio da PETROBRÁS, foram encontradas muitas riquezas estudadas distintas 

ciências tais como a geologia, a arqueologia e a paleontologia. 

 O sitio arqueológico do Lajedo impressiona pelas histórias de tribos antigas e registros ainda 

hoje intocáveis. Desde os riscos nas pedras com suas formações únicas até as mais marcantes 

inscrições rupestres feitas pelas sociedades primitivas, são várias as manifestações que remontam aos 

costumes dos primeiros habitantes dessa região: 

 

 Figura 4: Área de acessibilidade no Lajedo de Soledade. Fonte: Autoria própria 

(2018) 
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É justamente essas pinturas nas rochas o grande fascínio do Lajedo de 

Soledade, descoberto para o turismo no final da década de 1980. Os 

desenhos feitos por homens que habitavam a região no período pré-

histórico, representam figuras de animais, elementos da natureza e 

formas geométricas. Nas paredes das cavernas e das fendas, ficaram 

pinturas e gravuras, com idade estimada de 3 a 10 mil anos. Ainda nos 

dias atuais encontram-se fósseis de animais, como tigre dentes-de-

sabre, preguiças, tatus gigantes e vários outros. Os fósseis estão 

expostos no Museu do Lajedo, localizado no distrito de Soledade, a 

menos de um quilômetro da entrada do Lajedo. (BARROS, 2007).  

 

O Lajedo compreende em torno de 127 hectares, mas apenas 9 hectares estão dentro da área 

preservada. O passado atraiu enormes animais da fauna pleistocênica e homens e mulheres pré-

históricos. Essas pessoas deixaram suas marcas nas paredes de calcário e em cavernas esculpidas na 

chapada. É considerada uma das formações rochosas mais antigas do Brasil, e sua origem remete a 

90 milhões de anos, quando os continentes africano e sul-americano ainda encontravam-se unidos. 

Segundo Maia (2003, p. 60):  

 

No Lajedo de Soledade há uma beleza representada pelas rochas que 

formam grutas, canyons, passagens estreitas, cavernas de acesso 

aparentemente impossível, mas que são imensos salões. Uma visão 

espetacular, que se completa com o fascínio das pinturas e gravuras. 

 

No Lajedo, espalhados em vários trechos, há registros peculiares desde a formação e 

composição das pedras de forma natural, de acordo com a erosão, vendas e escavações feitas pela 

reação da natureza. Podemos dizer que é um verdadeiro campo de estudo a céu aberto. Por isso o 

Lajedo de Soledade é um espaço riquíssimo para pesquisa em diversas áreas, para grupos de 

estudantes e de pessoas que se interessam pelo turismo cultural e científico, que desejam conhecer 

um pouco mais sobre a história da formação geológica do sertão nordestino e também sobre os 

primeiros habitantes que viveram na região. 

 

A visita ao Lajedo se torna uma divertida brincadeira, quando, junto 

como guias, os turistas tentam decifrar o significado dos desenhos pré-

históricos ou mesmo caminhar pelas fendas e pequenas cavernas. 

Conhecer o Lajedo de Soledade é participar de uma fascinante aventura 

pelo sertão nordestino. (BARROS, 2007). 

 

Segundo Pacheco e Baumann (2006), no ano 1987, o geólogo Geraldo Gusso adquiriu 

informação das várias pinturas rupestres presentes no Lajedo e inferiu também a ameaça que 

simbolizava a exploração do calcário, praticada por boa parte da comunidade. Em 1991, percebendo 

http://www.dicio.com.br/simbolizava/
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que a devastação aumentava, ameaçando todos os arquivos geológicos, os sítios arqueológicos e 

paleontológicos, Dr. Eduardo Bagnolli, à época geólogo da PETROBRAS, convidou um grupo de 

ambientalistas, para visitar o Lajedo e fazer observações nas inscrições que estava representada. 

Inicialmente, o grupo de ambientalista se dispôs a partilhar as informações com a comunidade sobre 

a importância das gravuras e inscrições que o Lajedo apresentava, e assim iniciou ações voltadas para 

educação patrimonial, para que incentivassem aos moradores a desenvolver ações para que o Lajedo 

tornasse reconhecido, estimulando o turismo para aquela região. Para compreendermos esse conceito, 

Mendoza, Baldiris e Fabregat (2015), ressalta que: a educação patrimonial pode ser considerada como 

um processo pedagógico no qual as pessoas são capazes de aprender sobre os bens patrimoniais. 

Dr. Eduardo Bagnolli comunicou a população da importância das pinturas rupestres, fez 

comparações, com semelhanças e diferentes locais do Brasil e do mundo. Com base nesse trabalho 

de conscientização, a comunidade se envolveu na salvaguarda do Lajedo. Assim, foram desenvolvidas 

muitas atividades no local, como: demarcação e mapeamento das áreas escolhidas para preservação; 

limpeza e coleta de lixo; sinalização de trilha turística; montagem de um museu e biblioteca, com 

peças arqueológicas e paleontológicas ofertadas por Dr. Eduardo Bagnolli e membros da população. 

O Lajedo da Soledade encontra-se dividido em três áreas, cada uma com sua particularidade: 

Urubu, Araras e Olho d’água. No Lajedo encontram-se algumas Ravinas, que são estruturas de 

formação calcária jandaira que sofreram processo de erosão, ampliando o depósito de sedimento de 

material e crescimento da vegetação, possibilitando a sobrevivência dos seres vivos dentro dessas 

estruturas.  

São nessas ravinas que se encontram registros arqueológicos, cuja identificação dos tipos de 

grafismos existentes foi resultado de estudos sobre as classificações da tradição arqueológica 

(SPENCER, 2010). A largura e profundidade destas ravinas são variáveis e apresentam estágios 

diferenciados de desenvolvimento (PORPINO, et al, 2004). Após as descobertas dessas Ravinas, os 

grupos de pesquisadores resolveram denominá-las com alguns nomes das pessoas que muito 

contribuíram para o conhecimento do local e luta da preservação deste patrimônio, salvando o Lajedo 
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de Soledade da degradação ambiental, são elas: Ravina da Dodora 3, Ravina do Peninha 4 e Ravina 

do Leon 5. 

Na Ravina das Araras, predomina as pinturas e gravuras representando a fauna, como os 

pássaros (em especial as araras evidenciando o passado pré-histórico com ocupação de grupos 

humanos representados nessa simbologia dos painéis). Na ravina do Urubu, existem representações 

mais antigas e diversas formas. No Olho d’água (Ravina do Leon) apresenta no centro da estrutura 

uma fonte natural, na qual em épocas chuvosas retém agua formando uma espécie de piscina que 

serve de lazer para as pessoas da comunidade. Nesta Ravina foram encontrados os ossos de animais 

da megafauna pleistocênica, são eles: preguiças, tatus gigantes, mastodontes, onças, cães, cavalos, 

répteis, etc. Esses materiais coletados  atualmente fazem parte do acervo exposto no Museu da 

Soledade.   

O mapa abaixo representa as localidades de todas as ravinas dentro do Lajedo.  

 

Figura 5: Área de preservação do sítio arqueológico Lajedo de Soledade. Fonte: Porpino, Santos e 

Bergqvist (2004) 

 

                                                           
3 Maria Auxiliadora da Silva Maia, mais conhecida como Dodora, natural da cidade de Apodi-RN, nascida no dia 4 de 

janeiro de 1951, Historiadora, escritora, poetisa, advogada, ex-secretária de Administração e de Turismo e Cultura da 

Prefeitura Municipal de Apodi, pioneira nas lutas na identificação e preservação do Lajedo de Soledade e na construção 

do Museu. 
4 Geraldo Luís Nunes Gusso, conhecido como Peninha, geólogo da PETROBRAS e foi importante na luta a favor da 

preservação do Lajedo de Soledade. 
5 Leon Diniz Dantas de Oliveira, geólogo, paleontólogo pela Universidade Federal do Rio Grande Norte- UFRN 

participou das escavações do Lajedo, recebendo uma homenagem póstuma com o nome na ravina “Ravina do Leon”. 
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Nessa perspectiva é importante compreender quais os grupos humanos habitaram em época 

remota a região do Lajedo. A partir das artes rupestres representadas nas rochas do Lajedo foi possível 

qualificar as seguintes tradições: Agreste, Itacoatiara e Nordeste. Segundo Aguiar (1982, p. 92) “[...] 

as características gerais da tradição Agreste são os grafismos, sejam eles de composição ou puros. 

Ainda de acordo com o autor, o termo Agreste relacionado à tradição vem de Pernambuco, por ter 

maior concentração de sítios no Agreste deste estado. [...] o grafismo puro está muito ligado ao 

abstratismo, ou seja, desenhos geométricos não identificados”. De acordo com Santos (2019): 

 

Estas tradições são consideradas pela comunidade arqueológica 

brasileira, e que é possível classificá-las a partir de escavações 

realizadas no local, bem como de inspeções em diversos outros locais 

vestigiais nas vizinhanças do Lajedo. O termo tradição utilizado, 

segundo Aguiar (1982), foi aplicado pela primeira vez à arte rupestre 

no sentido de diferenciar grupos humanos, regiões e técnicas pictóricas. 

(SANTOS, 2019, p.32-33). 

 

O Lajedo de Soledade é uma referência no que se remete a tradição agreste, podemos 

identificar nas imagens de grafismo encontrado no Lajedo de Soledade, a tradição Agreste, essa 

tradição traz referencia a partir da região do agreste de Pernambuco, onde foram os primeiros a 

estudar sobre essa arte. O grafismo dessa tradição é, representado por estilos diferentes, como por 

exemplo, representado por algum animal, aves de diferentes tamanhos que remetem a época em que 

foi feito o grafismo. Também como ponto forte dessa tradição é a geometria. Como podemos observar 

nas imagens abaixo.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Pintura rupestre de um grafismo puro na        tradição Agreste - 

Lajedo de Soledade. Fonte: Autoria própria (2018) 
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A tradição Itacoatiara é a que mais se diferencia das demais, pois ele apresenta rabiscos de 

baixo relevo cuja interpretação não é imediatamente significativa. Popularmente é entendido que sua 

incisão foi feita pelo ato de afiação das ferramentas de habitantes pré-históricos e assim formaram 

uns “painéis de riscos”. Esta arte rupestre acaba sendo interessante por criar fendas em rochas que 

são duríssimas usando instrumentos rudimentares e por parte mais frágeis que a própria rocha 

(AGUIAR, 1982). A imagem abaixo representa uma arte rupestre relacionada à tradição Itacoatiara.  

. 

 
 

Figura 8: Inscrição rupestre que ilustra a tradição Itacoatiara: Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Figura 7: Pintura rupestre que ilustra um grafismo de composição na tradição Agreste 

- Lajedo de Soledade. Fonte: Autoria própria (2018). 
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Outra tradição vista no Lajedo de Soledade é a tradição Nordeste. Ela caracteriza-se pela quantidade 

equilibrada entre os dois tipos de representação: os grafismos de composição e o grafismo puro, os 

quais denotam movimento (AGUIAR, 1982, apud SANTOS, 2019).  

 

 
Figura 9: Pintura rupestre que ilustra a tradição Nordeste. Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Para que o Lajedo de Soledade pudesse ter esse reconhecimento e ser preservado, foi preciso 

iniciar uma luta para a conservação e preservação desse bem patrimonial.  Decorrente disso na década 

de 1990 foi fundada a Associação Amigos do Lajedo da Soledade - AALS, formada por pessoas 

pertencentes à comunidade de Soledade.  

No Rio de Janeiro em 1992, foi elaborado um projeto para mostrar o Lajedo de Soledade, pela 

PETROBRAS, na ocasião de um evento para discutir assuntos ambientais. A partir daí a AALS, 

transformou-se em Fundação Amigos do Lajedo de Soledade - FALS, que tem como objetivo cuidar 

da herança histórica do Lajedo de Soledade. Antes da existência da FALS e do patrocínio da 

PETROBRAS para as pesquisas arqueológicas, uma das principais fontes de renda do município era 

justamente a transformação do calcário do Lajedo em cal. Segundo Maia (2003, p. 55): 

A FALS tornou-se uma referência de proteção ambiental e uma 

entidade com personalidade própria, credibilidade, preocupação com as 

questões sociais, e dentro da comunidade de Soledade as pessoas que 

faziam parte do quadro da nossa Fundação passaram a ser vistas como 

privilegiadas; essa credibilidade é muito atrativa, e permite que 

adolescentes da comunidade desejem fazer parte do nosso grupo, o que 

aumenta nossa responsabilidade na preservação da ética e da moral.  

 

A luta pela preservação do Lajedo de Soledade se deu com o intuito de realizar um trabalho 

coletivo para incentivar a conscientização da população a manter o Lajedo conservado. Nesse período 
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a PETROBRAS se dispôs a colaborar para o projeto, financeiramente. Com o financiamento da 

PETROBRAS, foi construído o museu, as cercas de proteção, possibilitando a realização da 

delimitação das áreas de preservação. Iniciaram também a formação social, com formações de guias 

mirins para que os mesmos fossem fazer a divulgação nas escolas da comunidade.  

No ano de 1994, obtiveram mais uma conquista, a construção da praça do museu, com 

iluminação, arborização, proporcionando uma área mais agradável para visitantes. No ano de 1996 a 

FALS não tinha mais recursos disponíveis para suas atividades. Com a necessidade de buscar uma 

alternativa para conseguir ajuda para manter a beleza da paisagem física do Lajedo, e manter o 

projeto. Foi constatado novamente a PETROBRAS, que se dispôs a manter sua permanência na 

parceria. No final do ano subsequente a PETROBRAS não iria mais patrocinar, mas logo no ano 

seguinte passou a ter novamente o interesse pelo Lajedo, reafirmando assim o convênio com a FALS. 

No fim do ano de 1999, a presidente da FALS, Maria Auxiliadora (Dodora), elaborou 

juntamente com a PETROBRAS um projeto no qual visava a tender as principais necessidades da 

comunidade e das áreas preservadas, como: a estrada que liga a Soledade até a BR-405, 

informatização do Museu, mais passarelas nas áreas preservadas e treinamento de guias. De acordo 

com a Ata da fundação Amigos de Soledade-FALS (1999-2015):  

 

Nesse mesmo ano a fundação foi comtemplada com uma grande 

conquista, o Prêmio Ambiental Vom Martius de Humanidade tendo 

como objetivo, reconhecer projeto de todo o País que promovam o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural, alinhado ao conceito de 

sustentabilidade. 

 

Em 2002 a FALS envia um projeto para o Ministério da Educação reivindicando uma 

biblioteca para a comunidade onde a população possa ter acesso a novos conhecimentos através de 

livros, indispensável na formação educacional de cada indivíduo. Nesse mesmo ano, a PETROBRAS 

construiu o Centro de Atividade do Lajedo- CAL, que tem como objetivo ofertar cursos e oficinas de 

capacitação para os moradores. No ano seguinte, de acordo com os registros da Ata, a FALS foi 

premiada pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) no pelo trabalho 

desenvolvido pela fundação. Segundo Maia (2003, p.48): 

A FALS começou a participar de todas as feiras e encontros de interesse 

turístico. O reconhecimento também chegava com o prêmio Ambiental 

Von Martius da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, na 

categoria humanidade, no ano de 2000; depois a premiação do Top 

Social Nordeste, em Recife e o Top Social Brasil, no Memorial da 

América Latina, em São Paulo, onde estive com Augusto Franklin e o 

Dr. Fernando Ricardo recebendo a premiação através da ADVB 
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(Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil). Depois o 

prêmio Super Ecologia da Editora Abril, em São Paulo. 

 

Podemos observar que a fundação tem desenvolveu um papel bem participativo e que 

conseguiu conquistar vários prêmios como citado acima. É importante destacar que essa participação 

ativa da FALS em diferentes espaços se torna de suma importância para dar visibilidade ao Sítio 

Arqueológico Lajedo de Soledade.  

 

 

Figura 10: Centro de Atividade do Lajedo-CAL. Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Em 2011, a FALS sempre em busca de novas parcerias para fortalecer 

a fundação e consequentemente a população local, para a divulgação 

para todo o estado das suas atividades e de seus trabalhos, conseguiu 

com a SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) uma parceria para a exposição de trabalhos artesanais em 

seus estandes. Com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural) que ofertou cursos de qualificação profissionalizantes para a 

comunidade. (ATA da FALS). 

 

A partir do ano de 2012 eles elaboraram projetos voltados à restauração do museu, das cercas 

de proteção à área preservada, com parcerias com o Instinto Federal do Rio Grande do Norte- IFRN 

e com o deputado estadual Kelpes Lima. Neste mesmo ano a FALS iniciou a luta junto ao Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN, para o tombamento do sitio arqueológico do 

Lajedo da Soledade.  

Em 2013 foi apresentado o projeto completo, onde foram comtemplados o Museu, as Oficinas 

e o Centro CAL. Esse projeto foi entregue a PETROBRAS. Em 2014 foi ampliado e completado boa 
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parte do projeto, sendo reestruturado o Museu, a estrada que dá acesso ao Lajedo e os painéis. No ano 

vigente continua a luta para concluir o que falta do Projeto PETROBRAS/FALS/IFRN/FUNCERN. 

Recentemente, no ano de 2017, a FALS entrou em convenio com a Prefeitura de Apodi. 

Apresentou um projeto, que buscava melhoria na infraestrutura do museu e no Lajedo. Esse apoio da 

Prefeitura resultou numa reforma do museu e nos espaços de visitação do Lajedo.  

Para conseguir a preservação do Lajedo, tem sido necessário apesar de muito esforço dos 

envolvidos e a intervenções sobre a educação patrimonial, mantendo esse patrimônio preservado e 

servindo como bases de muitas outras conquistas tanto para área científica, quando para a comunidade 

em geral. O Lajedo de Soledade tem se mostrado um atrativo turístico considerável, acolhendo 

turistas ao longo de todo o ano, mais especificamente referente ao turismo pedagógico. Em relação 

aos incentivos que partem do poder público, é preciso de mais atenção. O Lajedo da Soledade está 

protegido e preservado por instituição privada, a Fundação dos Amigos do Lajedo da Soledade, e 

cumprindo sua função social de referência cultural (SPENCER, 2010). 

 

3.2 SUJEITOS E INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Nesta pesquisa foram realizadas entrevistas com 4 (quatro) moradores da comunidade de 

soledade/Apodi-RN, sendo todos declarados do gênero masculino. Dois dos entrevistados trabalham 

como Guias do Lajedo, com idade de 30 anos e 35 anos; demais entrevistados são moradores da 

comunidade antes do Lajedo torna-se um espaço de reconhecimento e preservado. Esses moradores 

tem a idade de 80 anos e 83 anos.  

A escolha dos sujeitos da pesquisa se deu a partir da disponibilidade dos moradores.  Essa 

entrevista tinha como intuito entendermos se o Lajedo de Soledade é considerado pela comunidade 

como um espaço de memória e de elaboração de pertença e reconhecimento. 

3.3 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

O presente estudo caracteriza-se em algumas etapas fundamentais para a construção dos dados 

da pesquisa, onde foram usados procedimentos de caráter sócio antropológico como a prática 

etnográfica, técnicas de entrevista e roteiros de observação. 

Para a execução desta pesquisa foi utilizados diversas fontes para servir como embasamento 

da temática proposta. Inicialmente, como etapa da pesquisa foi realizado um levantamento 

bibliográfico no qual foram reunidos os trabalhos sobre o tema do patrimônio rural, pesquisas em 
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livros, como no acervo da biblioteca Orlando Teixeira da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

– UFERSA/Mossoró, Biblioteca Municipal de Apodi/RN, em artigos científicos, em dissertações, 

entre outros. 

A próxima etapa constituiu de uma entrevista semi-estruturada, com a coleta de dados, com 

os moradores do distrito de Soledade, Apodi-RN. Essa etapa teve a preocupação de demostrar que a 

realidade e o sujeito são elementos indissociável necessitando considerar suas peculiaridades 

individuais ou de seus grupos. 

 

As entrevista semi-estruturadas, na qual o informante tem a possibilidade de 

discorrer sobre suas experiências, a partir do foco principal proposto pelo 

pesquisador; ao mesmo tempo em que permite respostas livres e espontâneas do 

informante, valoriza a atuação do entrevistador. As questões elaboradas para a 

entrevista levaram em conta o embasamento teórico da investigação e as informações 

que o pesquisador recolheu sobre o fenômeno social (TRIVINÔS, p.197, apud, 

LIMA; ALMEIDA;CAUDURO,1999.p. 133)  

Nesse caso o método utilizado para a coleta de dados foi à entrevista semi-estruturada 

realizada a partir da elaboração de um roteiro semi-estruturado, no qual trata de algumas perguntas 

previamente pensadas e elaboradas, mas, ao mesmo tempo o entrevistador tem liberdade a partir da 

necessidade de realizar novas perguntas. Vale salientar que para a participação dos sujeitos na 

pesquisa, foi necessário assinar um termo de autorização para garantir ética e segurança na pesquisa.  

Na fase posterior, foi realizada a pesquisa documental de dados secundários sobre o Lajedo 

de Soledade. Estas informações foram buscadas nos institutos locais que abordem a questão do 

patrimônio, além do Museu do Lajedo de Soledade, instituição vinculada ao sítio arqueológico que 

se localiza em sua área de abrangência. A pesquisa foi desenvolvida no sítio arqueológico Lajedo de 

Soledade, uma vez que o subdomínio estudado está relacionado a patrimônio arqueológico e rural. 

A pesquisa de campo constituiu através de visitas in locus, para levantamentos de dados, onde 

foram realizadas observações diretas para ter conhecimento sobre o objeto de estudo. Fez-se 

necessário uma ida à comunidade para conhecer a realidade dos moradores de Soledade e a realização 

das entrevistas.  

Vale ressaltar que essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa-CEP que vem 

sendo aparato e responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas quando trabalhada diretamente com seres humanos. O projeto foi enviado para o Comitê 

de Ética, via Plataforma Brasil, tendo a aprovação e autorização para a realização de seus 

procedimentos.  
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É importante ressaltar que o trabalho de campo foi registrado em diário de campo, juntamente 

com registros fotográficos. Com as entrevistas realizadas, foi necessário à tabulação dos dados, para 

ajudar nas interpretações das respostas, fazendo sempre uma ligação com os objetivos específicos da 

pesquisa.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. VALORIZAÇÃO DO LAJEDO DE SOLEDADE PELA COMUNIDADE 

 

Os resultados obtidos na presente pesquisa são produtos da reunião de informações obtidos a 

partir da realização da pesquisa bibliográfica e do trabalho de campo (realização de entrevistas). A 

pesquisa bibliográfica feita a partir dos conceitos de “patrimônio rural” “identidade” e “Lajedo de 

Soledade” ajudou o entendimento sobre as várias definições de patrimônio e a concepção sobre as 

culturas advindas na comunidade rural em meio a esta conformação contemporânea do campo.  

O conceito de patrimônio permitiu refletir a realidade cultural do meio rural sob a expansão 

da compreensão do seu termo mais tradicional, restrito às estruturas arquitetônicas oriundas do meio 

urbano. A amplitude do que se entende por patrimônio abrangeu elementos “imateriais” e “vivos” 

que se relacionam ao cotidiano das populações campesinas. 

Com a realização das entrevistas com os moradores da comunidade do Lajedo, por sua vez, 

foi possivél compreender os sentidos e a importância do Lajedo para essas pessoas. Na fala dos 

entrevistados fica explícito que o reconhecimento da importância do sítio arqueológico de Soledade 

foi algo tardio e que antes da criação da Associação Amigos do Lajedo de Soledade - AALS e do 

projeto de preservação da Petrobras que resultou na construção do Museu do Lajedo de Soledade, na 

década de 1990, a maioria das pessoas utilizavam este espaço individualmente apenas para exploração 

e lazer.  

Mesmo a população tendo um contato diretamente com as gravuras e inscrições que eram 

representadas nas rochas e cavernas do Lajedo, os entrevistados argumentavam que estas 

manifestações não tinham para eles sentido ou algum significado relevante. Algo possível só a partir 

do trabalho de educação patrimonial realizado a partir da ação do Museu onde foi possível promover 

atividades que tem como objetivo atribuir sentidos para essas imagens e grafias encontradas no 

Lajedo. Como relata os moradores 1 e 2:  

 

Meu primeiro contado começou por curiosidade, os turistas vinham e 

eu queria saber o que era que eles vinham [sis] de interessantes. Só que 

os primeiros contatos não foram com bons olhos porque para mim as 

pinturas rupestres não tinham significados, mas, depois que fui 

aprendendo, fui visitando fui repassando os conhecimentos e 

aprendendo com os visitantes também. Ai se tornou uma coisa mais 

atrativa (MORADOR 1). 

 

Conheço esse lajedo daqui, eu nasci e me criei aqui, eu sempre andava 

muito no Lajedo. A gente via essas coisas que tinha no lajedo, mas pra 
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nós que mora [sic] aqui não tinha novidade, não via nada. Mas o povo 

que vinha de fora achava que era uma coisa muito importante e a gente 

achando que era besteira (...) (MORADOR 2).  

 

Percebemos, através das falas dos entrevistados que esse reconhecimento foi acontecendo de 

maneira gradativa, devido às pessoas da comunidade não conhecerem os significados das 

representações no Lajedo. As pessoas que estavam à frente dessa luta pela valorização e preservação 

ensinaram a partir de uma educação patrimonial, a importância do espaço e seus achados para os 

moradores. Com isso, grande parte da comunidade compreendeu que naquele espaço existia uma 

representatividade de uma história de um determinado grupo social que habitaram nessas terras e que 

os grafismos encontrados eram uma maneira simbólica de representação do cotidiano e de suas 

práticas. 

O aumento de visitantes ao Sítio arqueológico de pessoas vindas de outras cidades, estados e 

até mesmo outros países, também foi um fator essencial no qual pode despertar o interesse da 

comunidade para aquele espaço e para a importância da sua preservação. A convivência com aquele 

lugar, a relação direta e diária com Lajedo levavam as pessoas a ter uma familiarização e ser natural 

conviver com os registros, sem ter uma educação patrimonial ou procedimentos de formação sobre a 

história, não havia valorização. 

Nascer na comunidade onde existe esse riquíssimo bem patrimonial permitiu que os 

moradores adquirissem de outros saberes populares, mas, foi necessária a chegada de visitantes de 

outras localidades para despertar esse sentimento de pertença e de valorização do seu território. O 

olhar de estranhamento de quem vem de fora passou a produzir significados diferentes para aqueles 

desenhos, pode estimular assim a curiosidade de algo que parecia tão natural para os  moradores de 

Soledade. 

 

A minha visão sobre o Lajedo, antes de ter conhecimento sobre a 

importância do local, como sitio arqueologia, eu só via como uma 

pedreira, uma forma de ganhar pão, porque a principal fonte de renda 

da comunidade além da agricultura é a extração do cal. Então a 

extração do cal de uma certa forma é ruim para o lajedo porque destrói 

(MORADOR 3). 

 

Com a participação ativa da população na proteção e salvaguarda de seu patrimônio (Lajedo 

de Soledade) sendo ele de cunho material e imaterial, dependendo dos aspectos observados, podem-

se ampliar as relações que estabelecidas com o patrimônio. Diante desse exposto, o Morador 2, que 

antes não compreendia a importância e via com um olhar de desvalorização, percebeu que: 
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Com a interação com pessoal, a cultura que antepassados queria 

repassar pra gente, é uma cultura riquíssima. Vamos dizer assim: o 

conhecimento que você tem sobre cinco ciências. Você fala da 

paleontologia: a questão dos animais que habitaram aqui; a geologia: 

a questão das rochas; arqueologia, que é a questão das pinturas 

rupestres; a sociologia e a espeleologia que é a questão das cavernas. 

Tudo isso é questão de cultura, questão de informação, questão de 

convivência (MORADOR 2).  

 Ao relacionar a revalorização desse espaço na memória coletiva da comunidade, Candau, 

(2016), traz nas suas reflexões indicações interessantes: 

 

É uma representação, uma forma de metamemória, quer dizer, um 

enunciado que membros de um grupo vão produzir a respeito de uma 

memória supostamente comum a todos os membros desse grupo. [...] é 

um enunciado relativo a uma descrição de um compartilhamento 

hipotético de lembranças. [...] na literatura de valorização do patrimônio 

inúmeros exemplos desses enunciados evocando a “memória coletiva” 

de uma aldeia ou cidade, de uma região, de uma província etc., 

enunciados que geralmente acompanha a valorização de uma identidade 

local” (CANDAU, 2016. P.24-25). 

  

Nesse caso, fazendo ligação com a pesquisa, as informações trazidas pelo Lajedo, estão 

relacionadas a essa memoria que se torna coletiva e é reproduzida por membros não só de grupos 

sociais locais, como também de outras regiões. E com essa memória é que se constroem a identidade 

desses grupos sociais.  

[...] as identidades não se constroem a partir de um conjunto estável e 

objetivamente definíveis de “traços culturais” – vinculações 

primordiais-, mas são produzidas e se modificam no quadro das 

relações, reações e interações sociossitucionais- situações, contexto 

circunstância-, de onde emergem os sentimentos de pertencimento, de 

“visões de mundo” identitárias ou étnicas. Essa emergência é a 

consequência de processos dinâmicos de inclusão e exclusão de 

diferentes atores que colocam em ação estratégias de se designação e 

de atribuição de características identitárias reais ou fictícias, recursos 

simbólicos mobilizados em detrimento de outros provisória ou 

definitivamente descartados (CANDAU, 2016.p.27). 

  

Percebemos que a identidade ela é construída a partir das relações com meio no qual se insere. 

Com a promoção da educação patrimonial realizada na comunidade pode-se averiguar que essa 

relação de pertencimento ela pode existir e ser compartilhada pelos moradores da comunidade.  

A partir de esse olhar, podemos constatar que a Educação patrimonial é considerada como um 

processo pedagógico no qual as pessoas são capazes de aprender sobre os bens patrimoniais: 
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A partir da experiência e do contato direto com as evidências e 

manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos 

e significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as 

crianças e os adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação 

e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor 

usufruto destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos 

conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural. (HORTA et 

all, 1999, p. 6) 

 

Diante dessa percepção na condição de não reconhecimento da importância do lugar, a partir 

das políticas públicas, dos projetos de formação sobre e de estruturação realizados no Lajedo, os 

moradores apontaram modificações que a localidade conseguiu a partir da visitação daquele espaço, 

agora enquanto um patrimônio histórico e natural. 

4.1.1 BENEFÍCIOS E MUDANÇAS NA COMUNIDADE A PARTIR DO LAJEDO 

Com a preservação e valorização do Lajedo de Soledade a partir da educação patrimonial, dos 

momentos de formação para que os moradores da comunidade pudessem fazer parte dessa luta, 

valorizando e entendendo o significado deste bem patrimonial que eles têm em sua localidade, pode-

se perceber que desde o início a comunidade conseguiu algumas benfeitorias que interferiu de forma 

coletiva na vida dos moradores da comunidade de soledade.  

Diante desse contexto, foi questionado aos moradores o que tinha mudado na comunidade e 

quais e se houve alguns benefícios a partir da preservação do Lajedo. E conforme a fala do Morador 

1:  

 

Inúmeras coisas. Por exemplo, esse asfalto que liga a comunidade de 

Soledade para a cidade de Apodi foi feito através do lajedo e o poço 

que abastece água para comunidade foi cavada pela Petrobrás através 

da exploração do Lajedo. São inúmeros os benefícios que trouxe, traz 

e consequentemente vai trazer para a comunidade. Água boa quase 

100% mineral, essa estrada que liga Soledade para Apodi. 

(MORADOR 1). 

 

Eu acho que trouxe muitas coisas, porque nós aqui nós tinha água 

salgada aqui. E hoje a Petrobrás, devido esse lajedo furou o poço e 

doou para comunidade. A gente paga, a comunidade, paga uma taxa 

de 25 real mais e tem água favorável, boa e quase água mineral. É um 

beneficio grande. Esse gae de asfalto que tem lá da ladeira pra cá foi 

devido o lajedo. Foi projeto que butaram pra cá devido o Lajedo.” 

(MORADOR 2). 

 

[...] o asfalto, do contorno até chegar à comunidade, a população 

agradeça a fundação, pois veio através do Lajedo, o projeto. E a água 

da comunidade vinha de outra comunidade, não tinha agua encanada, 
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e a Petrobras através do projeto cavou um Poço para a comunidade, 

então são esses dois os maiores benefícios. (MORADOR 3). 

 

A partir das falas dos três moradores citadas acima, podemos perceber que a partir da 

preservação e com apoio da PETROBRAS, que na época financiava o projeto, a comunidade 

conquistou alguns benefícios para a população de maneira coletiva. Como benefícios de maior 

importância, os quais próprios moradores foram unânimes, foi à construção do asfalto que liga da 

comunidade de Soledade até as margens do município de Apodi, no qual fica a 12 km de distância, e 

outro ponto muito forte e citado por todos é a perfuração de um poço que fornece água de boa 

qualidade. Que antes a comunidade se disponibilizava de água salgada para realizar os diversos tipos 

de consumo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro aspecto mencionado pelo Morador 3 foi: O museu em si que é uma fonte de renda, o 

prédio de artesanato, algumas casas que foram eles que fizeram, então é inúmeros benefícios. O 

mesmo cita mais alguns benefícios que apresentam na comunidade. O museu no qual se tornou um 

ponto turístico da comunidade e com isso também é uma fonte de renda e essas atividades são 

desenvolvidas pelos guias, sendo eles moradores da própria comunidade e juntamente com a 

fabricação dos artesanatos que fazem referencias aos artefatos encontrados no Lajedo, contribuindo 

assim na economia da comunidade.  

 

 (...) O lajedo faz parte de cada morador da comunidade. Porque é uma 

fonte de renda. Tanto para quem trabalha diretamente como os guias, 

Figura 11: Asfalto que liga Soledade de 

Apodi. Fonte: Autoria própria (2019). Figura 12: Poço D'água. Fonte: Autoria própria 

(2019). 
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as pessoas da fundação ou indiretamente que é a questão dos 

comércios. É uma fonte geradora de renda.(MORADOR 3) 

 

Nessa perspectiva, os moradores assinalam o crescimento econômico que a localidade 

alcançou a partir da organização da visitação do Lajedo. O crescimento de atividades associadas ao 

turismo como o artesanato e o comércio local podem ser destacados. Além do que a construção da 

estrada asfaltada que liga a comunidade à sede do município de Apodi, assim como o tratamento da 

água consumida pela localidade, é relacionada pelos entrevistados como “benfeitorias” ocasionadas 

pelas atividades do Lajedo de Soledade. 

4.2. MUSEU DO LAJEDO SE SOLEDADE- MLS: RELAÇÃO DO MUSEU NA COMUNIDADE 

 

O Museu do Lajedo de Soledade- MLS fica localizado na praça principal da Vila do distrito 

de Soledade ao lado do centro da comunidade de Soledade.  Iniciado sua construção em novembro 

de 1992, as obras do prédio do museu foram concluídas em março de 1993. O projeto de museologia 

foi elaborado por Hélio de Oliveira técnico da fundação José Augusto, no qual trouxe muitas ideias 

para serem adicionadas ao museu. Nesse mesmo ano de 1993 foi inaugurado o museu. Este projeto 

prevê ainda o aproveitamento do Lajedo de Soledade como museu a céu aberto, sendo que para isto 

serão necessárias obras de orientação, sinalização e acesso aos visitantes (BAGDOLI, 1994). 

.  
Figura 13: Frente do Museu do Lajedo de Soledade- MLS. Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Atualmente alberga as peças recuperadas no Lajedo. Encontra-se neste espaço a montagem 

também um pequeno museu/biblioteca com livros e peças arqueológicas e paleontológicas doadas 
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pelo geólogo Bagnoli e membros da comunidade, além de pôsteres ecológicos e estantes metálicas 

doados pela PETROBRA: 

 

[...] consiste de pequenas peças e fragmentos de ossos pós-cranianos, 

dentes e fragmentos de dentes de animais de grande, médio e pequeno 

porte. Em alguns casos, o material está muito danificado e a 

identificação do grupo foi feita graças a características bastante 

diagnósticas. As peças, inclusive aquelas pertencentes a animais com 

representação na fauna atual, apresentam coloração marrom em 

decorrência do mineral opaco predominante na área, e algumas formam 

pequenas concreções ferruginosas (PORPINO el tal, 2004. p.351). 

 

O acervo do Museu do Lajedo de Soledade é composto por painéis fotográficos, onde 

apresenta informações sobre os registros encontrado no Lajedo, sobre os principais pioneiros da luta 

para a preservação, e informações sobre as gravuras e pinturas rupestres. Há no Museu maquetes e 

utensílios de pedras usados habitantes que habitavam a região na pré-histórica e abriga alguns fósseis 

da megafauna encontrados no sítio arqueológico nas regiões próximas. 

 

Figura 14: Área interna do Museu-Maquete. Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A infraestrutura do Museu é formada por quatro cômodos, sendo eles a parte das exposições 

dos materiais, uma sala de reuniões, e os banheiros feminino e masculino. O Museu recebe visitação 

a partir da terça-feira a domingo, nos horários das 07h00min às 12h00min do dia, e das 13h00min as 

17h00min da tarde, abertos para todo o público, independendo da faixa etária.  
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Figura 15: Painéis informativos e utensílios. Fonte: Autoria Própria (2018). 

No ano de 2017 o museu passou por uma reforma, que foi resultado de um convênio da FALS 

com a Prefeitura de Apodi, na Gestão do Prefeito Alan Silveira. Esse convênio levou a reforma do 

Museu, onde o mesmo estava um pouco degradado, precisando de reparos em infiltrações e também 

para a climatização. Foi realizada toda uma melhoria na infraestrutura do Museu. Essa reforma 

também foi realizada nas áreas de preservação do Lajedo, onde foram colocadas novas cercas, para 

ter mais segurança daquelas áreas preservadas. Desde a época de preservação e delimitação das áreas, 

não teria havido uma reforma e essas espaços encontravam-se com necessidade e a partir desse 

convênio foi feita toda essa trabalho de revitalização das áreas e do museu.  

O Museu tem um papel muito importante para a comunidade no desenvolvimento de formação 

para que os moradores sejam integrados de forma ativa nas atividades que são realizadas no Museu, 

juntamente com a FALS onde desempenham papeis importante na comunidade, a partir dessa relação 

Lajedo/Museu/Comunidade podemos observar que no Museu encontram-se artesanatos que foram 

confeccionados pelas próprias pessoas da comunidade, estas peças são expostas na loja do Museu, as 

camisetas com as inscrições rupestres e peças em argilas confeccionadas pelos artesãos. 
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Figura 16: Exposição dos artesanatos expostos no Museu. Fonte: Autoria própria (2018). 

 A relação entre museu e sociedade pode ser observada na inserção da população local nas 

atividades desenvolvidas pelo Museu. Por exemplo, se tem na feitura de artesanatos que são 

comercializados no próprio Museu, o estímulo da produção cultural, assim como a geração da 

economia local. O museu nessa configuração pode ser compreendido não só como lugar de exposição 

de artefatos, histórias e memória, mas como agente de incentivo da sustentabilidade cultural, social e 

material. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É muito importante identificar e valorizar um patrimônio histórico e cultural e principalmente 

quando esse bem patrimonial está situado no meio rural. Ainda mais quando tem uma preocupação 

na interação social, cultural, econômica desses territórios rurais do semiárido potiguar, sendo um 

espaço vasto em representatividade de bens histórico e culturais. 

Identificou-se que, para a valorização do Lajedo de Soledade, a educação patrimonial se 

apresenta como alternativa interessante para a apreensão de saberes diferenciados que se estendem 

dos espaços formais de produção de conhecimento aos informais, possibilitando não apenas um 

reconhecimento vazio e artificial desses povos enquanto sujeitos históricos. Mas, uma educação 

patrimonial delimitada nos processos ativos de conhecimento, valorização e apropriação de sua 

cultura,  a fim de que possam construir maneiras de melhorar suas vidas e a relação com o mundo. 

 Observamos também com essa pesquisa que os fluxos de visitantes ao Sítio arqueológico 

vindos de outras cidades, estados e até mesmo países, também foi um fator que despertou o interesse 

da comunidade para aquele espaço e para a importância da sua preservação. Esse fator nos desperta 

para que possamos repensar como a cultura local não é valorizada pela comunidade local, notamos 

que só a partir de um olhar de outras pessoas, iniciou essa valorização, pois antes os moradores não 

tinham conhecimento do que existia naquele espaço e não existia essa preocupação.  

Podemos identificar que o Museu do Lajedo de Soledade realiza ações educativas 

patrimoniais, como formações gerais, cursos de profissionalização de guias e outros, com o intuito de 

atender toda comunidade, principalmente aqueles que se interessam   mais diretamente por esse 

espaço.  

 Tendo essa educação patrimonial ativa pode evidenciar essa valorização por parte dos 

moradores. Com isso, os moradores apontam para o crescimento econômico que a localidade 

alcançou a partir da organização da visitação do Lajedo. O crescimento de atividades associadas ao 

turismo como o artesanato e o comércio local. Além de outros benefícios coletivos que conseguiram 

como a construção da estrada asfaltada que liga a comunidade à sede do município de Apodi-RN, 

assim como o tratamento da água consumida pela localidade. 

Esperamos que este trabalho acadêmico possa contribuir de forma significativa na 

compreensão da produção de identidade quando pensando na comunidade em que um bem histórico 

e cultural está inserido. Foi significativo perceber com as falas dos moradores o quanto eles são 

agradecidos por ter em sua comunidade um patrimônio tão importante para a história e serem 

privilegiados por terem um convívio direto nesse espaço.  
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Ao final da pesquisa ficou evidente que o Lajedo de Soledade é considerado pela comunidade 

como um espaço de memória e na construção de identidade e cultura local. Esta constatação parte da 

valorização do espaço vivido e da experiência cotidiana dos sujeitos na produção da sua memória, 

identidade e história, ressaltaram ainda a importância da consciência patrimonial como 

reconhecimento dos valores culturais e da memória social de determinados grupos sociais. 

Demostrando assim, o papel fundamental da Educação e das Políticas Públicas sobre o patrimônio, 

em especifico o patrimônio rural.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS MORADORES DO MUNICÍPIO DE 

SOLEDADE, APODI-RN. 

 

 

 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Localidade:  

2. Nome?  

3. Idade?                                            4. Sexo?                                 5.  Etnia?  

6. Local onde Nasceu?   

7. Estado civil? 

8. Quanto tempo mora na comunidade?     

PERCEPÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

1. Você conhece o Lajedo de Soledade? Como foi seu primeiro contato?  

 

2. Com que frequência você visita o Lajedo e o Museu de Soledade?  

 

3. Você já levou outras pessoas para conhecerem o Lajedo e o Museu de Soledade? 

 

4. Você acha que o Lajedo e o Museu da Soledade são importantes para comunidade? Por quê?  

 

5. Que benefícios o Lajedo trouxe para a comunidade Soledade? 

 

6. Você acredita no potencial do Lajedo como espaço de cultura? De que forma? 

 

7. As pessoas que reside no centro urbano em Apodi há uma valorização dessas pessoas para com 

o Lajedo? 

 

8. Antes que o lajedo de soledade se preservado para torna-se um patrimônio e na concepção de 

morador, o que ele significava? 
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ANEXOS  

 

 

ANEXO A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos: 

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “O patrimônio rural no contexto 

das novas ruralidades do semiárido nordestino”, coordenada pela Profa. Dra. Gerciane 

Maria da Costa Oliveira, e que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que 

significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido aos seguintes procedimentos 

metodológicos: técnicas de entrevista e roteiros de observação. A responsabilidade de aplicação 

dos procedimentos metodológicos é de Gionara Bruna Alves de Oliveira, discente do curso 

Licenciatura interdisciplinar em Educação do Campo da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido – UFERSA/Campus Central. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: problematizar a abrangência do conceito de 

patrimônio rural no contexto do Semiárido Nordestino, tomando como enfoque o Lajedo de 

Soledade, no município de Apodi, Rio Grande do Norte. E como objetivos específicos: refletir 

sobre o papel do Lajedo de Soledade como espaço de valorização da memória e da cultura local, 

compreender como a comunidade local se relaciona com o Lajedo de Soledade, promover 

atividades que permitam a inserção dos grupos sociais pesquisados nas políticas de legitimação 

e gestão patrimonial e realizar ações pedagógicas voltadas para a educação patrimonial das 

populações catalogadas no projeto. 

A principal contribuição desta pesquisa está na possibilidade de identificarmos o Lajedo 

de Soledade como espaço que constitui de memória para a comunidade, promovendo a 

elaboração de identidades e práticas de reconhecimento, sendo ele um patrimônio rural onde 

pode ser trabalhado vários aspectos (materiais, memórias e outros). A pesquisa se justifica por 

permitir o avanço no estado da arte dos estudos sobre patrimônios culturais das populações do 

Semiárido Nordestino. Considerando os escassos trabalhos sobre o tema do “patrimônio rural”, 

enfoca-se a importância da realização desta pesquisa, no sentido de que ela, juntamente com 

outras investigações, abre caminho para um novo campo de investigação, no contexto brasileiro. 

O risco mínimo que o participante estará exposto diz respeito ao desconforto ao compartilhar 

informações de cunho pessoal ou confidencial. Algum questionamento poderá remontar 

experiências que cause certo constrangimento, neste caso o pesquisador deixará claro que o 

participante não é obrigado de compartilhar informações/dados que lhe gerem desconforto. 

Esses riscos serão minimizados com a garantia do sigilo e do anonimato na publicação dos 

dados da pesquisa 

Quanto aos benefícios, o pesquisador explicará ao participante que não haverá 

benefícios diretos, mas que em termos de produção de conhecimento a investigação é de suma 

importância, dado o campo inaugural de estudos que ela abre e as possíveis implicações sociais 

que poderão ocorrer com base nos resultados, como o desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas para a identificação, valorização e reconhecimento do patrimônio rural no Semiárido 
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Nordestino. 

Os dados da pesquisa ficarão sobre a responsabilidade da orientadora Profa. Gerciane 

Maria da Costa Oliveira. As informações serão armazenadas em pastas e protegidos por senha 

no computador da pesquisadora responsável, pelo tempo de cinco anos, com o intuito de 

salvaguardar a segurança das informações disponibilizadas. 

Após esse período, os dados serão destruídos, tendo em vista que a pesquisa já terá 

sido socializada no meio acadêmico, seguindo os procedimentos necessários para a preservação 

do anonimato dos sujeitos da pesquisa. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora responsável Profa. Dra. 

Gerciane Maria da Costa Oliveira no endereço: Rua Laura Cristina de Morais, nº 510, casa 02, 

Planalto Treze de Maio, CEP: 59631-552 – Mossoró/RN. Tel: (84) 99899-2479. Dúvidas a 

respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP-UERN) - Campus Universitário Central - Centro de Convivência. Rua. Prof. Antônio 

Campos, s/n, Costa e Silva, BR 110, KM 48 – CEP: 59610-090 - Mossoró/RN. Tel: (84) 3312-

7032. E-mail: cep@uern.br. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação 

nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para 

reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente 

de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 

alimentação – sob a responsabilidade da pesquisadora, Profa. Dra. Gerciane Maria da Costa 

Oliveira. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas 

essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

Consentimento Livre: 

 

 

Eu,  , concordo em 

participar da pesquisa “O patrimônio rural no contexto da nova ruralidades do semiárido 

nordestino”. Declaro, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido (a) quanto aos 

objetivos da pesquisa, aos procedimentos metodológicos e aos possíveis riscos que possam advir 

de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a 

pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha 

desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, 

a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados 

referentes à minha identificação. 

mailto:cep@uern.br
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Mossoró,  /  /  . 

 

 

 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

Assinatura do Participante 

 

 

Gionara Bruna Alves de Oliveira (Aluna – Pesquisadora) – Aluna do Curso 

Licenciatura interdisciplinar em Educação do Campo, da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido - UFERSA/Campus Central. Sitio Poço tilon, nº 45, Zona Rural, CEP: 59700-

000 – Apodi/RN. Tel.(84) 9661-4808. E-mail: bruna.praxedes@hotmail.com. 

Profa. Dra. Gerciane Maria da Costa Oliveira (Orientadora da Pesquisa – 

Pesquisadora Responsável) – Professora da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

- UFERSA/Campus Central. Rua Laura Cristina de Morais, nº 510, casa 02, Planalto Treze 
de Maio, CEP: 59631-552 – Mossoró/RN. Tel: (84) 99899-2479. E-mail: 

Gerciane.oliveira@ufersa.edu.br 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - Campus Universitário Central - Centro de 

Convivência. Rua. Prof. Antônio Campos, s/n, Costa e Silva, BR 110, KM 48 – CEP: 

59610-090 - Mossoró/RN. Tel: (84) 3312-7032. E-mail: cep@uern.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bruna.praxedes@hotmail.com
mailto:Gerciane.oliveira@ufersa.edu.br
mailto:cep@uern.br
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ANEXO B- TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE ÁUDIO 

 
 

Eu  depois de conhecer e entender os objetivos, 

procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da 

necessidade da gravação de áudio produzido por mim, especificados no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os 

pesquisadores Gerciane Maria da Costa Oliveira e Gionara Bruna Alves de Oliveira do 

projeto de pesquisa intitulado “O patrimônio rural no contexto das novas ruralidades do 

semiárido nordestino” a realizar captação de áudios que se façam necessários sem 

quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 
Ao mesmo tempo, libero a utilização destes áudios (suas respectivas cópias) para fins 

científicos e de estudos (livros, artigos, monografias, TCC’s, dissertações ou teses, além de 

slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 

obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e 

adolescentes (ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas 

com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 
Mossoró - RN,     de  de 2018 

 

 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 
 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 


