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RESUMO  

Criado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia em 2012, o Projeto Educação 

Patrimonial e Artística (EPA) é uma política cultural voltada para a juventude estudantil, que 

visa incentivar o debate e promover as práticas culturais nos campos da história, da arte, do 

patrimônio, da juventude e da democratização desses saberes e dos espaços históricos, com 

vistas à identificação do patrimônio baiano, a preservação da memória cultural e a 

apropriação da história e da cultura. O presente estudo objetivo analisar a aplicação do 

Projeto EPA no CIEAC, na cidade de Feira de Santana-BA, no ano de 2018, buscando 

perceber suas potencialidades e lacunas enquanto projeto de educação patrimonial. Busca-se, 

ainda, entender a relação da Educação Patrimonial com o ensino de História, pontuando a 

importância e necessidade de se trabalhar a Educação Patrimonial na educação básica e 

caracterizar a aplicação do EPA no CIEAC no ano de 2018. Trata-se, portanto, de um estudo 

de caso baseado em revisão bibliográfica, questionário e diário de observação. O texto está 

estruturado ao longo de três (3) partes, de modo que na primeira parte apresentamos a relação 

entre o ensino de história, a história local e a educação patrimonial, caracterizando a 

renovação do ensino de História e o lugar da Educação Patrimonial nela, através do diálogo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998; 2000), Bittencourt (2011), Fonseca (2003), 

Le Goff (2003), Horta (1999), Guia Básico de Educação Patrimonial (2000), Rêgo (2006), 

dentre outros. Na segunda parte, apresentamos o Projeto EPA no CIEAC: sua estrutura, seus 

participantes no ano de 2018 e sua aplicação, dialogando com a Síntese do Projeto EPA 

(2018) e com dados coletados do site, do Projeto Político e Pedagógico do CIEAC, dos 

questionários aplicados junto aos estudantes e alguns professores e dos diários de observação. 

Na terceira e última parte trazemos as potencialidades e lacunas da educação patrimonial no 

CIEAC através do EPA, onde será analisado o projeto de forma crítica/reflexiva, dialogando 

com a proposta de prática pedagógica de Zabala (1998) e com as concepções de educação 

patrimonial e ensino de história já abordadas, apontando sucessos, insucessos e possibilidades 

futuras. Por fim, serão apresentadas algumas considerações.  

Palavras-chave: Educação Patrimonial, saber histórico escolar, ensino de história.  
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A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ATRAVÉS DO PROJETO EPA: UM ESTUDO DE 

CASO NO CIEAC (FEIRA DE SANTANA, 2018)  

  

INTRODUÇÃO   

A Educação Patrimonial, ―entendida como um processo permanente e sistematizado de 

trabalho educacional, centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento 

individual e coletivo dos indivíduos‖ (HORTA, 1999, p. 6,) possibilita aos sujeitos diversas 

oportunidades de reflexão acerca do meio em que estão inseridos.  

Nesta perspectiva, a Educação Patrimonial (EP) permite construir propostas de ensino 

que dialogam diretamente com o campo metodológico do Ensino de História, com ênfase nos 

aspectos das identidades e culturas locais. Com base no contato direto com as evidências e 

manifestações do patrimônio em seus diversos aspectos, sentidos e significados, o aluno/a é 

capaz de propor novas leituras e interpretações do mundo que o cerca. A Educação 

Patrimonial, inserida no ensino de história e partindo do uso da História Local, pode 

contribuir para o desenvolvimento de inúmeras competências, bem como melhorar o 

entendimento sobre a história dos bairros, cidades, estados e dos grupos sociais e culturais de 

onde pertencem, o que facilita no processo de construção e ressignificação do conhecimento 

histórico.  

Assim sendo, uma das formas adotada pelo Centro de Integrado de Educação Assis  

Chateaubriand (CIEAC), para trabalhar com Educação Patrimonial no currículo escolar foi o  

Projeto Educação Patrimonial e Artística (EPA). Projeto este, desenvolvido pela Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) em parceria com escolas estaduais baianas, e com 

objetivo de possibilitar experiências em políticas culturais com a juventude estudantil.  

Considerando que é de extrema importância a investigação acerca de como as escolas 

têm se apropriado, discutido e aplicado a Educação Patrimonial, o presente estudo objetiva 

analisar a aplicação do Projeto EPA no CIEAC, na cidade de Feira de Santana, no ano de 

2018, buscando perceber suas potencialidades e lacunas enquanto projeto de educação 

patrimonial.   

Busca-se, ainda, entender a relação da Educação Patrimonial com o ensino de História, 

pontuando a importância e necessidade de se trabalhar a Educação Patrimonial na educação 
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básica e caracterizar a aplicação do EPA no CIEAC no ano de 2018. Trata-se, portanto, de um 

estudo de caso.  

O estudo de caso trata-se de uma abordagem metodológica de investigação 

especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos 

diversos factores. Yin (1994) afirma que esta abordagem se adapta à investigação 

em educação, quando o investigador é confrontado com situações complexas, de tal 

forma que dificulta a identificação das variáveis consideradas importantes, quando o 

investigador procura respostas para o ―como? ‖ e o ―porquê?‖, quando o 

investigador procura encontrar interacções entre factores relevantes próprios dessa 

entidade, quando o objectivo é descrever ou analisar o fenómeno, a que se acede 

directamente, de uma forma profunda e global, e quando o investigador pretende 

apreender a dinâmica do fenômeno, do programa ou do processo. (ARAÚJO et 

all, 2008, p. 4) [grifos nossos]  

O universo desta pesquisa foi o CIEAC, localizado na Rua Arivaldo de Carvalho, 921, 

bairro Sobradinho, em Feira de Santana, Bahia. Os colaboradores da pesquisa foram os 

alunos do segundo ano do Ensino Médio e os professores da área de ciências humanas 

responsável por cada uma, das seguintes turmas: 2° D matutino, 2° A matutino, 2° A 

espertino, 2° Matutino, 2° C vespertino e 2° B vespertino.  

Tal estudo baseou-se em revisão bibliográfica e em dados coletados através 

questionários e diários de observações no campo de pesquisa, na condição de observador 

participante - posto que participava diretamente das atividades na condição de bolsistas do 

Programa de Iniciação à Docência (PIBID/UEFS). Tais dados foram analisados qualitativa e 

quantitativamente, uma vez que  

Estudos de campo possibilitam a análise estatística de dados, sobretudo, quando se 

valem de questionários ou formulários para coleta de dados. (...). Essa forma de 

abordagem é empregada em vários tipos de pesquisas, inclusive nas descritivas, 

principalmente quando buscam a relação causa-efeito entre os fenômenos e também 

pela facilidade de poder descrever a complexidade de determinada hipótese ou de 

um problema. (PRODANOV & FREITAS, 2013. p. 70)  

O texto está estruturado ao longo de três (3) partes, de modo que na primeira parte 

apresentamos a relação entre o ensino de história, a história local e a educação patrimonial, 

caracterizando a renovação do ensino de História e o lugar da Educação Patrimonial nela 

através do diálogo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998; 2000), Bittencourt 

(2011), Fonseca (2003), Le Goff (2003), Horta (1999), Guia Básico de Educação Patrimonial 

(2000), Rêgo (2006), dentre outros. Na segunda parte, apresentamos o Projeto EPA no 

CIEAC: sua estrutura, seus participantes no ano de 2018 e sua aplicação, dialogando com a 

Síntese do Projeto EPA (2018) e com dados coletados do site, do Projeto Político e 

Pedagógico do CIEAC, dos questionários aplicados junto aos estudantes e alguns professores 
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e dos diários de observação. Na terceira e última parte trazemos as potencialidades e lacunas 

da educação patrimonial no CIEAC através do EPA, onde será analisado o projeto de forma 

crítica/reflexiva, dialogando com a proposta de prática pedagógica de Zabala (1998) e com as 

concepções de educação patrimonial e ensino de história já abordadas, apontando sucessos, 

insucessos e possibilidades futuras. Por fim, serão apresentadas algumas considerações finais.  

1. ENSINO DE HISTÓRIA, HISTÓRIA LOCAL E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL  

Este primeiro momento do texto é fundamentado em três conceitos: Ensino de História, 

História Local e Educação Patrimonial. Apresentamos a trajetória do Ensino de História no 

Brasil, a fim de perceber como a História Local e a Educação Patrimonial aparecem no 

Ensino de História, e como as mesmas podem contribuir no processo de ressignificação das 

identidades dos estudantes no contexto escolar.  

1.1. HISTORICIZANDO O ENSINO DE HISTÓRIA  

Inspirado no Modelo Francês e pautado na formação cultural das elites, a História 

enquanto disciplina escolar surgiu no Brasil a partir do Século XIX, e abarcou parte do 

Período Imperial e início da República. No decorrer de sua trajetória como disciplina escolar, 

o Ensino de História passou por várias transformações, como nos é apresentado em 

documentos históricos, pesquisas acadêmicas e documentos oficiais do governo Brasileiro, tal 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB,1996) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN`s, 1998; 2000).  

Desde o período imperial até os dias atuais, as propostas curriculares vêm passando por 

diversas alterações e têm sido frequentes discussões quanto ao papel social e político que a 

história deve desempenhar na sociedade a partir do ensino, seja nos currículos da educação 

básica ou nos do ensino superior.  

Segundo Circe Bittencourt (2011), após o Brasil se tornar um país independente e 

monárquico, em 1827 com o decreto de criação da Escola Elementar, o ensino passou a 

centrarse na leitura e estudo da constituição do império e na História do Brasil. A disciplina 

passa a aparecer pela primeira vez, imperando o estudo da história nacional e factual, 

marcado pela memorização de datas, fatos e ―heróis‖.  

O ensino de História associava-se a lições de leituras, para que se aprendesse a ler 

utilizando temas que incitasse a imaginação dos meninos e fortificassem o senso 

moral por meio de deveres para com a pátria (BITTENCOURT, 2011, p. 61).  
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Assim, a disciplina História era vista como voltada à educação para religião e para o 

patriotismo, visando fornecer à população, especialmente às elites masculinas a quem a 

educação era ofertada, conhecimentos políticos e formação moral, privilegiando os feitos e 

heróis nacionais, incluindo algumas práticas, como ritos cívicos: festas, desfiles e eventos de 

culto aos símbolos da Pátria. Além disso, era estruturada no catolicismo, religião que 

predominava no período, prevalecendo assim, o ensino religioso, através do qual o Estado 

Brasileiro buscava dar visibilidade e legitimidade à aliança entre Estado e Igreja.  

Entretanto, segundo os PCN‘s (2000), quando a história surge nos currículos escolares 

pela primeira vez, a mesma surge como uma disciplina optativa, articulada com a disciplina 

de geografia, e com predominância do ensino religioso, quando comparado aos conteúdos de 

história cível e nacional.  

A autonomia da disciplina de história, só surge a partir da criação do Colégio Pedro II, 

em 1837, que constrói um currículo que serviu de referência para os demais colégios 

nacionais, inspirado no modelo Francês, priorizando uma história mais universal do que 

nacional, sem excluir a história sagrada.  

No mesmo ano de criação do Colégio Pedro II, foi instituído o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), assumindo um papel importante na produção de trabalhos que 

vieram contribuir de forma positiva para a ampliação do ensino da História Nacional, 

principalmente a partir de meados da década de 1870,  

As narrativas morais sobre a vida dos santos foram substituídas por ações realizadas 

por heróis considerados construtores da nação, especialmente governantes e 

clérigos. No quadro da época, cabia à História Universal dimensionar a nação 

brasileira no mundo ocidental cristão (BRASIL, 1998, p. 20)  

―Com a implantação da República e o processo de industrialização e urbanização 

brasileira, o governo buscou ampliar o seu controle sobre o ensino a partir da criação do 

Ministério da Educação e Saúde Pública‖ (BRASIL, 1998, p. 26). Neste contexto, havia 

preocupação em relação ao lugar que a disciplina de história deveria ocupar no currículo 

escolar, resultante das influências norte-americanas, advindas das propostas do movimento 

Escolanovista, que sugeria a introdução da disciplina Estudos Sociais em substituição às 

disciplinas de História e Geografia.  

Deste modo, com a implementação dos Estudos Sociais enquanto disciplina nos 

currículos escolares brasileiros, o Estado pretendia integrar o indivíduo à sociedade sobre a 
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formação de valores morais, ignorando determinados conhecimentos e fortalecendo o seu 

poder institucional. A concepção da disciplina Estudos Sociais que os Escolanovistas 

defendiam, buscava formar alunos adaptáveis aos valores e padrões sociais, promovendo 

mudanças de comportamentos nos estudantes, porém eliminando o potencial crítico das 

ciências humanas e fortalecendo a erudição das elites.  

Com a democratização pós Estado Novo, no decorrer dos anos 1950 e 1960, tentou-se 

implantar nos currículos escolares brasileiros uma história baseada numa perspectiva 

econômica, fortalecendo discursos de valorização da educação para a formação de mão de 

obra qualificada para o trabalho, em prol de atender às necessidades do mercado urbano e 

industrializado que estava se formando.  

Porém, com a lei nº5692/71, as estruturas de ensino do país foram novamente 

modificadas e o curso primário e o antigo ginásio se tornaram um só curso de 1° grau. Foi 

uma lei promulgada no contexto da ditadura civil-militar, e que atribuiu permanências e 

mudanças nas concepções de educação que vinham esboçando no período. Segundo Selva 

Fonseca:  

Com o golpe militar de 1964, o Estado passa a se preocupar com a necessidade de 

revigorar o ensino de educação cívica pela ótica da doutrina de segurança nacional, 

havendo como contrapartida, a descaracterização e o esvaziamento do ensino de 

História nas escolas. (FONSECA, 2003, p. 21).  

Assim, a história do ensino de história é marcada por tentativas de desmonte da 

disciplina, sobretudo, por se tratar de uma disciplina que impacta a percepção da política por 

parte da população escolarizada. E a década de 1970 não foi diferente, marcada por lutas 

sociais em prol do retorno da História e da Geografia como áreas de conhecimento autônomas 

nos currículos escolares e pela extinção da disciplina de Estudos Sociais e pela desaprovação 

da história tradicional, vista como ―redutora da capacidade do aluno de se sentir parte 

integrante e agente de uma história que desconsiderava sua vivência‖ (BRASIL, 1998, p.29).  

No decorrer dos anos 1990, os Estudos Sociais foram extintos e a História ressurge 

como disciplina autônoma. Por esse motivo, tais anos passam a representar uma grande 

renovação no campo da educação e do ensino de História, marcado pela elaboração da LDB 

(1996) e dos PCN´s (1998; 2000).  
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1.2. RENOVAÇÃO DO ENSINO DE HISTÓRIA  

A renovação do ensino de História em fins do século XX foi motivada pelo momento 

histórico pelo qual o país passava – Redemocratização -, bem como pelas modificações que a 

própria ciência História vinha passando, ampliando temas, fontes e problemas, sob a 

inspiração da história cultural francesa e da historiografia social inglesa. Nelas, os aspectos do 

cotidiano e da vida humana tornam-se objetos da história, dando voz a diferentes sujeitos 

antes excluídos pela historiografia tradicional, possibilitando novas reflexões.  

Com a renovação do ensino de História, os PCN´s assumem uma posição significativa 

das chamadas novas tendências, sobretudo, da Nova História, vetando a concepção de 

História voltada para a legitimação de determinados setores, tidos como únicos sujeitos da 

História. Propondo assim, um ensino de História, a partir de eixos temáticos, comprometido 

com o exercício da cidadania e com a construção de uma sociedade plural e democrática. Em 

que, os conteúdos passam a ser organizados por competências e habilidades, influenciado por 

uma concepção neoliberal de educação e história do Brasil, ainda assim, não rompendo com a 

linearidade e com o eurocentrismo.  

Essa aproximação com a Nova História fica visível no texto das propostas voltadas para 

o Ensino médio:  

[...] a História, que deverá estar presente também enquanto História das Linguagens 

e História das Ciências e das Técnicas, não na perspectiva tradicional da História 

Intelectual, que se limita a narrar biografías de cientistas e listar suas invenções e 

descobertas, mas da nova História Cultural, que enquadra o pensamento e o 

conhecimento nas negociações e conflitos da ação social (BRASIL, 2000, p, 09).  

Os PCNs Ciências Humanas fazem uma crítica ao uso restrito e exclusivo de fontes 

escritas e, ao mesmo tempo, a defesa da ampliação das fontes utilizadas em função da 

necessidade de se ampliar as abordagens. Nesse sentido, o documento sugere:  

O estudo de novos temas, considerando a pluralidade de sujeitos em seus 

confrontos, alterando concepções calcadas apenas nos ―grandes eventos‖ ou nas 

formas estruturalistas baseadas nos modos de produção, por intermédio dos quais 

desaparecem de cena homens e mulheres de ―carne e osso‖, tem redefinido 

igualmente o tratamento metodológico da pesquisa. A investigação histórica passou 

a considerar a importância da utilização de outras fontes documentais, além da 

escrita, aperfeiçoando métodos de interpretação que abrangem os vários registros 

produzidos. A comunicação entre os homens, além de escrita, é oral, gestual, sonora 

e pictórica (BRASIL, 2000, p. 21).  

As orientações curriculares para o ensino médio chamam atenção para a necessidade de 

abertura das pesquisas para outras abordagens que vão além da base econômica e da luta de 
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classes, voltando-se também aos aspectos culturais e simbólicos presentes nas experiências 

das classes sociais. Essas novas propostas são um reflexo das mudanças nos moldes da 

História, nas últimas décadas. ―Nessa vertente, as representações do mundo social passaram a 

ser analisadas como integrantes da própria realidade social e possibilitaram uma redefinição 

da história cultural‖ (BRASIL,2000, p, 21).  

Quanto aos objetivos, as propostas curriculares dos PCNs de Ensino Fundamental e 

Médio têm como princípio contribuir para a formação de um ―cidadão crítico‖, com formação 

política e intelectual em suas competências e habilidades; sujeitos históricos críticos e 

atuantes na sociedade, com formação humanística para que o mesmo saiba identificar as 

diversidades e conflitos a elas inerentes, permitindo conviver com a diversidade e o meio 

ambiente. Não esquecendo da construção de identidades – individual, social e coletiva. 

Sobretudo, no ensino médio, é objetivado a formação para o trabalho. Mantendo-se o objetivo 

de formar o cidadão e construir uma identidade nacional, de modo que o cidadão seja 

ressignificado, deixando de ser patriota passivo e obediente e tornando-se crítico, reflexivo e 

atuante na transformação social, na qual a diversidade passa a ser a identidade nacional. 

Nesse sentido, o documento para o ensino médio sugere:  

Ao sintetizar as relações entre as durações e a constituição da memória e da 

identidade sociais, o ensino de História, desenvolvido por meio de atividades 

específicas com as diferentes temporalidades, especialmente da conjuntura e da 

longa duração, pode favorecer a reavaliação dos valores do mundo de hoje, a 

distinção de diferentes ritmos de transformações históricas, o redimensionamento 

do presente na continuidade com os processos que o formaram e a construção de 

identidades com as gerações passadas. (BRASIL, 2000, p.27).  

A forma como é feita a seleção de temas significativos no novo ensino de história com 

os PCN´s, possibilita a interdisciplinaridade, articulando com a realidade dos alunos, 

contextualizando o local, o regional e o global. De modo que oportuniza a Educação  

Patrimonial, história problema e desconstrução das ―verdades históricas‖ com pesquisa em 

sala de aula e uso de fontes diversificadas.  

É importante ressaltar que em dezembro de 2018 foi aprovada a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o Ensino Médio, que passa a se sobrepor aos PCNs. Porém, a base 

para planejamento e execução do Projeto EPA no ano em que foram realizados os estudos 

no CIEAC ainda eram os PCN´s, motivo pelo qual não será realizada uma análise da BNCC 

neste trabalho.  
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É nesse cenário de ampliação e emergência de uma nova historiografia e um novo 

ensino de história que se constroem interfaces com a História Local e Educação Patrimonial, 

visando a formação de uma consciência histórica que possibilite a construção de identidades 

e a percepção de sujeitos históricos inseridos no meio social em que estão inseridos. 

Concordamos, portanto, com Agnes Heller, Jörn Rüsen e Cerri, para os quais ―o pensar 

historicamente é um fenômeno antes de mais nada cotidiano e inerente à condição humana‖. 

―O que varia são as formas de apreensão dessa historicidade‖ (CERRI, 2007, aqui e ali), de 

modo que esta consciência se dá em diversos estágios e amplia-se processualmente. Assim, 

a função do ensino de história seria contribuir para a ampliação desta consciência. 

 

1.3. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E HISTÓRIA LOCAL NO “NOVO” ENSINO DE 

HISTÓRIA 

 

A proposta em Educação Patrimonial emerge como uma nova e importante ferramenta no 

âmbito metodológico escolar. Segundo Maria de Lourdes Horta,  

O Patrimônio Cultural, além de instrumento de motivação individual e coletiva na 

prática da cidadania e como diálogo enriquecedor entre as gerações, é também uma 

fonte primária de conhecimento e aprendizado, a ser explorado na história da 

educação de crianças e adultos (HORTA, 1999, p. 5)  

Ao se trabalhar o patrimônio cultural como fonte de conhecimento, trabalha-se 

paralelamente a memória, seja ela individual ou coletiva. A memória coletiva, por sua vez, é 

um fator de grande relevância numa sociedade, pois é nessa memória que se busca resposta 

para as perguntas feitas sobre a origem de cada povo, bem como suas identidades culturais. 

Segundo Jacques Le Goff (2003, p.419), ―a memória conserva certas informações e possui 

inicialmente um conjunto de funções psíquicas, em que o homem pode atualizar impressões 

ou informações passadas‖.  

Na memória, ocorrem negociações que, através de crenças, valores, rituais e 

Instituições, embutidas na própria sociedade, se transformam numa relação de forças 

antagônicas e de poder que decidem o que deve ou não ser preservado. Em Le Goff (2003), 

percebemos que tal fato ocorre mais frequentemente na memória coletiva:  

A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais 

pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 

preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as 
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sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores 

destes mecanismos de manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 2003, p.422).  

Diante do processo de modernização das cidades, é perceptível a constante 

desvalorização e desconhecimento em relação ao Patrimônio Cultural. Deste modo, faz-se 

cada vez mais necessário usar o Ensino de História e a área de Educação, como ferramenta de 

provocação às ideias de pertencimento, fazendo com que os indivíduos desenvolvam o hábito 

de valorizar e preservar suas memórias e suas identidades culturais, e se fortaleçam em seus 

lugares. E nesta perspectiva, a Metodologia em Educação Patrimonial se mostra um método 

essencial, quando se trata de valorização cultural. Conforme Horta, Grunberg e Monteiro; 

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado 

no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 

individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e 

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

significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a 

um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança 

cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a 

geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação 

cultural. (HORTA, GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p.5). 

As relações que os indivíduos estabelecem na Educação Escolar com a história da 

cidade onde estão inseridos são fundamentais para que ocorra a preservação do patrimônio e 

da memória, além de possibilitarem pensar de forma crítica outros tempos, compreender 

outros modos de vida, técnicas e apropriação de novos conhecimentos na criação da 

diversidade cultural na qual estão inseridos (IPHAN,1999,p. 5).  

Em 1999, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) lançou o 

Guia Básico de Educação Patrimonial (HORTA et all,1999), a primeira publicação 

produzida pelo órgão sobre o tema, que influenciou e ainda influencia profundamente as 

concepções e ações de educação patrimonial no Brasil. Segundo este guia,  

A Educação Patrimonial é um instrumento de ―alfabetização cultural‖ que 

possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à 

compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que 

está inserido. Esse processo leva ao reforço da autoestima dos indivíduos e 

comunidades e à valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla e 

plural. (HORTA et all, 1999, p. 6).  

Faz-se necessário buscar alternativas para se pensar a preservação do patrimônio 

histórico/cultural, refletindo sobre a importância de educar para preservar. Como propõe 

Soares (2003, p. 24) ―a Educação Patrimonial pode ser entendida como um programa que 

busca a conscientização das comunidades acerca da importância da criação, da valorização e 

da preservação dos patrimônios locais‖. E a escola, enquanto local de formação de base, onde 
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os alunos estão com maior espírito receptivo, mostra-se ser o espaço ideal para a inserção de 

métodos de Educação Patrimonial.  

No Brasil, o IPHAN vem sendo um incentivador desta prática desde 1937. Entretanto, a 

Educação Patrimonial propriamente dita foi introduzida no Brasil na década de 1980, durante 

o I Seminário de Educação Patrimonial, no Museu Imperial em Petrópolis, Rio de Janeiro e a 

expressão Educação Patrimonial, como metodologia aplicada em trabalhos educacionais, foi 

introduzida no Brasil pela museóloga Maria de Lourdes Pereira Horta há pouco menos de 30 

anos, inspirado ―[...] no modelo de heritage education, desenvolvido na Inglaterra‖ (IPHAN, 

2014, p. 13).   

O Ensino de História tem contribuído de maneira significativa no campo da Educação 

Patrimonial. A professora e historiadora Cláudia Adriana Rocha Teixeira, por exemplo, em 

seu artigo, A Educação Patrimonial no Ensino de História (2008), abre uma discussão 

interessante no que diz respeito às inovações no âmbito educacional, enfatizando a Educação 

Patrimonial no Ensino de História:  

A Educação Patrimonial no ensino de História viabiliza a formação de indivíduos 

capazes de conhecer a sua própria história cultural. Ao trabalharmos questões 

referentes ao patrimônio no ambiente escolar, estamos oferecendo subsídios para a 

construção do conhecimento e da valorização e preservação desses bens culturais, 

sejam eles materiais, imateriais, naturais ou construídos (TEIXEIRA, 2008, p. 206).  

Com base na análise de Claudia, percebemos o cuidado metodológico que ela teve na 

abordagem da Educação Patrimonial na disciplina de História, onde utilizam-se os bens 

culturais como fonte primária do conhecimento, gerando diálogos permanentes entre 

indivíduos e os patrimônios culturais.     

Apesar de já existir no Brasil há mais de 30 anos, a Educação Patrimonial, que antes 

só era vista nos museus, passou a ser incluída nas escolas, com o objetivo de despertar no 

aluno a curiosidade em estudar o patrimônio, e através dele, descobrir diversas informações 

de caráter social e cultural, enfatizando sempre a importância da conservação da memória 

individual e coletiva no processo de formação da ident consciência idade social. Para Soares,  

A melhor forma de conservar a memória é lembra-la. A melhor forma de contar a 

História é pensá-la. A melhor forma de assegurar a identidade é mantê-la. Tudo isso 

se faz através da educação, e educar para a preservação, conservação e valorização 

cultural é denominado de Educação Patrimonial (SOARES, 2003, p. 25).  

Pesquisadores do Núcleo de Estudos do Patrimônio e Memória (NEP), vinculado à Pró 

Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), têm nos mostrado a 
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possibilidade da intersecção entre esses dois campos de conhecimento o patrimônio e a 

memória, inserindo o patrimônio cultural no currículo escolar, na Vila de Santo Amaro, no 

município de General Câmara -RS. Em publicação de 2009 explicam que:  

Dentre as ações que o Núcleo de Estudos do Patrimônio e Memória se propôs a 

promover na vila, está a inserção da educação patrimonial, enquanto metodologia de 

valorização dos bens culturais, no âmbito escolar de Santo Amaro do Sul. O 

trabalho envolve a aplicação de atividades didáticas e paradidáticas, como a 

elaboração de um quebra-cabeça tridimensional da Igreja Matriz, e uma revista 

educativa, a ―Turma do Nepinho‖, direcionada aos alunos de pré-escola e séries 

iniciais. Além disso, desenvolve oficinas e palestras junto aos educadores, no 

sentido de dar-lhes elementos para a aplicação desta temática no meio escolar. 

(OLIVEIRA e SOARES, 2007, p. 2).  

Partindo do pressuposto de que a educação patrimonial é uma realidade possível nas 

escolas brasileiras, sobretudo no Ensino de História, Joana Batista de Sousa em sua 

dissertação de mestrado “Educação Patrimonial: passados possíveis de se preservar em 

CaxiasMA”(2016), discute sobre a Metodologia em Educação Patrimonial no contexto das 

escolas públicas do município de Caxias-MA, gerando assim, um diálogo entre os indivíduos 

e o patrimônio cultural. A autora levanta a discussão sobre os possíveis desafios à efetivação 

da Educação Patrimonial no espaço da escola. Assim como os pesquisadores do NEP, porém 

em lugares diferentes, a autora parte da percepção de que preservar o patrimônio cultural se 

apresenta como essencial para os sujeitos históricos, na medida em que possibilita o 

reencontro com as raízes das suas comunidades e a reafirmação das suas identidades.  

A intersecção entre Ensino de História e Educação Patrimonial, sem dúvidas, nos ajuda 

a perceber a riqueza e a complexidade das nossas próprias histórias de vida. Para além disso, 

quando trabalhadas em conjunto disseminando a noção de patrimônio cultural, têm muito a 

contribuir para o fortalecimento de nossas memórias individuais e coletivas, além de, facilitar 

a compreensão, valorização, preservação e salvaguarda da cultura e das identidades locais.  

Perpassar os muros das escolas e da sala de aula, faz-se cada vez mais necessário e 

significa caminhar em direção à realidade, expor os alunos à cidade, possibilitar diferentes 

debates, para além dos conteúdos de História Nacional e ―Universal‖ propostos pelos PCNs, 

discutidos nas aulas, o que contribui, dessa forma, para a ampliação do ensino da disciplina 

na escola de educação básica, tendo em vista que a mesma carece de novas metodologias, 

práticas pedagógicas, investigação, pesquisas de campo, métodos que venham a estimular 

novos caminhos para o ensino, na medida que possam tornar significativo o que os estudantes 

aprendem ao relacionar os conteúdos de História com o estudo das experiências vividas.  
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Nesse sentido, a concepção de ensinar História modifica-se, englobando a História 

Local, tendo em vista que:   

(...) o uso de História Local para o Ensino de História pode ser considerado, tanto a 

partir do seu próprio valor quanto um grande ponto de partida para atividades que 

desenvolvem inúmeras outras competências para construção do conhecimento 

histórico‖ (COSTA, 2011, p.40).  

A utilização da Educação Patrimonial como método de abordagem de conteúdos de 

história, torna-se, assim, um elemento essencial para o trabalho com o cotidiano dos 

indivíduos, bem como para a ressignificação e construção das identidades sociais, porque 

insere os alunos na comunidade da qual fazem parte, criando um senso investigativo capaz de 

ajudá-los a refletir sobre o seu lugar enquanto sujeito Histórico.  

As questões trazidas até aqui nos permitem perceber como, a partir da renovação no 

ensino de história de fins do século XX, a abordagem da Educação Patrimonial ao relacionar 

as práticas humanas no tempo visando compreender e preservar as diferentes identidades no 

passado e no presente, possibilita aos alunos ferramentas de desenvolvimento de uma 

consciência histórica que contribuirá para a formação de uma identidade de pertencimento 

para com o meio onde estão inseridos.  

Acreditamos que a Educação Patrimonial trabalhada no Ensino de História aproxima os 

sujeitos e seus locais de vivências, já que o objeto são os patrimônios, significados enquanto 

objetos pertencentes e valiosos para a comunidade, contribuindo, assim, para consolidar, 

ressignificar e conservar suas identidades com o lugar e os grupos sociais de pertencimento, 

reconhecendo-se parte integrante da História.  

Como podemos observar, a Educação Patrimonial começou e vem ocorrendo como 

processos isolados, tendo repercussão apenas na região em que se desenvolvem os projetos, 

mas vem gradativamente adquirindo o seu espaço. Faz-se necessário, porém, ampliar as 

discussões e propostas em eventos acadêmicos, divulgando trabalhos, formando grupos de 

pesquisas para a discussão de novos horizontes.  

O presente trabalho pretende corroborar com estas discussões, problematizando o uso 

da Educação Patrimonial no ensino de História Local a partir de um estudo de caso – o da 

aplicação do EPA no Centro Integrado de Educação no ano de 2018, aspectos estes que serão 

abordados a seguir.  
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2. O EPA NO CIEAC  

Nesta segunda parte será enfatizada a aplicação do Projeto EPA no CIEAC, pensando 

sua estrutura, seus componentes no ano de 2018 e todo seu percurso, discutindo com a síntese 

do Projeto EPA (2018) e com dados coletados do site da SEC-BA, do Projeto Político 

Pedagógico do CIEAC, e essencialmente, dos questionários aplicados junto aos estudantes e 

alguns professores e dos diários de observações. 

 

2.1. O EPA  

 

O EPA é parte de um conjunto de projetos extracurriculares organizados pela Secretaria 

da Educação do Estado da Bahia, conhecidos como Projetos Estruturantes Segundo a 

Secretaria da Educação,  

Os Projetos Estruturantes constituem uma categoria de ação composta por um 

conjunto de projetos que, além de implementarem políticas educacionais, buscam a 

reestruturação dos processos e gestão pedagógicos, a diversificação e inovação das 

práticas curriculares, como consequência e foco principal, a melhoria das 

aprendizagens, são eles: Programa Mais Educação (PME); Ensino Médio Inovador 

(ProEMI); Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (PRONATEC); Gestar 

na Escola; Programa Ciência na Escola (PCE); Artes Visuais Estudantis (AVE); 

Festival Anual da Canção Estudantil (FACE); Tempos de Artes Literárias (TAL); 

Educação Patrimonial e Artística (EPA); Encontro de Canto Coral (Encante); 

Produção de Vídeos Estudantis (PROVE); A Arte de Contar História (s); Mostra de 

Dança Estudantil (DANCE); Ressignificação da Dependência; Ressignificando a 

Aprendizagem (somente para os NRE 19 – Feira de Santana e 26 – Salvador); Jogos 

Estudantis da Rede Pública (JERP); Capoeira na Escola – Patrimônio de Todos Nós; 

Juventude em Ação (JÁ); e Mídias e Tecnologias Educacionais (BAHIA, 2018, p. 

2). 

Através dos projetos estruturantes desenvolvidos e implementados pela Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia, é possível desenvolver diferentes abordagens e diferentes 

formas de linguagens e novas estratégias de aprendizagem. Pois os mesmos permitem que 

outras formas de expressão e produção de conhecimento se efetivem. A produção artística por 

exemplo, através dos projetos oportuniza a aproximação de temáticas e de linguagem juvenil 

colaborando para a construção dos discentes como sujeitos sociais, atores de suas histórias e 

percursos.  

Desta forma, o projeto EPA tem o objetivo de ―desenvolver ações essenciais para o 

exercício do direito à cultura, para defesa dos valores históricos, artísticos e estéticos, para a 

formação de uma nova mentalidade cultural‖ (BAHIA, 2018, p.24). Por isso, a essência do 

projeto consiste numa educação patrimonial, através da produção de uma narrativa, em 
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formato de um álbum, construído por um grupo de alunos, que por livre escolha, narram um 

patrimônio cultural do município textualmente e acompanhado de uma produção fotográfica.  

Para participar do projeto EPA é necessária a adesão da escola no Núcleo Regional de 

Educação (NRE). Ele é executado na unidade escolar em três fases. Na primeira é feita a 

apresentação do projeto ao público-alvo, a inscrição dos grupos e a sensibilização para a 

busca e seleção de um patrimônio cultural como fonte de estudo.  A segunda fase consiste na 

preparação dos álbuns (suporte que abrigará fotografias e textos), orientada pelos professores 

responsáveis pelo projeto.  Na terceira fase, os álbuns passam por uma seleção por parte dos 

professores, que definem aquele que irá representar o colégio no Encontro Estadual Estudantil 

de Ciência, Arte e Cultura, e são expostos à comunidade escolar.  

Nesta pesquisa, iremos analisar o desenvolvimento do EPA no CIEAC no ano de 2018. 

Para tanto, apresentaremos a escola e os alunos que participaram do projeto, destacando as 

concepções prévias destes alunos sobre o patrimônio histórico-cultural local para, em seguida, 

apresentar sobre esta experiência do EPA no CIEAC em 2018 e, posteriormente, tecemos 

reflexões sobre esta aplicação.  

 

2.2. O CIEAC E SEUS ESTUDANTES PARTICIPANTES DO EPA 2018  

 

O CIEAC foi fundado no final do ano de 1969, como parte da política educacional 

idealizada pelo secretário de eduação Luís Navarro de Britto durante o governo de Luís Viana 

Filho, entre os anos de 1967 e 1971. Tal política visava expandir o ensino secundário na 

Bahia, formando o cidadão para exercer profissões e preparar-se para a universidade.   

Uma proposta que visava eliminar as divisões entre as modalidades do ensino – 

educação primária, ginasial e o ensino secundário – colocando-as num único espaço 

e extinguindo a necessidade de exames de admissão para que o educando tivesse 

acesso ao nível ginasial, realizando de forma automática a passagem entre os níveis 

a fim de ampliar as possibilidades educativas para os educandos. (SANTOS; 

MENEZES, 2020, p. 79).  

Localizado na Rua Arivaldo de Carvalho, s/n, bairro Sobradinho, Feira de Santana–BA, 

a escola ainda hoje oferece cursos de Ensino Fundamental anos finais (diurno), Ensino Médio 

(vespertino e noturno) e Educação de Jovens e Adultos EJA (noturno). As atividades do 

CIEAC funcionam em módulos de boa construção, que estão em bom estado de conservação. 
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Está dividido em três módulos, sendo um administrativo e dois dedicados à aula: um para 

ensino fundamental II e o outro, para o ensino médio.  

O módulo I é composto de 10 salas, 4 banheiros, sala de professores com banheiro e 

sala de coordenação juntamente com duas cantinas. Este módulo atende às necessidades dos 

alunos do ensino fundamental, sendo que os 6ª e 7ª anos funcionam no turno matutino e os 8ª 

e 9ª anos, no vespertino. O módulo II é composto por 23 salas, mais sala de projeção, sala e 

banheiro dos professores e coordenação. Conta também com uma cantina, dois banheiros, 

laboratórios de biologia e química. Os dois módulos têm em comum sala e pátios amplos, 

arejados e bem iluminados. São de uso comum entre os alunos do módulo I e II, a quadra de 

esportes, o laboratório de informática e a biblioteca, estes dois últimos localizados no prédio 

administrativo. Fazem parte também do módulo administrativo, o setor de mecanografia, 

matrícula, sala de reprodução de textos e, por fim, a direção da escola.  

No ano em que as observações foram realizadas (2018), o CIEAC atendia a ―3.112 

alunos, sendo 1.797 do ensino fundamental e 1.315 do ensino médio, e com o total de 110 

professores, com carga horária média de 40 horas semanais‖ (PRODEB,2018). Dentro deste 

universo, os colaboradores da pesquisa foram os estudantes das turmas de segundo ano do 

ensino médio que participaram da aplicação do EPA no ano de 2018, além dos professores 

das disciplinas de História e Geografia responsáveis pela aplicação do projeto EPA no Centro 

Integrado de Educação Assis Chateaubriand.  

Em sua totalidade, são alunos oriundos da zona urbana de Feira de Santana e os mesmos, 

em sua maioria, estão inseridos nas seguintes faixas etárias: 6ª a 9ª ano, de 10 a 14 anos e 1º ao 

3º ano, a partir de 15 anos. O colégio possui uma diretora e 3 vices; 3 coordenadores de área 

(Letras, Exatas e Humanas) e 2 coordenadores pedagógicos por módulo. O colégio disponibiliza 

recursos didáticos diversos como: data-show, mapas, livro didático, globo terrestre, 

retroprojetor, módulo, laboratórios de informática, biologia e química. A escola possui pouca 

estrutura para acesso de pessoas com deficiência.   

O CIEAC é um colégio de grande porte e possui notoriedade para a sociedade feirense, 

atendendo a alunos de diversos bairros de Feira de Santana, bem como de alguns distritos 

próximos. Esses alunos são, em sua grande maioria, de classe baixa e classe média baixa. O 

bairro Sobradinho, onde está localizado o colégio, é considerado residencial, mas possui uma 

variedade comercial de estabelecimentos, que atendem bem à comunidade.  
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O Projeto EPA, não determina um ano escolar específico para que seja aplicado o 

projeto. Entretanto, no CIEAC, desde sua primeira edição, o EPA vem sendo aplicado nas 

turmas de segundo ano do ensino médio. A decisão foi tomada em reunião durante a primeira 

edição do projeto, entre direção, coordenadores e professores, por julgarem ser a série ideal, 

com a justificativa de que os alunos do segundo ano já tiveram contato com as temáticas do 

patrimônio e educação patrimonial ao longo do ensino fundamental, já estando próximos da 

conclusão da educação básica, o que facilitaria a execução do projeto.  

No decorrer da nossa pesquisa, participamos de todas as etapas da aplicação do Projeto 

EPA no CIEAC. No total foram 6 (seis) turmas participantes, denominadas por: 2° BV, 2° 

CV, 2° AV, 2° CM, 2° AM, 2°AM, com um total de 143 estudantes e quatro professores, que 

estiveram efetivamente à frente da execução do projeto.  

No encontro de apresentação do EPA para todas as turmas reunidas no auditório, 

visando verificar os conhecimentos prévios dos estudantes e professores em relação ao 

assunto Patrimônio Histórico e Educação Patrimonial, aplicamos questionários estruturados, 

de questões fechadas para os discentes e semiestruturados com questões fechadas e abertas 

para os docentes, ambos distribuídos em folhas impressas.   

 A escolha por este método de verificação se deu com base na dinâmica do cotidiano 

escolar e execução das atividades do projeto. Os questionários foram brevemente 

apresentados à direção da escola, que autorizou sua aplicação. A pretensão inicial era repetir a 

aplicação do questionário direcionado aos discentes após o encerramento do projeto, a fim de 

verificar mudanças e/ou permanências nas concepções acerca do patrimônio histórico local. 

Porém, a proximidade do encerramento do ano letivo (que altera a rotina escolar, mediante a 

aplicação de provas pelos professores) somada a paralisações das atividades inviabilizaram 

esta ação. Todavia, aproveitando uma aula vaga em uma das turmas participantes, 

conseguimos coletar algumas breves produções textuais de avaliação do Projeto.  

 O primeiro questionamento direcionado aos estudantes foi sobre a importância de 

estudar a história de sua cidade. Assim, para a pergunta ―Você acha que é importante estudar 

a história de sua cidade? ”, obtivemos os seguintes resultados:  
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Tabela 1: Respostas à pergunta: Você acha que é importante estudar a história de sua 

cidade?   

 

  

  

Nota-se que dos alunos que responderam o questionário, 134 consideraram que seria 

importante estudar a História de sua Cidade, e 9 estudantes consideraram não ser importante. 

Deste modo, percebe-se que, por tratar-se de turmas de 2° ano do ensino médio, 

consequentemente, com pelo menos 10 anos de trajetória escolar, os estudantes já conseguem, 

em sua grande maioria, identificar e compreender a importância de estudar a História local, 

apesar de um número pequeno responder que não é importante.  

Para verificar o conceito prévio deles sobre patrimônio histórico material e imaterial e o 

nível de proximidade entre estes alunos e os patrimônios locais, questionamos:  

  

  

Gráfico 1: Respostas à pergunta: Para você, quais dessas opções podem ser 

consideradas um patrimônio histórico?  
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Gráfico 2: Respostas à pergunta: Qual desses espaços da cidade de Feira de Santana 

você já visitou/conhece?  

  

A partir do gráfico 1, podemos constatar que os estudantes reconhecem mais como 

patrimônios históricos os materiais e de elite do que os imateriais e populares. Por outro lado, 

no gráfico 2 eles demonstram conhecer/visitar mais os patrimônios populares que os 

elitizados
1
.  

Nota-se, portanto, que a noção de patrimônio histórico está relacionada a um conceito 

de valor financeiro (o que é de elite é mais caro e, portanto, vale mais) e não de valor 

simbólico para a comunidade local ou para eles enquanto membros desta comunidade.   

Além disso, há uma dificuldade de perceber a cultura imaterial como patrimônio 

histórico, o que pode estar associado a uma concepção de ―História tradicional que valorizava 

o político e a trajetória vitoriosa da classe burguesa na consolidação harmoniosa do mundo 

moderno‖. (BRASIL, 1997, p. 22-23) Na lógica deles, se a história é dos feitos das elites/dos 

heróis, os patrimônios destas elites e heróis é que seriam considerados históricos.   

Outro aspecto observado é que eles demonstram mais conhecimento de lugares que 

agregam cultura material e imaterial de classes populares, o que sugere que estão inseridos 

nestes espaços cotidianamente, seja para atender suas necessidades, ou por tratar-se do 

próprio ambiente de trabalho dos familiares. Deste modo, o ideal para que se realizasse de 

fato uma educação patrimonial seria privilegiar os estudos desses patrimônios. Essa relação 

                                                 
1
 Intencionalmente não denominamos os ―lugares‖ de ―patrimônios‖ na questão do gráfico 2 para não influenciar 

nas respostas da pergunta do gráfico 1  
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de maior proximidade com os patrimônios históricos de populares, ocorre principalmente, 

pelas ―identidades feirenses‖, estarem diretamente ligadas à Feira livre e ao comércio, assim 

como é abordado pelo professor e Historiador Clóvis Frederico Ramaiana em sua tese de 

doutorado, intitulada: "Canções da cidade amanhecente": urbanização memórias e 

silenciamentos em Feira de Santana, 1920-1960”. (2011)   

Por outro lado, há pouca proximidade da maioria dos alunos com os patrimônios 

históricos materiais reconhecidos e tombados pelo Sistema de Informação do Patrimônio 

Cultural da Bahia - SIPAC (Capela de Nossa Senhora dos Remédios, Catedral de Santana, 

Coreto da Praça Bernardino Bahia, Coreto da Praça da Matriz, Coreto da Praça Fróes da 

Motta, Filarmônica 25 de Março, Igreja Senhor dos Passos, Matriz de São José de 

Itapororocas, Prédio da Escola Maria Quitéria, Prédio da Santa Casa da Misericórdia, Prédio 

da Vila Froés da Motta, Prédio do Arquivo Público Municipal, Prédio do Grupo Escolar J.J. 

Seabra e Prédio Mercado Municipal).   

Neste sentido, Müller discorre que:  

(...) a experiência, sem 'bater na porta', constitui e nega, opõe e resiste, estabelece 

mediações, é espaço de prática, intervenção, obstacularização, recusa, é processo de 

formação de identidades de classe, poderíamos acrescentar, de gênero, de geração e 

etnias [...]. (MÜLLER, 2002, p. 341).  

O que indica a insuficiência de políticas educativas que aproximem os estudantes aos 

espaços citados. De modo, que não basta saber da existência dos mesmos, é preciso educar 

para que os sujeitos envolvidos no processo formativos ressignifiquem suas identidades, se 

relacionando diretamente com o patrimônio, e desejem preservá-los. ―Quando os indivíduos 

entram em contato com os bens culturais, o processo de preservação torna-se real, e esse 

contato direto é o fator decisivo para a formação das identidades‖(IPHAN 1999).  

Através dos questionários, buscamos perceber, também, se estes estudantes possuíam 

experiências de educação patrimonial e quais, questionando se eles já viram/ouviram falar 

sobre os patrimônios de Feira de Santana e onde, obtendo as seguintes respostas:  
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Gráfico 3: Respostas à pergunta: Você já viu/ouviu falar sobre os patrimônios de Feira 

de Santana? onde ?  

  

Existem diversas ações que contribuem para o conhecimento do patrimônio histórico 

cultural, e a ação educativa é uma das principais formas de fortalecer o conhecimento sobre o 

patrimônio, principalmente no ambiente escolar e evidencia-se no gráfico acima que a escola 

é um dos lugares onde mais se fala sobre os patrimônios de Feira de Santana, porém numa 

quantidade muito próxima ao da televisão e da internet. O alto índice de alunos que aprendem 

sobre o patrimônio histórico feirense pela mídia preocupa, pois nelas as aprendizagens não 

são mediadas tendo por meta uma educação patrimonial comprometida com a preservação 

destes espaços e com o fortalecimento das identidades da comunidade, podendo, inclusive, 

disseminar fake news e pré-conceitos em torno das culturas que determinados patrimônios 

representam.  

Além disso, embora seja notável que quando se trata de assuntos sobre o patrimônio de 

Feira de Santana, a escola seja um dos lugares que mais toca nessas questões, é preciso se 

questionar de que forma esses assuntos estão sendo trabalhados ao longo do ano letivo e das 

atividades. Até aqui conseguimos perceber a escola como uma divulgadora do patrimônio 

histórico, mas será que essa divulgação perpassa a discussão em sala de aula e chega a ser 

vivenciada na prática/campo?  A partir dessa reflexão, buscamos percebe se O CIEAC já os 

levou a visitas a patrimônios históricos, obtendo as seguintes respostas:  
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Gráfico 4: Respostas à pergunta: A escola que você estuda já te levou junto com a sua 

turma para visitar algum desses lugares?  

 

  

Durante o acompanhamento da aplicação do projeto, em conversa com alunos e 

professores, constatamos que a escola segue um cronograma de passeios aos diversos espaços 

culturais, com diferentes séries. É perceptível que os alunos, em algum momento entraram em 

contato com a abordagem em Educação Patrimonial na escola, de maneira que têm levado os 

estudantes até os espaços que são considerados patrimônios históricos culturais da Bahia, com 

destaque para o Museu Casa do Sertão. Podemos considerar um sinal positivo quando este 

museu é apontado pela maioria, pois trata-se de um patrimônio que dialoga com as 

experiências rurais e da Cultura Popular local, o que consequentemente, pode garantir maior 

identificação com os mesmos. Além do que, o Museu Casa do Sertão desempenha um 

trabalho fundamental na valorização da cultura baiana como um todo, e não apenas da 

Feirense.   

Acrescente-se ainda que os estudantes conseguiram, em sua grande maioria, identificar, 

mesmo que de forma superficial e priorizando o patrimônio material e elitista, os patrimônios 

locais. Essa é uma das ideias propostas pelos PCN´s (2000) como tema transversal, onde a 

escola em suas atividades, deve relacionar os conteúdos teóricos com o patrimônio cultural de 

sua região.   

Também objetivamos, através dos questionários, identificar em que disciplinas ―Feira 

de Santana‖ tem sido estudada, como demonstrado no gráfico a seguir:  
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Gráfico 4: Respostas à pergunta: Em qual disciplina da escola você mais estuda sobre 

Feira de Santana?  

   

Evidencia-se que a cidade Feira de Santana vem sendo tematizada por todas as 

disciplinas da escola, mas dentre estas, a história ganha destaque, desempenhando um papel 

formativo muito importante, sobretudo, quando se trata das variadas possibilidades de diálogo 

de práticas de Educação Patrimonial e o ensino de história local, que são o marco para a 

preservação do patrimônio e da memória.  

Outra questão importante para percebermos a Educação Patrimonial partindo dos 

olhares dos estudantes, foi sobre a importância de falar  sobre a história local em sala de aula. 

Lançamos a seguinte questão: ―Você concorda que os professores devem falar sobre a 

história de Feira de Santana em sala de aula?” onde foi possível captar a importância que é 

atribuída à História de Feira de Santana:   

  

Gráfico 5: Respostas à pergunta: Você concorda que os professores devem falar sobre a 

história de Feira de Santana em sala de aula?  
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O CIEAC é, portanto, um colégio de grande porte, que dispõe de boa infraestrutura e 

que, ao longo dos seus 52 anos de existência, construiu uma tradição em educação no 

município, tornando-se socialmente referenciado, o que o faz atrair parte da classe média do 

município. Apesar dos professores demonstrarem orgulho em ter contribuído para que muitos 

de seus estudantes ingressam no ensino superior e, por isso, focarem o planejamento do 

ensino médio no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - que por ser um exame 

nacional, ignora os conteúdos locais - não têm negligenciado o estudo da história e da cultura 

local, ao ponto dos alunos reconhecerem parte do patrimônio histórico-cultural baiano e 

feirense. Ao mesmo tempo, temos um corpo estudantil interessado na temática, posto que a 

imensa maioria considerou importante o estudo da história local, ainda que parcialmente.   

Vale destacar, porém, que a opção pelo trabalho com a história Local não se contrapõe à 

preparação para o ENEM, posto que, assim como afirmado por Lopes (2005, p. 3); 

Embora a História Local não seja sinônima de microhistória, podemos dizer que 

elas se aproximam e se completam. Essa história local oferece ainda outras duas 

vantagens: permitindo o resgate de identidade locais e enriquece a História 

Nacional, desde que seja construída sobre a pluralidade, ou seja, ao mesmo tempo 

em que contribui para a identificação dos habitantes daquela localidade com um 

lugar e histórias comuns, esta história faz parte do todo da história do país, nas 

semelhanças e diferenças em relação ás outras localidades nacionais.  

 

Portanto, o estudo da História Local pode dar-se dentro do planejamento do estudo da 

História Nacional.  

Constata-se, portanto, que há um contexto favorável à aplicação do EPA. Na 

sequência, veremos como se deu a aplicação deste projeto em 2018 e, posteriormente, 

teceremos algumas reflexões acerca desta aplicação à luz das referências teóricas sobre 

educação patrimonial e ensino de história, abordados anteriormente.  

 

  2.3. O EPA NO CIEAC NO ANO DE 2018  

No ano de 2018, a execução do EPA no CIEAC teve início com um evento num sábado 

letivo de apresentação da proposta para todos os estudantes das turmas de segundo ano do 

ensino médio, no auditório da escola. A apresentação foi guiada pela professora de história e 

coordenadora da área de humanas; Cristiane de Aguiar Peixoto Falcão e acompanhada de 9 
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professoras madrinhas, ambas da área de humanas, além dos bolsistas do programa de 

Iniciação à Docência, do subprojeto de História da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(PIBID História/UEFS) que atuavam na escola. 

 Na ocasião, foi apresentado, de forma breve, o conceito de patrimônio histórico 

material e imaterial, bem como foram esclarecidos o valor que seria atribuído em nota, datas e 

prazos de entrega. É importante aqui ressaltar que, pelo fato do Projeto EPA ter sido inserido 

no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, as atividades desenvolvidas pelos estudantes 

contabilizam notas para a unidade no boletim escolar e através dessa nota é possível atingir 

até 2 pontos na média.   

Com o objetivo de abordar questões sobre o patrimônio cultural, educação, cultura e 

memória, os bolsistas do PIBID sob a orientação da professora Cristiane Falcão (Supervisora 

do PIBID/história no Assis), buscaram se envolver com o EPA em 2018, agregando 

atividades que fortalecessem o trabalho na escola com o EPA, a exemplo de oficinas, 

palestras, oficinas sobre metodologias de um trabalho científico e orientações quanto a 

produção do álbum fotográfico nas 8 turmas do 2º ano do ensino médio. 

Ainda neste mesmo espaço de preparação, foi repassado aos estudantes um manual 

contendo todas as informações necessárias e prazos a serem cumpridos. Este manual, 

distribuído ao final em formato de apostila, consistia no esclarecimento para os estudantes das 

partes que deveriam compor os projetos dos álbuns fotográficos: introdução, objetivo e a 

diferença entre o objetivo geral e específico, justificativa, a metodologia, o desenvolvimento e 

a conclusão.   

A segunda etapa - denominada de ―aventuras patrimoniais‖, tem por objetivo ―a 

construção de álbum com as fotografias e a pesquisa coletada em campo (máximo 10 páginas 

com imagens e textos, totalizando 20 laudas) ‖. (BAHIA, 2018, p. 25). Nela, sob a orientação 

de seus respectivos professores padrinhos/madrinhas, os alunos selecionam um patrimônio, 

empreendem pesquisas sobre eles, visitando-os para registros fotográficos e produzem os 

álbuns, exibindo fotos e informações coletadas.  

Para melhor orientá-los nesta etapa, foi organizada uma oficina de fotografia com o 

líder de cada grupo, que ocorreu em horário extraclasse (num sábado letivo). A oficina foi 

ministrada por um professor de fotografia (optamos por não identificar), que possui 

experiência em publicidade, imagem e propaganda, e teve duração de 3h. Na oportunidade, 

foram abordados conteúdos como: introdução e conceito sobre o surgimento da fotografia; 
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tipos de câmeras; principais funções de uma câmera digital; composição, elementos 

importantes que compõem uma imagem; regras dos terços e posicionamento.  

Na terceira fase da aplicação do projeto, todos os trabalhos são entregues às professoras 

madrinhas e repassados à coordenação de articulação de área. Esta última organiza um 

encontro para que os professores avaliem os trabalhos, tendo como critérios a originalidade e 

criatividade, qualidade da fotografia, clareza textual e ortografia, e atribuam uma nota a cada 

trabalho, sendo os 3 melhores pontuados escolhidos como finalistas. Na sequência, os 

professores discutem os trabalhos finalistas e consensualmente escolhem um para representar 

a escola na apresentação das aventuras patrimoniais do EPA no Encontro Estadual Estudantil 

de Ciência, Arte e Cultura.   

A culminância do projeto, que também o encerra, é a apresentação à comunidade 

escolar, que ocorre juntamente com os demais projetos estruturantes desenvolvidos no 

CIEAC. Neste momento, foram expostos todos os álbuns desenvolvidos na edição anual do 

projeto e anunciado o trabalho selecionado para representar a escola no encontro estadual. A 

equipe ―vencedora‖ é premiada pela direção da escola com livros e chocolates.   

Por tratar-se de um projeto obrigatório no CIEAC, cuja participação do aluno implica 

diretamente em notas, o projeto EPA se caracteriza por uma grande adesão dos alunos, tanto 

no evento de apresentação do Projeto, quanto nas atividades das ―aventuras patrimoniais‖, na 

oficina de fotografia e no evento de encerramento, de modo que, no quesito participação e 

envolvimento da comunidade escolar, o projeto foi um sucesso. Convém, porém, fazer uma 

análise mais qualitativa desta execução, à luz das pesquisas mais recentes sobre ensino de 

história e educação patrimonial, a fim de analisar se, de fato, o projeto educação patrimonial e 

artística (EPA) em sua versão 2018 contribuiu para que os alunos dele participantes 

compreendessem e identificassem os patrimônios locais e construíssem uma identidade com 

eles.  

  

3.0 LIMITES E POSSIBILIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ATRAVÉS DO  

EPA NO CIEAC  

  

 

Valorizar o patrimônio histórico através das práticas educativas faz parte de um projeto 

educacional estruturado em uma proposta cidadã de ensino pois,   
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A escola é uma instituição destinada a formar cidadãos, e não apenas a fornecer 

informações e teorias. Depois da família, a escola é o principal lugar de aprendizado 

e de sociabilidade das crianças e dos adolescentes. Assim, ela deve ser capaz de 

oferecer uma base cultural comum a todos os alunos. Na escola os alunos formam 

suas identidades no âmbito individual e coletivo e estabelecem relações com 

diversos seres sociais. Por tudo isso o processo de ensino e aprendizagem deve, 

necessariamente, incluir diversas possibilidades pedagógicas que estimulem um 

olhar mais abrangente sobre a diversidade cultural humana. (FIGUEIRA; GIÒIA, 

2012, p.  
7).   

Esse ponto destaca uma das funções da escola nos dias atuais, sendo está um espaço 

indispensável para a construção dos saberes dos estudantes, bem como de refletir sobre a sua 

condição de existência humana. Por isso é que as distintas linguagens artísticas (visual, 

fílmica, literária, musical, entre outras), devem compor as metodologias das aprendizagens.  

O projeto EPA tem grande potencial para ampliar o conceito de cultura e, ao mesmo 

tempo, despertar para a preservação do patrimônio histórico que caracteriza identidades 

feirenses e baianas, pois,  

A partir do EPA, pretende-se incrementar o desenvolvimento de ações essenciais 

para o exercício do direito à cultura, para a defesa dos valores históricos, artísticos e 

estéticos, para a formação de uma nova mentalidade cultural. (BAHIA, 2018, p. 01).    

Entretanto, tudo depende do sucesso de sua execução. Como observadores participantes 

do projeto no ano de 2018 no CIEAC, pudemos perceber que houve muitos sucessos, mas que 

há aspectos que podem ser repensados para ampliar o alcance dos seus objetivos nas 

próximas edições.   

Um dos sucessos foi a capacidade de mobilização da comunidade estudantil, sendo 

perceptível nas nossas observações o interesse e a satisfação dos estudantes em participar das 

atividades. Sabe-se que a oferta de nota e a existência de uma competição eram fatores de 

atração dos discentes, mas, concordando com Monique e Proença (1994) citados por Fonseca 

(2003, p. 158)  

Os estudos de história local revelam-se extremamente motivadores para os alunos, 

porque lhes permitem realizar actividades sobre temas que lhes despertam o 

interesse, pela sua relação com o passado do que ainda reconhecem os mais variados 

vestígios. A motivação deve, contudo, ultrapassar a satisfação da simples 

curiosidade, para fomentar um verdadeiro trabalho de investigação.  

A partir desta citação, podemos destacar um outro aspecto positivo: a constatação de 

que o EPA fomentou ―um verdadeiro trabalho de investigação‖.  



32  

Por outro lado, como dito, há aspectos que poderiam ser revistos em novas edições do 

Projeto. Um deles é o caráter competitivo desta atividade, pois é, na verdade, uma competição 

entre os alunos da escola e entre todos os alunos da rede estadual de ensino que participam do  

Projeto, de modo que são selecionadas as três ―melhores‖ obras por escola que compõe a 

rede, dentre as quais, é premiada sempre a que ocupa o primeiro lugar na classificação. 

Considerando-se que a competição é um estímulo de importância para atrair a participação 

dos estudantes, no entanto, faz-se necessário a adoção de outras formas de estímulos, a 

exemplo de premiações para a coletividade do colégio e não somente para "os vencedores", 

exibição do resultado do projeto (e não apenas dos vitoriosos), através de canais da mídia 

local, exposição dos resultados à comunidade local ou em um espaço público de relevância e 

grande circulação.  

Outros pontos que merecem destaque dizem respeito à metodologia da própria prática 

educativa. Para fundamentar esta análise, tomaremos por base a prática educativa proposta 

por Zabala (1998). Para ele, sequência didática é ―um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um 

princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos alunos‖. (ZABALA, 1998, 

p. 18). Acrescenta, ainda, que  

A identificação das fases de uma seqüência didática, as atividades que a conformam 

e as relações que se estabelecem devem nos servir para compreender o valor 

educacional que têm, as razões que as justificam e a necessidade de introduzir 

mudanças ou atividades novas que a melhorem. Assim, pois, a pergunta que 

devemos nos fazer, em primeiro lugar, é se esta seqüência é mais ou menos 

apropriada e, por conseguinte, quais são os argumentos que nos permitem fazer esta 

avaliação. (ZABALA, 1998, p. 54-55)  

  

O CIEAC optou por uma sequência didática que perpassa pelas etapas de exposição 

(do conceito de patrimônio histórico-cultural material e imaterial na apresentação), estudo de 

material didático (no caso, uma apostila e visita a campo), síntese do conteúdo apreendido 

(produção do álbum) e julgamento para definição de nota e classificação. A observação do 

desenrolar destas etapas nos permitem perceber que é possível introduzir mudanças e 

atividades novas que a melhorem, inspirando-nos no modelo se sequência didática de ―estudo 

do meio‖ proposto por Zabala, que propõe as seguintes fases:   

  
a) Atividade motivadora relacionada com uma situação conflitante da realidade 

experiencial dos alunos. b) Explicação das perguntas ou problemas que esta situação 

coloca. c) Respostas intuitivas ou "hipóteses". d) Seleção e esboço das fontes de 

informação e planejamento da investigação. e) Coleta, seleção e classificação dos 
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dados. f) Generalização das conclusões tiradas. g) Expressão e comunicação. 

(ZABALA, 1998, p. 55)  

  

A elas, acrescentaríamos ainda mais uma fase: a de (auto) avaliação.   

Entendemos que o momento de apresentação do projeto aos alunos corresponderia às 

etapas a,b e c da prática educativa proposta por Zabala no parágrafo acima. Neste sentido, 

consideramos que a apresentação do projeto poderia ser melhor planejada e mais qualificada, 

posto que ocorreu de forma rápida e direcionada, o que influenciou diretamente na autonomia 

dos estudantes na procura do patrimônio que desejavam estudar. Pois ao mesmo tempo que 

foi apresentado o projeto, foram expostos os conceitos de patrimônio histórico-cultural 

material e imaterial e circulou uma lista constando todos os Patrimônios Culturais de Feira de 

Santana, o que contraria o primeiro objetivo proposto pelo Guia Básico da Educação 

Patrimonial (2000) onde o processo de descoberta do patrimônio é essencial para a busca de 

conhecimento sobre ele.   

Segundo Paulo Freire, o professor e a escola têm  

o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os da 

classes populares, chegam a ela - saberes socialmente construídos na prática 

comunitária - mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir 

com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos 

conteúdos. Porque não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas 

da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos 

riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os 

riscos que oferecem à saúde das gentes. (FREIRE, 1996, p. 30)  

  

Portanto, era preciso que os professores primeiro verificassem os conceitos prévios dos 

alunos sobre patrimônio histórico-cultural material e imaterial, a fim de melhor mediar a 

construção destes conceitos partindo do que eles traziam, da realidade deles, de seus lugares e 

onde seus antepassados frequentaram, e da valorização destes lugares enquanto patrimônios 

da comunidade. Ao invés disso, optaram por expor os conceitos e uma breve exposição é 

insuficiente para desfazer conceitos arbitrários construídos ao longo de anos de educação 

histórica escolarizada tradicional.  

No que tange à seleção dos patrimônios a serem estudados, na lista disponibilizada aos 

alunos para que escolhessem um patrimônio para estudo, constavam os seguintes: Capela de 

Nossa Senhora dos Remédios, Catedral de Santana, Coreto da Praça Bernadino Bahia, Coreto 

da Praça da Matriz, Coreto da Praça Fróes da Motta, Filarmônica 25 de Março, Igreja Senhor 

dos Passos, Matriz de São José da Itapororocas, Praça Municioal, Painel do Artista Lênio 
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Braga ( Terminal Rodoviário, Prédio da Escola Mª Quitéria, Prédio da Santa Casa da 

Misericórdia (Casa do Menor ), Prédio da Vila Fróes da Motta,  Prédio do Arquivo Público 

Municipal, Prédio do Grupo Escola J.J Seabra ( Antiga Escola Rural ), Prédio do Mercado 

Municipal, Observatório Antares, Uefs (Casa do Sertão), Uefs (Biblioteca), Uefs (Seminário 

de Música),  

Biblioteca Municipal, Amélia Amorim, Jóia Da Princesa, Centro de Abastecimento, Apae,  

Parque do Saber, Casarão Olhos D‘agua, Museu de Arte Popular, Câmara Municipal – Casa 

da Cidadania, Feira Tênis Clube, Euterpe Feirense, o Bando Anunciador, Caminhada 

Folclórica, Colégio Assis Chateaubriand, Quixabeira da Matinha, Micareta, Juraci Dórea 

(Artista Plástico e Poeta), Marcos Morais (Artista Plástico), Franklin Maxado (Cordelista), 

Carlos Pita (Músico), Godofredo Filho (Poeta) e Beco da Energia.  

Nota-se que a lista era diversificada, incluindo 31 patrimônios materiais e 12 imateriais, 

32 representativos da cultura de elite e apenas 11 da cultura popular. Portanto, prevalecem 

entre as opções, os patrimônios históricos culturais elitizados, enquanto que a predominância 

na escola é de estudantes oriundos de classes média baixa a baixa.  

Partindo da lista apresentada dos patrimônios culturais de Feira de Santana, é 

importante destacar que dentre os patrimônios sugeridos para serem escolhidos pelos 

participantes, poucos são patrimônios imateriais - os saberes, os modos de fazer, as formas de 

expressão, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e as próprias 

feiras livres. Cabe ainda frisar que os poucos patrimônios imateriais que aparecem ao final da 

lista foram inseridos pós provocações entre os bolsistas e supervisora do PIBID.  

Tendo o conceito sido exposto e não construído, e os patrimônios sido selecionados de 

uma lista onde prevaleciam patrimônios de origem elitista e não escolhidos pelos alunos por 

autoidentificação, nota-se que, na hora da escolha, prevaleceu uma concepção de patrimônio 

histórico próprio da história tradicional, uma vez que deram preferência a patrimônios 

materiais e de elite (10 dos 15 selecionados). Os patrimônios selecionados para o estudo 

foram: Capela de Nossa Senhora dos Remédios, Igreja Senhor dos Passos, Prédio da Vila 

Fróes Da Motta, Prédio do Arquivo Público Municipal, Prédio do Grupo Escola J.J. Seabra, 

Prédio do Mercado Municipal, Observatório Antares, Museu Casa Do Sertão, Biblioteca 

Municipal, Jóia Da  

Princesa, Parque do Saber, Casarão Olhos D‘agua, Museu de Arte Popular, Colégio Assis 

Chateaubriand e Micareta.  
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A escolha destes patrimônios, por sua vez, comprometeu o processo de identificação 

dos estudantes com o patrimônio e a história local, posto que, através desta seleção, optaram 

por estudar uma história local elitista, da qual eles eram observadores passivos, e não a 

história local da comunidade em que eles efetivamente estão inseridos e na qual eles são 

protagonistas.  

Tomando por referência o modelo de prática educativa para ―estudo do meio‖ 

proposto por Zabala (1998, p. 55), sugerimos que a apresentação poderia iniciar 

problematizando o que os alunos entendem por patrimônio, patrimônio histórico-cultural e 

patrimônio material e imaterial e, a partir das respostas deles, ir desconstruindo pré-conceitos 

e construindo coletivamente novos sentidos para tais conceitos. Em seguida, 

problematizariam quais seriam os patrimônios históricos das comunidades feirenses em que 

eles estão inseridos e que lhes evocam memórias. A partir daí os alunos apontaram (e não 

escolheriam de uma lista) estes patrimônios, justificando por que eles seriam patrimônios 

relevantes de serem estudados (hipóteses).  

Teve início, então, as fases d e e, de investigação. Nela,  

A observação direta, a manipulação, e o questionamento do objeto através de 

perguntas apropriadas podem revelar estas informações em um primeiro nível de 

conhecimento, que deverá ser extrapolado através do estudo e da investigação de 

fontes complementares como livros, fotografias, documentos, arquivos cartoriais e 

eclesiásticos, pesquisas, entrevistas, etc. (IPHAN, 1999, pág 12)  

  

Logo, nesta etapa, seria fundamental que os professores estivessem juntos, mediando o 

que deveria ser observado, que memórias estes patrimônios guardam, pois, a educação 

patrimonial deve incorporar as necessidades e expectativas das comunidades envolvidas por 

meio de múltiplas estratégias e situações de aprendizagem a serem construídas 

dialogicamente a partir das especificidades locais, buscas, experimentação e descoberta.  

O patrimônio histórico e o meio ambiente em que está inserido oferecem 

oportunidades de provocar nos alunos sentimentos de surpresa e curiosidade, 

levando-os a querer conhecer mais sobre eles. Nesse sentido podemos falar na 

―necessidade do passado‖, para compreendermos melhor o ―presente‖ e projetarmos 

o ―futuro‖. (HORTA,2000, p. 03).  

  

Por outro lado, isto demanda uma formação continuada dos professores de cunho 

interdisciplinar, na qual fosse realizada a intersecção da Educação Patrimonial com todos os 

professores, de todas as disciplinas escolares, e anterior à aplicação do Projeto EPA, pois, na 
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perspectiva apresentada por Horta (2000), a educação patrimonial tem um olhar sobre as 

histórias das culturas que estão presentes nos ambientes mais diversificados, e por isso tem 

um caráter interdisciplinar.   

Acrescente-se ainda que mesmo tratando-se de um projeto que já faz parte do PPP da 

escola, não existiu organização para dedicar parte da carga horária dos professores em sala de 

aula para as orientações. Deste modo, elas se deram de forma superficial, pois apesar dos 

professores ficarem à disposição para sanar possíveis dúvidas e fazer correções, estas 

costumavam se dar por demanda dos estudantes e nos intervalos entre aulas ou após o seu 

término, o que tinha que ser muito rápido, pois os professores sempre tinham outras 

demandas. Destacamos, ainda, que é preciso reivindicar dispensa de carga horária dos 

professores em sala de aula para dedicarem-se a estas orientações, de modo que eram 

frequentes as reclamações dos professores nas reuniões de área, sobre a sobrecarga das 

atividades do projeto.   

Ainda durante a investigação dos patrimônios históricos, como parte das orientações 

que lhes eram dadas, foi realizada uma oficina de fotografia. Consideramos muito importante 

a oferta desta oficina, posto que ―a fotografia possui um caráter preservacionista nato, 

considerados historicamente os esforços para fixação do dispositivo em suporte durável e sua 

circulação social. ‖ (ROMA, 2017). Além disso, as fotografias construídas ou selecionadas 

para compor os álbuns definem uma maneira dos estudantes interpretarem o patrimônio como 

representação da memória da comunidade.  

No estudo do patrimônio, a proposição de uma relação história/memória deve levar em 

consideração que é nas lembranças dos outros, mais especificamente no lembrado pelos 

outros, que ancoramos nossa memória, tornando-a coletiva. Assim, a memória individual é 

parte integrante da memória coletiva, e este trabalho de reconstrução da memória depende do 

grupo, pois,  

É necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns 

que se encontram tanto no nosso espírito como nos dos outros, porque elas passam 

incessantemente desses para aqueles e reciprocamente, o que só é possível se 

fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma sociedade (HALBWACHS, 1990, 

p. 34).  

  

Nesse sentido, as memórias narradas sobre o patrimônio são capazes de mobilizar 

outras memórias que são recorrentes no entorno vivencial dos sujeitos. Na mobilização das 
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memórias, entrelaçam os saberes que circulam na comunidade e outros que possivelmente 

fazem parte da formação dos sujeitos.  

Portanto, ao construir/selecionar fotografias sobre os patrimônios em estudo, os 

estudantes iriam mobilizar memórias individuais e coletivas. Enquanto autores das fotos ou 

selecionadores de registros de outrem, eles optam por ângulos que expressem memórias que 

pretendem visibilizar e ocultam memórias que não lhes são relevantes. Do mesmo modo, 

aqueles que posteriormente irão visualizar seus álbuns, também mobilizaram suas memórias 

para interpretá-los e experimentaram sentimentos, que poderão ser semelhantes ou diversos 

dos pretendidos pelos autores, proporcionando novas leituras sobre o patrimônio.   

Além de uma estratégia didática de educação patrimonial, a oficina de fotografia 

também possibilitaria uma formação metodológica, enfatizando os procedimentos que 

deveriam ser utilizados na coleta de dados sobre o patrimônio e oferecendo subsídios para 

tornar os alunos autônomos na busca do conhecimento.   

Entretanto, consideramos que esta oficina poderia ser melhor aproveitada, uma vez que 

nela não houve discussões que relacionassem a fotografia ao patrimônio, à história local, à 

memória e à formação de identidades. Sendo o professor ministrante um fotógrafo 

publicitário e não um historiador experiente no uso de fotografias como fontes históricas, o 

foco da discussão foi mais voltado para o empreendedorismo do que para a História em si. 

Não se trata, aqui, de propor tornar os alunos historiadores profissionais, mas consideramos 

que seria importante, neste momento, prepará-los para a leitura da fotografia enquanto 

documento, criado com o objetivo de servir a demandas historiográficas e patrimoniais, de 

modo que talvez fosse mais interessante pensar esta oficina com dois momentos: um com um 

fotógrafo, para trabalhar as técnicas, e outro com um historiador, para explorar a relação entre 

fotografia, patrimônio, memória e história.   

Outra problemática em torno da oficina de fotografia, foi o fato de não ser para todos os 

estudantes das turmas de segundo ano, mas apenas para os líderes das equipes, o que limita o 

conhecimento a um pequeno grupo. Se o projeto está integrado ao PPP da escola, não 

deveriam todos estarem inseridos em todas as etapas do processo de formação? Se o trabalho 

é pensado para a educação básica, não deveriam os estudantes serem protagonistas de todas as 

fases de aplicação?  
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Tratando-se da etapa final do projeto, gostaríamos de destacar dois pontos, referentes à 

forma que se deu a avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes e ao ―evento‖ de 

conclusão do projeto.   

Seguindo a proposta de prática educativa de Zabala (1998, p. 55), a produção dos 

álbuns corresponderia às etapas ―f) Generalização das conclusões tiradas‖ e ―g) Expressão e 

comunicação‖. Conclusos os álbuns, estes foram entregues aos seus respectivos padrinhos e 

submetidos à avaliação por todos os professores, seguindo critérios previamente 

estabelecidos, sendo atribuídas notas a cada trabalho. Tem início aqui a etapa que sugerimos 

de (auto)avaliação. Classificadas estas notas, foram selecionados os três trabalhos melhores 

pontuados, os quais foram submetidos a uma nova avaliação (desta vez coletiva), de modo 

que foi consensualmente escolhido apenas um para representar a escola.  

Um aspecto positivo desta etapa da avaliação foi a elaboração de critérios comuns, que 

deu isonomia ao processo. Entretanto, há alguns problemas nesta avaliação. O primeiro deles 

diz respeito à classificação dos melhores pelos professores, tanto por estarem diretamente 

envolvidos na produção dos álbuns, quanto pelo fato de, estando à frente do processo 

educativo, não poderem reforçar a desigualdade de aprendizagem como algo que possa ser 

hierarquizado entre melhores e piores, tão pouco tal hierarquia exposta.  

Assim sendo, seria mais interessante envolver a comunidade externa nesse processo de 

avaliação, sobretudo membros que integrassem um corpo mais técnico, capaz de avaliar um 

trabalho no campo da história e do patrimônio com parecer técnico, não apenas para atribuir 

notas.   

Outro problema relacionado à avaliação foi a ausência de devolutivas aos estudantes da 

avaliação docente: os sucessos e as lacunas. Além, da ausência de escuta da autoavaliação dos 

estudantes sobre suas aprendizagens e sobre execução do projeto, até mesmo para buscar 

aprimorar as próximas edições do projeto. Cabe aqui também, destacar a ausência de 

autoavaliação dos professores e gestores, tanto de suas performances como padrinhos e 

madrinhas, como do projeto propriamente dito.  

Uma outra questão, que não podemos deixar de incluir aqui, é a ausência de momentos 

coletivos para discussão sobre de temas da história local que pudessem subsidiar a análise 

destes patrimônios, especialmente considerando que nem todos padrinhos e madrinhas 

possuem formação em História. Logo, consideramos que se fazem necessárias aulas na carga 

horária regular de ensino da disciplina de História (não apenas nela, posto que o lugar pode 
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ser trabalhado em todas as disciplinas, mas minimamente) ou aulões no auditório para 

trabalhar a história local com os alunos, a fim de auxiliá-los na construção de sentidos aos 

patrimônios.   

O projeto parece partir do princípio de que eles já dominam o conhecimento da história 

local e, portanto, não necessitariam destas discussões e a negligenciam. Consideramos, 

porém, que deveriam dar-lhes destaque, posto que esses patrimônios sem a história que lhes 

dá suporte simbólico não são patrimônios. Afinal, ―Os patrimônios culturais são estratégias 

por meio das quais grupos sociais e indivíduos narram sua memória e sua identidade, 

buscando para elas um lugar público de reconhecimento, na medida mesmo em que as 

transformam em ‗patrimônio‘. ‖ (GONÇALVES, 2002, p.121-122).  

Já o evento de conclusão do projeto, foi realizado durante a exibição de todos os 

projetos estruturantes executados na escola. Neste momento, todos os trabalhos 

desenvolvidos foram expostos fisicamente para o restante da comunidade escolar, e 

anunciado o trabalho vencedor.   

Cabe aqui reforçar, a ausência da participação da comunidade local neste evento. O 

projeto levou meses para ser desenvolvido, foram construídas narrativas sobre o patrimônio, 

estruturadas pelos estudantes a partir das memórias sociais, e nem os familiares dos 

estudantes estavam presentes. Além disso, caberia na etapa final, apresentar de forma crítica e 

reflexiva todos os trabalhos (e não apenas expô-los), com o objetivo de informar os demais 

sobre a História dos patrimônios que foram estudados. O trabalho foi desenvolvido por 

turmas específicas, mas o resgate histórico deve estar presente para todos, pois a comunidade 

precisa conhecê-los para neles se reconhecer.  

Apesar da inexistência de uma autoavaliação formal, após a finalização do projeto, 

aproveitamos os horários vagos, a fim de escutar e registar percepções e avaliações de alguns 

alunos
2
 sobre o projeto. Quando se questionava em sala, sobre os pontos negativos de terem 

participado do EPA, foram ouvidas as seguintes falas:    

● “É um projeto que nos tira da escola, e o deslocamento é ruim”  

● “Muitos gastos”  

● “Falta de acompanhamento pelas madrinhas”  

● “O descompromisso da madrinha”  

                                                 
2
 Em cumprimento ao termo de compromisso firmado com a escola, os alunos não foram identificados.  
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● “Muita dedicação e notas baixas”  

● “A madrinha nunca explicava nada”  

Por outro lado, quando se questionava sobre os pontos positivos durante a aplicação do 

projeto, destacam-se as seguintes fala:   

● “Os aspectos positivos desse projeto foram para mostrar os territórios cultural e 

também para saber nossas habilidades nas fotografias”  

● "Desenvolvimento de nossas habilidades, trabalho em equipe, olhares mais atentos aos 

monumentos”  

● “Só conhecer a história do patrimônio"  

● “Conhecimento sobre o patrimônio histórico"  

● “Nos ajudou a conhecer a história da nossa própria cidade”  

● “A reconhecer a importância de preservar o patrimônio histórico da nossa cidade”  

  

Nestas circunstâncias, mesmo com suas lacunas, o projeto (EPA), fundado na análise do 

patrimônio histórico cultural, e no incentivo dos alunos à preservação, possibilita ricas 

experiências no resgate dos costumes culturais, com ênfase na valorização do patrimônio 

histórico de Feira de Santana-BA. Além disso, aparentemente
3

 os resultados com as 

experiências culturais, os resgates dos valores históricos e das produções artísticas, contribui 

para a internalização da identidade  no universo escolar e valorização cultural. De modo, que 

o EPA resultou em bons trabalhos de História, o que proporciona novas experiências 

pedagógicas aos professores do CIEAC e aos futuros professores de História participantes do 

Projeto na condição de bolsistas do PIBID/UEFS.   

 

Desta forma, para além de um estudo de caso sobre a Educação Patrimonial através de um 

projeto educativo em Educação Patrimonial, neste estudo propõe-se a levantar os seguintes 

questionamentos à UEFS, especialmente, ao curso de História: qual tem sido a participação 

dos mesmos no estudo do patrimônio cultural e natural com a perspectiva de construção de 

identidades e como prática inclusiva? A educação patrimonial tem sido pautada nas aulas do 

curso de História como método para conhecer através do patrimônio histórico e cultural, 

aspectos das histórias locais de Feira de Santana, Bahia e Brasil?  E ainda, qual tem sido a 

participação da universidade, do curso de história e dos grupos de pesquisa na colaboração 

                                                 
3
 Seria necessário um estudo mais aprofundado das aprendizagens resultantes desta prática educativa para poder afirmar.  
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com as escolas, museus e equipamentos culturais na construção de projetos de Educação 

Patrimonial no ensino de História?  

Sendo assim, esperamos que o projeto seja mantido no CIEAC, e que nas próximas 

edições, o mesmo seja aprimorado, na busca por uma melhor formação histórica dos alunos 

em um percurso formativo contínuo. E que o presente artigo contribua significativamente no 

seu processo de aperfeiçoamento.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo deste texto, analisamos a aplicação do Projeto EPA no CIEAC, na cidade de 

Feira de Santana, no ano de 2018, buscando perceber suas potencialidades e lacunas enquanto 

projeto de educação patrimonial.   

A vivência com o EPA, resultou em excelentes trabalhos escolares estudantis sobre a 

história do patrimônio histórico e da cidade de Feira de Santana, e para além disso, tem 

propiciado novas experiências pedagógicas para professores de história e todos os envolvidos.  

Pois, ―a Educação Patrimonial é um instrumento de ―alfabetização cultural‖ que possibilita ao 

indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo 

sociocultural‖ (HORTA et all, 1999, p. 6).  

Dentre as potencialidades deste projeto no CIEAC, destacamos também o caráter 

motivador de atividades para o corpo estudantil, a iniciação à pesquisa que ele proporciona, a 

ampla participação da comunidade escolar e a prevalência de avaliações positivas entre os 

alunos consultados, que apontam para o alcance de alguns dos objetivos propostos, como a 

compreensão da necessidade de preservação do patrimônio e a ampliação do conhecimento 

sobre a história e a cultura local.   

No entanto, foi possível perceber que a noção de patrimônio histórico presente entre os 

estudantes participantes do Projeto EPA no CIEAC, está relacionada a um conceito de valor 

financeiro (o que é de elite é mais caro e, portanto, vale mais) e não de valor simbólico para a 

comunidade local ou para eles mesmos, enquanto membros desta comunidade.   

Além disso, entre os estudantes há uma dificuldade de perceber a cultura imaterial e de 

origem popular como patrimônio histórico, o que vai de contra ao fato de demonstrarem mais 
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conhecimento de lugares que agregam cultura material e imaterial de classes populares do que 

de elites, o que pode estar associado a uma concepção tradicional de história. Pode-se inferir 

que, deste modo, para que se realizasse de fato uma educação patrimonial, seria necessário 

trabalhar melhor o conceito de patrimônio histórico-cultural material e imaterial, partindo dos 

seus conhecimentos prévios, e privilegiar o estudo desses patrimônios com os quais eles se 

relacionam, pois, essa relação de maior proximidade com os patrimônios históricos de 

populares, ocorre principalmente, pelas ―identidades feirenses‖.  

Na busca por formação no campo da Educação Patrimonial, durante um intercâmbio 

acadêmico em Portugal, pude verificar algumas experiências de trabalho educacional com o 

patrimônio que claramente seria aplicável em Feira de Santana, tal como o Projeto Arte 

Contemporânea e Patrimônio: caminhos cruzados na Fundação Eugénio de Almeida ou 

Museu Portátil. Nele, professores e artistas elaboravam materiais didáticos (maquetes, 

musicas, filmes, clipes, jogos, mapas...) sobre a história da cidade e dos patrimônios que a 

compõem. Com o objetivo, de apresentar e incentivar o estudo sobre suas histórias, os 

materiais didáticos eram apresentados de forma lúdica para as crianças, jovens e adolescentes, 

e em seguida ocorriam os passeios guiados com os profissionais autores dos materiais 

didáticos (historiadores, artistas plásticos, filosofo, educadores...). Tal experiência alimenta a 

ideia de que a história, a educação patrimonial, os diferentes profissionais da educação e os 

equipamentos culturais, podem e devem caminhar, lado-a-lado, criando sinergias que 

fomentem diferentes aprendizagens, o sentido crítico e criativo e a experimentação como 

motor do conhecimento, fazendo uso dos nossos patrimônios. 

Assim, ao longo das análises realizadas, evidenciamos ainda que poderia ser revisto em 

novas edições do Projeto o caráter competitivo desta atividade, a insegurança entre os 

professores, os gastos dos alunos com materiais, a formação dos professores, a reestruturação 

da aplicação do Projeto na escola, reavaliação e reestruturação das oficinas, ampliação das 

discussões sobre patrimônio associado à história local e envolvimento da comunidade local e 

dos familiares.  

Os dados levantados indicam que as políticas educativas que aproximam os estudantes 

dos patrimônios históricos locais ainda são insuficientes: não basta saber da existência dos 

mesmos, é preciso educar para que os sujeitos envolvidos no processo formativos 

ressignifiquem suas identidades, se relacionado diretamente com os patrimônios que possuem 
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valor simbólico para as comunidades em que eles estão inseridos, para que, assim, possam 

desejar preservá-los.   

Uma reflexão é estendida aos profissionais do ensino de História leitores deste texto: a 

necessidade da prática com o patrimônio envolver a mobilização, a sensibilidade e 

habilidades específicas dos alunos.   

Enquanto analisamos a aplicação do EPA no CIEAC no ano de 2018, os PCN´s eram os 

parâmetros curriculares nacionais que orientavam a educação no Brasil, e como vimos ao 

longo deste trabalho, mesmo que como conteúdo transversal, a educação patrimonial era 

garantida na educação básica. No entanto, em 20 de dezembro de 2017, foi aprovada a 

BNCC- Ensino Fundamental e em 4 de dezembro de 2018 foi aprovado a BNCC- Ensino 

Médio, com o objetivo de normatizar o ensino nas instituições públicas e privadas, na 

elaboração dos currículos e propostas pedagógicas em todos os níveis da educação básica. O 

que nos faz questionar: Como será a incorporação do EPA nessa nova proposta de 

elaboração/organização de currículo? É possível trabalhar com ensino local? São questões 

que pretendemos investigar em estudos futuros.  

A Educação Patrimonial não é a solução para todos os problemas enfrentados pela 

educação em nosso país, como também não depende somente do entusiasmo dos estudantes e 

dos profissionais da educação para se concretizar: é preciso apoio das escolas, da Prefeitura 

Municipal, da Secretaria Estadual de Educação, do Ministério da Educação e do Ministério da 

Cultura, ou seja, de recursos cada vez mais escassos no sistema público de educação. O EPA, 

por exemplo, é uma política de governo, e não de Estado, de modo que depende anualmente 

da aprovação de orçamento para sua manutenção (como de todos os projetos estruturantes da 

SEC).  

Todavia, as possibilidades do uso da Educação Patrimonial são incontestáveis, tornando 

esta alternativa em educação uma das formas mais interessantes de trabalhar dentro do ensino 

de história, podendo ser aplicada tanto no currículo escolar, como alternativa a ele. 

 Espera-se que este artigo possa fomentar a discussão no campo acadêmico e escolar 

sobre possibilidades de educação patrimonial e ensino de história local nas escolas da 

educação básica, motivando os professores e gestores escolares. Desejamos, ainda, que ele 

estimule o CIEAC a manter e aprimorar o Projeto EPA na instituição, posto suas inegáveis 

contribuições à formação dos seus alunos.  
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