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Prezado (a) Professor (a):

A Itaipu Binacional por meio da Divisão de Educação Ambiental em parceria com o setor de 

Ciência e Educação do Parque Tecnológico Itaipu, desenvolveu um kit com quatro Guias Pedagógicos, 

para que sejam utilizados como material de apoio e base para a visita institucional às instalações da 

Usina e suas Estruturas Educadoras -Ecomuseu e Refúgio Biológico Bela Vista.

O kit é composto pelas seguintes cartilhas:

• Educação para a Sustentabilidade: as experiências pedagógicas dos professores do Oeste do 

Paraná;

• Conhecendo o Território por meio do Ecomuseu de Itaipu;

• Segurança de Barragens: a experiência da Itaipu Binacional;

• Educação para a Conservação da Biodiversidade no Refugio Biológico Bela Vista.

O conteúdo da cartilha “Educação para a Sustentabilidade: as experiências pedagógicas dos 

professores do Oeste do Paraná” apresenta práticas desenvolvidas por professores dos municípios 

da região Oeste do Paraná, os quais são resultados de um processo de formação pedagógica 

realizado em 2019, que buscou sensibilizar os profissionais da educação através de conceitos de 

Desenvolvimento Sustentável e Metodologias Ativas no território.

Na Cartilha “Conhecendo o Território por meio do Ecomuseu de Itaipu” você, professor (a), 

terá a oportunidade de realizar um percurso completo no Ecomuseu, refletindo as possibilidades de 

utilização dos seus espaços, acervos e patrimônios, para a potencialização de processos educativos e 

de integração escola-Ecomuseu.

O material de “Segurança de Barragens: a experiência da Itaipu Binacional” trás informações 

sobre a Usina Hidrelétrica, seu histórico, formação, segurança e monitoramento da barragem, além 

de dados sobre a geração de energia.

Em “Educação para a Conservação da Biodiversidade no Refúgio Biológico Bela Vista” será 

possível conhecer toda a estrutura física e pedagógica que o Refúgio Biológico oferece, que vão além 

de suas trilhas.

Todas as cartilhas trazem sugestões de conteúdos pedagógicos, das mais diversas disciplinas, 

para que você, professor (a), possa estudar com seus alunos, antes, durante e até mesmo depois de 

sua visita à Itaipu, ao Ecomuseu ou ao Refúgio Biológico Bela Vista.

Para informações sobre o agendamento das visitas institucionais, acesse: www.itaipu.gov.br/

turismo/visita-tecnica-institucional.

 Boa leitura!
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INTRODUÇÃO

O Ecomuseu de Itaipu situa sua atuação 

na perspectiva do estudo, da preservação e da 

valorização do meio ambiente, de modo a assegurar 

o desenvolvimento da comunidade em sua dimensão 

sociocultural. Para que isto seja possível, o Ecomuseu 

dispõe de um Núcleo Básico que funciona como 

um centro interpretativo do território de influência 

de Itaipu, de sua comunidade e de seu patrimônio 

natural e cultural. Trata-se de um núcleo que lembra 

um museu tradicional apenas em seu aspecto formal e 

dá a informação ou proposta temporal do território em 

que o museu se alastra, de sua população passada e 

presente e das perspectivas de seu futuro.

Este centro interpretativo, localizado em Foz do 

Iguaçu, recebe um vasto e distinto público, entre eles a 

comunidade escolar. O presente guia pedagógico, agora 

em suas mãos, pretende potencializar estas visitas, 

reforçando e intensificando a relação escola-Ecomuseu 

de Itaipu. Em síntese, este guia pretende se colocar 

como uma ferramenta a serviço da comunidade e se 

propõe a apresentar aos docentes possibilidades de 

utilização das exposições, dos acervos, dos conteúdos 

e das ações do Ecomuseu de Itaipu, de modo a auxiliar 

no desenvolvimento das intervenções educativas e 

culturais antes, durante e após a visitação ao museu 

com seus alunos.

Mas afinal o que é um museu? Consideram-se 

museus, segundo o Estatuto Brasileiro de Museus, 

as instituições sem fins lucrativos que conservam, 

investigam, comunicam, interpretam e expõem, para 

fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 

contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor 

histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer 

outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento. Estas instituições 

colaboram para o desenvolvimento da sociedade 

oferecendo conhecimento, educação e prazer a 

indivíduos de distintas idades e grupos das diferentes 
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esferas do corpo social. Também estimulam a produção 

de conhecimento, ampliam possibilidades com relação 

à construção identitária e o desenvolvimento de uma 

percepção crítica.

Agora que já sabemos o que é um museu, fica 

a seguinte pergunta: o que significa o conceito de 

Ecomuseu? Muitas pessoas associam diretamente a 

um museu de ecologia ou ecológico, porém, não se 

resume a isto. Vejamos! Tudo em nossa volta está em 

constante transformação. Com a museologia não foi 

diferente. No decorrer do século XX, ela passou por 

uma cadeia de transformações teóricas e práticas. 

Georges Henri Rivière1, um dos primeiros a desenvolver 

este conceito, define os ecomuseus como espelhos, 

nos quais as populações locais se veem para descobrir 

sua própria imagem, no qual buscam formas de 

interpretar e explicar seu território, tornando-se também 

um espelho no qual estas populações se mostram para 

os visitantes. Neste espelho, a comunidade se vê, se 

reconhece e se repensa.

Segundo o Sistema Brasileiro 
de Museus: “os museus 
são casas que guardam 
e apresentam sonhos, 

sentimentos, pensamentos 
e intuições, que ganham 

corpo através de imagens, 
cores, sons e formas. Sendo 
os museus pontes, portas e 
janelas que ligam e desligam 

mundos, tempos, culturas 
e pessoas diferentes. Os 
museus são conceitos e 

práticas em metamorfose.”

1RIVIÈRE, Georges Henri. Definición evolutiva del ecomuseo. Museum.
Imágenes del ecomuseo, Paris, UNESCO, v. XXXVII, n. 148, p.182-183, 1985.



O Ecomuseu de Itaipu 
foi idealizado como um 

museu distinto dos museus 
tradicionais e tem como 
base para suas funções 
a sua relação fundante 

com a região (território), 
com o desenvolvimento 
cultural, os elementos 

representativos da natureza 
(patrimônio) e com a 

população da
região (comunidade).

Foi a partir desta mesma proposta conceitual 

ligada à museologia social que foi criado, em 16 de 

outubro de 1987, o Ecomuseu de Itaipu, pensado para 

atuar como um elemento coordenador do processo de 

preservação do tempo que já passou, bem como da 

preservação do tempo presente e da boa acolhida do 

futuro em todo o território de influência de Itaipu.

Em sua origem está o Plano Básico de Conservação 

do Meio Ambiente de Itaipu, que já previa uma série de 

estudos, pesquisas e inventários, além da realização de 

projetos na área de influência do reservatório. Entre as 

propostas, constava a criação de um museu, idealizado 

primeiramente para preservar e expor o material 

arqueológico, botânico, faunístico, geológico, histórico 

e etnográfico coletados na região.

UM ECOMUSEU EM 
ITAIPU?
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2MOUSEION – Centro de Estudos Museológicos.
3Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social.

Assim, em meados de 1985, representantes da 

Mouseion2 e da Fundação Mudes3 sugeriram à Itaipu 

um projeto inovador com relação aos conceitos da 

museologia do período. O projeto apresentava uma 

visão diferente de um museu tradicional e propôs a 

criação de uma instituição que alçasse a coordenação 

de um processo de preservação do meio ambiente, 

integrando-o ao desenvolvimento cultural, econômico, 

social e tecnológico da região. Em outras palavras, 

desenvolveu-se a proposta de um ecomuseu, sendo o 

primeiro do gênero na América Latina. 

A responsável pelo projeto foi a arqueóloga e 

historiadora Fernanda de Camargo Almeida Moro, que 

definiu que o projeto não deveria tratar de um museu 

de ecologia ou ecológico, mas sim de um museu que 

abarcasse não apenas o prédio onde seriam expostas, 

conservadas e estudadas as memórias selecionadas, 

mas que perpassasse pelo espaço e pelo tempo, 

englobando todo território que a Itaipu Binacional 

abrange. 

Nesse sentido, em 1986 o Plano Diretor do 

Ecomuseu de Itaipu definiu que a instituição teria 

como finalidade: assegurar as funções de pesquisa, 

coleta, conservação, interpretação, apresentação e 

explicação da região de desenvolvimento e expansão 

da hidrelétrica, caracterizando esta região como um 

conjunto de elementos naturais e culturais capazes de 

exprimir as relações entre este território, sua natureza, 

o ser humano e sua obra por meio do tempo e do 

espaço.

De acordo com este mesmo documento o 

Ecomuseu de Itaipu é composto de um núcleo central 

básico, que seria o centro de captação e monitoramento 

do sistema, bem como por “antenas”, compostas 

por outros museus, escolas, universidades, refúgios 

biológicos, entre outros, que atuariam como estações 

de observação e apoio das atividades desenvolvidas. 

Entre a elaboração do plano diretor do Ecomuseu 

de Itaipu e os dias atuais, já se passaram mais 30 

anos e com eles muitas práticas e ações de referência 

para o desenvolvimento cultural do território foram 

desenvolvidas. Inicialmente o território de abrangência 

do Ecomuseu se estendia pelos 16 municípios lindeiros 

ao Lago de Itaipu, território este que foi ampliado em 

2003 para 29 municípios que compõem a Bacia 

Hidrográfica Paraná 3, e, mais recentemente, para 54 

municípios da região oeste do Paraná.

Desde sua criação foram desenvolvidas atividades 

como Feiras de Ciências; ações e atividades culturais 

e educacionais territorializadas, como o Verão 90, 

realizado nos balneários formados às margens do 

reservatório; atividades em datas comemorativas; feiras 

de cultura e criatividade; formação de professores; 

formação de multiplicadores em Educação Ambiental; 

constituição, em parceria com outras instituições, do 

Centro de Educação Ambiental do Iguaçu (1993); 

encontros, formações e simpósios, como encontros de 

secretarias de educação dos municípios do reservatório 

(1993), encontro de museus da área do reservatório 

(1994), de educação ambiental (1992), e de cultura 

e patrimônio (2015); formações continuadas; ações 

de difusão cultural, como: Natal no Ecomuseu, 

Carnaval Ecológico, Férias no Ecomuseu, Museu em 

Ação, Correnteza Cultural; Pesquisas e mapeamentos 

culturais, como o projeto “Olho da Terra”, que traçou 

um panorama da produção artística da região; além 

de ações empresariais de educação ambiental como 

o projeto “Vai e Vêm”, que teve foco no gerenciamento 
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de resíduos da empresa, e ainda a educação ambiental 

corporativa, desenvolvida até os dias de hoje.  

Atualmente, o Ecomuseu segue realizando ações 

em todo seu território, principalmente por meio 

da Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3, 

formada em 2008 e composta por representantes dos 

municípios do território. Este trabalho tem o objetivo 

de estabelecer processos cooperativos, formativos e 

de difusão cultural, bem como de fortalecer noções 

e propostas patrimoniais nos municípios. Do mesmo 

modo, o Ecomuseu tem retomado as atividades 

culturais e recreativas voltadas à comunidade, somando 

às suas exposições de longa duração, temporárias 

e itinerantes, ações que tem contado com ampla 

participação comunitária, como o Museu em Ação, 

que recolocou o núcleo básico e o Ecomuseu como 

equipamento cultural de suma importância para a 

vivência coletiva.  

Como vimos às ações e a longa história do 

Ecomuseu de Itaipu, bem como seu território e suas 

comunidades, não cabem no “prédio do museu”. Ela 

se espalha no tempo e no espaço, conecta municípios, 

pessoas, comunidades e participa de forma ativa do 

desenvolvimento cultural de toda região. Com o 

objetivo de realizar um percurso síntese deste processo 

vivo e dinâmico, faremos um recorrido em seu núcleo 

básico, percorrendo este centro interpretativo como 

quem percorre este território formado por diversos 

grupos sociais e diversas representações espaciais 

e temporais, no encontro entre gerações passadas e 

presentes, local de construção permanente de uma 

boa acolhida do futuro. 

É com este objetivo que, através deste guia, 

visitaremos os 1.400 metros quadrados do núcleo 

básico do Ecomuseu de Itaipu, refletindo as 

possibilidades de utilização destes espaços, acervos 

e patrimônios para a potencialização de processos 

educativos e de integração escola-Ecomuseu de Itaipu. 

Estão todos convidados para esta viagem no tempo e 

no espaço que começa agora!
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A visita se inicia no módulo expositivo “O 

território Regional e as técnicas de subsistência”, que 

pretende representar os processos de transformação 

histórica da região como resultado da ação do ser 

humano no tempo e no espaço. Nele a história do 

território é abordada como uma construção coletiva, 

proporcionando ao visitante uma possibilidade de 

reconhecimento de diferentes sujeitos históricos e de 

processos contínuos de mudanças e permanências, 

semelhanças e diferenças, que se desenvolveram e 

se desenvolvem neste espaço geográfico. Pretende-

se também que o visitante/estudante possa refletir 

sobre como os processos naturais e históricos atuam 

na produção e na mudança das paisagens naturais 

e antrópicas do território, tendo em vista a relação 

sociedade-natureza, observando as repercussões no 

ambiente e no modo de vida das pessoas. 

Para tanto, abordam-se através de acervos, 

dioramas e painéis contextualizados, desde as primeiras 

evidências de ocupações humanas no território, 

detectadas por pesquisas arqueológicas, até períodos 

O TERRITÓRIO REGIONAL E AS TÉCNICAS 
DE SUBSISTÊNCIA

avançados de urbanização ocorridos neste espaço 

geográfico. Fazem parte deste módulo representações 

de populações pré-ceramistas, ceramistas, ocupação 

espanhola e portuguesa, presença jesuítica, os sistemas 

de obrages, a colonização moderna e, por fim, os 

processos de urbanização.  Neste sentido, pretende-

se apresentar conteúdos entre os quais seja possível 

reconhecer grupos populacionais que ocuparam e 

ocupam a região, identificando os povos indígenas 

como os primeiros ocupantes deste território.  

Neste ponto, pretende-se ensejar junto aos 

visitantes/estudantes reflexões sobre questões como 

a associação das necessidades humanas ao processo 

de sedentarização e ao surgimento das primeiras 

comunidades/sociedades, identificando aspectos e 

processos específicos dos povos originários antes da 

chegada dos europeus, com destaque para as formas 

de organização social e o desenvolvimento de saberes 

e técnicas, assim como a análise das diferentes formas 

de trabalho e cultura destes povos. Pretende-se também 

ensejar reflexões sobre o processo de colonização 
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destas terras, abordando a ocupação espanhola e 

portuguesa, associando-as à exploração das terras, 

dos recursos locais e as relações de trabalho que se 

estabeleceram neste território. O objetivo é oportunizar 

análises críticas de diferentes interpretações sobre o 

período colonial e suas repercussões na região, como 

conflitos territoriais e fronteiriços, presença jesuítica, 

situação dos povos originários, exploração de erva-mate 

e madeira, entre outras questões.

Este espaço também contribui para interpretação 

de fatores que se relacionam com a diversidade 

social e cultural regional, demonstrando a influência 

dos fluxos econômicos e populacionais na formação 

socioeconômica e territorial da região, ampliando a 

compreensão dos conflitos e das tensões do passado 

e contemporâneas. Pretende-se lançar luz, entre outras 

coisas, sobre as principais políticas migratórias que se 

desenvolveram na região, as características e aspectos 

históricos e culturais dos grupos sociais presentes neste 

espaço geográfico e suas dinâmicas populacionais, 

compreendendo a história das migrações nele 

ocorridas.  

Também é possível estabelecer conexões com 

as espacialidades dos diferentes grupos culturais 

e entender a transformação demográfica como 

resultado de diferentes fatores (econômicos, históricos, 

naturais e políticos), estabelecendo reflexões sobre 

as modificações das paisagens e da natureza 

características de diferentes tipos de sociedade e 

grupos sociais, como por exemplo, os povos indígenas 

originários e quilombolas. Pretende-se com isso 

valorizar o que é próprio em cada uma destes grupos 

sociais e sua contribuição para a formação da cultura 

local e regional, com o objetivo de fortalecer o respeito 

às diferenças. 

As práticas historicamente desenvolvidas na 

agricultura, representadas neste módulo da exposição 

de longa duração, também possibilitam reflexões e 

diálogos sobre as especificidades e a interdependência 

do campo e da cidade, comparando e considerando 

semelhanças e diferenças das características do 

trabalho de cada um, seus fluxos econômicos, de 

informações, de ideias e de pessoas, identificando a 

produção e fluxos de matérias-primas e produtos.

Por fim, a exposição também aborda o 

crescimento das cidades neste território no decorrer do 

tempo e pretende ensejar o reconhecimento e análise 

das características das interações entre a cidade e o 

campo, compreendendo também a interdependência 

que existe entre diferentes cidades (próximas ou 

distantes) e a distribuição da oferta de bens e serviços 

nestes espaços. É possível refletir sobre os alimentos, 

minerais e outros produtos cultivados e extraídos da 

natureza, comparando estas atividades de trabalho 

com atividades características do meio urbano e a inter-

relação das mesmas com as atividades industriais.

Neste módulo expositivo 
é possível refletir sobre 
os diferentes modos de 

vida (hábitos alimentares, 
moradias, aspectos culturais, 

tradições e costumes) 
destes grupos sociais, para 

que se compreendam 
elementos de distintas 

culturas (indígenas, afro-
brasileiras, de outras regiões 
do país, latino-americanas, 

europeias, asiáticas, etc.), com 
especial atenção aos povos e 

comunidades tradicionais desta 
localidade
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Segundo Fernanda Moro, no Plano Diretor do 

Ecomuseu, esta instituição deve atuar como elemento 

coordenador do processo de preservação ativa junto às 

comunidades de seu território. Também prevê que este 

museu deve atuar como um observatório, que analisa 

o seu universo e outras áreas de abrangências, bem 

como um laboratório de pesquisas e implementação, 

gerando, portanto, uma ótica nova em permanente ex-

pansão.  

Trata-se, portanto, de desempenhar uma atuação 

que reconhece e aprofunda as noções territoriais, cultu-

rais, ambientais, técnicas e científicas do território, sem 

esquecer de garantir uma constante interação com ou-

tros espaços, experiências, conhecimentos e práticas, 

que possam ser pesquisadas e implementadas, esti-

mulando e gerando novos saberes e perspectivas em 

desenvolvimento junto às comunidades abrangidas.

O objetivo aqui é gerar reflexões e estimular a 

produção de conhecimento capaz de conscientizar os 

visitantes com relação à dimensão global dos proble-

mas socioambientais que desafiam nossas gerações e 

as futuras, como o degelo das calotas polares, a per-

da da biodiversidade, a disponibilidade de reservas de 

CIÊNCIA NA ESFERA
O Ciência na Esfera é um sistema 

composto por um grande globo de 

policarbonato ou fibra de carbono 

que recebe imagens de quatro 

projetores, sincronizados digitalmente. 

O catálogo de projeções do Ciência 

na Esfera é composto por um 

conjunto de dados da NOAA, NASA, 

universidades, museus, centros de 

ciência e outras organizações. Porém, 

o sistema está conectado ao sistema 

desenvolvido pela NOAA, de modo 

a receber atualizações contínuas de 

suas bases de dados. Os conjuntos 

de dados são divididos nas categorias 

Atmosfera, Oceano, Terra, Astronomia, 

Modelos e Simulações.

água doce, entre outros temas. Também nos colocam 

diversos desafios, como os cuidados com a água, se-

gurança hídrica, cuidados socioambientais, a seguran-

ça alimentar, a pesquisa 

e desenvolvimento em 

energias renováveis, a 

preservação da biodiver-

sidade, entre outros. 

É como afirma a ex-

pressão: “Pensar global-

mente, agir localmente”, 

e é neste sentido que 

se insere, no núcleo 

básico do Ecomuseu, 

o módulo “Ciência na 

Esfera (Science on a 

Sphere®)”. Trata-se de 

uma ferramenta educa-

cional desenvolvida pela 

Agência Americana de 
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Oceanos e Atmosfera (National Oceanic and Atmos-

pheric Administration - NOAA), com o objetivo de 

ilustrar o Planeta Terra e seus diferentes fenômenos 

e processos, como os oceanográficos, atmosféricos, 

geológicos, ecológicos, entre outros.

Esta ferramenta interativa permite uma enorme 

gama de possibilidades como, por exemplo, propi-

ciar ao visitante a sensação de estar observando o 

planeta a partir do espaço, ou ainda observar outros 

planetas, a simulação de um tsunami, entre outras 

possibilidades. É possível também visualizar todos 

os lados da lua e, em questão de segundos, mudar 

a projeção para observar o tráfego aéreo ao redor 

do mundo ou as precipitações e os acontecimentos 

climáticos dos últimos dias, tudo isto possível a partir 

do constante envio de dados atualizados pela NOAA 

ao Ciência na Esfera.

De fato, esta é uma ferramenta com infinitas 

possibilidades pedagógicas. Ao tratar, portanto, des-

tes temas de forma interativa e estimulante, preten-

de-se que os visitantes possam compreender os pro-

cessos da natureza, obtendo noções amplas ligadas 

à preservação e ao desenvolvimento sustentável, 

estimulando ações e práticas socioambientalmente 

comprometidas em âmbito local, com foco no en-

frentamento de questões que afetam e desafiam 

todas as sociedades do planeta.

14



O módulo subsequente da exposição do núcleo 

básico do Ecomuseu de Itaipu trata diretamente da 

construção e operação da Usina Hidrelétrica de Itaipu 

e pretende refletir sobre sua criação como um evento 

marcante na definição histórica, geográfica, social, 

cultural e tecnológica do território, que influencia até 

hoje de forma definitiva a vida cotidiana das diferentes 

comunidades do território.

A construção desta usina hidrelétrica e a 

constituição da Itaipu Binacional, criada com o objetivo 

de operá-la, são abordadas neste módulo pelo viés 

técnico, diplomático, jurídico, empresarial e humano, 

e intenciona proporcionar uma reflexão sobre sua 

historicidade, expressa pela interação entre diferentes 

sujeitos históricos, por divergentes visões e interesses, 

bem como pela complexidade dos processos gerados 

a partir deste empreendimento. 

O objetivo é, também, proporcionar reflexões 

sobre como este processo atuou e atua na produção e 

na mudança das paisagens naturais e antrópicas deste 

território, pelo viés tecnológico, tendo em vista a relação 

A OBRA: TECNOLOGIA PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA

e das montagens e operação eletromecânica. São 

abordados neste espaço os marcos institucionais, o 

regime jurídico, as etapas construtivas, os equipamentos 

e as tecnologias de geração hidroelétrica, sua operação, 

o cotidiano da construção, a formação do reservatório 

e as desapropriações dela decorrentes, além de dados 

operacionais de geração de energia. 

Este módulo apresenta também um painel 

que homenageia os trabalhadores que atuaram na 

construção e operação do empreendimento, que é 

composto por fotografias e depoimentos coletados 

através de um projeto de memória oral realizado em 

parceria com o Museu da Pessoa, com o objetivo de 

valorizar e disseminar a história do trabalhador em 

Itaipu, contada por pessoas comuns que participaram 

deste importante marco.

Complementando as informações, ainda é 

possível visualizar, através de uma maquete de 2,90 

x 2,10m, como era o território antes da formação do 

reservatório (1982), apresentado juntamente com uma 

reprodução da construção da usina que representa o 
sociedade-natureza a 

partir das repercussões 

no ambiente e no modo 

de vida das pessoas.

Pretende-se com 

isto que o visitante possa 

refletir, mediado por 

acervos, informações 

técnicas e históricas, 

conteúdos audiovisuais, 

telas touchscreen, painéis 

contextualizadores e 

maquetes, sobre as 

etapas de negociação 

po l í t i co -d ip lomát ica , 

bem como pelas etapas 

efetivas de construção 

civil do empreendimento 
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grande canteiro de obras da maior usina hidroelétrica já 

construída até aquele momento e ainda hoje a maior 

geradora de energia do mundo. 

Na sequência, duas vitrines apresentam os acervos 

da história da construção de Itaipu em dois momentos: 

os marcos institucionais de Itaipu (Ata do Iguaçu, 

demolição das ensecadeiras em arco que bloqueavam 

o canal de desvio, inauguração da primeira unidade 

geradora, entre outros); apresentação de acervos que 

retratam o cotidiano da construção de Itaipu (capacetes, 

equipamentos, utensílios do refeitório, etc).

Por fim, um cenário retrata de forma realista o 

coração da usina de Itaipu, apresentando uma réplica 

do eixo da turbina em tamanho menor, além de uma 

maquete que representa um corte da barragem de 

Itaipu e possibilita que o visitante visualize desde a 

entrada da água (lago), sua passagem pelos dutos 

forçados e os demais processos de geração de energia, 

até sua saída a jusante da barragem. 

Desta forma é possível utilizar a exposição para 

refletir junto aos visitantes sobre diferentes temas. 

É possível enfocar de forma ampla, por exemplo, o 

processo de transformação de recursos naturais em 

fontes de energia, especificamente à produção de 

energia hidrelétrica, incentivando também que os 

visitantes possam identificar e classificar diferentes 

fontes (renováveis e não renováveis), bem como os 

diferentes tipos de energia utilizados na produção 

industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das 

populações (residências, comunidades ou cidades). 

Também é possível discutir sobre diferentes 

usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, 

hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e 

diferenças, seus impactos socioambientais, e como 

essa energia é transmitida e utilizada. Podem ser 

abordadas as vantagens e desvantagens destas 

diferentes tecnologias, a necessidade de minimizar os 

prejuízos que podem causar, como também podem ser 

analisados os benefícios de cada uma para o planeta, 

analisando especialmente a hidreletricidade.

Finalmente, é possível propor ações coletivas 

para otimizar o uso de energia elétrica, com base 

na seleção de equipamentos segundo critérios de 

sustentabilidade (consumo de energia e eficiência 

energética) e hábitos de consumo responsável e iniciar 

uma análise de como Itaipu tem atuado no decorrer de 

sua história para mitigar seus impactos, ações estas que 

são apresentadas de forma mais detalhada no módulo 

subsequente.
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O objetivo deste espaço é 

demonstrar aos estudantes 

os diferentes programas 

socioambientais que aliam o 

desenvolvimento econômico 

à gestão sustentável de 

recursos naturais e humanos 

desenvolvidos pela Itaipu 

Binacional, em conjunto com 

a sociedade civil, governos, 

instituições públicas e setor 

privado no território de influência 

da usina.

Após uma viagem no tempo e no espaço através 

dos processos históricos de ocupação do território, 

passando por reflexões globais que abordam processos 

ambientais complexos, e até mesmo pelo importante 

marco da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, o 

Ecomuseu segue sua exposição apresentando em seu 

núcleo básico o módulo “A gestão socioambiental: Uso 

qualificado do Patrimônio”. 

Neste espaço expositivo são abordados os 

esforços realizados pela Itaipu Binacional de “gerar 

energia elétrica de qualidade, com responsabilidade 

social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento 

econômico, turístico e tecnológico, sustentável, no Brasil 

e no Paraguai”, expressos em sua missão, que, desde 

2003, foi revista e ampliada, passando a incorporar 

os cuidados socioambientais e o desenvolvimento da 

região entre as funções finalísticas da empresa. 

Para tanto, este espaço apresenta uma maquete de 

piso de aproximadamente 76 m² com a representação 

artística da usina de Itaipu, seu reservatório e do 

território da Bacia Hidrográfica Paraná 3 (BP3), recorte 

A GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL: 
USO QUALIFICADO DO 
PATRIMÔNIO

territorial este, definido 

pela gestão de recursos 

hídricos baseada na 

territorialidade das bacias 

hidrográficas, conceito 

que é apresentado 

através de um painel 

iluminado que também 

compõe este módulo 

expositivo.

Nesta maquete 

de grandes proporções 

é possível identificar 

os municípios que 

compõem este 
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território, as principais comunidades tradicionais, 

principais áreas de preservação ambiental, incluindo 

os Refúgios Biológicos da Itaipu Binacional, o 

Corredor da Biodiversidade, a faixa de proteção do 

reservatório, os balneários e as áreas de lazer, alguns 

dos sítios arqueológicos, além de representações de 

estações de monitoramento da qualidade da água, 

produção de peixes em tanques-rede, entre tantas 

outras representações. Também são apresentados os 

limites nacionais e a fronteira trinacional, formada pelo 

encontro do Rio Iguaçu e o Rio Paraná, que interliga 

Fotografia: Kiko Sierich (2019).



Brasil, Argentina e Paraguai; o Parque Nacional do 

Iguaçu e suas imponentes cataratas; assim como parte 

da bacia hidrográfica da margem direita do reservatório 

de Itaipu, ou seja, território paraguaio.

Do mesmo modo que Itaipu não pode gerar 

energia sem as águas caudalosas do Rio Paraná, 

também não há um Ecomuseu sem um território e 

um conjunto complexo de comunidades a ele ligadas 

através do espaço e do tempo. É por este motivo 

que esta exposição também procura representar as 

comunidades, detentoras e protagonistas do processo 

ativo de preservação do patrimônio realizadas nestas 

localidades de forma integradora. Com este objetivo, 

os visitantes podem acessar oito telas touchscreen, 

podendo navegar pela história de cada município 

da BP3, acessar depoimentos de cidadãos de cada 

localidade e ainda conhecer mais sobre as ações 

socioambientais, de cuidados com a água e de 

proteção de fauna e flora realizadas em cada uma 

destas cidades, numa parceria entre comunidades, 

governos, lideranças e a Itaipu Binacional.

Neste espaço, portanto, podem ser estimuladas e 

trabalhadas diferentes questões acerca de uma grande 

quantidade de conceitos nele apresentados.  É possível, 

por exemplo, estimular junto aos estudantes a utilização 

de mapas, incentivando a interpretação e compreensão 

da importância dos símbolos e legendas para a 

leitura desta representação cartográfica, destacando a 

passagem da realidade concreta do espaço em que se 

vive, para estas representações, identificando objetos e 

lugares de vivência.

Do mesmo modo, também é possível aplicar 

os conhecimentos prévios dos visitantes sobre os 

estados físicos da água para explicar o ciclo hidrológico, 

incentivando o reconhecimento dos principais 

componentes da morfologia das bacias e das redes 

hidrográficas e a sua localização no modelado da 

superfície terrestre e da cobertura vegetal. As suas 

implicações na agricultura, no clima, na geração de 

energia elétrica, no provimento de água potável e no 

equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais), seus 

diferentes usos em situações do cotidiano. O objetivo 

deve ser o de estimular uma reflexão sobre os impactos 

dos usos dos recursos hídricos no cotidiano da cidade 

e do campo e as ações de conservação e preservação 

possíveis. 

Com este objetivo, também é representada, através 

de um zoom na maquete central, uma propriedade 

rural à margem do reservatório, na qual é possível 

tomar contato com as práticas recomendáveis de uso 

e manejo do solo (terraceamento agrícola, controle de 

voçorocas, adequação de estradas), saneamento rural 

(instalação de abastecedouros comunitários, coleta e 

destinação de embalagens de agrotóxicos, incentivo a 

coleta e apropriada destinação de resíduos orgânicos), 

proteção de cursos d’água (construção de cerca para 

isolamento da mata ciliar, plantio de mudas, proteção 
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e recuperação de nascentes), bem como as ações 

de reflorestamento da faixa de proteção e produção 

de peixes em tanques-rede, ambas ligadas aos usos 

múltiplos do reservatório de Itaipu.  

Com este mesmo objetivo, também são 

apresentadas através de uma segunda maquete, de 

forma comparativa, as formas adequadas e inadequadas 

de uso e manejo do solo e suas consequências, na 

qual o visitante pode estabelecer relações entre as 

diferentes práticas de produção e relação com a 

natureza no ambiente rural e suas consequências para 

o meio ambiente.   

Neste sentido, os visitantes/estudantes podem ser 

estimulados a reconhecer a importância do solo e da 

água para a vida na Terra, conhecendo e comparando 

atributos de qualidade ambiental, abordando a 

importância da cobertura vegetal para a manutenção 

do ciclo da água, dos cursos de água, a conservação 

dos solos e da qualidade do ar atmosférico, de modo 

a proporcionar ampla reflexão sobre o impacto das 

ações humanas sobre a natureza do ponto de vista 

socioambiental e os procedimentos de preservação 

destes recursos naturais.

É possível, igualmente, comparar impactos das 

atividades econômicas urbanas e rurais sobre o 

ambiente físico natural, explicar as diferentes formas 

de uso do solo e de apropriação dos recursos hídricos, 

bem como suas vantagens e desvantagens em 

diferentes épocas e lugares, entendendo a influência 

dos aspectos ambientais na produção agropecuária 

brasileira e a importância do saneamento rural na 

qualidade de vida e na preservação do meio ambiente.

Também é possível abordar junto aos visitantes, 

que a produção, circulação e consumo de mercadorias 

são elementos humanos modificadores do espaço 

geográfico e discutir com os mesmos em que medida 

provocam impactos ambientais, assim como influem 

na distribuição de riquezas, em diferentes lugares. 

É possível abordar as características das paisagens 

transformadas pelo trabalho humano a partir, por 

exemplo, do desenvolvimento da agropecuária e do 

processo de industrialização, identificando ambientes 

transformados pela ação humana e estimulando 

que possam refletir sobre ações de degradação 

(desmatamento, queimadas, poluição, extinção de 

espécies, desperdício de água e de outros recursos 

naturais), e suas consequências. 

De modo geral, portanto, este espaço expositivo 

é um espaço privilegiado para desenvolver processos 

reflexivos que proporcionem aos visitantes a 

identificação de problemas ambientais que ocorrem no 

território, mas também que proporcione conhecimento 

e valorização das ações que contribuem para a 

conservação do meio ambiente, reconhecendo 

processos que buscam possibilitar atender às 

necessidades atuais da sociedade, sem comprometer 

o futuro das próximas gerações, como por exemplo: 

consumo consciente, redução do desperdício, 

preservação do patrimônio natural e cultural da cidade 

onde vive, levando a que se perceba a importância 

da separação dos resíduos sólidos, coleta seletiva e 

redução da geração de resíduos, entre outros temas. 

Do mesmo modo, pretende-se divulgar as práticas 

desenvolvidas por Itaipu no território, que contribuem 

para minimizar os problemas ambientais locais, 

bem como o desenvolvimento de tecnologias que 

contribuem para minimizar os problemas ambientais e 

a construção de propostas coletivas para preservação 

do meio ambiente.
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O Espaço Botânico apresenta uma parte do acervo 

vivo do Ecomuseu de Itaipu e foi criado para que os 

visitantes pudessem conhecer e identificar variedades 

de plantas nativas do Bioma Mata Atlântica e da 

Floresta Estacional Semidecidual, características desta 

região. Esta floresta, localizada no norte e oeste do 

estado do Paraná, recebe tal nomenclatura devido a 

característica apresentada por sua vegetação que, em 

função de dois períodos climáticos, como chuvas e 

secas, perde parcialmente suas folhas, regulando seu 

balanço hídrico.

Este espaço também se refere diretamente aos 

inventários florestais realizados pela empresa antes, 

durante e depois da formação de seu reservatório, 

com o objetivo de realizar o levantamento das 

variedades florestais da região, investigar o potencial 

de regeneração natural, encontrar espécies raras e 

não conhecidas pela taxonomia botânica, detectar 

plantas tóxicas, bem como determinar métodos de 

reflorestamento, projetos de viveiros e propor normas 

de manejo florestal. 

ESPAÇO BOTÂNICO

Estas informações foram a base do processo 

de recomposição da mata nativa desenvolvida até 

a atualidade pela Itaipu, que já conta com 45% da 

totalidade da área desapropriada para a implantação da 

hidrelétrica ocupada por matas nativas ou reflorestadas. 

Os demais 55% estão submersos. Estas áreas 

compreendem um conjunto de reservas e refúgios 

biológicos, a faixa de proteção, além de um viveiro 

florestal, que fornece mudas para produtores rurais da 

região com o objetivo de recompor matas ciliares.

Neste espaço é possível também trabalhar 

questões ligadas à educação ambiental e ao ensino 

das ciências, de modo a estimular o entendimento do 

público acerca das diferentes formas com que estas 

florestas  atuam protegendo e regenerando o solo, 

atuando na moderação da temperatura e umidade do 

ar, nos ciclos das águas e na manutenção do equilíbrio 

atmosférico.

Fotografia: Kiko Sierich (2019).
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A Praça da Paz está ligada diretamente ao Espaço 

Botânico e também apresenta exemplares do acervo 

vivo do Ecomuseu de Itaipu. Sua origem remonta a 

um projeto conhecido como “1000 mulheres pela paz 

ao redor do mundo”, que teve origem em 2005, na 

Suíça. Nesta ocasião, a associação “Mulheres pela Paz 

ao Redor do Mundo”, com apoio da Unesco, propôs a 

indicação coletiva de 1000 mulheres envolvidas com 

as lutas contra a violência, a discriminação e a miséria, 

oriundas de 150 países, ao Prêmio Nobel da Paz 

daquele ano.

No Brasil, a iniciativa foi realizada pela Associação 

Mulheres pela Paz, presidida por Clara Charf, e contou 

com a coordenação desta ativista para a mobilização 

e escolha das 52 brasileiras que compuseram esta 

candidatura. Embora não tenham sido premiadas pelo 

Comitê do Prêmio Nobel da Paz daquele ano, esta 

articulação internacional mobilizou amplos campos 

sociais e proporcionou visibilidade para a contribuição 

social das mulheres.

Este projeto contou com a posterior publicação 

PRAÇA DA PAZ

de Gênero da Itaipu Binacional, além da apresentação 

da exposição, contou também com a presença de cinco 

destas representantes oriundas da Argentina, Paraguai 

e Brasil, as quais plantaram árvores neste espaço, hoje 

denominado Praça da Paz, com o intuito de preservar 

a memória desta ação e dos conteúdos aos quais se 

referem. 

Este espaço, portanto, pode ser utilizado para 

abordar diferentes temas, como gênero, direitos 

humanos, educação para a paz, participação social, 

entre outros. Podem ser destacadas também, junto 

aos visitantes, as diversas ações realizadas pela 

Itaipu Binacional com o objetivo de criar uma cultura 

de respeito à diversidade, promoção e respeito à 

dignidade, aos direitos individuais e aos aspectos 

que constituem a diversidade humana no que tange 

ao gênero, religião, cultura, raça, etnia e capacidades 

diferentes. Um dos exemplos está representado pela 

implantação da Política de Equidade de Gênero, 

realizada no ano de 2011, reconhecida como ação 

pioneira no setor elétrico brasileiro.

de um livro intitulado 

“Brasileiras Guerreiras 

da Paz”, que apresenta 

as indicadas deste país, 

e também com uma 

exposição fotográfica, 

que percorreu diferentes 

municípios e instituições, 

entre elas o Ecomuseu 

de Itaipu, que recebeu a 

mostra em 2008. 

Nesta ocasião, o 

Ecomuseu de Itaipu, 

juntamente com o 

Programa de Equidade 

Fotografia: Tarcísio Queiroga (2019).
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A adoção de medidas direcionadas ao meio 

ambiente pautou a ação da Itaipu Binacional desde 

os primeiros atos e documentos elaborados para a 

criação desta usina hidrelétrica. É possível identificar 

esta preocupação até mesmo nos primeiros estudos 

elaborados pela Comissão Mista Técnica Brasileiro-

Paraguaia, em 1973, posteriormente reafirmada pelo 

Plano Básico de Conservação do Meio Ambiente 

(1975) e no Plano Diretor da Área do Reservatório de 

Itaipu (a partir de 1982). 

Estes documentos já elencavam as prováveis 

implicações ao ambiente físico (localização geográfica, 

clima, geomorfologia e geologia da área), biológico 

(biologia terrestre e aquática) e social (aspectos 

socioeconômicos, arqueológicos, históricos e 

epidemiológicos), e definia diretrizes para a proteção e 

valorização do meio ambiente na área do projeto e nas 

regiões afetadas. Entre as principais medidas previstas, 

neste sentido, constava a realização de estudos, 

pesquisas e inventários socioambientais na área do 

projeto, a aplicação de medidas de proteção ambiental, 

ESTUDOS, PESQUISAS 
E INVENTÁRIOS

a elaboração de planos para a utilização da área do 

reservatório, o zoneamento territorial e a definição de 

usos múltiplos do mesmo, entre outras. Para execução 

destas ações, foi criada na estrutura organizacional da 

empresa, a Diretoria de Coordenação, responsável 

até os dias atuais pelos serviços relacionados com a 

Esta exposição visa 
apresentar os estudos 

hídricos, climatológicos, 
arqueológicos, geológicos, 
bem como os inventários 

florestal e faunístico, 
incluindo a ictiofauna 
e a biologia pesqueira, 

temas estes apresentados 
através de acervos, painéis 

contextualizadores e 
informações relevantes aos 
visitantes e ao público em 

geral.

Fotografia: Tarcísio Queiroga (2019).
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preservação das condições socioambientais na área do 

reservatório e na área de influência de Itaipu.

Também é importante destacar que no Plano 

Básico de Conservação do Meio Ambiente já constava 

a necessidade de criação de um museu como uma 

das medidas mitigadoras do impacto decorrente da 

construção de Itaipu, devido à necessidade de garantir 

a preservação e o acesso aos acervos coletados nos 

já citados estudos. A origem do Ecomuseu de Itaipu, 

criado em 1987, bem como grande parte de suas 

coleções, portanto, estão diretamente ligadas a estas 

questões, temas estes que são apresentadas neste 

módulo expositivo.

Inicialmente, neste espaço são apresentados dois 

dioramas, que tem o objetivo de introduzir o tema 

dos estudos socioambientais, representando através 

de um arqueólogo e um geólogo, todas as áreas 

científicas empregadas nestes levantamentos. Reforça-

se assim a importância destes trabalhos técnicos e 

destes profissionais tanto para importantes tomadas 

de decisões relacionadas à construção e operação 

de Itaipu, quanto para um maior entendimento 

e apropriação do território, seus ambientes, sua 

biodiversidade e a história das suas comunidades.

As coleções arqueológicas, históricas, botânicas 

e zoológicas do Ecomuseu de Itaipu, também são 

apresentadas com o objetivo de que, através delas, 

os visitantes/estudantes possam tomar contato com 

algumas das características físico-naturais (rochas, 

relevo, solo, clima, hidrografia, vegetação) do território 

e correlacionar as mesmas à diversidade de ambientes 

e de seres vivos da região, através de um processo de 

produção de conhecimento que possa ensejar uma 

maior compreensão do bioma e dos ecossistemas 

locais, além dos processos humanos ocorridos neste 

território. Pretende-se, com isto, contribuir para que 

os visitantes consigam estabelecer relação entre as 

dimensões territoriais, a localização geográfica e as 

paisagens naturais do território, fortalecendo também 

a compreensão e valorização da biodiversidade como 

fator importante para o equilíbrio do ambiente. 

Também é uma oportunidade de tomar contato 

e analisar, através de um diorama que apresenta 

exemplares de acervos formando uma cadeia alimentar, 

as relações de alimentação em um ecossistema. Esta 

representação expográfica pretende proporcionar o 

desenvolvimento de diversos tipos de possibilidades 

investigativas junto aos visitantes, com o objetivo de 

reconhecer: a importância ambiental deste processo, 

as posições ocupadas pelos seres vivos nessas cadeias, 

o papel do Sol como fonte primária de energia na 

produção de alimentos, estabelecer processos de 

diferenciação de seres autótrofos e heterótrofos, 

compreender o papel dos produtores, consumidores 

e decompositores, descrever e destacar semelhanças 

e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de 

energia entre os componentes vivos e não vivos de um 

ecossistema, entre outras possibilidades. 

Além disso, são apresentados painéis 

contextualizadores acerca dos estudos hídricos, 

climatológicos e inventários florestais e faunísticos, 

destacando a importância dos mesmos e as 

possibilidades que proporcionaram junto às ações 

socioambientais desenvolvidas até a atualidade pela 

Itaipu Binacional.

No escopo dos estudos hídricos, iniciados em 

1977, por exemplo, foram analisados os parâmetros 

físico-químicos, biológicos e bacteriológicos, 

abrangendo, ainda, a poluição química e orgânica, 

eutrofização e presença de metais pesados e agrotóxicos 

organoclorados no Rio Paraná e afluentes. Na fase 

anterior à formação do reservatório, foram coletadas 

cerca de 45 mil informações das condições das águas 

do Rio Paraná. Na fase posterior ao enchimento, tiveram 

continuidade os levantamentos de dados limnológicos, 

principalmente no que tange ao monitoramento de 

sedimentos, batimetria do reservatório, monitoramento 

de macrófitas aquáticas e monitoramento do mexilhão 

dourado. Os estudos especializados em climatologia, 

na região do Projeto, se realizaram pela coleta de 

dados referentes às influências do microclima e suas 

variações. As conclusões às quais se chegou, e hoje 

ainda prementes, dizem respeito ao fato de que não se 

deveriam esperar repercussões climáticas significativas, 

23



em espaços muito superiores ao ocupado pelo lago. 

Estações meteorológicas, situadas em ambas às 

margens do Rio Paraná e operadas por instituições 

oficiais, viabilizam a confiabilidade das análises. 

 O inventário florestal, por outro lado, teve 

o objetivo de realizar um levantamento das variedades 

florestais da região onde seria formado o reservatório 

de Itaipu, identificando na época 103 famílias e 463 

espécies botânicas. As pesquisas também tinham a 

finalidade de investigar o potencial de regeneração 

natural, encontrar espécies raras e não conhecidas 

pela taxonomia botânica, detectar plantas tóxicas, bem 

como determinar métodos de reflorestamento, projetos 

de viveiros e propor normas de manejo florestal. 

Estes levantamentos foram a base do processo de 

recomposição da mata nativa desenvolvida até a 

atualidade pela Itaipu, que hoje já conta com 45% da 

totalidade da área desapropriada para a implantação do 

complexo hidrelétrico, ocupada por matas nativas ou 

reflorestadas destinadas a proteger o lago da Itaipu. Os 

demais 55% estão submersos. Há uma ligação direta 

entre a realização destes estudos e as ações realizadas 

ainda hoje por Itaipu na junto à criação e manutenção 

da faixa de proteção, reservas e refúgios biológicos, 

bem como o apoio aos produtores rurais da região 

na recomposição de matas ciliares. Também pode ser 

abordada a participação de Itaipu em iniciativas como 

a implantação do Corredor Ecológico Santa Maria e a 

formação da Rede do Corredor de Biodiversidade do 

Rio Paraná.

Outro levantamento realizado e também 

representado neste espaço é o inventário faunístico, 

que proporcionou a identificação das preferências de 

habitat e de alimentação, a dinâmica populacional 

da fauna e permitiram também a seleção de áreas 

para a criação dos refúgios biológicos. Também foi 

fundamental para o planejamento e realização da 

operação de salvamento da fauna denominada 

“Mymba-Kuera”, iniciada em 1979, com o objetivo 

de resgatar, favorecer canais de fuga e proteger os 

animais existentes nos locais que seriam inundados 

e que se intensificou, em outubro de 1982, quando 

parte da fauna ficou ilhada ou presa nas copas das 

árvores durante o enchimento do reservatório e foram 

resgatadas e transportadas para o Refúgio Biológico 

Bela Vista.  

Podem ainda ser abordadas as ações referentes à 

biologia pesqueira, desenvolvidas desde 1977, e que 

já identificaram 221 espécies de peixes no rio Paraná 

e afluentes, e os estudos de marcação e recaptura de 

peixes, nos quais 51 mil peixes já receberam implantes 

de marcas externas com numeração individual para 

apurar seus dados de deslocamento e determinar 

suas áreas de vida e suas necessidades em termos de 

habitat. Também pode ser estabelecida a relação direta 

entre estes estudos e a criação do canal da Piracema, 

que consiste em um sistema de 10,3Km de extensão 

que funciona como um corredor ecológico, permitindo 

que os peixes migradores superem os 120 metros de 

desnível médio da barragem de Itaipu e alcancem as 

áreas de reprodução na planície do Alto Rio Paraná e 

Parque Nacional de Ilha Grande.

24



A reserva técnica de um museu é um espaço 
que tem como função primordial a preservação dos 
acervos museológicos que não estão em contextos 
expositivos da instituição, sejam temporários ou de 
longa duração. Embora todos os espaços, áreas e 
funções técnicas de uma instituição museológica 

RESERVA TÉCNICA

tenham como princípios a preservação, lançando 
mão de processos preventivos e cotidianos de 
gestão museológica e conservação, é neste espaço 
que está acondicionada grande parte dos acervos, 
visto que apenas uma pequena porcentagem do 
mesmo fica acessível aos visitantes. 

Embora o Ecomuseu de Itaipu disponha 
de uma reserva técnica projetada, construída 
e equipada para garantir processos ótimos de 
preservação de acervos, este museu ainda 
previu um espaço que pudesse promover uma 
oportunidade de aproximação com parte deste 
acervo, disponibilizando em seu último módulo 
expositivo, denominado Reserva Técnica, vitrines 
nas quais parte das coleções arqueológicas, 
geológicas, biológicas, históricas e etnográficas 
estão disponíveis para visualização. 

Foto: Tarcísio Queiroga (2020).

Fotografia: Itaipu Binacional (2019).
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Este módulo pretende, valorizar e aproximar os 
visitantes dos acervos e coleções desta instituição, 
aliando a função de espaço técnico para guarda, 
acondicionamento, conservação preventiva e 
desenvolvimento de trabalhos técnicos com a 
função do acervo exibido ao público. 

Nestes espaços, os visitantes podem conhecer 
mais e interagir com parte da coleção geológica 
do Ecomuseu de Itaipu, por exemplo, que tem o 
potencial de aproximar os visitantes desta ciência 
focada no estudo da Terra e que busca determinar: 
as características físicas e químicas; a organização 
e estruturas internas e superficiais; os registros 
de vida e, por estudos comparados, a evolução 
histórica dos processos envolvidos na formação 
da Terra ou da região em estudo. Os espécimes 
aqui apresentados, podem ser aproveitados, 
portanto, como uma oportunidade de proporcionar 
ao visitante a possibilidade de ampliação do 
conhecimento sobre o geoambiente, fornecendo 
as bases para a contextualização sociocultural, 
maior entendimento dos materiais geológicos 
como fontes de matéria prima, a importância dessa 
ciência na prevenção e mitigação de problemas 
ambientais, além de sua importância nas decisões 
técnicas da construção da usina de Itaipu.

A coleção arqueológica do Ecomuseu de 
Itaipu, por sua vez, dada sua relevância patrimonial, 
técnica e científica, abarca elementos da longa 
história da ocupação humana nesta região. Este 
acervo foi formado durante o Projeto Arqueológico 
Itaipu, realizado a partir de 1975, no qual foram 
localizados e pesquisados 237 sítios arqueológicos, 
dos quais 89 eram pré-cerâmicos e 148 cerâmicos, 

totalizando 171.449 peças, que, analisadas em 
laboratório, possibilitaram a reconstituição do 
povoamento da área de Itaipu entre 6.000 a.C. e 
cerca de 1.920 d.C.

As coleções biológicas também são 
apresentadas com o intuito de que os visitantes 
possam conhecer um pouco mais sobre as plantas 
e suas características (tamanho, forma, cor, fase da 
vida, local onde se desenvolvem etc.) e os animais 
encontrados em nosso território, sua morfologia, 
fisiologia e ecologia, seus processos de reprodução 
e hereditariedade, bem como conhecer mais sobre 
seus modos de vida, relacionando-os ao ambiente 
em que vivem.

A coleção zoológica é basicamente composta 
de animais encontrados em óbito oriundos 
da região, que passaram por um processo de 
conservação chamado de taxidermia, essa técnica 
preserva as características físicas do animal, sua 
pele, seu tamanho, a fim de que pareça o mais real 
e natural, podendo ser utilizado para exibição ou 
estudos.  

Foto: Tarcísio Queiroga (2019). 
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A coleção etnográfica é composta por 
distintos objetos, no qual alguns foram coletados 
antes da criação do reservatório e outros foram 
doados pela comunidade que habitava a região, 
sendo alguns deles relógios de bolso, chicote, 
estribo, carpideira, semeadeira, entre outros. Essa 
coleção também faz parte do acervo externo, 
como o carroção de alçaprema, a roda d’agua e 
a moenda com cilindros de pedra.

Por fim, a coleção “História do 
Empreendimento” abarca o cotidiano dos 
antigos trabalhadores da Itaipu Binacional na 
época da construção da usina. Nesta coleção, 
podemos observar desde acervos de pequenos 
porte, como capacetes, instrumentos de 
comunicação, jornais internos, troféus, como de 
grandes proporções, como por exemplo o barco 
Quaraí, que faz parte do acervo externo, e foi 
utilizado pela área de segurança de Itaipu, bem 
como na operação Mymba-Kuera, no resgate de 
fauna.  

Outras peças do acervo externo também 
fazem parte desta coleção, como por exemplo a 
pá escavadeira, que foi utilizada para escavação 
durante a construção, e o enorme caminhão 
conhecido como Sansão, o qual participou, assim 
como muitos outros, de atividades que iam desde 
a terraplanagem, até os dias finais da construção 
da usina. Há também o painel do barrageiro que 
é um pedaço de parede dos alojamentos criados 
para abrigar os trabalhadores da época, contendo 
desenhos e frases. Mais algumas representações 
de acervo citadas acima:
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Moenda com cilindros de pedra/ Fotografia: Tarcísio 
Queiroga (2020).

Pá Escavadeira / Fotografia: Tarcísio Queiroga (2020).

Sansão / Fotografia: Tarcísio Queiroga (2020).



Esta tabela é um recurso pedagógico destinado a docentes do ensino fundamental I e 

fundamental II, no qual trazemos resumidamente possibilidades pedagógicas e nexos conceituais 

entre as orientações curriculares e os conteúdos possíveis de serem explorados antes, durante e após 

a visitação ao Ecomuseu de Itaipu.

SÍNTESE DE CONTEÚDOS 
PEDAGÓGICOS
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MATÉRIA

Arte

O QUE PODE SER TRABALHADO?

Com relação ao seu conteúdo, bem como em sua forma, a exposição 
de longa duração do Ecomuseu de Itaipu pode ser utilizada para 
complementar os esforços dos educadores no sentido de 
proporcionar acesso, conhecimento, fruição e análise de práticas e 
produções artísticas e culturais do entorno social, dos povos 
indígenas e de diversos grupos que compõem a realidade do 
território. Já no primeiro módulo expositivo são representados 
diferentes momentos da ocupação do território e, em cada um deles, 
é possível articular as referências de cada um dos contextos 
históricos e sociais às práticas e conhecimentos artísticos a que se 
referem. Neste momento é possível destacar a arte rupestre, a arte 
indígena, em especial a cerâmica guarani, a arte característica das 
missões jesuíticas, entre outras formas estéticas e suas 
transformações no decorrer do tempo. Soma-se a esta abordagem, a 
referência direta à arte produzida pelos trabalhadores barrageiros 
que construíram Itaipu e que são apresentadas em dois momentos 
da exposição. Incialmente por meio da referência ao poeta 
barrageiro, Tio Bahia, e, por �m, o painel “Arte do Barrageiro”, que se 
trata de um fragmento de uma parede original de um dos 
alojamentos construídos para utilização dos trabalhadores no 
interior da usina durante a construção, que contem desenhos em 
gra�te do barrageiro artista paraguaio Rusmildo Pedrozo Alvares. O 
Ecomuseu recebe ainda exposições temporárias de diferentes temas 
e linguagens, entre os quais, exposições de artes, com o objetivo de 
ampliar o universo estético e as oportunidades de valorização da 
produção cultural nacional e local e sua diversidade.
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MATÉRIA

Ciências
da

Natureza

O QUE PODE SER TRABALHADO?

A exposição de longa duração do Ecomuseu de Itaipu pode 
ensejar várias situações de aprendizagem junto aos alunos 
sobre temas voltados às Ciências da Natureza. É possível 
conhecer mais sobre o ecossistema local, a �oresta estacional 
semidecidual, suas comunidades bióticas e sua relação com os 
fatores abióticos que o caracterizam, com foco no 
reconhecimento e interpretação da biodiversidade do território 
regional. Podem ser abordados os recursos naturais e sua 
utilização, principalmente a água, sua disponibilidade, 
distribuição no planeta, seus diferentes usos, o ciclo hidrológico, 
sua importância para o clima, agricultura, equilíbrio dos 
ecossistemas, dentre muitos outros temas. Outro tema possível 
é a utilização dos recursos hídricos para a produção de energia, 
no sentido de interpretar vantagens e desvantagens destes 
processos e a necessidade de minimizar possíveis impactos que 
possam causar. Podem ser abordadas ainda formas sustentáveis 
de utilização deste e de outros recursos naturais e as ações e 
tecnologias que podem ser empregadas para contribuir para a 
conservação do meio ambiente, como uso racional de recursos, 
consumo consciente, reciclagem, compostagem, 
aproveitamento de água da chuva, entre muitas outras. Também 
podem ser abordadas as diversas ações socioambientais e de 
desenvolvimento tecnológico desenvolvidas pela Itaipu 
Binacional para contribuir e fomentar processos de 
desenvolvimento sustentável em todo seu território de 
abrangência. 
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MATÉRIA O QUE PODE SER TRABALHADO?

Os diferentes módulos expositivos do Ecomuseu podem ser 
referência para várias abordagens com relação ao ensino 
religioso, o que pode ser percebido já na primeira parte da visita, 
na qual é possível abordar conteúdos culturais e estéticos das 
representações religiosas em diferentes momentos da 
ocupação do território representados na linha do tempo 
presente no módulo “Território regional e técnicas de 
subsistência”. Nele é possível trabalhar com os alunos questões 
como a espiritualidade dos povos indígenas, a catequização dos 
povos originários pelos jesuítas, a hegemonia cristã e suas 
relações com a ocupação moderna do território, bem como 
pensar questões contemporâneas sobre o desenvolvimento 
religioso da região com a chegada de grupos islâmicos, budistas, 
religiões de matriz africana, entre outras. O educador pode 
aproveitar estes conteúdos de modo a estimular que aprendam 
mais sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, 
sobre as possibilidades de diálogo entre perspectivas religiosas 
e seculares de vida, e que exercitem o respeito à liberdade de 
concepções e o pluralismo de ideias. Também pode ser 
abordada a relação ancestral da natureza e a espiritualidade e 
sua importância atual para o desenvolvimento sustentável. 

Ensino
Religioso
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MATÉRIA

Geogra�a

O QUE PODE SER TRABALHADO?

A visita ao Ecomuseu de Itaipu pode contribuir para que os 
alunos possam explorar as características geoespaciais do 
território e sua relação com o ecossistema local e sua 
biodiversidade. Também pode contribuir para que os estudantes 
ampliem suas noções de identidade, compreendam as relações 
espaciais dos indivíduos e da coletividade, suas relações com as 
paisagens locais, sua memória e costumes. No módulo expositivo 
“O território regional e as técnicas de subsistência”, por exemplo, 
é possível abordar questões relacionadas a diferentes ciclos de 
ocupação do território, o crescimento das cidades no decorrer do 
tempo, as características das interações entre a cidade e o campo, 
as espacialidades de distintos grupos étnicos e culturais, as 
diferentes maneiras que as comunidades transformaram e 
transformam a natureza, considerando a utilização dos recursos 
naturais, bem como os impactos socioambientais provenientes 
dela. No módulo expositivo “Ciência na Esfera”, o docente pode 
trabalhar as mais variadas questões como fenômenos e processos 
oceanográ�cos, atmosféricos, geológicos, ecológicos, 
astronômicos, além de poder interagir com modelos e 
simulações. Desse modo, é possível fortalecer os conhecimentos 
dos estudantes referentes aos fundamentos naturais do planeta, 
bem como as transformações atribuídas pelas atividades 
humanas na dinâmica físico-natural. No módulo “A gestão  
Socioambiental: Uso Quali�cado do Patrimônio” o docente pode 
estimular re�exões sobre o pensamento espacial, além de ter a 
possibilidade de abordar questões sobre a Bacia Hidrográ�ca do 
Paraná 3, o clima da região e suas mudanças, além de estimular a 
leitura cartográ�ca utilizando a maquete de piso presente neste 
espaço.
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MATÉRIA

História

O QUE PODE SER TRABALHADO?

A visita ao Ecomuseu de Itaipu possibilita aos estudantes terem 
contato com conhecimentos históricos referentes ao passado e 
presente das comunidades do território, ampliando e 
aprofundando temas de suma importância também para que 
possam compreender e identi�car-se como sujeitos históricos e 
atuar ativamente na construção e recepção do momento futuro. 
Através de vários estímulos e linguagens os estudantes podem 
indagar, analisar e compreender os signi�cados de diferentes 
objetos, povos, circunstâncias da memória cultural, social, política 
e econômica que compõe a região, assim fomentando e 
fortalecendo o conhecimento histórico. Nesse sentido, o módulo 
expositivo “O território regional e as técnicas de subsistência” 
possibilita ao docente trabalhar fatos históricos e as 
transformações que ocorreram desde as primeiras ocupações 
humanas no território, até a construção e implantação de usina 
de Itaipu. O objetivo aqui traçado nutre o estímulo para re�exão 
sobre os diferentes modos de vida (hábitos, costumes, 
linguagens) dos habitantes do território, bem como sobre 
questões de identidade cultural. Destacam-se ainda as diversas 
ações socioambientais realizadas pela Itaipu Binacional desde os 
primeiros anos de sua criação até a atualidade, bem como as 
ações desenvolvidas por esta empresa com o objetivo de criar 
uma cultura de respeito à diversidade, promoção e respeito à 
dignidade, aos direitos individuais e aos aspectos que constituem 
a diversidade humana no que tange ao gênero, religião, cultura, 
raça, etnia e capacidades diferentes. Nesse sentido, o 
conhecimento de cunho histórico que o Ecomuseu nos 
proporciona contribui para a compreensão dos estudantes 
enquanto seres que constroem seu tempo, sendo esses agentes 
transformadores do mundo.
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MATÉRIA

Língua
Portuguesa

e
Língua

Estrangeira

O QUE PODE SER TRABALHADO?

Os distintos módulos expositivos do Ecomuseu podem 
propiciar aos estudantes experiências de ampliação do 
letramento e envolvimento com a escrita, a oralidade, a 
hipermídia e com outras formas de linguagens 
apresentadas nas exposições. Também possibilita ensejar 
re�exões sobre a diversidade linguística característica do 
território, tanto pela presença guarani, com sua cultura 
essencialmente oral e seu idioma, quanto por sua posição 
junto à fronteira trinacional, Argentina-Brasil-Paraguai, na 
qual o português e o espanhol fazem parte do cotidiano de 
grande parte da população local, o que também acontece 
no interior de Itaipu, visto sua binacionalidade. A poesia e a 
oralidade dos barrageiros também é apresentada na 
exposição e há  ainda a possibilidade de problematizar, 
considerando a atualidade, a proposta linguística da 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que 
além de a�rmar e defender o bilinguismo como eixo desta 
instituição, apresenta uma realidade linguística ainda mais 
complexa, visto que os estudantes trazem seus idiomas de 
origem de seus países, como por exemplo o aimará e o 
quéchua (Bolívia e Peru), o guarani (Paraguai), o crioulo e o 
francês haitiano (Haiti) e o chaná (Uruguai), entre outros. 



34

MATÉRIA O QUE PODE SER TRABALHADO?

A visita ao museu pode contribuir para que os educandos 
desenvolvam observações empíricas acerca do território a 
partir de �guras, esquemas, tabelas, entre outros, isto é, 
também mediada por números. Espera-se assim contribuir 
para que os estudantes possam exercitar habilidades como 
raciocinar, representar, comunicar e argumentar 
matematicamente, bem como, estimular que os alunos 
exercitem suas capacidades para interpretar diferentes 
soluções de problemas empregados no contexto da 
construção e operação de Itaipu a partir dos conhecimentos 
matemáticos. Também é possível aproveitar a visita ao 
Ecomuseu para destacar a Matemática como uma ciência 
humana, fruto das necessidades e preocupações de 
diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e 
como uma ciência viva, que contribui para solucionar 
problemas cientí�cos e tecnológicos. Deste modo é possível 
relacionar os conhecimentos matemáticos com a produção 
de energia elétrica, bem como aos desa�os enfrentados na 
construção da usina ou em demais processos tecnológicos 
desenvolvidos com apoio de Itaipu no território. Nesse 
sentido, o módulo expositivo “A Obra: tecnologia para 
geração de energia” pode ensejar ao docente uma 
oportunidade de realizar observações de aspectos 
quantitativos e qualitativos presentes na construção e 
operação da usina de Itaipu, de modo a investigar, organizar, 
representar e comunicar informações relevantes, para 
interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo 
argumentos sobre a história e realidade do território a partir 
do conhecimento matemático.
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