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VALORIZAÇÃO DA FORMAÇÃO GEOLÓGICA CALDEIRÕES COMO 

PATRIMÔNIO E ATRATIVO TURÍSTICO DE LAJEDO, PERNAMBUCO 

RESUMO  

O estudo tem por objetivo a valorização da formação geológica denominada 

Caldeirões como patrimônio natural e recurso turístico de Lajedo Pernambuco. Utilizou-se da 

metodologia de pesquisa-ação (Thiollent, 1997), tendo a mídia social Facebook como a 

principal ferramenta de sensibilização, engajamento e interação. Concluiu-se que os 

Caldeirões constituem uma unidade patrimonial, embora, tenha sua área parcelada por 

diferentes propriedades e diferentes formas de uso. A valorização do bem através da demanda 

por sua proteção foi alcançada, por exemplo, do interesse despertado nas 1.567 pessoas que 

curtiram a Causa Caldeirões no Facebook, na mobilização presencial dos artistas populares, 

da comunidade local entre outros presentes nos Caldeirões, no dia 25 de maio de 2013, 

vestindo a “camisa” da “causa” e discutindo possibilidades para sua proteção.   

 

INTRODUÇÃO 

 

Lajedo é um município do estado brasileiro de Pernambuco, distante 191,7 Km da 

capital Recife. De acordo com a divisão geopolítica do estado, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), está inserido na mesorregião agreste e microrregião de 

Garanhuns. A cidade de Lajedo possui importante potencialidade turística em seu patrimônio 

natural, localizado na área central, denominada Caldeirões, responsável pelo surgimento  da 

cidade. O bem representa a “materialização da memória" da construção social da cidade 

(HENNING, 2007, p.100), inserida em uma área de aproximadamente 10 hectares, 

caracteriza-se por extensos lajedos e caldeirões, abriga o encontro das águas dos riachos Doce 

e da Prata, os únicos riachos urbanos da cidade.    

Atualmente a área encontra-se parcelada em propriedades particulares e de domínio público. 

Os diversos usos destes terrenos não privilegiam o ambiente natural, nem os ecossistemas ali 

existentes, ocasionando na sua degradação ambiental. Dissociado da cidade pelo cerceamento 

promovido pelos muros limítrofes das casas, tal realidade impacta em sua paisagem, 

ocasionando a falta de identificação e sentimento de pertencimento por seus residentes, em 

especial a nova geração.    
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OBJETIVOS 

Geral:  valorizar os Caldeirões como atrativo turístico utilizando-se dos princípios do 

turismo sustentável de integração homem meio ambiente. 

Específicos: resgatar os Caldeirões como patrimônio natural da Cidade de Lajedo, 

sensibilizar e integrar a pequena comunidade do entorno acerca da importância desse 

patrimônio e despertar a pequena comunidade do entorno para a potencialidade turística da 

localidade. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa pautou-se pela metodologia de pesquisa-ação (THIOLLENT, 

2007), através da criação da página “Eu curto os Caldeirões”  (Facebook), ferramenta de 

divulgação das belezas, potencialidades e problemas decorrentes do abandono do bem, sendo 

também, um canal de interação entre pesquisadora e interessados pela causa.  

Pesquisa de natureza qualitativa, parte-se do pressuposto de que o conhecimento é 

construído na interação que se estabelece com os sujeitos da pesquisa, cabendo ao 

pesquisador participar, compreender e interpretar essa realidade. Essa proposta metodológica 

visa uma atuação transformadora da comunidade, por meio da intervenção e valorização da 

experiência individual  e coletivas dos lajedenses.  
As formas de engajamento mudam: Não é mais possível convocar 
assembleias gerais como no passado, ninguém comparece. Nos novos 
movimentos sociais o engajamento é menos presencial que no passado e 
mais mediatizado pelas redes informais (sociais) e os contatos visuais 
(THIOLLENT, 2007, p. 125). 

Apoiado em Thiollent (2007), para mobilizar a sociedade lajedense para a valorização 

e preservação dos Caldeirões, foram promovidas discussões virtuais utilizando-se da mídia 

social Facebook como ferramenta de intermediação entre  pesquisadores, formadores de 

opinião, comunidade artística local,  além da a  sociedade lajedense.  

 A pesquisa também fundamenta-se em pesquisa bibliográfica, levantamento 

documental e visitas in loco para motivação da comunidade, que se revelaram momentos 

privilegiados para a realização de entrevistas com moradores da localidade, bem como de 

registros fotográficos.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa se dividiu em suas fases: a primeira fase destinou-se à criação de uma 

Página na rede social Facebook, intitulada: “Eu Curto os Caldeirões”, objetivando a interação 

com internautas através dos registros de seus depoimentos em posts relacionados às temáticas: 

memória, patrimônio, belezas naturais e turismo. Concomitantemente à produção de imagens 

para a página foi elaborado o referencial teórico do estudo.  

Visando o acesso à página “Eu Curto os Caldeirões” organizou-se uma enquete aberta 

destinada à participação dos internautas. A questão motivadora visou avaliar a 

representatividade dos bens culturais e naturais existentes em Lajedo, por meio da 

estimulação dos seguintes registros fotográficos da Igreja e Praça Santo Antonio, Igreja e 

Praça Socorro, Caldeirões. Como se tratava de uma enquete aberta,  os votantes também 

poderiam sugerir opções.  

A segunda fase consistiu de atividades de mobilização da comunidade, composta por: 

1) realização de entrevistas com roteiro semiestruturado, 2) organização e realização de 

encontro denominado “Arte pelos Caldeirões”, o qual teve como base o primeiro módulo 

operacional do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, que é a 

Sensibilização. 

Compreendeu também  questões relativas à defesa e conservação patrimonial com 

instituições como a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Fundação do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE) e Ministério Público de Pernambuco, 

realizadas com alguns lajedenses ou nas referidas instituições.   

Na página foram discutidos os usos futuros, os desejos e as percepções dos lajedenses 

com relação ao bem, ainda neste sentido,  foi privilegiada a  interação com os  moradores da 

Comunidade dos Caldeirões.   

 

RESULTADOS 

 

Com o total de 36.628 mil habitantes Lajedo  categoriza-se como município de 

pequeno porte - nível 21. A ativação da atividade turística nestas localidades se justifica por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  “Classificação	  dos	  municípios	  brasileiros,	  conforme	  	  número	  de	  habitantes-‐	  IBGE.	  Pequeno	  Porte	  2	  -‐população	  
de	  20.001	  a	  50.000	  hab”	  (IBGE,	  2010).	  
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atender às diretrizes para o desenvolvimento do turismo propostos pelo Plano Nacional do 

Turismo (2007, p.15) quando diz que “o brasileiro deve ser o principal beneficiado do 

desenvolvimento do turismo no País. Para isso é necessário aumentar a oferta doméstica e a 

interiorização da atividade turística.” Para tanto, o desenvolvimento do turismo aqui abordado 

baseia-se no objetivo geral do Programa de Regionalização do Turismo o qual “apoia a 

gestão, estruturação e promoção do turismo no País, de forma regionalizada e 

descentralizada” (BRASIL, 2013, p. 24).  

No caso dos pequenos municípios portadores de expressivo atrativo, como Lajedo que 

dispõe de um patrimônio natural significativo, a atividade turística constitui um recurso 

econômico ainda não explorado, como se verá nesse estudo. Esse aspecto é exposto por 

Rodrigues (1997, p.30):   
[...] a concepção de estratégias de desenvolvimento local pelo turismo, 
encontra-se no nível de microrregiões, de pequenos territórios, de cidades 
pequenas e médias ou mesmo de vilas e povoados. A atividade pode 
representar importante meio de combate as mediocridades de condições de 
vida, traduzidas, por exemplo, no êxodo,  na pobreza e nas desigualdades 
sociais locais e regionais.   

Lajedo é dotado de uma formação geológica de expressiva singularidade, à qual pode 

ser atribuída o título de patrimônio natural, segundo a UNESCO:  
Patrimônio natural designa algo com características físicas, biológicas e 
geológicas extraordinárias; habitats de espécies animais ou vegetais em risco 
e áreas de grande valor do ponto de vista científico e estético ou do ponto de 
vista da conservação.   

O patrimônio natural constituído pela formação geológica em Lajedo consiste num importante 

recurso natural turístico, pois segundo Barretto (2003, p. 38): “Os recursos turísticos dividem-se em 

naturais e culturais”. Para Piekarz e Liccardo (2007, p. 5). Neste cenário os recursos geológicos: 

[...] nos seus múltiplos aspectos, contribuem para criação de formas de 
turismo sustentável2 e desperta no público em geral o gosto pela 
compreensão e interpretação da paisagem, sendo sua principal proposta a de 
exploração da paisagem e agregação do conhecimento geocientífico ao 
patrimônio natural.  

 

O cerceamento consiste da exclusão visual de toda extensão geológica do cenário 

urbano de Lajedo. As edificações, foram sendo construídas ao longo das vias limítrofes, como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  “O	  turismo	  sustentável	  pode	  ser	  definido	  como	  a	  atividade	  que	  satisfaz	  as	  necessidades	  dos	  turistas	  
e	  as	  necessidades	  socioeconômicas	  das	  regiões	  receptoras,	  enquanto	  a	  integridade	  cultural,	  a	  
integridade	  dos	  ambientes	  naturais	  e	  a	  diversidade	  biológica	  são	  mantidas	  para	  o	  futuro”	  (OMT,	  
1999).	  
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verdadeiras muralhas de isolamento. A falta de interesse pelo bem é traduzida no 

posicionamento das casas lindeiras: estas dão os fundos para a formação geológica (figura 1).  

   

Figura 1: Avaliação da representatividade dos Caldeirões no cenário urbano de Lajedo 
Fonte: Elaboração própria (2010; 2013) 

A dissociação do Bem com a Cidade decorre da falta de identificação e sentimento de 

pertencimento por seus residentes, tal comportamento é observado nas novas gerações: nunca 

o visitaram. Também foi identificado na seguinte enquete3: “Na sua opinião, o que melhor 

representa a Cidade de Lajedo na atualidade?” Obteve-se 121 participações, destas, apenas 

10%, consideraram os Caldeirões como o bem que melhor representa a Cidade. A maioria 

optou pela Igreja e Praça Santo Antônio (74 ocorrências) ou a Igreja e Praça do Socorro (16 

ocorrências).  A síntese das demais manifestações encontra-se registrada na figura 7.  

Apesar de sua localização e singularidade paisagística, a qual faz de Lajedo uma 

Cidade encravada na rocha, o município não possui sua imagem associada ao bem. O 

cerceamento da área pode ser considerado uma das principais razões dessa dissociação. 

Ressalta-se também que a valorização do patrimônio histórico, no caso a Igreja de 

Santo Antônio e a Igreja do Socorro, constitui padrão já internalizado, em virtude da atuação 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)4  e, mais recentemente, da 

UNESCO (1972) com a lista do patrimônio mundial. A valorização do patrimônio natural, no 

entanto, ainda não se encontra internalizada de forma positiva, dado que é mais recente.     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Enquete aberta, com a possibilidade dos votantes sugerirem novas opções, na Página “Eu Curto os Caldeirões” 
no Facebook, com o objetivo de avaliar a representatividade dos Caldeirões no cenário urbano lajedense.   
4 Destaca-se a ênfase à preservação da arquitetura colonial e, especialmente, a valorização das edificações 
religiosas desde a criação do IPHAN.	  
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PESQUISA-AÇÃO PELA VALORIZAÇÃO DOS CALDEIRÕES: PÁGINA “EU 

CURTO OS CALDEIRÕES”  (FACEBOOK)  

 

A partir da proposta de atuação transformadora da comunidade, por meio de intervenção 

e valorização da experiência individual dos moradores, foi criada no Facebook, uma página 

exclusiva sobre a área, denominada “Eu curto os Caldeirões”. O objetivo central da página foi 

de mobilizar e despertar o sentimento de pertencimento das pessoas com relação ao seu 

próprio patrimônio. Para tanto, foram promovidas discussões sobre a sua importância, 

problemas e potencialidades do bem. Em pauta, questões como representatividade, beleza 

natural, fauna e flora, abandono, usos passados e sugestões para uso futuro, memória, 

impactos como a degradação ambiental,  entre tantos outros assuntos pertinentes.  

               

Gráfico 1: Aspectos demográficos das pessoas que curtiram a página “Eu curto os Caldeirões”  
Fonte: Ilustração elaborada a partir de dados da página “Eu curto os Caldeirões” no Facebook  (2012, 
2013)  
 

A página foi lançada do dia 21 de agosto de 2012, deste então esteve sob análise até o 

dia 30 julho de 2013 (gráfico 1). Neste período obteve 1.567 opções curtir, ou seja, pessoas 

que conheceram a Página e se tornaram fãs, passando a apoiar a “Causa” Caldeirões. De 

acordo com sua demografia o gênero feminino representa a maioria dos fãs (58,7%), enquanto 

o gênero masculino representa 41,2% das pessoas.  O grupo de idade mais popular é o de 18-

24 anos, os quais representam 36,2% do total, seguido pelos grupos 25-34 anos (22,4%), 13-

17 anos (20,3%), e as pessoas com 35 anos ou mais constituem 21,1% do total de fãs da 

Página.  Porém, quando se trata do alcance, ou seja, o número de pessoas que visualizaram as 

publicações postadas, o grupo 25-34 anos apresenta maior representatividade com 32,1%.  
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Já as pessoas que interagem com maior intensidade com a página “Eu curto os 

Caldeirões”, por meios de comentários, curtem as publicações postadas, respondem enquetes, 

entre outras ações.  A análise gráfica demostra que os grupos de 25 a 34 anos e  44 a 55 anos 

são os que mais se engajaram. Estes números, portanto, confirmam que o sentimento de 

pertencimento e envolvimento pelos Caldeirões encontram-se nas pessoas mais velhas, as 

quais provavelmente interagiram com os Caldeirões em tempos passados.  De outro lado, 

observou-se a falta de interação pelo grupo mais popular da página, de 18 a 24 anos, 

evidencia, entre outros fatores, o desenraizamento das novas gerações com relação ao bem. 

Fato este que aponta para  a necessidade de ações que visem a  integração destas pessoas com 

seu o patrimônio.  

Sobre a proveniência das opções curtir as pessoas de Lajedo (73%) são a maioria.  São 

Paulo ocupa o segundo com (6%), seguido por Recife  (4%), demais fãs estão distribuídos  em 

outras localidades, somadas representam 17% do total.  

A semana mais popular da página, ou seja, a que a página foi mais acessada coincidiu 

com a ocorrência do evento “Arte pelos Caldeirões”, realizado no dia 25 de maio de 2013. 

Nesta semana a página ou assunto da página foi visualizada por mais de 48 mil pessoas, 

engajou 382 pessoas com interações diretas, ou seja, pessoas que comentaram ou criaram 

alguma história a partir das publicações existentes. Nesta mesma semana, 31 novas pessoas se 

tornaram fãs da Página, ou seja, conheceram e passaram a apoiar a “Causa” .  

O “desconhecimento” dos lajedenses sobre os valores do bem, endossado pela 

descrença quanto sua possível revitalização, sem dúvida, dificultam o envolvimento e 

sentimento de responsabilidade destas pessoas em relação a proteção e conservação da área. 

Dada esta realidade e baseado no espírito de cidadania fundamentado pelo Art. 225 da 

Constituição Federal (1988) que diz: 

[...] todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

Para estimular esse envolvimento e um possível engajamento, foi organizado um 

encontro cultural intitulado “Arte pelos Caldeirões.” A iniciativa contou, de forma  voluntária, 

com apresentações de artistas populares, tais como músicos, artistas plásticos, poetas, entre 

outros representantes da cultura local. Durante o evento os presentes  deram as mão num 

abraço simbólico representando o desejo de proteção e preservação do bem (figura 7).  
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O Encontro visou celebrar a unidade representada pelo patrimônio natural dos 

Caldeirões, bem comum de Lajedo. Pautado na sensibilização e engajamento popular afim de 

valorizá-lo como potencial recurso passível de ativação como atrativo turístico, equipamento 

de lazer e utilidade pública do município.  

De acordo com o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, a 

sensibilização representa o primeiro módulo operacional para ativação da atividade turística 

em um destino.  Segundo esse Ministério, é condicionante para o sucesso desta ativação:  

[...] nos deixarmos de descobrir nossas próprias cidades, olhá-las com olhar 
curioso do viajante, perceber o que, em nossa região, é diferente e especial. 
[...] neste caso sensibilizar é: oferecer, às pessoas da comunidade ou da 
região, os meios e os procedimentos que as façam perceber novas 
possibilidades e lhes permitam enfrentar as mudanças e as transformações 
necessárias quando se adota uma nova postura frente ao turismo. A 
sensibilização possibilita, a cada participante, conhecer, valorizar e divulgar 
os atrativos naturais e culturais de sua região  (MINISTÉRIO DO 
TURISMO, 2007, p. 13-15).  

As ações de valorização realizadas tanto na página do Facebook quanto in loco, 

buscaram incluir a população local, bem como todos interessados, no processo de 

identificação do patrimônio. Bastos (2004, p.77) reflete sobre a inclusão do morador neste 

processo da seguinte forma: é necessário que o morador identifique no patrimônio a 

“expressão do seu passado ou como bem coletivo que deve ser apropriado.” As experiências 

sociais da comunidade defendidas por Bastos (2004), no caso especifico dos Caldeirões, 

podem ser  referenciadas pela harmoniosa relação mantida pelas  gerações passadas, quando 

os Caldeirões representava a principal fonte de água potável da cidade.   

Com o intuito de integração dos diferentes grupos sociais ao bem recorreu-se à 

distribuição de 100 camisetas (figura 2), contendo as expressões:  “Eu Curto os Caldeirões, 

porque Lajedo nasceu aqui” e “Eu sou dos Caldeirões e curto a sua visita”. Cada 

conjunto foi estampado em 50 camisetas destinas, respectivamente: 1) aos artistas e aos 

integrantes da causa; 2) aos moradores da Comunidade dos Caldeirões, com o objetivo de 

integração dos mesmos com a causa, além de torná-los atores principais e não coadjuvantes 

no processo de identificação, preservação, proteção e sentimento de posse do patrimônio.   
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Figura 2: Camisetas com frases para estimular integração da sociedade com o patrimônio natural  
Fonte: Ilustrações criadas a partir de acervo particular e Grafink Impressão Digital (2010; 2013)      

Para evitar o desenraizamento dos moradores com o seu patrimônio, faz-se 
necessário facilitar o acesso educativo-cultural, estabelecendo processos de 
interpretação dos bens, cuja metodologia envolva a comunidade, de forma 
que os moradores se tornem guardiões de seu próprio passado, além de criar 
uma política de preservação e proteção dos bens evitando atividades que 
comprometam sua conservação (BASTOS, 2004, p. 77-79).    

      

Neste sentido, justifica-se o pensamento de Limón Delgado (1999 apud BASTOS, 

2004, p.77) quando aponta que “a comunidade tem dificuldade em reconhecer seu patrimônio 

cultural [ e natural], mas é ela quem deve indicá-lo. A falta de clareza não deve impossibilitar 

sua identificação, simbologia difícil de ser apropriada coletivamente” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados positivos de sensibilização e mobilização alcançadas pela pesquisa 

acerca da valorização dos Caldeirões se expressam na demanda popular de proteção dos 

Caldeirões, sendo efetivado a partir de uma das fases iniciais proposta pelo Instituto Chico 

Mendes para Conservação do Meio ambiente (ICMBIO, 2013) quando se refere às demandas 

de processos para criação de uma área natural:      
[...] na prática, grande parte das atuais demandas de criação de áreas 
protegidas estão relacionadas ao interesse e manifestação da sociedade civil, 
comunidade científica [...] (ICMBIO, 2013). 

A valorização do bem através da demanda por sua proteção foi alcançada, pelo  

interesse despertado nas 1.567 pessoas que curtiram a Causa Caldeirões no Facebook (num 

período de 10 meses),  na mobilização presencial dos artistas populares, no envolvimento da 

comunidade local e dos demais presentes nos Caldeirões, no dia 25 de maio de 2013, vestindo 

a “camisa” da “causa” e discutindo possibilidades de sua proteção.  No entanto, este resultado 

gerou outra problemática: Como proteger o patrimônio  Caldeirões?  O ICMBio (2013) alerta 
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acerca da necessidade de analisar tecnicamente possíveis  proposta e demandas quanto à 

proteção de áreas naturais:   
Os estudos técnicos são de primordial importância para determinar a escolha 
da categoria e dos limites adequados à proposta para proteção da área. Via 
de regra, são realizados levantamentos e elaborados relatórios com foco no 
meio natural (físico e biótico), socioeconômico, cultural e fundiário, cuja 
profundidade da análise pode diferir em função das particularidades de cada 
proposta.  

Tais estudos são primordiais para delimitar a área de acordo com sua 

representatividade física e  biótica, indicar a melhor forma de proteção e uso  para a área, 

além de determinar, por exemplo, a capacidade de carga para possível atividade 

implementada no local.  
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