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RESUMO 

O projeto constitui-se na implementação de um conjunto de ações articuladas com ênfase na 

preservação do patrimônio cultural e da memória histórica. Tem como objetivo geral desenvolver 

ações que promovam a valorização e preservação da cultura e memória coletiva e a produção de 

conhecimentos sobre o município de Ibiassucê. Esse projeto justifica-se porque o Centro Cultural 

contribuirá com a dinamização da cultura local e beneficiará a população de Ibiassucê como um todo. 

Por meio de um cronograma, ações estão sendo realizadas no decorrer dos semestres: aquisição e 

preservação de acervo, visitas guiada ao prédio sede da associação, apoio às ações de teatro, 

catalogação de acervo de fotografias, edição de folhetos informativos sobre Ibiassucê, realização de 

exposições, palestras para estudantes. Visando a sua eficácia, previamente são feitas reuniões de 

planejamento com os agentes envolvidos: UNEB, coordenação do projeto, monitores, instituições de 

ensino do município, associação cultural e membros da sociedade civil. Os resultados evidenciam que 

um contingente da população local, especificamente estudantes, interage com o Centro Cultural a 

partir de alguma das ações realizadas.   

PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Ibiassucê; Memória; Patrimônio Cultural. 

INTRODUÇÃO 

Cada sociedade é formada por um conjunto de fatores e, dentre eles, ganham importância aqueles de 

ordem cultural os quais são transmitidos entre as gerações ao longo do processo histórico. Assim, o 

fazer cotidiano dos grupos sociais dão características aos lugares podendo deixar, ou não, marcas no 

espaço físico. Se constitui no patrimônio cultural, seja material ou imaterial. O patrimônio material 

refere-se aos bens físicos deixados na paisagem; já o imaterial ou intangível compreende as expressões 

de vida, tradições, herança cultural. 

Ao considerarmos que o patrimônio cultural interliga a história e a geografia de uma determinada 

população, passa a ser clara a sua importância como instrumento de cidadania, entendida, conforme 

Paoli (1992, p. 1) como “[...] formação, informação e participação múltiplas na construção da cultura, 

da política, de um espaço e de um tempo coletivos”.  

Outro aporte importante é o conceito de memória, podendo ser individual e/ou coletiva e ancorada no 

tempo e no espaço é indispensável para os estudos das cidades e dos lugares geográficos.  A memória 

individual é aquela guardada por um indivíduo, a vivência e experiência vivida por ele, mas que 

contém aspectos da memória do grupo no qual ele se formou. Já a memória coletiva, conforme Abreu 

(1998, p. 84) “é um conjunto de lembranças construídas socialmente e referenciadas a um conjunto 

que transcende o indivíduo”³, são portanto, memórias compartilhadas 

As ações que estão sendo realizadas nessa atividade extensionista estão pautadas nas definições acima 

e convergem para a preservação da cultura local. Englobam a formação de acervo da história local, o 

entretenimento e lazer cultural, apoio ao grupo de jovens no desenvolvimento de atividades artísticas, 



produção de informativos sobre a memória histórica e geográfica do lugar, realização de palestras para 

os estudantes da rede municipal e estadual de ensino.  

Diante do exposto, da escassez de equipamentos culturais na cidade, e pela demanda existente, 

principalmente entre adolescentes e jovens, este projeto justifica-se porque dinamizará o Centro 

Cultural de Ibiassucê com o oferecimento de ações essenciais a valorização da cultura e 

entretenimento cultural.  

Como objetivo geral, esse projeto busca desenvolver ações que promovam a valorização e preservação 

da cultura e memória coletiva e a produção de conhecimentos sobre o município de Ibiassucê; como 

objetivos específicos, procura: a) preservar, ampliar e divulgar o acervo histórico disponível; b) 

fomentar o debate e a pesquisa sobre o município de Ibiassucê; c) manter em funcionamento o 

Cineclube Cine Mais Sobrado; d) catalogar o acervo de fotografias antigas; e) realizar exposições do 

acervo histórico nas escolas da sede municipal; f) produzir informativos sobre a história e cultura 

local; g) comemorar o centenário da Professora Helena Santos.   

METODOLOGIA 

Todas as ações desse projeto, incluindo aquelas já executadas, as que estão em desenvolvimento e as 

que serão implementadas são pensadas com o foco na valorização da cultura local, mas também nas 

possibilidades de execução em função da escassez de recursos financeiros. O DCH-VI tem sido a 

instituição de apoio de todas as ações. Sendo assim, no momento de sistematização do projeto, a 

variável recurso financeiro tem peso relevante. Definidas as ações, elas são executadas conforme o 

cronograma anual e, para cada ação, são feitas reuniões de planejamento e avaliação processual com 

os atores envolvidos, quais sejam: UNEB, monitora, associação cultural, diretores das escolas 

municipal e estadual e demais membros da sociedade civil, se for o caso. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Algumas ações têm a característica de serem continuadas por isso já foram e continuam sendo 

executadas, tais como a) manutenção do Centro Cultual; b) projeção de filmes no Cineclube Cine Mais 

Sobrado (Fig. 01). Esta ação tem a participação assídua de pelo menos quinze jovens nas sessões de 

cinema realizadas toda quinta-feira, às 19 horas. A escolha do filme é feita em reuniões e sua 

divulgação se dá através das redes sociais; c) visita guiada ao prédio sede do Centro Cultural, por se 

constituir em patrimônio de relevante interesse arquitetônico.  

Outras já estão concluídas, como: a) proteção das fotografias antigas que compõem o acervo, 

perfazendo um total de 280 (duzentas e oitenta fotos); b) exposição de fotografias antigas, composta 

de 70 (setenta) fotos ampliadas na dimensão 20X30 cm, após uma seleção por temas – casais, homens, 

mulheres, festas religiosas, comunidade e paisagem urbana. Esta ação tem grande aceitação, tanto dos 

adultos, quantos dos jovens e é comumente utilizada para a produção de trabalhos escolares; c) 

realização do I e II Reencontro: viver e reviver em Ibiassucê (Fig. 2). Este evento tem o fim de 

promover encontro e reencontro de gerações e, diante da sua aceitação, há um indicativo de que fará 

parte do calendário das festividades de janeiro na cidade; d) aquisição do acervo pessoal da Professora 

Helena Santos (Fig. 03 e 04). Este acervo é de suma importância para a cultura e história local e está 

parcialmente preservado. Foi feita a catalogação inicial e obteve-se um total de 369 livros, 

classificados em: didáticos, romances, religiosos, enciclopédias, poesias, almanaques. Além disso, 

existem 04 (quatro) álbuns de fotografias de grande significado, pois neles foram encontradas fotos de 

paisagens da cidade até então desconhecidas. Algumas fotos estão sem datas e outras são do final dos 

anos 30 e décadas de 40, 50 e 60. A partir dessas fotos, é possível estudar a evolução urbana da cidade, 

o que será feito através de um projeto, a ser executado, cujo título será “Paisagens e memória através 

de fotografias de Ibiassucê-BA”. 

E por fim, as ações que ainda estão em desenvolvimento como a comemoração do centenário da 

professora Helena Santos. Essa ação caracteriza-se pela preservação e divulgação do acervo da 

referida professora, ao mesmo tempo em que reverencia a sua história e memória individual que se 

tornou parte da memória coletiva local, no ano do seu centenário de nascimento.  



Atividades: a) exposição permanente no Centro Cultural de Ibiassucê; b) exposição de fotografias 

(itinerante) nas escolas municipal e estadual; c) Palestras nas escolas municipal e estadual; d) 

distribuição de informativo contendo dados biográficos; e) mesa redonda; e) momento cultural, com 

reencontro de ex-alunas, pesquisadores e membros da comunidade local.  

 

                
Fig. 01 – Sessão de cinema                                                     Fig. 02 – II Reencontro em Ibiassucê – 15/01/2015                    

                 
Fig. 03 – Acervo Helena Santos                                             Fig. 04 – Acervo Helena Santos 

 

CONCLUSÕES 

A implementação desse conjunto de ações, está contribuindo com a valorização e preservação da 

cultura local. A formação de acervo constitui em uma importante base de dados qualitativos para o 

desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. Essas ações só foram possíveis porque a universidade 

pública fomentou a sua realização. Desse modo, ratificamos a importância das atividades de extensão 

dessa instituição como promotora do desenvolvimento cultural, socioeconômico e educacional da 

região na qual está inserida. 
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