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RESUMO
Este trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada com professores e gestores de
escolas públicas do ensino médio de Itaparica, BA, com o objetivo de compreender a prática
escolar da educação patrimonial. Fazendo uso da abordagem estudo de caso, a pesquisa
contou com entrevistas, observação nas escolas, análise de documentos e da bibliografia sobre
o sistema de ensino e o patrimônio cultural, além do registro de eventos e cenários culturais.
A educação é vista não em sua ação burocrática rotineira, mas se realizando através da razão e
da reflexão, articulando experiência e cultura de forma crítica, (ADORNO; HORKHEIMER,
1985; NIETZSCHE, 2007; BOURDIEU; PASSERON, 2009), motivo pelo qual não pode
prescindir da autonomia e do desejo dos que se educam. O patrimônio cultural é uma
construção coletiva, feita com base tanto na interpretação arqueológica, e histórica quanto na
memória e na literatura em reflexões sobre a identidade. A visão de desenvolvimento está
associada ao contexto local e requer a sua sustentabilidade. Em conclusão, a pesquisa expõe
as dificuldades das escolas para a realização da educação patrimonial de forma democrática,
diante dos mecanismos burocráticos de controle do sistema de ensino, ao mesmo tempo em
que reconhece a sua influência na formação da cultura e do desenvolvimento local.
Palavras-chave: Ensino médio; Patrimônio cultural; Desenvolvimento local; Itaparica (BA)

ABSTRACT
This work results from a research done with teachers and managers of public schools of high
school level from Itaparica (BA), with the objective of understanding the scholar practice of
heritage education. Utilizing the approach case study, the research included interviews,
observation at the schools, analysis of documents and literature on the teaching system, the
cultural heritage, besides the register of cultural events and scenarios. Education is seen not in
its routine bureaucratic action, but realizes itself through reason and reflection, articulating
experience and culture in a critical manner, (ADORNO; HORKHEIMER, 1985;
NIETZSCHE, 2007; BORDIEU; PASSERON, 2009), and dependent of the autonomy and
wish of those who educate. Cultural heritage is a collective construction, which is built based
on the archeological, historic interpretation and on the memory, and in the literature on
reflections about identity. The vision of development is associated to the local context and
takes into consideration its sustainability. Concluding, the research exposes the schools
difficulties to the implementation of heritage education in a democratic manner, face the
bureaucratic control mechanisms of the teaching system, while is recognized its influence in
the construction of culture and local development.
Keywords: High school level; Cultural heritage; Local development; Itaparica (BA)
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1 INTRODUÇÃO
O alegre encontro matinal de adolescentes na escola, formando pequenos grupos, antes
de soar a campainha anunciando o início das aulas, traz uma imagem interessante do processo
de atualização de informações, através do qual se constrói a memória. As conversas
interrompidas de dias anteriores, as novidades do que se passou no ambiente familiar, no
contato com outras pessoas e grupos, acontecimentos observados, tudo motiva discursos,
conversas, entendimentos que, por diferentes processos, contribuem para a formação da
memória. Assim, em casa, nos diversos grupos em interação, na escola e em contato com a
comunidade de um modo geral, experimentam-se diferentes fases e formas de aquisição da
memória.
O conceito de aprendizagem, que Jaques Le Goff (1982) considera importante na fase
de aquisição da memória “leva ao interesse pelos diversos sistemas de educação da memória
que existiram nas diversas sociedades, e em diferentes épocas: a mnemotenia” (LE GOFF,
1982, p. 9). A interação entre pessoas e grupos, a relação destes com a cultura que herdam dos
antepassados, bem como os processos pelos quais constroem as suas memórias, são imagens
que ajudam a introduzir o tema desta investigação, centrada no ambiente da escola pública, e
na visão dos docentes que trabalham a última etapa do ensino no município de Itaparica, BA.
As palavras “herança” e “lembrança”, enunciadas no título desta dissertação, são
tomadas como representações que se pode ter da memória, utilizadas aqui como recurso
semântico que traduz a forma pela qual é tratado o patrimônio natural e cultural do município,
na busca da compreensão e do entendimento de como é construída a ideia de patrimônio, no
ambiente de algumas escolas do município de Itaparica1. A herança, como sinal da memória,
evoca a totalidade do patrimônio adquirido mediante o legado de gerações anteriores,
evidenciado materialmente pelos monumentos e sítios históricos e arqueológicos existentes,
ou através de performances que até então se perpetuam nas manifestações populares. Já a
lembrança, esta concerne à memória como recordação, reminiscência de coisas ou fatos que
existiram ou não estão presentes, ou que evocamos de modo efêmero.

1

O entendimento é o de que “os bens que constituem os patrimônios culturais se propõem como marca do tempo

no espaço” (FONSECA, 2005, p. 51).
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Heranças que se tornam lembranças e de simples recordações que se transformam em
verdadeiras heranças culturais constituem o aspecto dinâmico da construção do patrimônio
cultural. Produzir e transmitir tradições (HOBSBAWN, 2008) são processos sociais a ser
considerados quando a preocupação é compreender como se constrói a ideia de patrimônio no
espaço das escolas. Distingue-se aqui o patrimônio coletivo, foco desta pesquisa, do
patrimônio individual. “O patrimônio individual depende de nós, que decidimos o que nos
interessa. Já o coletivo é algo mais distante, pois é definido e determinado por outras pessoas,
mesmo quando essa coletividade nos é próxima” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 9),
produto do reconhecimento pela esfera pública dominante (HABERMAS, 2003, p. 15). Tratase aqui do reconhecimento condicionado a um determinado espaço e no tempo em que é tido
como público2.
Assim, entendemos que tanto na sociedade, na comunidade, quanto no ambiente da
escola pública, evidenciam-se valores e bens que atribuímos como nosso patrimônio, o qual é
refletido no modo que o concebemos e tratamos, na forma pela qual percebemos o nosso
ambiente, que o compreendemos, e mesmo na percepção da dinâmica de transformação das
nossas organizações e da nossa cultura. Daí a necessidade de uma reflexão sobre aquilo que
na esfera do ensino se compreende como patrimônio público, e de como este tema é tratado
no trabalho, no planejamento pedagógico da escola, nas salas de aula.
A questão patrimonial em Itaparica ganha uma dimensão importante a partir da
publicação em 1928, da monografia A Ilha de Itaparica, de Ubaldo Osório (1883-1974), cuja
última edição foi publicada pela Fundação Cultural do Estado da Bahia em 1979, cinco anos
após o falecimento do autor. Apesar da luta empreendida por Osório pela preservação do
patrimônio cultural de Itaparica, o seu livro termina sendo um testemunho do quanto as
tradições e os valores culturais se alteraram nos últimos cinquenta anos.

2

É o que entendemos da observação de Funari: “ O que para uns é patrimônio, para outros não é. Além disso, os

valores sociais mudam com o tempo. Por tudo isso, convém analisar como o patrimônio foi visto ao longo dos
tempos e pelos grupos sociais”. (FUNARI, 2006, p. 10). Por sua vez a esfera pública, “sendo ela mesma uma
categoria histórica, também é vulnerável a uma alteração substancial” (HABERMAS, 2003, p. 290).
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Na fase de levantamento de dados – survey –, a relevância do tema foi discutida em
entrevista e em conversas informais com a secretária de Educação do Município, diretores de
escolas e professores do PPGEDuc, pesando a argumentação da dificuldade de se observar
alguma ação nas escolas preocupadas com a questão patrimonial, considerando as
dificuldades cotidianamente enfrentadas pelos professores para cumprir a carga horária, os
conteúdos programáticos das suas disciplinas e os registros de controles burocráticos relativos
às suas atividades. Para esses professores a rotina das escolas era de ritmo intenso e com
muitos conflitos iminentes, colocando-se como um dos obstáculos para a realização da
investigação proposta. Por outro lado, o descaso do poder público com o seu patrimônio,
observado na degradação de imóveis de sua propriedade, e na falta de compromisso tanto da
população como dos políticos, fazia crer que muito pouco poderia ser obtido de informações
além desses fatos já conhecidos3.
As dificuldades para lidar com a questão patrimonial não eram, pois uma novidade em
Itaparica. Vários testemunhos disso podem ser vistos na última edição de A Ilha de Itaparica:
história e tradição (OSÓRIO, 1979, p. 450-452, 470, 548-552, 562), onde o seu autor registra
uma série de problemas enfrentados na sua luta pela preservação das tradições do lugar.
Osório descreve questões que parecem ter sido amplamente debatidas na cidade, que vão
desde as modificações ocorridas na festa da Independência4 até a invasão de Itaparica pelos

3

Os depoimentos dos entrevistados são unânimes com relação ao descaso das autoridades com relação à

conservação do patrimônio público, tanto o que se refere aos monumentos e prédios históricos, cenários de
beleza natural, como as praias e manguezais, o patrimônio espiritual ou imaterial (FUNARI, PELEGRINI, 2006,
p. 8-9), que tem maior repercussão na tradicional festa do caboclo da Independência de Itaparica.
4

Sobre a festa do Sete de Janeiro, quando se comemora a Independência em Itaparica, Ubaldo Osório chega a

ser dramático: “Hoje, se, aos Heróis Itaparicanos, fosse dado ressuscitar, eles ressuscitariam para morrer de
vergonha vendo seus descendentes unirem-se a estranhos para mutilar a ilha em que nasceram e, em cujas praias,
os soldados da Independência escreveram a epopeia, gloriosa do Sete de Janeiro” (OSÓRIO, 1979, p. 552).
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iconoclastas do urbanismo inconsciente5, dando conta de uma sequência de acontecimentos
relacionados com a destruição da memória e do patrimônio cultural de Itaparica6.
Apesar das dificuldades encontradas para a investigação e de se perceber a descrença
dos entrevistados na possibilidade de qualquer ação que valorizasse e preservasse o
patrimônio cultural, as informações até então levantadas apontavam para a importância do
quanto a sua compreensão poderia esclarecer dificuldades da administração da escola e da
realização do seu projeto político-pedagógico. O patrimônio cultural tem uma estreita relação
com a questão da identidade, e “ensinar exige o reconhecimento e assunção da identidade
cultural” (FREIRE, 2008, p. 41)7. Apesar de ser um tema pouco estudado e debatido nas
escolas, a questão do patrimônio cultural era um assunto que permeava o conteúdo das
diversas disciplinas incluídas no currículo, integrando vários aspectos relacionados com
problemas da comunidade, da educação no município e do desenvolvimento local.
O patrimônio cultural destacava-se como um tema pertinente nas análises que ligavam
a educação com as questões do desenvolvimento local, e que, independentemente da
importância atribuída ao tema, havia uma tendência de que ele fosse muitas vezes tratado
inadequadamente, de forma simplificada, na perspectiva de que seria possível ter, ainda que

5

Provavelmente o autor faz referências ao Plano de Urbanismo da Cidade de Itaparica, sobre o qual encontramos

um memorial descritivo, escrito por Paulo Peltier de Queiroz (Z, 1939), plano este que propõe transformações
substanciais na planta da antiga cidade.
6

O descaso com o patrimônio público em Itaparica ficou evidente com o roubo de imagens sacras das Igrejas de

São Lourenço e do Santíssimo Sacramento, denunciando a inexistência da ação dos poderes públicos e da igreja
para a guarda e conservação de bens de inestimável valor. O fato foi amplamente noticiado pelos jornais: “Trinta
e quatro imagens e peças valiosas foram roubadas da igreja de Itaparica” – (PITA, 2010); “Bahia tem 138 peças
históricas desaparecidas” (DUARTE, 2010); “Novo golpe” (PEREIRA, A., 2010); “Peças Sacras roubadas em
casa paroquial” (PITA, 2010).
7

Ainda de acordo com Paulo Freire: “A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão

individual e a da classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa
progressista, é problema que não pode ser desprezado. Tem que ver diretamente com a assunção de nós por nós
mesmos. É isto que o puro treinamento do professor não faz, perdendo-se e perdendo-o na escrita e pragmática
visão do processo” (FREIRE, 2008, p. 41-42).
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de forma precária, algum controle do patrimônio individual, privado, e entendendo o
patrimônio público como se fossem apenas bens de responsabilidade do governo ou que não é
de ninguém8. Assim, evidencia-se a necessidade da discussão da cidadania, dos direitos
coletivos, temas atuais, e de importância fundamental nas sociedades contemporâneas, que
ganham destaque com os acordos promovidos pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a partir da Convenção de Haia em 1954
(AGUDO TORRICO, 2003, p. 20). Esses documentos esclarecem o porquê de a questão
patrimonial estar presente nos problemas da escola, da sua importância para realização do
conhecimento e da prática pedagógica, e da necessidade de compreender como ela é abordada
para torná-la uma ferramenta importante no processo educativo.
A educação patrimonial é assim problematizada a partir do entendimento de que este é
um tema transversal9 ao conteúdo previsto para o ensino médio nos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN (BRASIL, 2008), e mais que isto, considerar que a prática do ensino exige o
reconhecimento e assunção da identidade cultural. Como a educação patrimonial acontece
nos colégios públicos de Itaparica, e como eles tratam o patrimônio cultural no exercício do
trabalho pedagógico secundário, de forma regulamentada e institucionalizada (BOURDIEU;
PASSERON, 2009, p. 79), estas são as questões centrais para compreensão de como o
patrimônio cultural é visto para situar os conteúdos que o colégio, a partir dos seus programas,
reproduz. Tomando os colégios como espaço público de formação, a investigação busca
também compreender a sua influência na formação da ideia de patrimônio que permeia a
cultura escolar e que se materializa nos discursos dos professores em sala de aula.
Esta dissertação está estruturada em três temas centrais. O primeiro expõe o recorte
empírico do objeto de estudo (Capítulo II), relacionando o conceito de educação com os de
patrimônio cultural e o desenvolvimento local e apresenta os procedimentos e técnicas
8

Ainda segundo Pedro Paulo Funari e Sandra C. A. Pelgrini (2006, p. 10-29) vê-se a trajetória das concepções

do patrimônio no contexto mundial, em que os autores discutem o conceito, suas origens e evolução, em
diferentes contextos sociais.
9

De acordo com Martins “não representam mais uma disciplina no currículo, e sim assuntos que devem ser

explorados por todas as disciplinas, já que estas possibilitam a reflexão e a compreensão dos mesmos através dos
conteúdos trabalhados no dia a dia” (MARTINS; VALENTE, 2008, p. 20).
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utilizados na coleta de dados. Ao demonstrar os caminhos pelos quais se definiu o que seria
investigado, os meios empreendidos para proceder à investigação, são colocados os
pressupostos necessários para formular conclusões, detalhando a estratégia, a começar pela
definição da temática, na qual são identificados os conceitos, assim como a abordagem, os
métodos e procedimentos utilizados como referência para a coleta de dados, com o objetivo
de construir a argumentação.
Os resultados da pesquisa científica, em qualquer ramo do conhecimento
humano, devem ser apresentados de maneira clara e absolutamente honesta.
Ninguém sonharia em fazer uma contribuição às ciências físicas ou químicas
sem apresentar um relato detalhado de todos os arranjos experimentais, uma
descrição exata dos aparelhos utilizados, a maneira pela qual se conduziram
as observações, o número de observações, o tempo a elas devotado e,
finalmente, o grau de aproximação com que se realizou cada uma das
medidas” (MALINOWSKI, 1978, p. 18).

No segundo capítulo destacam-se reflexões sobre o sentido e a filosofia da educação,
tendo em vista os ideais da cultura e da sociedade (JAEGER, 2001; NIETZSCHE, 2007;
ADORNO; HORKHEIMER, 1985; BOURDIEU; PASSERON, 2009; STIRNER, 2001); em
seguida, são feitas considerações sobre propostas político-pedagógicas que apontam para uma
prática libertária e libertadora da educação (MORIN, 2003; CODELLO, 2007; BAKUNIN,
2003; FREIRE, 2008), importantes para situar a educação sob o ponto de vista de distintos
projetos civilizatórios. Sobre as abordagens, aspectos metodológicos, técnicas, a investigação
é situada no panorama da pesquisa em educação no Brasil, através de Bernadetti Gatti (2007)
e José Claudinei Lombardi (2000), e também refere alguns textos de Dermeval Saviani
(2009), Paolo Nosella e Ester Buffa (2009) e Rosa Fátima de Souza (2008) Paulo Ghiraldelli
Jr. (2009), nos quais são consideradas proposições a respeito da educação, do saber escolar,
do currículo e da didática no contexto da pesquisa.
Visto que o patrimônio cultural e a educação patrimonial são um tema relevante no
trabalho de arqueólogos, antropólogos, museólogos e outros profissionais, são referidos
alguns autores que evidenciam relações com a investigação realizada (CALDERON, 1964;
LEROI-GOURHAM, 1965; HODDER, 1988; OTT, 1996; MIRANDA, 2001; RIO, 2003;
AGUDO TORRICO, 2003; MERILLAS, 2003; FONSECA, 2005; FUNARI; PELEGRINI,
2006; CARNEIRO, 2006; HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 2009), assim como pela sua
estreita relação com a história, ciência na qual estudiosos tratam de conceitos fundamentais
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como o de memória e tradição (LE GOFF, 1982; HALBWACHS, 2006; HOBSBAWM;
RANGER, 2008), de importância crucial para este trabalho, sem as quais esta investigação
estaria limitada.
Especificamente sobre os métodos é importante a visão antropológica sobre a
definição do tema, método e objetivo da pesquisa, principalmente no que se refere à
observação participante (MALINOWSKI, 1978) e de outros autores a respeito da pesquisa
social (ABRAMO, 1974; GOODE; HATT, 1979; BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE,
1977; YIN, 2005), especialmente sobre a abordagem através do estudo de caso, adotada para
esta pesquisa, por se tratar de um tema específico e com poucas referências empíricas. O
método de pesquisa antropológica através da fotografia (COLLIER JR, 1973) foi também
uma das fontes consultadas como mais um recurso para enriquecer o estudo através de outros
métodos de observação, tais como conversas em sala de aula (Apêndice) e com moradores da
cidade em diferentes ocasiões.
O terceiro capítulo focaliza a educação patrimonial em Itaparica a partir da
contextualização das escolas estudadas no sistema de ensino local e estadual, tendo como
referência as diferentes concepções de educação discutidas no primeiro capítulo, e, recorrendo
à historiografia da educação, na perspectiva de compreender os acontecimentos que
contribuíram para conformação do sistema atual (ANTONIAZZI, 1993; BOAVENTURA,
1977; CASIMIRO, 2008; COSTA; OLIVEIRA; MELO NETO, 2006; MENEZES, 2001,
2007; NUNES; 1997, 2003; TAVARES, 2001/2002). Situa a questão do patrimônio cultural
no campo da educação, a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais, dos projetos políticopedagógicos das escolas, considerando as características do sistema de ensino público do
município e do Estado.
O quarto capítulo apresenta inicialmente um quadro para pensar o patrimônio público
no município, tendo como referência o cenário ambiental, histórico e cultural, vistos com o
objetivo de relacionar as reflexões e impressões coletadas através das entrevistas com os
temas locais, compreender as características de uma educação itaparicana, diferenciada,
contemplando as possíveis adaptações que são previstas quando da implantação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais, na elaboração do projeto político-pedagógico da escola,
assumindo assim feições próprias, identificada com o seu patrimônio e paisagem local. A
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memória (LE GOFF, 1982; HALBWACHS, 2006), a tradição (HOBSBAWM; RANGER,
2008), o patrimônio (FUNARI; PELEGRINI, 2006; FONSECA, 2005) e a esfera pública
(HABERMAS, 2003) são conceitos discutidos a fim de buscar entender as opiniões emitidas
pelos docentes, a partir de referências que expressam elementos como próprios da natureza e
da cultura de Itaparica10.
Os estudos arqueológicos, antropológicos, históricos, da literatura e das ciências em
geral, das manifestações populares e dos depoimentos dos docentes de Itaparica se apresentam
como um grande acervo de cultura que paradoxalmente não faz parte do contexto escolar.
Talvez ali seja uma grande demonstração da violência simbólica (BOURDIEU; PASSERON,
2009) onde um rico contexto de vida e de vivências é substituído por conteúdos tão exteriores,
que terminam muitas vezes resultando no estranhamento e na ocorrência da evasão escolar. O
desconhecimento, o afastamento e a falta de vivências com a cultura local sem dúvida são
responsáveis por uma espécie de amnésia, que contribui tanto para o fracasso escolar, como
também por uma visão que privilegia as ações desenvolvimentistas que vêm de fora, em
detrimento dos esforços para valorizar talentos locais.
Finalizando, discutimos o sentido de uma educação que considera a contextualização
do patrimônio e da paisagem cultural, a partir das ideias desenvolvidas durante diálogos com
os docentes, e das perspectivas apontadas para o município através de políticas, programas e
projetos idealizados e implementados nas diferentes esferas governamentais, com o objetivo
de promover o desenvolvimento local e que contemplam análises, diagnósticos dos problemas
políticos, econômicos, sociais e ambientais. A conclusão desta investigação aponta na direção
de associar os projetos das escolas ao que se discute como um projeto da cidade e do
município, contando para isso com os instrumentos previstos na LDB e no PCN e, em
especial, com o projeto político-pedagógico, que só pode ser bem sucedido de representar as
espectativas da comunidade escolar.

10

Para tanto, existem várias referências históricas (SOUSA, 1987; VICENTE DO SALVADOR, 1982;

CARDIM, 1978; OSÓRIO, 1928, 1979; CARVALHO, 1958; OTT, 1996; PARAÍSO, 2004; CATTELUCCI
JUNIOR, 2005;) e literárias (MARQUES, 1975, 1976; RIBEIRO, 1984; OLIVIERI-GODET, 2009) entre outros
textos que têm Itaparica na sua narrativa.
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Levando em conta os desdobramentos de estudos necessários para amadurecer um
tema que requer a realização de pesquisas em diversos ramos do conhecimento, e a habilidade
para relacioná-los dentro de um corpo lógico que pudesse apoiar o desenvolvimento de
políticas adequadas a um projeto da comunidade, acredita-se na possibilidade de que é
possível construir uma escola viva, desatrelada das receitas burocráticas, desenvolvendo
conhecimentos de forma integral, pela livre escolha dos interessados, na perspectiva da
superação dos seus problemas, e da conquista da ciência como um domínio público. O ideal
de uma educação libertária e libertadora requer o acesso da população a todo e qualquer tipo
de conhecimento e o entendimento de que todos os indivíduos são capazes, desde que possam
dispor de iguais oportunidades e da livre escolha.
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2 EDUCAÇÃO, PATRIMÔNIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO: DESAFIO
CULTURAL NA CONTEMPORANEIDADE
Embora seja recente a noção de patrimônio cultural11, percebe-se em vários estudos
sobre educação o quanto ela é importante para entender as relações que existem entre a
cultura, os ideais de desenvolvimento e os sistemas de ensino. Pelo modo como estabelecem a
relação entre a educação, a cultura e o desenvolvimento, Paidéia: a formação do homem
grego (JAEGER, 2001); O futuro dos nossos estabelecimentos de ensino (NIETZSCHE,
2007); a Dialética do esclarecimento (ADORNO; HORKHEIMER, 1985); A reprodução:
elementos para uma teoria do sistema de ensino (BOURDIEU, PASSERON, 2009) e A
cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (MORIN, 2003) foram básicos
para refletir sobre o sentido da educação e dos estabelecimentos de ensino, quando se pensa
nos sistemas e processos de formação em sua relação com os contextos culturais, e também
com os valores assumidos nas idéias de desenvolvimento.
Pensar as alternativas para uma educação justa e democrática, em que o ensinar exige
o reconhecimento e a assunção da identidade cultural (FREIRE, 2008, p. 41-43), traz
reflexões que expõem impossibilidades da instrução integral na sociedade capitalista
(BAKUNIN, 2003, p. 78)12. Como também na problematização das experiências de educação
libertadora que contribuíram e continuam influenciando no processo de democratização das
nossas instituições. Refletir sobre práticas de uma pedagogia libertadora (FREIRE, 2008) ou
sob as diversas perspectivas da experiência pedagógica libertária (CODELLO, 2007), além de
enriquecer a discussão sobre o tema do patrimônio na educação, são importantes para
demonstrar o quanto o assunto permanece em debate e em práticas estimuladas através de
iniciativas como a do Instituto Paulo Freire13, do Center of Ecoliteracy14 apoiando avanços
11

De acordo com Martins: “O conceito de patrimônio histórico e artístico usado desde o século XIX foi
paulatinamente sendo substituído pelo conceito mais amplo de patrimônio cultural” (MARTINS; VALENTE,
2008, p. 40). E mais detalhadamente sobre a história do conceito em Alegoria del patrimonônio de Françoise
Choay (1992).
12

O pensamento de uma educação integral para Bakunin significava que: “A instrução deve ser igual em todos os
graus para todos; por conseguinte, deve ser integral, quer dizer, deve preparar as crianças de ambos os sexos
tanto para a vida intelectual como a vida do trabalho, visando a que todos possam chegar a ser pessoas
completas”. (BAKUNIN, 2003, p.78).
13

Disponível em: < http://www.paulofreire.org/Programas/WebHome>. Acesso em: 20 set. 2010.
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educacionais para uma vida sustentável, e pela International Democratic Network Education
Conference (IDEN)15, esta última, inclusive, pelo compromisso que assume com o processo
de democratização do ensino governamental, em uma constante busca de autonomia das
escolas e pela ampliação do controle das comunidades sobre o ensino.
A relação entre o modo de se fazer a educação e o seu contexto cultural é uma leitura
possível em várias obras de filósofos que trataram do tema. Neste trabalho destacam-se alguns
(JAEGER, 2001: NIETZSCHE, 2007; ADORNO; HORKHEIMER, 1985), muito embora
outros autores sejam citados, na perspectiva de relacionar momentos históricos e ideias sobre
o aperfeiçoamento humano que tiveram impacto significativo nas mudanças de
comportamento e que influenciaram a filosofia e práticas educacionais. Este é o motivo pelo
qual cumpre ressaltar os estudos sobre a formação do homem grego (JAEGER, 2001), como
também a discussão das ideias que proliferaram a partir da Reforma e da Revolução Francesa,
como nos faz notar Max Stirner, ao expor as ideias de Theodor Heinsius e seus princípios
sobre a educação (STIRNER, 2001, p. 62). O momento da educação brasileira, incluído aí o
período que se segue à ditadura militar (1964-1985) e com democratização das instituições,
também é refletido nos trabalhos de Paulo Freire, que tendo tido participação ativa como
educador nos dois períodos de governo, apresentou alternativas contextualizadas para o
trabalho pedagógico em momentos diferentes de sua vida. É o que se percebe ao ler seus
livros Comunicação ou extensão (FREIRE, 1975), publicado no Chile, em 1969, e Pedagogia
do oprimido, de 1996 (FREIRE, 2008).
A disseminação do discurso oficial da educação democrática, que se dá com a
promulgação da Constituição de 1988, coloca responsabilidades sobre os estabelecimentos de
ensino, encarregando-os além da instrução básica, formulada para instituir parâmetros
mínimos e universais na educação brasileira, da formação para o exercício da cidadania e
contextualização do ensino no ambiente cultural da escola, como tarefa importante no sentido
de formar o cidadão comprometido. Relacionar a educação praticada com o patrimônio
cultural da comunidade e com o seu desenvolvimento se apresenta assim como um campo de
14
15

Disponível em: < http://www.ecoliteracy.org>. Acesso em: 15 set. 2010.

Disponível em: http://www.idenetwork.org/index.htm. Acesso em: 18 jul. 2010. Ver o artigo Educação e
anarquia: abolir a escola, de Edson Passetti e Acácio Augusto (2010).
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múltiplas referências, na medida em que esses conceitos são tratados sob diferentes aspectos,
por diversas disciplinas, além das complexas relações de causalidade passíveis de ser
estabelecidas entre elas. Por este motivo, discuti-los dentro de um contexto específico, e
associá-los à prática da educação, exige uma leitura diversificada, mas ao mesmo tempo sem
perder o foco da investigação, procurando esclarecer de onde se fala, e quais foram as
estratégias e métodos apropriados para a realização dos objetivos que se propõe. Com esta
intenção, aqui serão expostas as acepções dos conceitos utilizados durante a dissertação,
descritos a natureza e o ambiente investigado, assim como os meios pelos quais foi definido o
objeto, a partir de pressuposições teóricas e metodológicas que dão especificidade à pesquisa.
As múltiplas acepções que sugerem os conceitos de educação, patrimônio cultural e
desenvolvimento colocam o pesquisador frente a procedimentos, próprios das diferentes
visões e métodos que orientam a prática de disciplinas específicas, exigindo a delimitação do
campo da investigação. Esta delimitação confere à pesquisa a sua particularidade, essencial
para situá-la no campo propriamente científico (BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE,
1977, p. 28).
O estudo do comportamento do sistema e a compreensão das ações sociais que
marcam a epistemologia das ciências sociais levam a postular a existência de um sentido
teleológico na pesquisa e na construção de seu método, a partir da configuração de seu objeto,
na medida em que se adotam procedimentos lógicos de validação, a lógica da prova, e se
examina o processo de produção dos objetos científicos, a lógica da descoberta (BRUYNE;
HERMAN; SCHOUTHEETE, 1977, p. 29). Essas considerações pressupõem a atitude de não
desprezar construções teóricas inseridas na história das ciências sociais, nem tampouco se ater
a ideias e métodos preconcebidos como garantia de estar de fato fazendo ciência. A norma
que nasce da crítica à teoria, e da prática de se fazer pesquisa, parece o caminho adequado
para a busca do real, na medida em que se afasta da estreita percepção do fato em si, como
“coisa”, e da subjetividade excessiva como as se “coisas” só existissem em nosso pensamento.
(BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1977, p. 29).
Assim, tanto o tratamento dado aos conceitos, como a busca dos métodos mais
adequados para definir o objeto da pesquisa e forma de abordagem, levam em conta esse
processo teleológico onde, necessariamente, por um ato de escolha, são abandonados os
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caminhos seguidos por alguns, e se utilizam outros, de forma crítica, na perspectiva de que a
construção da ciência se dá de forma singular. Para tanto, na busca de relacionar os conceitos
com o campo da pesquisa, a sua metodologia e os procedimentos utilizados, esta exposição
sobre os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa foi organizada em três seções, que,
no seu conjunto busca conferir a unidade e autonomia na elaboração do objeto estudado: a
primeira, centrada na apresentação dos conceitos usados ao longo da dissertação; a segunda,
no recorte empírico do objeto da pesquisa e; a terceira, nos métodos e procedimentos
utilizados na prática da pesquisa. As referências são tomadas de campos das ciências
humanas, como a educação, a sociologia, a antropologia, a arqueologia, a história e a
literatura, aproveitando contribuições relacionadas com o estudo, que situam o campo da
pesquisa e dão corpo às argumentações.
2.1 EDUCAÇÃO COMO PROCESSO CIVILIZATÓRIO E O DECLÍNIO DO
SABER
Neste estudo buscam-se esclarecer como a educação interfere na formação e na
disseminação do patrimônio cultural, bem como a visão que se tem desse patrimônio quando
nas projeções coletivas do desenvolvimento. Sob esta ótica existem estudos que trazem a
problemática da racionalidade nas ações sociais, das relações entre natureza e cultura, e que
destacam o papel da educação como elemento civilizatório e na produção da cultura (FREUD,
1978; ADORNO; HORKHEIMER, 1985; MORIN, 2003; NIETZSCHE, 2007), essenciais
para o entendimento da relação dialética que existe entre os citados conceitos (educação e
cultura), da importância que tem a educação no processo da reprodução social e cultural
(BOURDIEU; PASSERON, 2009), e de como essa relação dialética exige o posicionamento
da sociedade frente às diferentes propostas para realização de uma educação libertadora e
libertária (FREIRE, 1975, 2008; FERRER GUARDIA, 2002; BAKUNIN, 2003; CODELLO,
2007; GALLO, 2007), e também, quando são discutidos os problemas da educação frente às
propostas curriculares, onde se confrontam ideias do senso comum e da orientação filosófica
na educação (SAVIANI, 2009).
Quanto ao conceito de patrimônio cultural, a sua compreensão se dá a partir do sentido
que ele assume historicamente no espaço e no tempo (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 10-29;
MARTINS, 2006, p. 39-50) do processo de construção e legitimação desse mesmo patrimônio

27

cultural (FONSECA, 2005, p. 51-78), de sua relação com os direitos humanos (AGUDO
TORRICO, 2003, p. 12-29; RIO, 2003, p. 96-109), considerando, inclusive, as Convenções da
UNESCO que tratam da Proteção dos bens culturais no caso de conflito armado (Haia 1954),
das Recomendações sobre os bens culturais que possam pôr em perigo a execução de obras
públicas e privadas (Paris, 1968), da Concepção integral do patrimônio cultural e da
Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural (Paris, 1972), e das Recomendações e
Salvaguardas da Cultura Tradicional (Paris, 1989), sempre relacionado com os processos
educativos que essas Convenções implicam, recorrendo para esse fim ao conceito de educação
patrimonial como “(...) um processo permanente e sistemático do trabalho educacional
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento
individual e coletivo” (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 2009, p. 6), do qual fazem uso
arqueólogos e museólogos nas suas práticas de pesquisa, de reconhecimento e conservação
dos bens culturais.
Processos educativos, como meio de promoção do desenvolvimento humano, ganham
destaque a partir dos estudos do Grupo de Roma (MEADOWS et all., 1973), que focalizam os
problemas ambientais e da pobreza crescente, pondo em questão a sustentabilidade do modelo
vigente de desenvolvimento e as ideias que sedimentaram a utopia de uma sociedade
industrial, cujo progresso seria capaz de promover o bem-estar da humanidade com base no
desenvolvimento técnico e científico. Esse paradigma, em que se baseia o modo de produção
capitalista, gera exclusão social, na medida em que as riquezas geradas são distribuídas de
forma desigual, vitimando parcelas cada vez maior da população (SANTOS, 1997; SACHS,
2006; VEIGA, 2005). Por outro lado, surgem propostas alternativas de construção de uma
sociedade sob novos paradigmas, como a que valoriza práticas de alfabetização ecológica
(CAPRA et al., 2007), e outras formas de relacionamento social pautado pela democratização
das proposições dos projetos de desenvolvimento e práticas da economia solidária
(KRAYCHETE; AGUIAR, 2007; CALDAS; NUNES; SANTOS, 2007; ACLSELRAD;
MELLO; BEZERRA, 2006; MELLO, 2006; COSTA; OLIVEIRA; MELLO NETO, 2006;
SANTOS, 2005; NUNES; SOUZA; SANT‟ANNA, 2007; NUNES, 2007) que exigem novas
formas de pensar a educação no contexto da sociedade contemporânea. Práticas essas que
nascem dos movimentos sociais, fundados na crítica ao sistema neoliberal, como resposta aos
processos de exclusão social (GOHN, 2008, 2009).
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Partir do entendimento da educação como “princípio por meio do qual a comunidade
humana transmite e conserva a sua peculiaridade física e espiritual”, tal como descrito na
Paidéia: a formação do homem grego (JAEGER, 2001, p. 3), pode direcionar a discussão
para o objetivo pretendido neste estudo que é o de valorizar os processos criativos da cultura
na prática da educação. A referência, embora seja de uma obra que trata do período clássico,
na qual o autor estuda como os gregos construíram o seu ideal de humanidade, pode ilustrar
os contrastes entre práticas educacionais pautadas em contextos bastante diferenciados.
Nessa já clássica, Werner Jaeger considera que “[...] a educação não é uma
propriedade individual, mas pertence por essência à comunidade”, (JAEGER, 2001, p. 4) e
que, através dela, os valores fundamentais imprimem-se nos seus membros, como fonte de
toda ação e comportamento. De acordo com o autor “Em nenhuma parte o influxo da
comunidade nos seus membros tem maior força que no esforço de educar [...]” (JAEGER,
2001). O papel da educação visto a partir do seu estudo sobre a Antiguidade clássica assume
importância fundamental na sociedade.
Segundo Jaeger, os gregos ocupam um lugar destacado na história da educação por
terem adquirido uma consciência do significado desse processo contínuo de modelagem dos
indivíduos pela norma da comunidade. A noção que ele sublinha na Paidéia é a de que só a
partir dos gregos, e do helenismo em particular, é que se poderia falar de cultura (JAEGER,
2001, p. 5). O título do livro, ele conserva do grego, na perspectiva de lhe conferir um sentido
específico, difícil de ser traduzido em outra língua, pois traz um entendimento de educação
que ele distingue na história, na mudança do mundo pré-helênico para o período helênico,
quando se “[...] estabelece pela primeira vez de modo consciente um ideal de cultura como
princípio formativo”. (JAEGER, 2001, p. 8). Este ideal de cultura como princípio formativo é
tomado como um ponto de partida para compreender as relações entre a educação e a cultura
enquanto elementos integrados à vida de uma comunidade. (JAEGER, 2001, p. 13-14).
Recorrer a Jaeger foi importante não apenas para trazer o entendimento grego sobre o
tema, mas também para entender os textos de autores como Friedrich Nietzsche (2007),
Theodor Adorno e Max Horkheimer (1985) e Jürgen Habermas (2003), os quais
frequentemente aos clássicos da cultura grega, muitas vezes centrados em um autor, como o
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fizeram Adorno e Horkheimer no Excurso I (ADORNO; HORKHEIMER, 1985), ao tratar do
mito do esclarecimento a partir da Ilíada de Homero.
A série de cinco conferências proferidas por Nietzsche (2007, p. 41-137) coloca
também questões pertinentes ao esclarecimento do que se busca nesta investigação sobre
educação, patrimônio cultural e desenvolvimento, no contexto dos colégios de Itaparica.
Nessas conferências, Nietzsche atribui grande valor à educação e ao ensino dos jovens para a
formação e para o desenvolvimento do pensamento e da cultura. As conferências, que
compõem um escrito inacabado intitulado Sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de
ensino, são um testemunho sobre a pobreza de espírito pedagógico manifestado em técnicas
de formação que o autor identificou, falando sobre o ensino no ginásio, cuja pedagogia
deveria funcionar como ponto de partida para formar o homem cultivado, mas que não
apresentava as condições necessárias para a tarefa de servir de base para uma cultura
superior16. O texto se torna importante para os propósitos desta investigação, porque ao tratar
da educação, discute seus objetivos, métodos e conteúdos e ao tempo em que faz críticas ao
que ele chamou de filisteísmo17 cultural, a calamidade educacional e a pobreza filosófica
daquela época, que apontava para a assimilação da produção cultural à produção industrial, e
para uma cultura determinada por critérios ditados pela economia política, a serviço da
própria economia política.
Contrapondo-se a uma educação utilitarista e pragmática, visando contribuir para
tornar os homens cultos através da razão e da reflexão, Nietzsche traz elementos para refletir
sobre os tempos atuais, e sobre os problemas que hoje são discutidos nas escolas a respeito
dos caminhos tomados pela educação, a partir da Constituição de 1988, que desencadeou um
16

Os comentários que tomamos como referência são parte da apresentação feita por Noéli Correia de Melo

Sobrinho para o livro Escritos sobre Educação. Nos comentários contextualiza as conferências proferidas por
Nietzsche entre janeiro e março de 1872 no Akademisches Kunstmuseum da Basiléia, inclusive fazendo
correspondência entre o termo “ginásio” (o gymnasium em alemão) e que hoje se chama “ensino médio” no
Brasil. (NIETZSCHE, 2007, p. 7-15).
17

Aqui empregado, segundo Houaiss, no sentido pejorativo atribuído ao comportamento daqueles que são ou se

mostram incultos e cujos interesses são estritamente materiais, vulgares, convencionais; comportamento que
designa falta de inteligência e de imaginação artística ou intelectual.
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processo de reforma e atualização das instituições, conformando-as às atuais condições
políticas, econômicas, ambientais, enfim, à cultura de um novo tempo. Essas reflexões
também estão relacionadas com a situação do ensino ministrado nas escolas de Itaparica, e
que têm ocupado os gestores e professores, no esforço de atualização dessas instituições desde
a publicação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB/96) e a formulação das diretrizes para
implementação dos projetos político-pedagógicos e da educação profissional. Neste caso,
tomando como ponto de partida o tema das conferências proferidas por Nietzsche, ganha
destaque, no contexto estudado, a pergunta sobre o futuro dos estabelecimentos de ensino e,
em particular, sobre a pertinência da formação oferecida e da prática da educação, quando
relacionada com o desenvolvimento da cultura e da sociedade.
Não seria isto semelhante ao rumo tomado pela educação quando se exige das escolas
a elaboração de projetos pedagógicos que, na formação dos jovens, priorizem currículos
adequados às demandas de mercado? Quando fortalecem no ensino médio conteúdos exigidos
pelas empresas e pelo Estado para compor quadros funcionais na perspectiva de que isto lhes
garantiria pelo menos o emprego? E, neste sentido, o que se poderia ter no futuro como
resultado de uma política educacional direcionada para resolver esse problema de mercado,
sem considerar outras possibilidades da cultura aberta a saberes e conhecimentos além dessas
demandas imediatas?
Na direção contrária percebe-se a cada dia tornarem-se mais frequentes a extinção de
postos de trabalho e a dispensa de empregados, geradas pelo avanço tecnológico que induz a
necessidade de refletir, com maior profundidade, sobre a função que devem assumir os
estabelecimentos de ensino ao assumir os seus projetos político-pedagógicos. Acompanhando
o raciocínio acima citado poder-se-ia perguntar se, ao formar o homem „corrente‟, não se
estaria caminhando na perspectiva de “[...] odiar toda a cultura que torne solitário, que ponha
fins além do dinheiro e do ganho, ou que demande muito tempo”? A cultura funcionaria assim
para um ser que, ao contrário, ganha muito dinheiro (NIETZSCHE, 2007, p. 62). A tendência
observada por Nietzsche não permitia a cultura ao homem além da demanda do interesse de
ganho. Resumindo, dizia ele que “a humanidade tem necessariamente uma pretensão justa à
felicidade na terra, e é por esta razão que a cultura é necessária, mas unicamente por esta
razão”.
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Pensar o desenvolvimento como um processo contínuo do aperfeiçoamento humano
implica pensar as questões sobre o significado próprio desse desenvolvimento e do
aperfeiçoamento humano, e mostrar também o lado trágico dessa perspectiva. Ao considerar a
assertiva de que “[...] a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma
calamidade triunfal” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 17), o conceito de esclarecimento
trabalhado por Theodor Adorno e Max Horkheimer traz uma perspectiva crítica para pensar o
desenvolvimento associando-o ao entendimento de que ele (o esclarecimento) poderia “livrar
os homens do medo e investi-los na posição de senhores” (p. 17), e que o programa do
esclarecimento seria um meio de “dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber” ( p.
17). A crítica dos autores qualifica o programa do esclarecimento como mais um mito, na
medida em que se tenta substituir as antigas crenças pela crença na razão, defendida pelo
positivismo, e por uma razão pensada a partir das ideias de uma sociedade liberal burguesa
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 36).
A tragédia da sociedade estaria na impossibilidade de uma educação que, presa aos
ideais da burguesia, teria como lógica de sua ação a conservação das formas e dos indivíduos.
Ora, que função poderia ter assim um colégio que, afastado do processo de uma formação
cultural, sem a possibilidade de cultivar o pensamento criador, está condicionado à repetição
de fórmulas que apenas perpetuam o sistema? Os autores estimulam a reflexão crítica sobre os
destinos da sociedade: “A exclusividade das leis lógicas tem origem nessa univocidade de
função, em última análise no caráter coercitivo da autoconservação” (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p. 37).
Talvez por presenciar o desenvolvimento de formas autoritárias de poder, como a do
nazismo, e da sociedade burguesa industrial na direção do capitalismo cultural pelo controle
da mídia, demonstrando que novas formas de exercício do poder já se manifestam, torna, de
certo modo, muito pessimista a leitura desse texto de Adorno e Horkheimer. No entanto, a
visão proporcionada pelos autores sem dúvida chama atenção sobre o processo de coisificação
que nasce, não apenas a partir da sociedade industrial, mas desde quando o homem se
submete ao poder em sua incansável busca de felicidade. Na leitura que fazem da Odisseia de
Homero, os autores mostram Ulisses como uma representação do sujeito burguês, amarrado
ao mastro, ouvindo o canto das sereias, mas impossibilitado de qualquer ação, enquanto os
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seus trabalhadores remam com cera nos ouvidos, conduzindo o barco a caminho da
civilização (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 39).
Em sua leitura da Odisseia falando que, “Alertas e concentrados, os trabalhadores têm
de olhar para frente e esquecer o que foi posto de lado. A tendência que impele à distração,
eles têm de se encarniçar em sublimá-la num esforço suplementar. É assim que se tornam
práticos”. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). Com esta visão da sociedade e do domínio ao
qual os homens se submetem em troca do progresso, os autores não só criticam o
individualismo que nos separa e nos une no mundo burguês, como também mostram os
mecanismos de reprodução do poder na sociedade.
Esta visão do domínio que se estabelece sobre o indivíduo, a partir do
desenvolvimento da sociedade e de suas instituições, é destacada em A Reprodução:
elementos para uma teoria do sistema de ensino (2009), obra na qual, Pierre Bourdieu e JeanClaude Passeron, ao falar da violência simbólica e sobre o duplo arbitrário da ação
pedagógica, tomam como princípio as relações entre o sistema de ensino e a estrutura das
relações entre as classes. Segundo esses autores, “Toda a ação pedagógica é objetivamente
uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário
cultural” (BOURDIEU; PASSERON, 2009, p. 26). A referência à violência associada à
educação, vista como uma imposição de um “arbitrário cultural”, não está distante das
acepções do termo “educar”, entendido tanto como transmitir saber, como também de tornar
obediente, domar. Este sentido é observado nos estudos sobre a Antiguidade grega: “Já Platão
a comparou [a educação] ao adestramento de cães de raça. A princípio esse adestramento
limitava-se a uma reduzida classe social, a nobreza”. (JAEGER, 2001, p. 24). De modo que,
por mais que tenham despertado críticas, as pesquisas desenvolvidas por Bourdieu e Passeron,
embora fundadas na realidade do sistema de ensino na França, e de um momento específico
da história daquele país, são importantes para entender como a estrutura de poder existente na
sociedade se reproduz no sistema de ensino.
No entanto, é preciso evitar os exageros que uma crítica desavisada possa cometer, ao
enfatizar a escola e os seus agentes como meros agentes da reprodução do sistema. O poema
de Robert Desnos, que abre a referida obra, pode ser emblemático do entendimento desses
autores sobre a reprodução. Ao processo contínuo de reprodução de pelicanos que sempre
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põem ovos brancos, o poeta o interrompe dizendo: “Isso pode persistir por muito tempo / Se
antes não fizermos uma omelete” (BOURDIEU; PASSERON, 2009, p. 5). Reconhecer os
mecanismos de reprodução necessariamente não significa a inviabilidade da prática de uma
educação libertadora e libertária.
O que não se pode perder de vista são as formas mais sutis de exercício do poder
contidas nas práticas pedagógicas de transmissão de conhecimentos e do saber, e não se
afastar da compreensão de que toda ação pedagógica é efetivamente uma violência simbólica,
e que nela, independentemente dos valores que se possam lhes atribuir, estão contidos os
mecanismos de inserção do sujeito na sociedade (BOURDIEU; PASSERON, 2009, p. 26).
Entender que a violência simbólica reproduz um sistema de relações sociais não
conduz à visão do irreversível nem do imutável. O entendimento que se pode ter é o de que
através da ação pedagógica, em todos os níveis – seja pela família, grupos ou pela educação
institucionalizada –, é a cultura e a sociedade que determinam as ações dos indivíduos, muito
embora eles mesmos tenham o poder de modificá-la.
Além da crítica sempre necessária à prática educativa, haja vista que ela se constitui de
processos que são continuamente aperfeiçoados, são consistentes os fundamentos teóricos
obtidos a partir da pesquisa realizada por Bourdieu e Passeron, na medida em que a percepção
dos sutis mecanismos de reprodução do poder aponta novas perspectivas às práticas
pedagógicas. Não é outra a condução dada ao tema da educação, como o faz Edgard Morin,
dedicando-se à educação e ao ensino, a um só tempo, convencido da necessidade de uma
reforma do pensamento, como alternativa para a
(...) inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes
separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro
lado, realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais,
multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. (MORIN, 2003, p.
3).

Os elementos que nos trazem Bourdieu e Passeron para pensar uma teoria do sistema
de ensino têm o aporte sociológico necessário, dentro da lógica abrangente que determina as
relações entre classes sociais numa sociedade capitalista, sem a qual não se poderia entender
como os diferentes processos terminam por contribuir para perpetuação de relações de
dominação de uma classe sobre outra. No entanto, como assinala Morin, “todos os problemas
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particulares só podem ser posicionados e pensados corretamente em seus contextos; e o
próprio contexto desses problemas deve ser posicionado, cada vez mais, no contexto
planetário” (MORIN, 2003, p. 14). É neste sentido que Morin retoma a discussão abordada
anteriormente sobre a contextualização no sistema de ensino, quando, a partir de Jaeger se
fala da formação do homem grego (2001), com Nietzsche (2007) se pensa na abrangência que
poderia ser dada à cultura ao discutir a formação dos jovens no ginásio, e com Adorno e
Horkheimer (1985), na Dialética do esclarecimento problematiza a submissão do homem a
um poder por ele mesmo criado na busca de um ideal de felicidade.
Todos esses autores externam com veemência a crítica à separação da qual fala Morin
entre a cultura das humanidades e a cultura científica, que foi iniciada no século passado, e
parece prolongar-se até os dias de hoje. Neste sentido, desperta interesse também um escrito
de poucas páginas, mas bastante pertinente ao tema tratado, que é O falso princípio da nossa
educação (STIRNER, 2001). O texto, de acordo com Jean Barrué18, foi publicado
originalmente na Gazeta Renana em abril de 1842, e, segundo a opinião de todos os seus
comentadores, é, tanto do ponto de vista das ideias como da forma, o mais perfeito dos
escritos menores de Stirner (2001, p. 26).
Nesse texto, Max Stirner crítica um ensaio do professor Theodor Heinsius, intitulado
Concordância entre a escola e a vida, ou conciliação entre humanismo e realismo, encarada
do ponto de vista nacional. (STIRNER, 2001, p. 62). O interesse nesse escrito de Stirner é a
aproximação que dele se pode fazer com as ideias de Morin (2003) e de outros autores
referidos

no

presente

estudo

(JAEGER,

2001;

NIETZSCHE,

2007;

ADORNO;

HORKHEIMER, 1985), isto é, a tudo que se entende por conhecimento.
O homem grego (JAEGER, 2001), Ulisses e Juliette (ADORNO, HORKHEIMER,
1985) Emílio (ROUSSEAU, 1990), O príncipe (MAQUIAVEL, 1987), o corpo docente e o
estudante do ginásio alemão (NIETZSCHE, 2007), o colegial francês (BOURDIEU,
PASSERON, 2009) podem ser tomados como tipos que personificam modelos de educação,
ou resultados formativos idealizados. São importantes para refletir sobre a educação como
18

O escrito O falso princípio da educação (STIRNER, 2001) é precedido de uma introdução de Jean Barrué,

intitulada Da educação, na qual apresenta biobibliografia do autor.
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leituras de diferentes contextos históricos. A história da prática da educação é rica em
acontecimentos que demonstram os diferentes caminhos tomados pelas instituições e seus
sistemas de ensino surgidos em contextos e momentos diferenciados.
O pensamento de Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) é um exemplo disso. Pela análise
que fez dos problemas da sociedade de sua época, inspirou vários educadores. É o que pode
ser notado na conclusão de seu discurso sobre origem das desigualdades entre os homens
(ROUSSEAU, 2005). Aí observa que os abusos das sociedades políticas estão na origem e
fundamentam as desigualdades entre os homens, como o direito à propriedade; que esses
abusos poderiam ser amenizados se fossem deduzidos da natureza, à luz da razão e do direito
natural. Neste sentido, o mesmo contrato social que dá origem às desigualdades entre os
homens, poderia vir a legitimar a existência de uma sociedade justa e humanitária, se fosse
identificado com as leis da natureza. Assim, se a liberdade é uma coisa natural, a criança
deveria ser educada sem direcionamentos. O seu pensamento, se por um lado preconiza o
direito à liberdade, por outro é criticado porque não reconhece as influências da sociedade
sobre a formação do indivíduo (GALLO, 2007, p. 48).
Além do pensamento de Rousseau, Francisco Codello (2007) traz informações
históricas preciosas acerca de experiências e ideias educativas que remontam ao século XVIII,
como a biografia e os documentos produzidos por William Godwin (1756-1836), que
representam a sua atuação frente a instituições de ensino inglesas. Além de Godwin, Codello
nos traz outras biografias e proposições de projetos pedagógicos civilizatórios, como as que
constam em O falso princípio da nossa educação do já citado Max Stirner (1806-1856), e dos
revolucionários anarquistas Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), Mikhail Bakunin (18141876), Élisée Reclus (1830-1905), Piotr Kropotkin (1842-1921), entre outras debatidas na
Associação Internacional dos Trabalhadores e durante a Comuna de Paris, marcando uma
época fértil na efervescência de ideias de uma educação transformadora, decorrente de um
amplo movimento das classes trabalhadoras que lutavam por uma nova sociedade.
O debate político do movimento revolucionário no âmbito da Associação Internacional
dos Trabalhadores (Primeira Internacional), além da grande discussão entre as tendências
marxistas e anarquistas, era centrado “na crítica ao sistema escolar formativo vigente na
época” pois o que se buscava era a “definição dos fundamentos da educação politécnica e da
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instrução integral” (CODELLO, 2007, p. 161). Havia na proposta da Associação um projeto
civilizatório diferenciado, que entendia ser a educação obra dos trabalhadores, feita por eles
mesmos: “[...] realizada pelos próprios trabalhadores e, assim, cabe a eles construir um novo
mundo sem fronteiras, subtendendo a ideia precisa de um novo modelo de humanidade”
(CODELLO, p. 162).
Em oposição ao sistema formativo vigente, e coerente com os seus princípios, a
formação do homem novo não pode ser senão autoformação que se torna autoemancipação.
Havia o entendimento de que o sistema vigente estava reproduzindo o modelo de sociedade
capitalista, e que uma sociedade sob novas bases necessitava de um sistema que lhe fosse
próprio, cuja construção deveria contar com contribuições diversas dos socialistas e
anarquistas ao propor a educação integral e a educação politécnica (CODELLO, 2007, p.
162).
Marcaram a época os conflitos de classe, tanto quanto as ideias de educação integral e
de educação politécnica propostas pelos trabalhadores para construção de uma nova
sociedade. Essas propostas discutidas na Internacional tomaram corpo em experiências
pedagógicas, como a educação politécnica no Orfanato Prévost de Campuis19, a comunidadeescola “La Ruche” – A Colméia20 e a Escola Moderna na Catalunha21, hoje elas são fonte de
estudos acadêmicos e inspiradoras de outras experiências como a do “Centro Educativo
PAIDEIA”, que funciona em Mérida desde 1979. (GALLO, 2007; CODELLO, 2007).
Como diz Dermeval Saviani, “A reflexão sobre os problemas educacionais
inevitavelmente nos leva à questão dos valores” (2009, p. 43). E os valores estão sempre
incorporados a projetos civilizatórios, sejam eles dos trabalhadores ou de outros grupos
19

O orfanato Prévost de Campuis foi dirigido pelo educador anarquista francês Paul Robin, entre os anos 1880 e
1894. “Convidado por Marx, fez parte do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores, tendo
sido o redator da moção sobre a educação integral aprovada no Congresso de Bruxelas da AIT em 1868”
(GALLO, 2007, p. 63–64).
20

O educador francês Sèbastien Faure transformou uma chácara nas cercanias de Paris em uma escola,
experiência que durou treze anos, atendendo inicialmente órfãos, e depois operários da região, de 1904 a 1917.
(GALLO, 2007, p. 66).
21

A ideia da Escola Moderna foi desenvolvida por Francisco Ferrer y Guardia (1859-1908) educador catalão que
teve sua obra duramente perseguida pelo governo espanhol, mesmo após a sua execução em 1909. Suas ideias e
as práticas delas decorrentes em Barcelona e em outros lugares do mundo têm estimulado vários estudos
acadêmicos.
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sociais representados pelas instituições que os propõem. Ainda de acordo com Saviani “Uma
visão histórica da educação mostra como esta esteve sempre preocupada em formar um tipo
de homem. Os tipos variam de acordo com exigências das diferentes épocas”. (SAVIANI,
2009, p. 43).
Entende Saviani que “a cultura não é outra coisa senão, por um lado, a transformação
que o homem opera sobre o meio e, por outro, os resultados dessa transformação” (SAVIANI,
2009, p. 45). E para isso “precisa-se das noções de autonomia/dependência; da noção de
individualidade, da noção de autoprodução, da concepção de um elo recorrente, onde estejam,
ao mesmo tempo, o produto e o produtor” (MORIN, 2003, p. 128). Estas noções só
amadurecem porém, pelo estímulo à busca da formação de indivíduos que problematizem o
saber, como assinala Paulo Freire:
Uma busca que, por ser busca, não pode conciliar-se com uma atitude
estática de quem simplesmente se comporta como depositário do saber. Esta
descrença no homem sempre revela, por sua vez, um outro equívoco: a
absolutização da ignorância. (FREIRE, 1975, p. 46).

A educação sempre estará ligada a projetos civilizatórios que vão representar valores
culturais dominantes na sociedade. A história, por sua vez, mostra acontecimentos nos quais
as ideias da educação foram capazes de reproduzir modelos de organização em momentos a
serviço de crenças religiosas, a serviço da burguesia, ou de uma casta burocrática. “Se, por um
lado, este mundo histórico-cultural fosse um mundo criado, acabado, não seria mundo, como
tampouco o homem seria homem” (FREIRE, 1975, p. 76). O sonho de uma educação
autônoma e independente permanece ainda como um projeto não concluído, como não é
concluído o projeto de civilização. As experiências traduzidas no conhecimento da ciência e
da história, longe de ser desprezadas, constituem um patrimônio da sociedade; assim,
problematizar o saber é transcender a experiência (FREIRE, 1975, p. 54).
2.2 PATRIMÔNIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO
Do ponto de vista da educação, Saviani pergunta: “o que significa promover o
homem”? E responde: “Significa tornar o homem cada vez mais capaz de conhecer os
elementos de sua situação para intervir nela transformando-a no sentido de uma ampliação da
liberdade, da comunicação e colaboração entre os homens” (SAVIANI, 2009, p. 46). Neste
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sentido, há que se pensar no patrimônio cultural como acervo de bens da coletividade para
perceber que de sua problematização nascem as políticas de afirmação da identidade, da
cidadania, e que isto influencia na formação dos valores humanos e nas ideias de
desenvolvimento. Por outro lado, observa-se quanto é importante o patrimônio de uma cultura
quando se experimenta o sentimento da sua perda pela “[...] destruição de um bem público e
as consequências tomadas pela perspectiva do sofrimento psíquico como resposta à
insuportabilidade de um objeto sujeito-cidadão” (CARNEIRO, 2006, p. 20). A partir da
leitura de Mal-estar na civilização, ensaio de Freud, Henrique Carneiro faz ver as
“consequências perversas” decorrentes da falta de reconhecimento deste acervo da memória
materializado no patrimônio cultural.
Razões que impedem a coletividade de pensar o seu futuro, o seu desenvolvimento,
estão assim relacionadas com esta perda: “Os elementos de uma cultura material servem de
alças, brasões e insígnias importantes na construção de uma identidade de pertença a uma
gente, a uma cultura, enfim” (CARNEIRO, 2006, p. 20). Este raciocínio é colocado sob a
forma de um dilema em Freud quando analisa as perspectivas da civilização (FREUD, 1978,
p. 192).
Freud questiona o limite das virtudes do desenvolvimento cultural frente ao instinto
humano de agressão e autodestruição, ao mesmo tempo em que parece sugerir ser o domínio
da vida comunal uma condição para a realização desse desenvolvimento: “A questão fatídica
para a espécie humana parece-me saber se, e até que ponto, o seu desenvolvimento cultural
conseguirá dominar a perturbação de sua vida comunal causada pelo instinto humano de
agressão e autodestruição” (FREUD, p. 194). O poder destruidor da civilização moderna se
expandiu de forma assustadora sobre culturas autóctones reduzindo-as muitas vezes a troféus
nos museus da Europa, fazendo valer a lógica dominante do capital mostrando o lado perverso
deste modelo de civilização.
Não teriam assim os processos de construção de identidade ligações profundas com as
questões do desenvolvimento cultural? É o que se percebe não só na visão de Freud, mas
também a partir da compreensão de que as ações humanas não escapam à política, e que todo
desenvolvimento, seja da cultura de modo geral, ou das ciências em particular, estão
comprometidas com ideias que determinam normas e padrões culturais.

39

Tomando a arqueologia como fonte de conhecimento no que concerne às construções
identitárias, José Alcina Franch mostra como as questões do poder estão presentes nas
ciências e em qualquer outro aspecto da vida (ALCINA FRANCH, 1989, p. 110). O autor
defende a ideia de uma arqueologia comprometida, posto que esta ciência foi por muito tempo
utilizada como arma de opressão para justificar a exploração dos povos colonizados
(ALCINA FRANCH, 1989, p. 111).
Com essas considerações, e com exemplos extraídos do nascimento e do
desenvolvimento dos estudos pré-colombianos no continente americano, Alcina mostra como
os esforços realizados por pesquisadores foram interpretados como manifestações de um
independentismo (ALCINA FRANCH, 1989, p.111). A importância dessas colocações é a de
considerar o patrimônio cultural não apenas em seu aspecto estético, mas no que pode
proporcionar os estudos que aprofundam o conhecimento da cultura, bem como as possíveis
ressignificações que são materializadas no processo permanente de construção identitária
como desenvolvimento cultural. Entende, porém, Alcina que, como afirma outro arqueólogo,
“a constituição de uma identidade cultural faz-se através da preservação da memória e a partir
de uma visão de mundo” (FUNARI, 1988, p. 69). O poder da arqueologia é explicitado em
acontecimentos de disputas territoriais em que a construção da identidade encontra
fundamentos em escavações de materiais como trunfos para o exercício do poder. (FUNARI,
1988, p. 71).
Embora estudos arqueológicos possam se aplicar tanto para o conhecimento da cultura
do explorado como do explorador, este conhecimento tem sido muitas vezes apropriado pelos
segmentos dominantes, seja ao valorizar padrões de identidade em detrimento de outros, ou ao
favorecer a expropriação de bens culturais. De acordo com Funari, ao estudar modos de
domínio da natureza por parte dos antigos habitantes indígenas, a moderna arqueologia
americana permitia a utilização deste conhecimento no planejamento na exploração
econômica das regiões estudadas. É fato que a arqueologia, de maneira geral, tem privilegiado
os artefatos dos segmentos dominantes das sociedades estudadas como objetos admiráveis
justamente pelo seu caráter elitista. O autor ressalta como a arqueologia tem atuado neste
sentido, evidenciando o apoio dado à transferência de monumentos e artefatos dos países de
origem para as metrópoles, o que pode ser constatado nos acervos dos principais museus da
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Europa, como representação de toda engrenagem da expropriação colonial e neocolonial
realizada por imposição da força, não raras vezes com a participação de arqueólogos
(FUNARI, 1988, p. 74)22.
A disputa que ocorre no campo dos estudos arqueológicos, implica a valorização e a
apropriação de bens culturais, o que tem profundo reflexo nos processos de recuperação de
valores e de afirmação de identidade vividos por sociedades vítimas da expropriação colonial
e neocolonial. Estudos arqueológicos orientados para o conhecimento de culturas subjugadas
se apresentam assim de grande importância para a compreensão de identidades construídas a
partir das relações que se estabeleceram concomitantemente à expansão da economia
capitalista e a sua realização nas sociedades modernas. Este é um problema amplamente
discutido em estudos etnológicos, realizados no período neocolonial, com destaque para as
questões de pertencimento, de reconhecimento dos símbolos étnicos e de seu realce na
interação entre diferentes grupos. A complexidade da construção identitária está no fato de
conhecer os limites da dicotomia do Nós/Eles, que nos remete ao campo dos estudos sobre
etnicidade, de grande relevância para a compreensão do contexto cultural de Itaparica, que
resulta da ocupação e entrelaçamento em um território de matrizes culturais diversas.
Para Philippe Poutgnat e Jocelyne Streiff-Fenart (1998), o conceito de etnicidade
pressupõe “[...] estudo dos processos variáveis e nunca terminados pelos quais os atores
identificam-se e são identificados pelos outros na base da dicotomização Nós/Eles”, que
segundo o autor se estabelecem a partir de traços que se supõe derivados de uma origem
comum e realçados nas interações raciais. Isto permite que se identifiquem as problemáticas
recorrentes na teoria da etnicidade: a atribuição categorial pela qual os atores identificam-se e
são identificados pelos outros; as fronteiras do grupo que servem de base para a
dicotomização Nós/Eles; a fixação dos símbolos identitários que fundam a crença de uma
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Isto faz refletir sobre o destino de peças sacras roubadas em Itaparica (A Tarde, edições de 20/03 e 21/05/2010

e Correio da Bahia de 21/03/2010), ainda ignorado, como o são as antigas peças de artilharia utilizadas na guerra
pela Independência citadas por Ubaldo Osório (1979, p. 364) e outros bens patrimoniais que existem apenas
como lembranças. São, pois, relevantes as observações que buscam esclarecer o sentido das perdas patrimoniais,
não apenas como perda de bens, mas de sua significação no processo de construção da identidade.
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origem comum; a saliência que recobre o conjunto dos processos pelos quais os traços étnicos
são realçados na interação social (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, p. 14-42).
O entendimento da teoria da etnicidade, apresentado por Poutgnat, parece apropriado
para a investigação proposta por problematizar as perspectivas de construções identitárias,
independentemente dos modelos de organização sociopolíticas que se possa pensar de forma
antecipada, mas em considerando a visão dos atores sociais. O autor assinala: “Teorizar a
etnicidade não significa fundar o pluralismo étnico como modelo de organização
sociopolítica, mas examinar as modalidades segundo as quais uma visão de mundo étnica é
tornada pertinente para os atores” (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, p. 17). A
importância dessas reflexões está no fato de se poder perceber a educação patrimonial como
componente das construções de identidades feitas a partir da dicotomização do Nós/Eles e
entender estas construções com patrimônio cultural.
À caracterização da etnia por uma visão de mundo étnica pode-se acrescentar o que
Leroi-Gourhan chama de comportamento estético, entendendo ele por estética a “procura
daquilo que a filosofia transformou na ciência do belo na natureza e na arte”. O que significa,
segundo o mesmo autor “procurar na profundidade das percepções, o modo de constituição no
tempo e no espaço de um código das emoções passível de assegurar ao sujeito étnico o
essencial da inserção afetiva na sua sociedade” (LEROI-GOURHAN, 1965, p. 73). Isso
mostra a complexidade de lidar com os conceitos da etnografia numa sociedade em
permanente evolução e onde há intensas relações culturais que geram permanências e
transformações (LEROI-GOURHAN, 1965, p. 79).
Segundo Leroi-Gourhan, essa particularidade étnica é inacessível à classificação
verbal, por ser um estilo, com valor próprio, banhando a totalidade cultural do grupo, porque
“tal como um perito em vinhos distingue entre duas colheitas, também o etnólogo experiente
sabe diferenciar os produtos de culturas diversas com base na harmonia de formas ou ritmos”
(LEROI-GOURHAN, 1965). Daí que os estilos, sem que possam ser aprisionados pelas
classificações tradicionais apareçam em construções estéticas com certo vigor e se tornem
símbolos étnicos de identificação.
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Neste sentido vale observar as construções de personagens itaparicanos na literatura,
resultado do talento de escritores que souberam buscar, na interação com o povo e a terra,
sentimentos e traços culturais marcantes na distinção entre aqueles que se autodenominam
nativos e os que não são admitidos como do lugar, mas demonstram a incessante busca de
uma origem comum, fortalecida por laços de vivência e compartilhamento. Algumas dessas
construções são emblemáticas ao apresentar personagens de extrema riqueza na demonstração
desses laços de origem comum e de interação entre o homem e meio. Destacam-se os
romances de Xavier Marques (1861-1942), da Academia Brasileira de Letras, como Jana e
Joel (1975) que traz os praieiros de Itaparica na relação que mantêm entre si, com o mar da
baía de Todos os Santos e com o povo de Salvador; e O Sargento Pedro (Tradições da
Independência) na luta dos itaparicanos pela Independência do Brasil (1976), apresentando
uma diversidade de tipos locais e a relação que os une. Ali estão os carpinteiros, calafates,
ferreiros, o arpoador de baleia, entre outros, demonstrando tipos e valores culturais cultivados
na época, e que vão permanecer ou se transformar em características atuais da população.
Assim como Xavier Marques, Ubaldo Osório (1883-1974) permanece na memória de
itaparicanos pela sua obra e, inclusive, como nome de logradouros públicos. Trata-se de autor,
cuja obra, já comentada (OSÓRIO, 1979), resgata vários personagens históricos de Itaparica,
assim como daqueles que de alguma forma tiveram participação na história local. Pelo seu
formato, a 4ª edição de A Ilha de Itaparica: história e tradição tornou-se uma obra de
referência, embora a sua divisão por século (XVI, XVII, XVIII e XX) omita século XIX,
cujos textos foram classificados como do século XVIII; há também centenas de textos curtos
dificultam a consulta. De qualquer forma, a obra é rica de elementos descritivos da cultura
material e imaterial de Itaparica, e tem sido de extrema utilidade para quem tem Itaparica
como foco de pesquisa.
Outra referência de grande importância é a obra literária de João Ubaldo Ribeiro, que,
como Xavier Marques, é membro da Academia Brasileira de Letras. A dimensão que assume
o problema identitário como centro temático na obra de João Ubaldo pode ser vista no estudo
de Rita Olivieri-Godet (2009) que avalia a produção literária desse escritor como “longe de
projetar uma imagem estável de identidade” (OLIVIERI-GODET, 2009, p. 29). Para essa
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autora, os referentes são inúmeros e a preferência de João Ubaldo é captar a identidade em um
movimento de progressão.
No caso de João Ubaldo Ribeiro essa fragmentação no tempo e no espaço mostra o
quanto é tênue e apaixonante o tema da identidade brasileira e da visão do itaparicano. Com a
noção de evolução, que parece permear os diferentes períodos históricos do romance Viva o
povo brasileiro, pode-se fazer um paralelo às concepções de patrimônio cultural, como
patrimônio de identidades, o que é possível perceber nos estudos daqueles que se dedicaram
mais detalhadamente ao tema.
A trajetória descrita na evolução do conceito de patrimônio cultural (FONSECA,
2005; FUNARI; PELEGRINI, 2006; RODRIGUES, 2006; AGUDO TORRICO, 2003) ilustra
a importância que a problemática de identidade passa a ter quando se discutem questões
relacionadas com o desenvolvimento das populações. Esta relação entre educação, cultura e
desenvolvimento foi tratada na 33ª Conferência da UNESCO em Paris, no ano de 2005,
quando foram adotados princípios, incluídos na Convenção sobre a Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais23, entre os quais se destaca o que se refere à
complementaridade entre os aspectos econômicos, culturais e, especificamente o
desenvolvimento sustentável, em face da importância da proteção, promoção e manutenção da
diversidade cultural como condição essencial e motor do desenvolvimento.
Observa-se também que, de formas diversas, o tema tem sido abordado por
pesquisadores da UNEB, ao tratar dos contextos ambientais da universidade sob a perspectiva
da cultura de paz (FIALHO, 2000); das ações educativas valorizando os museus como espaço
educativo (BENFICA, 2002); dos valores culturais na estruturação do desenvolvimento local
sustentável (PALMEIRA; GUIMARÃES, 2002) e da preservação do patrimônio natural e
cultural do Parque da Mata Escura, (NUNES; SOUZA; SANT‟ANNA, 2007), fato que
contribuiu para fortalecer a ideia de se abordar a questão nas escolas, no contexto dos
problemas locais. Esses estudos demonstram as modificações ocorridas no entendimento do
patrimônio cultural, ampliando o número de relações, cada vez tidas como de fundamental
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Disponível em: www.unesco.org.br. Acesso em: 13 de nov. 2008.
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importância, para entender os limites entre o ser humano e a natureza, a cultura e o
desenvolvimento local (AGUDO TORRICO, 2003, p. 12).
Tratando do patrimônio e dos direitos coletivos, Juan Agudo Torrico nos mostra como
o patrimônio pode testemunhar totalidades de estruturas sociais e ajudar a compreender, com
base em testemunhos como os dos colégios, que, na qualidade de instituições integradas à
cultura e aos sistemas sociais, contribuem para a criação e a reprodução do patrimônio
cultural, em um processo que integra não só os bens materiais, mas também valores
imateriais. (AGUDO TORRICO, 2003, p. 13).
Compreender como o patrimônio é formado, em processo, envolve perceber a
condução dada pelos atores envolvidos e as circunstâncias nas quais ocorre essa formação.
(FONSECA, 2005, p. 35). Embora a sua construção, como observa Fonseca (2005), tenha
origem no sistema de valores coletivos, a sua institucionalização, ou seja, o seu
reconhecimento jurídico, como objeto de proteção por parte dos poderes públicos no Brasil, é
um fenômeno recente (FUNARI; PELEGRINI, 2006; FONSECA, 2005). Iniciada a partir da
elaboração do anteprojeto para criação de um serviço federal de proteção ao patrimônio, pelo
escritor Mário de Andrade, a pedido do então ministro da Educação Gustavo Capanema, é
possível afirmar que a política oficial de preservação no Brasil começa em 1936. Neste
sentido, além de todo o histórico da institucionalização e legislação do patrimônio público no
Brasil, que se encontra amplamente documentada e acessível no endereço eletrônico do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Fonseca faz uma cronologia
da política de preservação no Brasil, a partir da cópia do Decreto-Lei nº 25, de 1937, que
organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, com a relação dos processos
de tombamento abertos durante o período de 1970 a 2004, e também a cópia do Decreto nº
3.551, de 2000, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial como patrimônio
cultural brasileiro (FONSECA, 2005, p. 239-295) e outros documentos importantes para
compreender a evolução deste conceito no Brasil.
A discussão das políticas de preservação é tema controverso na literatura por trazer
toda a problemática da identidade e da ação efetiva dos poderes públicos na gestão,
preservação e proteção dos bens tombados. O que tombar, o que preservar, como proteger,
são questões complexas, principalmente quando observadas pela ótica de que nesse espaço é
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onde se conflitam interesses públicos e coletivos, e que envolve a assunção de valores pela
comunidade.
Como já foi dito, são inúmeras as questões relacionadas com os processos de
reconhecimento e tombamento de bens patrimoniais em Itaparica, sobre as quais Ubaldo
Osório traz um extenso apanhado na sua obra (1979), guia fundamental para aqueles que
queiram resgatar processos de reconhecimento de bens da cultura material e imaterial, embora
o autor não tenha vivido para ver instituídos os instrumentos da política de preservação dos
bens imateriais. Seu livro descreve muitas manifestações culturais que vão desde as herdadas
pelos afro descendentes que Ubaldo Osório observara em cultos praticados na ilha, como
também costumes praieiros, tradições açorianas, sambas e outras cantigas (OSÓRIO, 1979, p.
317, 404, 412 e 444), muitas delas pouco conhecidas e praticadas pelas gerações atuais.
O vasto campo de estudo que se constitui o município, e a Ilha de Itaparica como um
todo, para estudos arqueológicos, históricos e culturais ainda é muito pouco explorado, e isto
contribui para que ao longo do tempo, bens patrimoniais de inestimável valor sejam
destruídos e esquecidos, com consequências nefastas para a memória e autoestima da
população, e das possibilidades do seu aproveitamento como alternativas de emprego e renda
para essa mesma população24. É lamentável constatar que mesmo os bens tombados25 estejam
na sua grande maioria sem proteção e em péssimo estado de conservação, fato observado
durante a pesquisa com os sucessivos roubos de obras sacras nas Igrejas de São Lourenço e do
Santíssimo Sacramento, e de que muitos bens já inventariados26 não estejam sequer sobre a
proteção da Lei, sem considerar as indicações de arqueólogos, antropólogos e historiadores
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A perda de bens patrimoniais como o das obras sacras, algumas de inestimável valor como a imagem de São
Elesbão pela sua raridade, junto com as mais de 36 peças roubadas, poderiam está compondo um acervo que
devidamente conservado e divulgado por certo atraíram visitações ao município gerando renda e empregos
locais.
25

Os bens tombados do município de Itaparica podem ser vistos em diversas publicações como o Guia de bens
tombados da Bahia (SOUZA, 1983) e mais recente no Bens Móveis e Imóveis Inscritos nos Livros do Tombo do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1938 – 2009 (BRASIL, 2009).
26

O Inventário de proteção do acervo cultural da Bahia: monumentos e sítios do Recôncavo constam bens
ainda não reconhecidos pelo IPHAN e se constitui, pelos seus detalhes de descrição, uma importante fonte de
consulta sobre Itaparica. (BAHIA, 1982).
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(CALDERON, 1964; OTT, 1996; OSÓRIO, 1979) 27 e sacerdotes de cultos afro-brasileiros.
Estes, vários locais hoje sacralizados como o terreiro Babá Aboulá, na Bela Vista e o Ilê Oiá,
no Barro Branco, em Ponta de Areia, além de outros onde também se pratica o culto de babá
egum da ancestralidade afro-brasileira, e dos terreiros de candomblé orixá (BRAGA, 1995;
SANTOS, 2008; BARABÔ, 2009; SANT‟ANNA SOBRINHO, 2009). Há, ainda, que referir
as festas tradicionais, como a do Sete de Janeiro, a de Iemanjá, e outras que não foram tão
documentadas, reconhecidas e divulgadas.
O sítio do tipo sambaqui da Pedra do Sobrado registrado por Valentim Calderón no
povoado de Porto Santo, em 196228, é emblemático no campo das possibilidades que os
estudos arqueológicos e históricos podem oferecer na Ilha de Itaparica. O registro realizado
por Calderón tem como referência os estudos de reconhecimento realizados pelo geólogo
Richard Ratbun em 1876, que, recuperados, talvez possam indicar ações para um possível
resgate de informações sobre populações que habitaram a ilha em períodos anteriores à
colonização e sobre as quais pouco se tem conhecimento.
As possibilidades desses estudos podem ser avaliadas pela leitura de O sambaqui da
Pedra Oca (CALDERÓN, 1964), onde o autor faz referências a cronistas como Gabriel
Soares de Sousa (1987) e o Pe. Fernan Cardim (1987), que descrevem a utilização dessas
reservas de calcário em toda a baía de Todos os Santos, inclusive na Ilha de Itaparica, das
quais foram retiradas enormes quantidades desse minério para construção de prédios em
Salvador, a exemplo do Palácio da Câmara e a Igreja da Sé (CALDERÓN, 1964, p. 11).
Nesse mesmo estudo, Calderón descreve 1.351 artefatos encontrados em diversos horizontes
do depósito do sambaqui da Pedra Oca, localizado em Periperi (Salvador), 80 dos quais
relativos a complexos culturais que o autor com certa prudência se conforma com a
antiguidade de 200 anos antes da chegada dos europeus (CALDERÓN, 1964, p. 64). Como
27

Além das referências históricas dizem os moradores da chamada contracosta da ilha que conhecem ruínas de
antigos engenhos, duas das quais foram visitadas durante a pesquisa, o que demonstra os resultados proveitosos
que podem ser obtidos com pesquisas arqueológicas e históricas, ampliando o número de sítios reconhecidos e
consequentemente de roteiros turísticos na região.
28

As informações sobre este sítio foram obtidas através do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural, Cadastro
Nacional de Sítios Arqueológicos, no qual o sambaqui de Pedra do Sobrado (IPHAN, 2010) recebe o número
CNSA BA00115. Disponível em: <http://sistemas.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?951>. Acesso em: 30
maío 2010.
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hoje ocorre com o desparecimento de obras sacras reconhecidas oficialmente como
patrimônio cultural, os sambaquis parecem condenados ao esquecimento diante da falta de
iniciativas que promovam estudos, bem como o seu reconhecimento, conservação e
divulgação.
As consequências da falta de uma estrutura que estimule e garanta o desenvolvimento
aproveitando o potencial do patrimônio da cultura local não é fato desconhecido, e pode ser
examinado em diagnósticos realizados por agências governamentais. O Plano Diretor Urbano
com abrangência municipal – PDU para Itaparica (ITAPARICA, 2003-2005), por exemplo,
em diagnóstico que precedeu a sua elaboração, aponta a falta de estrutura geral e de serviços;
acessibilidade precária; inexistência de roteiros preestabelecidos para turistas; baixa
qualificação e custo da mão de obra; inexistência de cultura de rede e; ineficiência das fontes
de informação e conhecimento para formação de pessoal qualificado para alavancar o
processo de desenvolvimento, como fatores limitantes para o desenvolvimento do local. Tais
assuntos, por mais que a sua complexidade exija, não deixam de estar presentes na
comunidade e na escola, na medida em que as decisões que implicam transformações do
modo de vida e da cultura local se tornem mais democráticas29.
A discussão sobre o patrimônio público e sua relação com as questões do
desenvolvimento remete, por sua vez, ao conceito de espaço público, conforme tratado na
publicação do Instituto Internacional de Educação do Brasil (SANTOS, 2005), quando da
concepção e implementação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional
Sustentável, ao abordar questões relacionadas com as metodologias participativas e sobre os
caminhos para o fortalecimento de espaços públicos socioambientais, debate que, segundo os
autores desse documento, não pode ser feito sem se remeter à Escola de Frankfurt, e sem
referência ao pensamento de Jürgen Harbermas. A sua investigação sobre a esfera pública
burguesa (HABERMAS, 2003) suscita várias questões sobre o sentido do que é patrimônio
tomado como público, as quais relacionamos também com a natureza dos novos movimentos

29

Comentando uma frase de Hannah Arendt em seu livro A condição humana – “Uma vida sem fala e sem ação
é literalmente morta para o mundo” –, Richard Sennett diz: “Nesse terreno público, através do debate, as pessoas
precisariam decidir quais as tecnologias que devem ser estimuladas e quais reprimidas. Embora essa valorização
da fala possa aparecer idealista, Arendt era, à sua maneira, uma filósofa eminentemente realista. Sabia que o
debate público dos limites humanos jamais poderá ser a política da felicidade” (SENNETT, 2009, p. 15).
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sociais (GOHN, 2008), principalmente das atitudes frente aos problemas contemporâneos, que
envolvem as lutas pela democratização, o acesso aos serviços públicos e o enfrentamento dos
problemas ambientais.
Promover o desenvolvimento humano de forma sustentável foi um marco crítico
estabelecido a partir do trabalho realizado pelo Grupo de Roma (MEADOWS et all., 1973),
relacionando a questão da sustentabilidade com as ideias que se sedimentaram a respeito da
utopia de uma sociedade industrial, cujo sistema seria capaz de promover o bem-estar da
humanidade com base no progresso técnico e científico, paradigma questionado pelo referido
grupo (MEADOWS et all., 1973, p. 9-10), que traz, a partir dos problemas ambientais, o
debate sobre a forma pela qual se desenvolve o sistema capitalista e o processo de exclusão
social através da globalização da economia (SANTOS, 1997; SACHS, 2006; VEIGA, 2005),
assim como sobre as alternativas para a construção de uma sociedade mais justa através de
novas práticas da educação que contemplem a educação ecológica (CAPRA et all., 2007) e
relações sociais marcadas pela democratização das discussões sobre os projetos de
desenvolvimento e também das práticas da economia solidária (KRAYCHETE; AGUIAR,
2007; CALDAS; NUNES; SANTOS, 2007; ACLSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2006;
MELLO, 2006; COSTA; OLIVEIRA; MELO NETO, 2006; SANTOS, 2005; NUNES;
SOUZA; SANT‟ANNA, 2007, NUNES, 2007).
Compreender as visões compartilhadas de desenvolvimento implica também
compreender como são construídas identidades, bem como o campo de disputa de valores
dentro da esfera pública que determina os valores dominantes, que conferem legitimidade ao
patrimônio cultural e do que deve ser preservado em vista dos valores vigentes. As
manifestações da sociedade civil, como os movimentos culturais e ambientalistas, mostram-se
como respostas à exclusão social, na medida em que é reivindicado o reconhecimento de
valores diferenciados, pautados no uso sustentável dos recursos naturais e em uma economia
solidária, não identificada com os interesses dominantes. A negação das raízes culturais, que
normalmente têm como fundamento a anulação de identidades em troca do modelo de
desenvolvimento neoliberal globalizado, tem multiplicado a exclusão social e a não
conformidade da população com o desenvolvimento desigual.
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2.3 A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ENSINO MÉDIO
Os colégios onde ocorreu esta investigação são estabelecimentos públicos do ensino
médio, administrados pelo governo do Estado, o que torna as referências sobre a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (nº 9394/96), e os Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN (BRASIL, 2000) fundamentais para compreender a sua estrutura e
funcionamento e a concepção da educação patrimonial como um Tema Transversal – TT
(BRASIL, 2000) na aplicação do programa e currículo escolar. As finalidades já prescritas na
LDB para o ensino médio e as Orientações Curriculares do Ensino Médio já deixam claro o
lugar que deve ocupar o tema da cultura na prática pedagógica e em especial no currículo
escolar.
De acordo com o Artigo 35 da LDB, o ensino médio tem como finalidade: “o
aprimoramento do educando como ser humano, sua formação ética, desenvolvimento de sua
autonomia intelectual e do seu pensamento crítico, sua preparação para o mundo do trabalho e
o desenvolvimento de competências para continuar o seu aprendizado” (BRASIL, 2008, p. 7).
Acrescenta-se que o currículo do ensino médio para cumprir essa finalidade deverá destacar a
educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o
processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania (Art. 36 – I).
A atenção dedicada ao processo histórico de transformação da sociedade e da cultura é
reforçada pelas Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que incluem a obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” no currículo da rede oficial de ensino e se
apresentam como um esforço de contemplar os diferentes contextos culturais existentes no
país dos assuntos abordados na escola.
A educação patrimonial é assim discutida tendo em vista as prescrições legais, mas
também em considerando a sua contextualização no ambiente da escola e no da comunidade
nos quais se aplicam, e com a compreensão de que programas se adaptam ao ser executados, e
assumem, nas práticas pedagógicas, feições e dinâmicas próprias, tendo em vista a sua
contribuição na construção de valores e patrimônio culturais. Os currículos e programas são
aplicados moldando uma seleção cultural que é realizada no interior das escolas. “Se todo
currículo ou programa de estudos opera uma seleção no interior da cultura, daí decorre a
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importância das escolas como instâncias de preservação da herança cultural de uma época”
(SOUZA, 2008, p. 12). A seleção cultural e a as necessidades de adaptação dos programas
também são assuntos tratados na LDB, nos termos do Artigo 26 que prevê complementação à
base nacional comum, estabelecida neste caso pelo PCN, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, incluindo uma parte diversificada, que atenda a especificidades
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e do próprio aluno.
A esse respeito, observa Rosa Fátima de Souza: “Tornou-se tão comum a
naturalização dos processos escolares que poucos se detêm a questionar e problematizar a
seleção cultural do currículo, assumindo as disciplinas como conhecimentos válidos por si
mesmos” (SOUZA, 2008, p. 10). Como acontece a naturalização desses processos é uma
questão relevante para compreender o que é produzido como seleção cultural, o que implica
uma percepção crítica da história e dos fatores que contribuem para a conformação das
práticas de ensino atuais. A mesma autora acrescenta: “Nesse sentido, é relevante considerar
tanto o modo como o conhecimento foi organizado no passado, quanto a dinâmica social que
moldou uma dada seleção cultural para as escolas” (SOUZA, 2008, p. 11). Assim, o currículo
é concebido como uma construção social e histórica, na qual a escola tem uma participação
fundamental. Entre as diretrizes curriculares e as características da comunidade na qual elas
são aplicadas a escola exerce um papel mediador frente às mudanças sociais e culturais que
redundam em novas exigências para a escolaridade (SOUZA, 2008, p. 12).
Como as especificidades que caracterizam a cultura local são tratadas no ambiente dos
colégios é uma questão central nesta investigação, cumpre antes fazer uma revisão do que se
entende por educação patrimonial, expor algumas das características do município de
Itaparica mostrando a importância do patrimônio cultural nas questões relacionadas com o
desenvolvimento local, e apresentar dados sobre o sistema de ensino e sobre os colégios que
justificam e referenciam o recorte da investigação.
2.3.1 Educação patrimonial
A educação patrimonial no Brasil é interdisciplinar e envolve museólogos,
arqueólogos, historiadores, antropólogos, arquitetos, urbanistas e também ecologistas,
preocupados com a preservação dos bens da cultura material e imaterial, incluída aí também a
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paisagem como um bem cultural, e da consciência de sua importância para a formação da
identidade que permite reconhecer o passado, compreender o presente e agir sobre ele
(HORTA, 2003). O tema entre nós ganha destaque em 1983, a partir das discussões no Museu
Imperial de Petrópolis (RJ), quando ocorre o 1º Seminário sobre o “Uso Educacional de
Museus e Monumentos”. Outro momento importante foi a publicação do Guia Básico de
Educação Patrimonial (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 2009), pelo IPHAN e o Museu
Imperial, que tem sido uma referência para pesquisas e ações desenvolvidas no sentido de
preparar professores e desenvolver junto às escolas a metodologia da educação patrimonial
como instrumento de cidadania, do reconhecimento e preservação do patrimônio cultural.
Essa metodologia foi desenvolvida sob a coordenação de Maria de Lourdes Parreira
Horta, diretora do Museu Imperial durante 17 e anos, que trouxe a experiência do English
Heritage30 do Reino Unido para o seu trabalho, junto ao IPHAN. Com Evelina Grunberg e
Adriane Queiroz Monteiro, Horta construiu o Guia básico de educação patrimonial, que
consiste em uma orientação aos professores, estudantes, técnicos de museus e do Patrimônio
para explorar e utilizar bens culturais do meio ambiente histórico como fonte de
conhecimento e compreensão do passado e do presente, e como instrumento para a construção
de um futuro consciente. Neste Guia as autoras assim definem educação patrimonial:
Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento
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 de 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
desses bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos,
num processo contínuo de criação cultural. (HORTA; GRUNBERG;
MONTEIRO, 2009, p. 06).

A metodologia proposta por Maria Horta para a educação patrimonial foi também
apresentada em cinco textos divulgados pela televisão educativa brasileira31. A proposta
30

Em linhas gerais a metodologia de trabalho desta organização propõe: “Enjoying – By enjoying historic
places we want understanding more about them. Understanding – By understanding historic places we value
them. Valuing – By valuing historic places we care for them. Caring – By caring for historic places we create an
enjoyable environment”. Disponível em: <www.english.heritage.org.uk/abaut>. Acesso em: 03 jun. 2010.
31

Os textos foram divulgados em boletins do ano de 2003 dentro do programa Salto para o Futuro da TV Escola.
Disponível em: < www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/ep/pgm1.htm>. Acesso em: 03 jun. 2010.
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metodológica se estrutura em etapas contemplando recursos pedagógicos diferenciados de
acordo com o objetivo de cada uma delas: a observação – que consiste na identificação do
objeto, sua função e significado estimulando o desenvolvimento da percepção visual e
simbólica; o registro – onde é fixado e aprofundado o conhecimento através da análise crítica,
a fim de estimular a memória, o pensamento lógico, intuitivo e operacional; a exploração –
com o desenvolvimento da capacidade de análise e julgamento crítico, interpretação das
evidências e significados; a Apropriação – que implica envolvimento afetivo, internalização,
desenvolvimento da capacidade de expressão, participação criativa e valorização do bem
cultural (HORTA, 2003).
Nessa perspectiva do conhecimento do patrimônio a partir da didática de disciplinas
relacionadas com as ciências sociais observa-se a influência dos métodos da história oral (LE
GOFF, 1982; HALBWACHS, 2006), em vários artigos divulgados a partir da IV Jornades de
Recercas em Didàtica de les Ciencies Socials realizado em Barcelona no ano de 2007
(FALAIZE, 2009; FINICCHIO, 2009; GONZALÉZ; PAGÈS, 2009; HEIMBERG, 2009;
MATTOZZI, 2009; PAGÈS; GONZÁLEZ, 2009), assim como os que foram publicados na
coletânea coordenada por Roser Calaf Masachs, que mostra as diversas perspectivas de
ensinar e aprender o patrimônio: na escola; nas ruas; na cidade; nos museus; na prisão e na
internet (MASACHS, 2003). Outra obra que oferece um ponto de vista mais diferenciado de
conhecer o patrimônio é apresentada no Guía prática para la interpreción del patrimônio: el
arte de acercar el legado natural e cultural al público visitante (MIRANDA, 2001), cujos
estudos focalizam o ambiente dos parques na Espanha, envolvendo questões teóricas a
respeito do trabalho de comunicação com o público e aspectos da disciplina interpretativa.
De acordo com Ivo Mattozzi, “Os bens culturais são portadores de um tríplice
processo; aquele de produção e de uso na origem, o de descoberta e de uso de conhecimento e
o de valorização social como bens culturais” (MATTOZZI, 2008, p. 136). São bens culturais
poderiam ser aproveitados pelos professores em seus currículos como elementos de pesquisas
histórico-didáticas a exemplo de monumentos, museus etc., com o objetivo de orientar a
produção de conhecimentos sobre o território e a identidade cultural (MATTOZZI, 2008, p.
137). Os bens culturais, assinala o autor, “[...] produzem conhecimentos históricos com escala
local e dão aos alunos a possibilidade de melhor compreender o cenário da sua vida”
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(MATTOZZI, 2008). A realização desse trabalho didático pressupõe condições que atendidas,
teriam como resultado a descoberta do valor dos bens culturais por aqueles que o tutelam e
estudam.
O uso dos bens culturais com a utilização da educação para o patrimônio permite ao
aluno adquirir conhecimentos sobre o seu território, inclusive dos seus problemas, que
contribui para torna-lo um cidadão consciente. (MATTOZZI, 2008, p. 138). Assim, o
aprendizado da história tem resultados importantes não só em termos de formação, mas
também proporciona aos professores e alunos um ambiente mais interativo em classe
(MATTOZZI, 2008, p. 152).

Abordando mais exaustivamente as formas de aprender sobre patrimônio a educação
patrimonial é tratada de modo mais exaustivo por Olaia Fontal Merillas (2003) em um livro
que é resultado de sua tese de doutorado, onde revisa conceitos sobre patrimônio, reflete sobre
a educação patrimonial como uma disciplina e apresenta um modelo integral para ensinar e
aprender o assunto. Em um trabalho sobre a didática das ciências, La Educación Patrimonial:
miradas para enseñar y aprender el patrimônio, Merillas considera experiências de diversos
profissionais que têm tratado da educação patrimonial como um tema imerso no conteúdo de
suas disciplinas; mostra, nesse livro, havendo um campo de trabalho científico amplo que
pode ser desenvolvido com um conhecimento fundamentalmente conceitual próprio dessa
disciplina.

Os horizontes da educação patrimonial, à luz do que escalarem Horta e Merillas, a
educação para o patrimônio por Mattozzi, e os trabalhos desenvolvidos pelo English Heritage
trazem importantes contribuições para se refletir em outros contextos. No caso da
investigação proposta para Itaparica, são importantes para compreender como o conceito de
patrimônio cultural é entendido nos colégios, em que contexto se dá esta compreensão e, a
partir daí, discutir os métodos didáticos que são utilizados por professores, seja qual for a
disciplina. Embora não se tenha percebido durante a pesquisa o uso do conceito de educação
patrimonial, foi observada a importância dada ao patrimônio pelos docentes, que, apesar de
não possuir o domínio amplo de metodologias para esta ação, têm experimentado formas
próprias de lidar com o assunto. Deve-se acrescentar também que a reprodução dos valores
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culturais tem força nas tradições orais, nos costumes, práticas rituais, festas populares e outras
expressões da cultura local, fato que desperta para a observação do contexto em que se situam
os colégios como espaços importantes para compreensão das práticas patrimoniais.

2.3.2 Itaparica: patrimônio cultural e a problemática do desenvolvimento
Basta conhecer um pouco Itaparica para perceber que o município é depositário de um
grande acervo cultural, que este acervo não está apenas nos restos materiais que testemunham
a sua ocupação por diferentes povos (BAHIA, 1982; SOUZA, 1983; BRASIL, 2009), mas
também no seu povo que, com as tradições da cultura, contribui para valorizar as coisas do
lugar. A sua integração à vida nacional, e até internacional, pode ser constatada pelas suas
características turísticas, com seu pequeno porto na marina, que recebe veleiros em cruzeiros
internacionais. Itaparica pode assim ser considerada uma cidade de projeção desde quando foi
disputada entre holandeses e portugueses, e contribuiu para a consolidação da Independência
do Brasil. As festas de Sete de Janeiro e Iemanjá, por exemplo, são eventos que reúnem
nativos e atraem visitantes ao local. O culto dos ancestrais (BRAGA, 1995; SANTOS, 2008;
SANTA‟ANNA SOBRINHO, 2009), a festa da Independência com os caboclos “Os
Guaranis”32, a rica literatura que passa pela poesia barroca do Frei Manoel de Santa Maria de
Itaparica33, pelos romances de Xavier Marques e João Ubaldo Ribeiro, testemunham essa
tradição e riqueza cultural. Não haveria, talvez, considerando as circunstâncias em que
ocorreu esta investigação, lugar mais apropriado na Bahia, depois de Salvador, para se
realizar um estudo sobre a educação patrimonial.
Localizada no extremo norte da maior ilha da baía de Todos os Santos, o município de
Itaparica está integrado à Região Metropolitana de Salvador (RMS) no Estado da Bahia
(Mapa 1). O município tem apenas de 35 km² e ocupa uma pequena parte dos 246 km² que é a
área total da Ilha de Itaparica. A maior parte da ilha (211 km²) pertence ao município de Vera

32

O folguedo popular “Caboclos de Itaparica” é de cunho nativista e se realiza há mais de sete décadas; que
ocorre durante três dias, nos festejos de Sete de Janeiro, data em que se comemora a Independência em Itaparica.
(PERRONE, 1996).
33

“Frei Manoel de Santa Maria Itaparica nasceu na antiga povoação de Ponta das Baleias [Itaparica] em 1704”.

É autor do “tragi-sacro-cômico” poema Eustáquidos de acordo com Pedro Calmon (OSÓRIO, 1979, p. 113).
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Cruz, com o qual Itaparica divide a sua riqueza de tradições. A sua população, 20.764
habitantes (IBGE, 2011), é considerada totalmente urbana pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em face das características de sua ocupação. A contagem da
população de 2007 (IBGE) indicava a existência de 10.257 domicílios, o que supõe a
existência de residências ocupadas sazonalmente.
Antiga vila de pescadores e local de veraneio, Itaparica se consolida como balneário e
local de turismo a partir dos incentivos do Decreto 10.440, de 10 de dezembro de 1937, que
oficializa a cidade como Estância Hidromineral (OSÓRIO, 1979, p. 452). No entanto, desde
1877 já se registram notícias de sua ocupação como estação de cura e local de veraneio em
vários relatos que exaltam as qualidades do lugar. (OSÓRIO, 1928, p. 76).
Tudo leva a crer que é deste impulso inicial que Itaparica, de antiga vila de pescadores que
era, passa a integrar as novas rotas do sistema de transporte a vapor que no século XIX
começa a se estabelecer na baía de Todos os Santos, conforme relata Osório: “Em 14 de
novembro de 1878 é concedida licença à Companhia Baiana de Navegação para colocar no
Norte da Villa uma ponte destinada à atracação dos seus vapores” (OSÓRIO, 1979, p. 310). E
em 2 de dezembro daquele ano o serviço de navegação a vapor é inaugurado fazendo o
transporte entre o porto da vila e o da capital. “O metropolita da Bahia, em 1919, para ela
[Itaparica] transfere a sua residência de verão” (OSÓRIO, 1928, p. 96). Segundo o escritor,
muitas construções do estilo moderno são levantadas e a ilha continua sendo sanatório sem
igual para a cura do beribéri: “Suas águas, especialmente as da Fonte da Bica, dispõem de um
poder diurético extraordinário e sem contestação possível”. (OSÓRIO, 1928, p. 96). Este ciclo
que se consolida com a transformação da vila em estância, parece alcançar o seu auge na
década de 1950 como se observa na descrição empolgada que consta da Síntese geográfica da
Ilha de Itaparica, publicada em 1957, quando o município já conta com o Grande Hotel
(ALVES, 1957, p. 98).
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Mapa 1 – Localização Itaparica na Bahia de Todos os Santos
Fonte: LANDSAT ETM 7: imagem de satélite. São José dos Campos: INPE, 08 jun. 2001. Disponível em:

http://www.dgi.inpe.br/CDSR/ Acesso em: 04 abr. 2011.
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A tendência de local de veraneio experimenta um novo impulso na década de 1970,
quando a ilha se integra mais ainda com cidade de Salvador, devido às facilidades de acesso
proporcionadas pelo sistema viário ferryboat com balsas atravessando a baía de Todos Santos
em média quinze vezes ao dia, integração esta reforçada por outra alternativa de deslocamento
para a capital, que é travessia da baía através do porto de Mar Grande, onde,
aproximadamente em intervalos de 30 minutos, deslocam-se embarcações com capacidade
para 220 passageiros. Nos dois casos, o acesso ao ferryboat no terminal de Bom Despacho
(Itaparica) e aos barcos em Mar Grande (Vera Cruz), os deslocamentos na ilha são feitos por
peruas do tipo Kombi, atividade que ocupa parte significativa de sua população,
principalmente no verão.
O terminal rodoviário localizado também no povoado do Bom Despacho, além do
transporte tipo Kombi, serve também como estação de transbordo para aqueles que se
deslocam para cidades do interior da Bahia, como Nazaré, Santo Antônio de Jesus, Jaguaripe,
Valença, fazendo a conexão ferryboat e os ônibus que regularmente se dirigem a essas
localidades. É importantes ressaltar que, apesar da desativação do antigo porto onde
atracavam os vapores que chegavam da cidade de Salvador, Itaparica ainda dispõe dos
serviços de uma marina que atende exclusivamente proprietários de embarcações e escunas
alugadas para turistas, fazendo inclusive o transporte dos hóspedes de um hotel de luxo,
localizado em Vera Cruz, para o porto de Salvador. A ligação rodoviária com a cidade de
Salvador se faz percorrendo 285 km por estradas que contornam a baía.
Os municípios de Itaparica e Vera Cruz são, por esses motivos, bastante integrados à
capital do Estado, principalmente pela sua situação geográfica estratégica como
entroncamento logístico ligando a cidade de Salvador a outros municípios como Valença,
Jaguaripe, Nazaré e Santo Antônio de Jesus. De acordo com o estudo que precedeu a
elaboração do Plano Diretor Urbano de Itaparica, os dois municípios não possuem atividades
econômicas significativas em torno das quais pudessem se organizar, sendo ainda o turismo o
que dinamiza o desenvolvimento local. Segundo esse estudo, a “produção agropecuária é
incipiente, as atividades industriais elementares e o comércio acaba restrito ao atendimento
das necessidades locais. Resta a alternativa do turismo que por sua vez encontra-se em franca
decadência” (ITAPARICA, 2003-2005, p. 5.02). Embora o governo do Estado, através da
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Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA tenha investido em campos
experimentais de produção de frutas, como a manga e caju, famosas e reconhecidos pela sua
qualidade, os estudos terminam por priorizar a atração de capital externo pelos investimentos
no turismo, sem atentar paras as questões da segurança alimentar, nem para o fortalecimento
de uma economia interna que leve em conta a produção familiar, e o apoio às atividades
tradicionais voltadas para a agricultura e a pesca.
Ao analisar as potencialidades econômicas de Itaparica, o diagnóstico realizado em
função do Plano Diretor faz um histórico das atividades e mostra a baixa capacidade de
absorção de mão de obra pela agricultura e pecuária, devido à inexistência de solos adequados
e ao baixo nível tecnológico, como também ocorre com a pesca, antes expressiva fonte de
riqueza, extração do óleo de baleia, hoje inexistente, causa dos problemas ambientais e da
baixa tecnologia empregada na pesca. O turismo e o veraneio aparecem no diagnóstico de
forma decadente: no primeiro, Itaparica situa-se apenas como destino suplementar,
complementando roteiros de Salvador; e, no segundo, como atividade sazonal, condicionada
ao período de férias, em face das alternativas que surgem com as praias e loteamentos do
Litoral Norte e Sul, donde a desvalorização dos terrenos que foram alvo de especulação nas
décadas de 1980 e 1970. Constata-se, em estudos realizados em 2004, um processo de
falência e favelização (ITAPARICA, 2003-2005, p. 5.03-5.06).
A falta de atividades econômicas para dar suporte ao crescimento demográfico que se
observa na ilha e a ausência de investimentos públicos são analisados como pontos críticos do
município e que têm como consequência a degradação ambiental, do patrimônio histórico e
cultural, potencialidades de Itaparica para o seu desenvolvimento. O crescimento econômico
experimentado nas décadas de 1970 e 1980 foi sucedido pelo esvaziamento, a partir da década
de 1990, com a criação de novos destinos para o veraneio e o turismo, iniciando assim um
processo de desvalorização das propriedades e a favelização de grandes áreas. O diagnóstico
observa o alto grau de urbanização da ilha, a baixa relevância das atividades econômicas
altamente dependentes da urbe, a elevação da densidade demográfica34 e o envelhecimento da

34

Com uma taxa de crescimento calculada em 2,5%, estima-se que a população de Itaparica, de 19 mil em 2000,

chegará a 24.465 em 2010 (ITAPARICA, 2003-2005, p. 5.08-5.05).
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população como problemas a serem enfrentados pela administração municipal com a
crescente demanda por serviços públicos (ITAPARICA, 2003-2005, p. 5.08–5.09).
A tabela abaixo, elaborada a partir de informações da Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), mostra o descompasso entre o crescimento do Produto
Interno Bruto do município e a sua posição entre os demais municípios do Estado no período
de seis anos.

Tabela 1
Produto interno bruto (PIB), Índice de desenvolvimento econômico ( IDE), Índice de de
desenvolvimento social (IDS) e Classificação do município de Itaparica em relação com os
demais municípios do Estado da Bahia

(2000 a 2006)
Ano

2000
2002
2004
2006

PIB
Classificação
(R$1.000.000)

52,35
50,79
74,21
75,08

88º
133º
115º
136º

IDE

Classificação

IDS

Calssificação

4.992,81
4.992,12
4.992,18
5.021,26

94º
108º
105º
66º

5.127,40
5.111,25
5.087,13
5.059,52

19º
22º
31º
54º

Fonte: Elaborada a partir de informações da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI)

Outros dados referentes ao emprego em Itaparica mostram, como consequência do
quadro econômico apresentado, a precariedade do trabalho como fator agravante na situação
do município e desafiador para pensar os problemas enfrentados pelos estabelecimentos de
ensino encarregados da formação dos futuros cidadãos. De acordo com os dados que constam
das Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), registravam-se em dezembro de 2009 apenas 1.607 empregos formais em
Itaparica para uma População Economicamente Ativa (PEA) que, no ano 2000, já era de
8.266 pessoas35.
Entre os instrumentos de política pública propostos no Plano Institucional do Plano
Diretor Urbano com abrangência municipal, elaborado para Itaparica (ITAPARICA, 20032005),

estão

alternativas,

para

reverter

tendências

negativas,

fundamentadas

no

desenvolvimento de um turismo sustentável, aproveitando um cenário onde se destacam a
35

Disponível em: < http://perfildomunicipio.caged.gov.br> Acesso em: 20 nov. 2010.
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riqueza sociocultural da ilha, os seus monumentos históricos e a paisagem como recursos a
serem mobilizados. No Plano constam propostas de requalificação institucional, no qual estão
previstas ações integradas com os programas de ensino. Embora a sua concepção tenha
prescindido de levantamento dos problemas e potencialidades, que foram discutidos com
representantes da sociedade civil e lideranças para a elaboração das propostas, aparentemente
pouco foi aproveitado. Ultimamente, como projeto “redentor”, que deverá, de acordo com o
governo do Estado provocar impactos positivos em toda a região da baía de Todos os Santos
surge o da construção da ponte Salvador – Itaparica, um projeto polêmico que têm merecido
destaque no noticiário36.
2.3.3 A pesquisa nos colégios
As pesquisas em educação no Brasil nascem com trabalhos esparsos no século XX,
mas que se consolidam mesmo com a criação do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) na década de 1930. Desenvolvem-se com o desdobramento deste
Instituto em Centros Regionais onde foram produzidas pesquisas e desenvolvidas as bases
metodológicas (GATTI, 2007, p. 15). As pesquisas tiveram inicialmente um enfoque
psicopedagógico, em meados da década de 1950; mas esse foco desloca-se para a análise das
condições culturais e tendências da sociedade brasileira, e, a partir de meados da década de
1960, para os estudos de natureza econômica com enfoques de planejamento, de custos, da
eficiência e das técnicas e tecnologias no ensino formal e no ensino profissionalizante, dentro
do que se chamou posteriormente de política desenvolvimentista (GATTI, 2007, p. 16).
A partir de meados da década de 1970, ampliam-se as temáticas e há um
aprimoramento metodológico. Os estudos começam a se distribuir em problemáticas como:
currículos, caracterização de redes e recursos educativos, avaliação de programas, relações
entre educação e profissionalização, características dos alunos, nutrição e aprendizagem,
validação e crítica de diagnósticos e avaliação de ensino entre outros. Predominaram os
enfoques tecnicistas, o apego a taxonomias e à operacionalização de variáveis e sua
mensuração (GATTI, 2007, p. 18). No final da década de 1970 e início da seguinte, dentro de
36

As discussões sobre os impactos da obra vêm sendo amplamente noticiada na imprensa de forma imprecisa,
conforme se lê na Revista do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura, CREA/BA, v. 3, n.
31, p. 22-23, abr./jun. 2010.
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um novo contexto político social, boa parte da pesquisa vai estar integrada a uma crítica
social, e, já no curso da década de 1980 é objeto de estudo de dissertações de mestrado e teses
de doutorado o tratamento de questões educacionais com base em teorias inspiradas no
marxismo (GATTI, 2007, p. 19). Entre o final da década de 1980 e início da de 1990 se
consolidam grupos de pesquisas; ao fim deste período, surgem grupos sólidos que investigam
a alfabetização e linguagem, aprendizagem escolar, formação de professores, ensino e
currículos, educação infantil, fundamental e média, educação de jovens e adultos, ensino
superior, gestão escolar, avaliação educacional, história da educação, políticas educacionais,
trabalho em educação (GATTI, 2007, p. 20).
Muito dessa produção foi acompanhada e discutida, nos de 1980, pelas Conferências
Brasileiras de Educação a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação
(ANPED), com a consolidação dos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos nas áreas de
historiografia e pesquisa educacional brasileira pelo Grupo de Estudos e Pesquisas “História,
Sociedade e Educação no Brasil” (GATTI, 2007, p. 20, LOMBARDI, 2000, p. 7-32). Em a
essa meio diversidade temática, que cresce com a ampliação e consolidação de grupos de
pesquisa e cursos de pós-graduação, é importante aqui destacar as linhas de pesquisa do
Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade
do Estado da Bahia (PPGEduc/UNEB), contemplando as linhas Processos Civilizatórios:
Educação Memória e Pluralidade Cultural; Educação, Tecnologias Intelectuais, Currículo e
Formação do Educador e Educação Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável.
A presente pesquisa “Heranças e lembranças: educação, patrimônio cultural e
desenvolvimento em Itaparica”, se inscreve na linha de pesquisa Educação, Gestão e
Desenvolvimento Local Sustentável do PPGEduc, enfatizando a relação entre a educação e o
desenvolvimento e trabalhando com a categoria patrimônio cultural como um conceito que
aproxima as questões relacionadas com o desenvolvimento dos problemas de formação da
identidade, da cidadania e das formas em que se dá a inserção dos elementos da cultura
disseminados no território do sistema de ensino local. Como a pesquisa está focada nas ideias
e práticas dos professores do ensino médio, ela se orientou por situar os colégios para onde
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está direcionada a investigação no contexto37 do sistema de ensino do qual é parte, e no
entendimento da função social que lhe é atribuída como estabelecimento de ensino médio, na
forma prevista pela legislação e no atendimento das expectativas sociais de desenvolvimento
local.
O sistema de ensino será analisado a partir de uma visão crítica da história da
educação recorrendo para isto à produção de pesquisas desenvolvidas no âmbito do trabalho
do Grupo Memória da Educação na Bahia, à prática de pesquisas que tiveram como objeto as
instituições escolares (NOSELLA; BUFFA, 2009), e à história da organização escolar do
ensino secundário, ou seja, do ensino médio no Brasil (SOUZA, 2008). A perspectiva crítica
da história e a configuração atual do sistema de ensino são recuperadas com o intuito de
compreender a educação patrimonial no contexto histórico e no ambiente social, político,
econômico e ecológico do qual o colégio é parte.
A escolha dos professores do ensino médio como centro da pesquisa leva em conta
que esta é a última etapa da educação básica e do ensino público em Itaparica, visto que a Lei
de Diretrizes e Bases – LDB (Lei 9.394/96) em seu artigo 35, lhe atribui, entre outras
finalidades, a preparação do aluno para o trabalho e a cidadania e o seu aprimoramento como
pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e o
pensamento crítico.
Sendo a etapa do ensino em que os professores pensam na inserção futura de seus
alunos de modo mais intenso nas suas relações com a cultura, etapa na qual a formação ética,
a autonomia intelectual e o pensamento crítico seriam desenvolvidos, esses professores
estariam em princípio mais atentos às ideias que caracterizariam o ambiente do qual fazem
parte, tendo no contexto cultural o locus no qual as habilidades desses alunos seriam
aplicadas, e as perspectivas de futuro arraigadas nas visões por eles incorporadas sobre o
desenvolvimento.
37

De acordo com a definição de Hodder do contexto de uma caraterística arqueológica que é: “es la totalidad del
médio relevante, en la que “relevante‟ se refiere a una relación significativa con el objeto, esto es, uma relación
necesaria para discernir el significado del objeto. También hemos visto que el contexto dependerá del tipo de
preguntas que se hagan” (HODDER, 1999, p. 167).
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A definição de onde deveria ser centrada a investigação considerou também a análise
prévia de informações e dados estatísticos sobre a área estudada, bem como o limite de tempo
para a realização da pesquisa e processamento dos indicadores empíricos. Nesse processo
foram ouvidos os gestores e alguns professores dos dois colégios que contribuíram com
opiniões para definição dos professores entrevistados, a partir das disponibilidades no
período. Na investigação das práticas da educação patrimonial, os princípios filosóficos que
norteiam o trabalho pedagógico, a história e o tratamento dado à cultura local são centrais
para a sua compreensão.
2.3.4 O ensino médio nos colégios públicos de Itaparica
Com relação a seu sistema de ensino, o município de Itaparica possui 40
estabelecimentos, com um corpo docente de 308 professores e 7.337 alunos matriculados
(ANUÁRIO..., 2006). A maioria dos estabelecimentos é da rede municipal, apenas dois são
administrados pelo Estado e nove são da rede privada. Quanto aos estabelecimentos do ensino
médio, foco da investigação, no período do mesmo censo (2006) contabilizaram-se apenas
três, dois da rede estadual e um da rede privada, 48 professores e 1.117 alunos matriculados,
sendo 662 no curso regular e 455 na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A
tabela abaixo mostra com mais detalhe os números da educação no município.
Tabela 2
Número de matrículas nas escolas de Itaparica
2006
Nível de ensino

Estadual Municipal Particular

Educação Infantil
creche
pré-escola
Fundamental

801

1ª a 4ª série

Total

1.142

251

1.393

86

40

126

1.056

211

1.267

2.540

390

3.731

1.836

216

2.052

704

174

1.679

5ª a 8 ª série

801

Médio Regular

596

Educação de Jovens e Adultos

792

654

1.446

Fundamental

337

654

991

Médio

455

Educação Especial
TOTAL

66

455
105

2.189

Fonte: Anuário Estatístico da Educação, SEC, 2006

662

4.441

105
707

7.337
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Através de informações obtidas diretamente com a direção dos dois colégios
selecionados para a pesquisa, foram observadas pequenas alterações nos números do ensino
médio em comparação com os dados do censo. O levantamento realizado em maio de 2009
mostrava que, juntos, os dois colégios estaduais contavam com 44 professores ativos, 1.465
alunos matriculados, sendo que 1.054 no nível médio38. Os alunos do ensino médio desses
colégios são, em sua maioria, moradores da sede do município, havendo também um número
significativo de alunos de localidades como Misericórdia, Ponta de Areia, Mocambo,
Manguinhos, Porto Santo e outras povoações limítrofes do município de Vera Cruz.
Os colégios objeto da pesquisa estão localizados em áreas urbanizadas da sede de
Itaparica, sendo que o Colégio Estadual Democrático Jutahy Magalhães (CEDJM), em um
terreno de 1.350 m², que limita com a extensa área do Grande Hotel de Itaparica (hoje
desativado) e com a Biblioteca Juracy Magalhães Júnior de Itaparica, um local dos mais
valorizados em termos de habitação em Itaparica, por estar próximo do Centro Histórico e das
principais praias da sede do município, dispor de calçamento e serviços urbanos como
abastecimento de água, iluminação e coleta de lixo regular. Já o Colégio Estadual João
Ubaldo Ribeiro (CEJUR), se situa em uma área de expansão de um loteamento de casas de
veraneio, o Jardim Nova Itaparica, que, apesar de contar com serviços de iluminação, água e
sistema de esgotamento sanitário, até o momento da pesquisa não possuía ruas calçadas e a
coleta de lixo não ocorria com a mesma regularidade que nas ruas centrais da cidade. O
terreno do colégio tem área similar ao do CEDJM, e limita com casas de padrão construtivo
mais precário que caracteriza o bairro chamado Brasileiro, surgido de uma invasão na área do
loteamento Nova Itaparica. O CEJUR está próximo de praias e da principal via de acesso à
sede do município. Sua caracterização em seu projeto político-pedagógico, já mostra a
problemática da localização: “em área considerada de risco, com a ocorrência de fluxo de
drogas, violência, dentre outros problemas sociais” (COLÉGIO ESTADUAL JOÃO
UBALDO RIBEIRO, 2009). Outros dados, como o grande número de alunos em classes de
EJA e o estado de conservação que embora não possa ser considerado precário, indicam
condições inferiores às do CEDJM.

38

O Colégio Estadual João Ubaldo Ribeiro atende também alunos matriculados nos cursos fundamental (411),
sendo parte nas séries da 4ª a 8ª (300) e outra na Educação de Jovens e Adultos (111).
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Os dois colégios são relativamente novos – o CEDJM criado 1983, e o CEJUR, criado
em 2000; suas construções obedecem a um padrão da Secretaria Estadual de Educação com
pequenas variações. Ambos possuem, cada um, nove salas de aula, uma biblioteca, um
laboratório de Informática, uma cozinha e uma quadra poliesportiva. As diferenças ficam por
conta do número de depósitos e de salas ocupadas pela administração – diretoria, secretaria,
sala de professores e de vigias. Embora os equipamentos sejam similares, além dos problemas
de conservação do CEJUR, observou-se durante a pesquisa que o laboratório de Informática e
a biblioteca, neste colégio, não tinham utilização plena (Ver Painéis 1 e 2 de fotografias).
Quanto ao quadro funcional, são poucas as diferenças entre os dois colégios: o CEJUR
conta com 43 funcionários enquanto o CEDJM com 51. A tabela (2) abaixo, resultado de
levantamentos realizados no mês de maio de 2009, discrimina por função o número de
funcionários em ambos estabelecimentos.
Tabela 2
Númeroe função das pessoas empregadas nos colégios
Funções

(CEDJM e CEJUR)
Colégios

Total

CEDJM

CEJUR

Diretor

1

1

Vice-diretor

2

2

Coordenação pedagógica

1

1

Secretario (a)

1

1

Auxiliar de administração

8

5

Encarregados da limpeza

9

4

Vigilante

5

4

Porteiro

2

1

Professores em sala de aula

22

Total

51

24
43

2
4
2
2
13
13
9
3
46
94

FONT E: Elaborada a partir de informações levantadas em maio de 2009

Embora, conforme a Tabela acima, sejam contabilizados 46 professores, existem
apenas 44 pelo fato de dois deles ensinarem nos dois colégios. Deste número total existem
cinco que não são professores concursados, mas contratados por regime especial para cobrir a
deficiências do quadro. Na pesquisa foram entrevistados 13 professores, todos regularmente
contratados, os quais trabalhavam com disciplinas dos três eixos que fazem parte das
orientações curriculares do ensino médio: Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; Ciências
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da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias
(BRASIL, 2008), procurando com isso perceber em que nível de transversalidade o tema do
patrimônio cultural ocorria em cada uma delas e a interação dos professores com os projetos
pedagógicos de suas escolas. Na fase exploratória da pesquisa foram entrevistados a secretária
de Educação do município e os dois diretores dos colégios estaduais, através também de
roteiros semi estruturados que ajudaram a detalhar etapas posteriores da investigação, assim
como já no segundo trabalho de campo foi entrevistada a assistente social do Colégio São
Luiz, de ensino médio da rede privada, na perspectiva de se estabelecer algumas
comparações.
O momento em que se investiga a educação patrimonial em Itaparica é posterior ao
estabelecimento de diversas leis voltadas para a educação que contêm, no seu texto, princípios
orientados a valorizar “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Lei 9.394/1996), à disseminação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), com a observação de que “isto só será alcançado
se oferecermos à criança brasileira pleno acesso aos recursos culturais relevantes para a
conquista de sua cidadania” (BRASIL, 1997), e à Lei 11.645/2008, que inclui no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena. Neste contexto é que se destaca a investigação sobre a educação patrimonial em
Itaparica, na busca de compreender essa prática, tendo como base a visão dos docentes dos
dois colégios.
Considerando os princípios da Lei 9.394/1996, que associa o desenvolvimento do
educando ao seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, os
dois colégios selecionados para o estudo oferecem o ensino médio. Esta escolha considerou
também, como modo de problematizar o sentido da formação esperada nos colégios, as
Orientações Curriculares para o Ensino Médio da Secretária de Educação Básica, na
mensagem contida na carta ao professor (BRASIL, 2008, p. 5)
Assim, a perspectiva de ouvir dos docentes do ensino médio opiniões e considerações
sobre o patrimônio cultural e o desenvolvimento poderia ser mais proveitosa que em outros
níveis da educação local, em face da possibilidade de se observar como essas orientações
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ecoam na prática pedagógica, e como o assunto é percebido nessa etapa final da educação
básica, visto que em Itaparica o ensino médio é o último grau de educação disponibilizado.
2.4 ABORDAGEM E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO
As definições do objeto e da abordagem são intrínsecas nesta investigação
considerando que “A especificação do objeto da pesquisa e sua operacionalização são
indissociáveis do campo da análise empírica e de seus modos de investigação” (BRUYNE;
HERMAN; SCHOUTHEETE, 1977, p. 223). A lógica da investigação consiste assim em se
compreender a ação da educação patrimonial e na articulação das informações obtidas através
da pesquisa empírica e do levantamento de dados secundários. A análise das possíveis
abordagens para a investigação em foco concluiu pela definição da pesquisa através do estudo
de caso (ABRAMO, 1974; GOODE; HATT, 1979; BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE,
1977; YIN, 2005), atentando para o fato de que se “investiga um fenômeno contemporâneo
dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o
contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2005, p. 32). Entende-se, então, que o
desconhecimento do campo em que se dá a ação exige uma atitude compreensiva, à qual se
deve aliar a imersão necessária à familiarização com o tema (BRUYNE; HERMAN;
SCHOUTHEETE, 1977, p. 224).
A análise sobre como se dá a educação patrimonial concerne também ao conhecimento
do contexto onde ocorre a ação, conhecimento este que pode ser obtido mediante o uso de um
conjunto de técnicas que se auxiliam pondo em evidência variáveis importantes para se
compreender melhor a pesquisa. Saber como ocorre a educação patrimonial também implica
conhecer quem a pratica, onde se dá a ação e quais as motivações para que esta ação ocorra da
forma observada. Isto é possível no estudo de caso, em que a utilização de um conjunto de
técnicas como entrevistas, observações, o uso de referências documentais e bibliográficas e
registros fotográficos se harmonizam e se contradizem para expor o sentido unitário que
caracteriza este tipo de estudo (GOODE; HATT, 1979, p. 422). A percepção das variáveis que
explicam a ação depende da visão desta ação em profundidade.
A literatura principal utilizada neste estudo é a que referencia a questão da identidade
(MARQUES, 1975, 1976; OSÓRIO, 1979; RIBEIRO, 1984; OLIVIERI-GODET, 2009),

68

porque se fundamenta na percepção de fortes traços culturais em Itaparica, os quais
determinam a recorrência às práticas da educação patrimonial em que são necessários o uso
da cultura local para interlocução entre educadores e educandos, a fluência do diálogo e
consequentemente o conhecimento do assunto. Também se mostra crucial a assertiva de que
sem a prática da educação patrimonial os conteúdos desses diálogos são reduzidos e o
conhecimento do assunto fica prejudicado.
A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e
da classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na
prática da educação progressista, é problema que não deve ser desprezado.
Tem que ver com a assunção de nós, por nós mesmos. É isto que o puro
treinamento do professor não faz, perdendo-se e perdendo-o na estreita e
pragmática visão do processo. (FREIRE, 2008, p. 42).

Os depoimentos dos professores e a internalização de diretrizes curriculares que, junto
ao projeto pedagógico, enfatizam a questão da identidade como fundamento para a prática da
educação progressista, embora não sejam suficientes para o amadurecimento de uma
metodologia da educação patrimonial, demonstram que, sem recorrer ao referencial da
cultura, o diálogo é interrompido e o conhecimento não acontece. Assim, os procedimentos da
pesquisa seguem um percurso lógico no qual inicialmente a literatura e os dados estatísticos e
censitários orientam a fase exploratória do trabalho de campo que, seguida das entrevistas e
observações nas escolas, que são complementadas com outras observações de caráter mais
geral das evidências do patrimônio cultural e da sua influência sobre as práticas educacionais.
As fases desta investigação são a seguir detalhadas como forma de esclarecer o percurso que
se fez para estudar a educação patrimonial em Itaparica, as relações entre o seu patrimônio
cultural e o desenvolvimento local e o resultado a que se chegou.
Para entendimento deste percurso torna-se necessário esclarecer que o trabalho
empírico foi realizado em dois momentos. O primeiro, no período de maio a novembro de
2009, no qual foram mantidos contatos iniciais com representantes do sistema de ensino e
instituições locais, entrevistas com professores e observação nas escolas; e o segundo, de
dezembro de 2009 a março de 2010, quando ocorreram visitas a sítios arqueológicos e
históricos, observações de manifestações culturais e a observação com participação em
eventos dos colégios e da comunidade.
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A fase exploratória da pesquisa compreendeu leituras que referenciavam o tema,
consulta de dados censitários (ANUÁRIO..., 2006), e constou de entrevistas semi estruturadas
realizadas com a secretária de Educação do município e dos dois diretores dos colégios
estaduais. A partir dessas informações iniciais, complementadas com dados fornecidos pelos
próprios colégios como distribuição de alunos por turmas, turnos, de professores por
disciplina, é que foi definido o professor como sujeito da pesquisa. Dos 4439 professores
ativos foram entrevistados 13, seis que ensinavam no CEJUR, seis no CEDJM e um que
ensinava nos dois estabelecimentos. A seleção, feita em acordo com a direção dos colégios,
procurou diversificar por área de ensino o tipo de professor, muito embora a sua
disponibilidade de tempo do mesmo para entrevista tenha também influído na seleção. Os
professores, de acordo com as áreas de ensino definidas no PCN, eram do campo das
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (5)40, seguido dos que trabalhavam com as Ciências
Humanas e suas Tecnologias (4)41, sendo em menor número os professores das Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias (3)42. As entrevistas seguiram um roteiro
semiestruturado (Apêndice 2.1) que tinha como objetivos: identificar o entrevistado; conhecer
práticas didáticas relacionadas com a sua disciplina; ouvir opiniões sobre diretrizes de ensino
como os parâmetros curriculares e os projetos político-pedagógicos; conhecer a sua visão de
patrimônio cultural e sobre o desenvolvimento local. Este roteiro foi elaborado após a
aplicação na fase exploratória de um modelo mais simplificado, utilizado nas entrevistas dos
diretores dos colégios e da secretária Municipal de Educação.
Os conteúdos dos PPP e os procedimentos dos docentes foram também analisados a
partir de sua leitura e dos diálogos estabelecidos nas entrevistas e observações de jornadas
pedagógicas e orientações da Diretoria Regional da Educação (DIREC), conforme proposto
pela Secretaria Estadual de Educação. Apesar de não fazer uso dos grupos focais, a realização
de exposições sobre o projeto de pesquisa e a apresentação de resultados parciais possibilitou
39

No momento do levantamento existiam 44 professores atuando entre efetivos e contratados, considerando que
dois deles ensinavam nos dois.
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Que inclui Arte, Educação Física (1), Língua Portuguesa (3), Língua Estrangeira (1) e Literatura.
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Filosofia(1), Geografia(1), História(1) e Sociologia(1).

42

Biologia (2), Física, Matemática (1) e Química (1).
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a emissão de opiniões pelos docentes em discussões coletivas, contemplando temas que são
parte do projeto e do roteiro de entrevista. É importante ressaltar que durante as entrevistas foi
estabelecido o clima de diálogo com o objetivo de não transformá-las em processos
inquisitivos nos quais seriam impossíveis os níveis de reflexão alcançado e necessário para a
emissão de opiniões.
A participação dos docentes e discentes em eventos realizados nas escolas, como a
Semana da Consciência Negra, e fora das escolas em outros promovidos pela Associação dos
Amigos da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior de Itaparica (Assabita), Associação
Sociocultural Oficina de Arte de Itaparica e da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura,
constituíram-se em momentos importantes de observação, assim como a realização de
registros fotográficos que documentar a rotina escolar em momentos de aula, dos intervalos
entre classes, de grupos de alunos em estudo, relações interpessoais e da administração
escolar. A observação também se estende para espaços públicos do município, na perspectiva
de perceber o que ocorre na vida dos adolescentes fora do colégio, nas praias, nas praças, nas
festas e comemorações públicas importantes como o Sete de Janeiro e a festa de Iemanjá, e no
trabalho, onde se procurou relacionar o colégio com a vida comunal e a interação entre escola
e sociedade. Algumas sugestões de John Collier Jr, relacionadas com os métodos da
antropologia visual, foram incorporadas à composição do estudo de caso, na perspectiva de
produzir registros com a finalidade de subsidiar as análises.
Observar a maneira como as pessoas se misturam e se agrupam é
fundamental para compreender a estrutura social dinâmica. Psicológica e
socialmente, as fotografias fornecem um diagrama das relações espaciais das
aglomerações. Quais os tipos de agrupamento? Eles representam um ponto
focal de liderança? (COLLIER JR, 1973, p. 56).

Qual é a mensagem? Quais são os símbolos que compõem o universo cultural da
escola e que estão sendo reproduzidos? Como decodificar e compreender dentro de visões
individuais e coletivas nos grupos, os símbolos da cultura e seus significados. Neste sentido
pergunta-se ainda: Qual o significado destes símbolos para a vida das pessoas, para a
existência dos grupos e da comunidade? Qual a simbologia ou ideário predominante, e onde
está o antagonismo e quais as diferenças que caracterizam e determinam o patrimônio
comum? Entender as forças geradoras de mudanças na visão patrimonial das escolas e a
contribuição dos indivíduos e grupos sociais na transformação das instituições e dos padrões
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culturais constituem-se em questões que nortearam os métodos e objetivo da pesquisa, na qual
se busca compreender o estado da educação patrimonial e as alternativas para um
desenvolvimento local sustentado, baseado em alternativas didáticas e pedagógicas, e na
valorização da cultura local.
Como produtos dois trabalhos de campo foram gravadas em áudio e transcritas 11
horas de entrevistas (treze professores, dois diretores, a secretária de Educação e a assistente
social do colégio privado), e coletadas informações sobre a estrutura e funcionamento dos
estabelecimentos, e seus projetos político-pedagógicos. Acontecimentos e rotinas dos colégios
foram também registrados em caderno de campo e fotografias. Foram realizadas e coletadas,
durante os trabalhos de campo 2.500 fotos digitalizadas que documentam os colégios,
algumas de suas atividades, manifestações da cultura material e imaterial, bens tombados e
outros reconhecidos como patrimônio cultural de Itaparica.
Para assegurar a privacidade dos entrevistados, os depoimentos coletados foram
transcritos para a dissertação utilizando siglas como identificação que não correspondem aos
seus nomes. Além de possibilitar uma ambiência favorável à emissão das opiniões
considerou-se que assim seria melhor para observar o que existia em comum entre elas.
Cumprindo uma programação de atividades culturais da Associação dos Amigos da Biblioteca
Juracy Magalhães Júnior de Itaparica, foram realizadas duas palestras para alunos do Colégio
Estadual João Ubaldo Ribeiro tratando dos temas: 1) Gilberto Freire: a importância da sua
obra para o conhecimento da sociedade brasileira e; 2) História e Cultura Afro-brasileira e
Indígena. Essas palestras, realizadas nos horários regulares das disciplinas Geografia e
Filosofia, foram apoiadas por professores como Maria Raimunda Boche, com a qual fizemos
uma sessão de interpretação da cultura local. Registros sobre essas palestras foram úteis para
este estudo, na medida em propiciou uma observação do ambiente das salas de aula (Ver
Apêndice 2.3).
Documentos produzidos pelo governo foram consultados tanto nos arquivos
eletrônicos do Ministério da Educação43, Ministério da Cultura44, Ministério do Trabalho e
43
44

Em especial, a legislação e documentos da Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação.

Legislação e publicações sobre o patrimônio cultural e informações do Sistema Nacional de Patrimônio
Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN).
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Emprego, assim como da Secretaria da Educação (SEC), Secretaria de Cultura da Bahia
(SECULT), e Secretaria de Turismo (SETUR), como através de documentos obtidos em
bibliotecas de órgãos como a Companhia de Ação e Desenvolvimento Regional (CAR), do
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), Companhia de Desenvolvimento Urbano
do Estado da Bahia (CONDER) da Biblioteca Juraci Magalhães Júnior de Itaparica no
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
e da Universidade Federal da Bahia, através das bibliotecas centrais e de suas unidades. Estes
documentos são também referências importantes que sustentam as análises dos dados obtidos
em campo e ilustram o contexto da investigação.
A partir de um quadro formulado com base em dados das estatísticas oficiais do ensino
em Itaparica e referências bibliográficas, foram realizadas aproximações teóricas que levaram
à adoção do estudo de caso como modo de investigação, as dificuldades e adaptações que se
fizeram necessárias para elaboração e aperfeiçoamento dos instrumentos de pesquisa e
realização dos trabalhos de campo de uma forma geral. Tendo em vista o aprofundamento do
foco da investigação, a diversificação no uso de instrumentos e os ajustes que caracterizam os
estudos de caso foram incluídas considerações e avaliações que se faziam necessárias.
Assim, em face das circunstâncias que definiram o alcance e o método adotado para a
investigação, o estudo de caso foi considerado mais adequado por permitir a utilização de
instrumentos diversos como as entrevistas, a observação, reuniões, fotografias, pesquisas
documentais e bibliográficas que o tornam apropriado para exploração de um tema ainda
pouco tratado no âmbito do sistema oficial de ensino. Esta escolha confirma a ideia de que
métodos e instrumentos “[...] podem se combinar e reforçar-se mutuamente e seu emprego
depende cada vez mais do objeto da pesquisa, do estado de conhecimentos, assim como das
múltiplas contingências que pesam sobre a realização do projeto” (BRUYNE; HERMAN;
SCHOUTHEETE, 1977, p. 223). Neste sentido, cumpre observar que a literatura sobre o
patrimônio de Itaparica é singular, tanto pelo número, quanto pela qualidade de textos de
ficção, poesia, ensaísticos e científicos já realizados, os quais serão referências para os
capítulos que se seguem, onde o cenário do patrimônio cultural, as paisagens e as questões do
desenvolvimento local são relacionadas com a prática educativa.
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Sujeitos às orientações governamentais que estabelecem parâmetros para os conteúdos
curriculares e para a realização do trabalho pedagógico, ainda assim os colégios não se
constituem espaços onde o poder hegemônico do Estado, representando os interesses das
classes dominantes, é exercido sem conflitos. A partir dos estudos de Maria de Fátima Souza
(2008), observa-se que os conteúdos programáticos e as práticas pedagógicas terminam se
ajustando às condições de exequibilidade determinadas pelas estruturas dos sistemas e
estabelecimentos de ensino. Por este motivo, é importante recuperar conceitos abordados por
estudiosos da educação que buscaram esclarecer os processos de formação e de
desenvolvimento cultural da sociedade pela educação, tendo em vista compreender a ação
pedagógica primária (BORDIEU; PASSERON, 2009), exercida no ambiente da família e da
comunidade, e a ação pedagógica secundária (BORDIEU; PASSERON, 2009) que se realiza
nas instituições de ensino.
Os resultados que se buscam nesta investigação sobre a educação patrimonial estão
direcionados para a compreensão de como a cultura influencia a realização do trabalho
escolar, e como a escola responde às expectativas dos alunos, das famílias e da comunidade
quanto aos resultados da ação pedagógica, tendo em vista a formação e preparação dos
indivíduos como cidadãos e de como eles podem contribuir para o desenvolvimento da
sociedade. No espaço dos colégios, assim como na sociedade, as desigualdades de
oportunidades afloram, e expõem as contradições de classe, de cultura, enfim, de ideias,
geralmente muito difíceis de ser abordadas pelos alunos, pelo corpo docente e por outros que
participam do trabalho e da administração escolar.
Nesse espaço é que afloram elementos da cultura incorporados pelos indivíduos que
nele convivem, originários da ação pedagógica primária, do ambiente que vivem quando não
estão na escola, surgindo desta interação os diálogos sem os quais a comunicação e o
exercício da atividade escolar seriam impossíveis. Como são substituídos e harmonizados
diferentes padrões culturais, como se impõem a cultura de uma classe, de uma etnia sobre as
outras? Como diretrizes governamentais e matizes culturais diversas se conflitam e
harmonizam na convivência escolar? A percepção deste campo de conflito torna-se possível
por uma visão crítica da história e das relações políticas, sociais e econômicas que
determinam a estrutura e configuração do sistema cultural e de ensino, que são
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compreendidos aqui a partir da revisão de alguns conceitos e de dados produzidos pela
investigação, tendo em vista a forma singular de como se realizam a construção da cultura e
as complexas relações que ela mantém na sociedade moderna, relações essas que ocorrem de
forma intensa e globalizada por um modelo econômico neoliberal.
Este estudo de caso busca neste sentido, uma visão de totalidade, facilitada pelo uso de
técnicas diversificadas, construídas e revisadas durante todo o tempo da investigação, e que
foram complementadas sempre que a compreensão de como de fato se dá a educação
patrimonial nas escolas pareceu incompleta no curso da pesquisa. Não se trata de
compreender um modelo de educação patrimonial idealizada, mas uma educação patrimonial
que é praticada cheia de valores contraditórios, decorrente das próprias contradições de uma
sociedade de classes, onde predominam noções de patrimônio cultural e de desenvolvimento
que, longe de constituir soluções que harmonizam os interesses dessa mesma sociedade,
acabam por evidenciar o exercício do poder onde são notórios os preconceitos e
discriminações de todo o tipo.
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3 PATRIMÔNIO NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO DE ITAPARICA
Vejo certamente vir um tempo em que homens sérios, a serviço de uma cultura
inteiramente renovada e purificada e num trabalho comum, se tornarão os
legisladores da educação rotineira – da educação que leva a esta cultura; é verdade
então que eles produzirão quadros – mas este tempo ainda está distante! E o que
deve ser produzido neste meio-tempo? Talvez entre este tempo e o tempo presente
se vá assistir à destruição do Ginásio, talvez mesmo à destruição da Universidade,
ou pelo menos a uma transformação tão completa destes estabelecimentos de ensino,
que seus quadros antigos, aos olhos vindouros, parecerão restos de uma civilização
lacustre.
Friedrich Nietzsche

45

Os temas cultura e patrimônio do município de Itaparica no contexto do ensino
público de nível médio são o assunto deste capítulo. A partir da escuta dos professores, de
observações realizadas nos colégios, do cotidiano do município, e das políticas empregadas
para gestão do sistema educacional, os temas cultura e patrimônio são expostos e feitas
reflexões sobre práticas de ensino na formação da ideia de patrimônio no ambiente escolar. A
renovação da cultura que é produzida neste meio-tempo dos colégios, entre o que foi a
educação de ontem e a que se produzirá, uma cultura totalmente renovada e purificada pelo
trabalho comum (NIETZSCHE, 2007, p. 46), será, por certo, influenciada pelas práticas
educativas atuais. Torna-se então crucial observar que, embora muitos fatos importantes para
a vida da escola ocorram no cotidiano, na maioria das vezes só adquirem destaque quando
lembrados em reflexões produzidas a partir da memória coletiva (HALBWACHS, 2006), ou
quando vistos à luz da história, da literatura.
A esse respeito, assinala Maurice Halbwachs: “Uma „corrente de pensamento‟ social
normalmente é tão invisível quanto a atmosfera que respiramos. Na vida normal, só
reconhecemos sua existência quando a ela resistimos, [...]” (HALBWACHS, 2006, p. 46).
Uma escuta sensível, atenta ao contexto educativo e à comunidade, torna-se assim
instrumento essencial para compreender o processo pelo qual os colégios se renovam no
contexto de uma cultura singular, renovação esta que decorre das complexas relações
desenvolvidas na sociedade e no contexto material dentro do qual é formada.
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Escritos sobre educação (NIETZSCHE, 2007, p. 46).

76

Refletir sobre o trabalho dos colégios como instituições do sistema local de ensino,
tendo em vista as suas práticas, a estrutura que lhes dá abrigo, a compreensão das orientações
pedagógicas e administrativas que fundamentam o fazer escolar, para, a partir daí, pensar o
patrimônio natural e cultural no contexto dos instrumentos da política educacional, tornou-se
uma estratégia para compreender o sentido que este conceito assumia entre os professores.
Assim, pareceu conveniente, para começar a abordar o tema nos colégios, levar em conta
diversos aspectos que os envolvem como instituições: desde o ambiente do qual são parte, as
pessoas que lhes dão vida (alunos, professores e administradores), até chegar à forma como é
entendida e tratada a questão do patrimônio frente às orientações do trabalho escolar.

Na estrutura atual dos colégios a sala de aula ainda é o local principal da relação dos
professores com seus alunos, como também, pela diversidade de situações que nela se
apresentam, torna-se por excelência o ambiente onde a experiência pedagógica se abre para o
inusitado. Repleta de novidades que os alunos e professores trazem da vivência de fora da
escola, e das reflexões que são resultado da aplicação de procedimentos e conteúdos contidos
nos programas de governo, da escola e das disciplinas em particular, a sala de aula, como
espaço mais utilizado do ambiente escolar, é o loca onde o professor interage, reinventa e/ou
adapta os conteúdos do projeto pedagógico e de sua disciplina. Usando uma simbologia da
cultura local, dir-se-ia que as classes ocorrem à semelhança das marés. Se se repetem, porém,
tanto as classes, quanto as marés, sempre se sucedem diferentes umas das outras. Descobre-se
que existem marés altas e baixas, com pouco ou muito peixe, acompanhadas de ventos fortes
ou fracos, e é nessas condições que o professor e a sua turma constroem um caminho.
A riqueza do cotidiano escolar, que vai além do cumprimento dos programas e das
normas, está nessa singularidade. Os colégios de hoje são diferentes dos de ontem assim como
ocorre historicamente com as sociedades. A importância de tirar do cotidiano o máximo que
ele oferece para que se possa maximizar o aprendizado e enriquecer a cultura parece exigir do
professor mais do que conteúdos. É pertinente neste particular observar que “Há pois, em
cada momento do tempo, um tipo regulador de educação de que não nos podemos desligar
sem nos chocar com as vivas resistências que reprimem as veleidades dissidentes”
(DURKHEIM, 2009, p. 48). O cotidiano, ao mesmo tempo em que apresenta novidades,
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também mostra os limites em que as situações ocorrem, demonstra o valor das lições que
oferece a experiência coletiva que tanto acrescenta à sabedoria e à cultura.
Ora, os costumes e as ideias que os determinam, não fomos nós,
individualmente que os fizemos. São o produto da vida em comum e
exprimem as suas necessidades. São até, na maior parte, obra das gerações
anteriores. Todo o passado da humanidade contribuiu para fazer esse
conjunto de máximas que dirigem a educação atual; toda a nossa história lhe
deixou traços, e até mesmo a história dos povos que nos precederam. É
assim que os organismos trazem em si como que o eco de toda a evolução
biológica de que são o resultado. (DURKHEIM, 2009, p. 48).

A educação reproduz as ideias de seu tempo porque ela é em si uma prática social.
Desse modo Durkheim entendia a ação pedagógica como um fenômeno histórico e
socialmente situado. Os sistemas de educação produzidos pelos legisladores fornecem uma
base normativa e programática sobre a qual a escola se pauta e se reinventa no seu próprio
fazer. A linguagem possível na prática escolar é aquela que estabelece comunicação e
conexão entre saberes, capazes de fazer o indivíduo se reconhecer na escola, e a escola se
reconhecer como centro de reprodução de um sistema particular de conhecimento. As
opiniões dos professores sobre o seu trabalho, num contexto institucional que tem nos
elementos da cultura a base para o diálogo e a construção dos projetos pedagógicos, são
importantes para entender como a educação se realiza no contexto da formação cultural. Em
vários depoimentos obtidos neste estudo, ser criativo nas salas de aula aparece como fator
fundamental para que de fato os conteúdos previstos nos programas sejam de alguma forma
conhecidos46.
O fazer da educação tem suas bases institucionais, por isto o atendimento às normas, à
legislação, o conservadorismo de práticas pedagógicas secularizadas na cultura escolar são
elementos importantes considerados no exercício da atividade docente. No entanto, a rigidez
da lei e o conservadorismo das práticas escolares enfrentam desafios que lhes são a todo
momento colocados na dinâmica em que se desenvolvem as relações econômicas e a cultura
46

É a mesma compreensão de estudiosos da didática do ensino sobre patrimônio que entendem o currículo
como: “un conjunto de procedimientos praxiológicos para aplicar en el aula, funcionan como elementos de
reflexión del professor, quien a su vez actúa como investigador y reformador de esta herramienta”
(VILLALVILLA; MERLLAS; MASACHS, 2003).
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da sociedade. E é assim que a sociedade, cada vez mais exigindo do indivíduo conhecimento e
competências, coloca desafios para a educação.
Entendendo o potencial intelectual como um recurso inesgotável, Ramón Flecha
(1990) fala de uma nova desigualdade cultural na contemporaneidade, nascida a partir dos
anos 1980, quando uma nova situação econômica se configura afetando mais os processos
produtivos que os produtos, deslocando a atenção das atividades produtivas para a comercial e
posteriormente a de desenho, para a sua matéria-prima essencial a informação (FLECHA,
1990, p. 16) e dividindo os trabalhadores em fixos, eventuais e desempregados. Neste sentido
a distância entre o analfabetismo e o título acadêmico assume importância na definição de
prioridade ocupacional no mercado de trabalho.
“Hemos dicho que el conocimiento esta aumentando significativamente su
importância como força produtiva. Esa afirmación nos leva a avanzar en la
hipótesis de que el mercado de trabajo esta utilizando el personal que sale de
la instituición destinada al maior nível de formación acadêmica. Hay ademãs
outra razón de peso para pensar que es asi: la selectividade cultural esta
relacionada com la selectividad social, la qual siempre interviene
decisivamente em la configuración de la jerarquia de categorias
socioprofissionales” (FLECHA, 1990, p. 23).

É nesse contexto mais geral da educação, que os colégios públicos do ensino médio de
Itaparica foram situados e analisados a partir de sua história, estrutura, de sua relação com a
comunidade e do diálogo com os professores, a fim de se compreender um pouco da visão que
têm sobre instrumentos da política educacional. Busca-se também uma visão do ambiente
escolar, no qual se discute o tema patrimônio na educação, compartilhando as ideias dos
docentes com algumas teorias. O nível de autonomia de decisão das escolas na escolha dos
conteúdos e das práticas pedagógicas se apresenta como mais um elemento da análise. Buscase também na avaliação dos instrumentos de políticas públicas compreender o seu papel no
processo de democratização do ensino.
A democratização da escola como espaço de uma educação a serviço da formação da
cultura é uma ideia antiga (JAEGER, 2001; NIETZSCHE, 2007), assim como já é
consolidada a ideia do conhecimento e o domínio público do patrimônio cultural como
elemento importante no exercício da democracia. Compreender como o patrimônio público é
tratado na educação, passa por entender também como a escola se conforma dentro do sistema
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educacional, com suas normas e estruturas, as quais são produtos da história e da cultura que
corporificam essas instituições. As opiniões, observações e comentários extraídos das
entrevistas buscam compreender o que o professor entende como a sua missão junto aos
alunos, a influência da legislação no seu fazer no cotidiano da escola, relacionando o trabalho
da sua disciplina com o projeto político-pedagógico, o cumprimento da política educacional e,
finalmente, a visão sobre o patrimônio cultural em sua relação com o desenvolvimento do
município.
Assim, em primeiro plano os colégios estudados foram analisados a partir de um breve
histórico da educação e do sistema local de ensino, seguindo-se uma exposição sobre os
procedimentos para realização dos seus programas de educação, projetos político-pedagógicos
e planos de aulas, a partir de uma reflexão com os professores, situando o patrimônio no
âmbito das políticas e práticas pedagógicas, concluindo com uma avaliação sobre a
compreensão do patrimônio no contexto estudado.
3.1 ENSINO, MEMÓRIA E EDUCAÇÃO DE ITAPARICA
O ensino médio em Itaparica é um acontecimento relativamente recente. Até a metade
do século XX, o ensino estava restrito ao nível primário, hoje denominado fundamental,
observando-se na literatura que a formação de personalidades como a de Carneiro Ribeiro
(OSÓRIO, 1979), Xavier Marques e Ubaldo Osório (MARQUES, 1976; OSÓRIO 1979),
embora iniciada em Itaparica através de latinistas e professores de renome na região, os seus
estudos só se completariam fora, na cidade de Salvador, com a qual Itaparica sempre manteve
uma relação de dependência.
Os dois colégios públicos de ensino médio só vieram a funcionar a partir da década de
1970; antes Itaparica contou com os serviços do Ginásio Professora Maria José Osório,
fundado em 1962, e que pertencia à Associação 15 de outubro (OSÓRIO, 1979, p. 516). A
educação secundária era, como ainda hoje permanece, privilégio de poucas famílias 47. Isto
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A esse respeito, escreve Para Ramón Flecha: “Es cierto que el sistema escolar siempre reproduce las
desigualdades, pero salvo este abc común, lo importante és ver como se concreta en cada período e cada reforma.
Lo nuevo es que ahora esta desigualdade ya no se considera, ni en el linguaje manifesto, como un error ou una
insuficiência do sistema, sino com el mismo objetivo oficial del mismo, en su forma de adaptación y diversidad.
(FLECHA, 1990, p. 120). Sem ser obrigatório como é para o governo o ensino fundamental, e sem estrutura para
atender a demanda do ensino público, o ensino médio, mesmo o público, não deixa de privilegiar uma parcela da

80

fica evidenciado quando se observa o pequeno número de alunos matriculados nos colégios, e
dos que conseguem concluir o curso, frente ao número de adolescentes na faixa etária em que
se espera estar cursando o ensino médio. Para uma população de aproximadamente 2.000
adolescentes com idade entre 15 a 19 anos de idade48, os colégios públicos matricularam
1.054 alunos, enquanto o particular absorveu em torno de 7049.
Apesar do pouco tempo de existência dos colégios Jutahy Magalhães e João Ubaldo50,
é importante observar que eles herdam a memória da educação do ensino médio no município,
na medida em que muitos dos seus professores têm origem em escolas de Itaparica, além da
memória histórica e coletiva (HALBWACHS, 2006, p. 71) que permeia o ambiente escolar. É
relativamente fácil encontrar referências sobre o ensino médio em Itaparica, tanto na memória
dos antigos professores e atuais funcionários dos colégios, como em textos publicados a partir
da metade do século passado – Síntese geográfica da Bahia (ALVES, 1957), Itaparica: um
estudo de geografia humana (CARVALHO, 1958), e A Ilha de Itaparica: história e tradição
(OSÓRIO, 1979) –, que ilustram a vida cultural de Itaparica no ano de 1958, e divulgam
alguns indicadores da educação do ano de 1956, quando a ilha de Itaparica era constituída de
apenas um município e possuía pouco mais de 16 mil habitantes.
Está bastante desenvolvida a atividade cultural em Itaparica, bastando dizer
que de acordo com os dados fornecidos pelo recenciamento de 1950, 48,87
% da população sabe ler e escrever. Bem difundido está o ensino primário,
não só nas zonas urbanas e suburbanas, como também nas zonas rurais.
Existiam, até 1956, 48 unidades escolares do ensino primário, ministradas
por 47 professores. A matrícula efetiva foi de 2.734 alunos”.... “Possui
Itaparica duas bibliotecas, sendo uma da agência municipal de estatística e
outra da Prefeitura, ambas com quase mil volumes, sendo bastante e
regularmente frequentada (ALVES, 1957, p. 57).

população, fato que deverá se reproduzir na divisão dos futuros trabalhadores em setores: fixos, eventuais e
parados.
48

O IBGE em 2007 recenseou 1.703 adolescentes.

49

Dados coletados durante a pesquisa de campo em 2009.

50

O Colégio Estadual Jutahy Magalhães iniciou suas atividades em 1970 como Escola Municipal ministrando
cursos do ensino fundamental, médio e profissionalizante (Contabilidade, Administração e Magistério). Em 1983
torna-se um colégio da rede estadual atuando apenas no ensino médio e EJA III (COLÉGIO ESTADUAL
DEMOCRÁTICO JUTAHI MAGALHÃES, 2009). O Colégio Estadual João Ubaldo foi inaugurado em de 1997,
conforme placa alusiva existente na entrada do estabelecimento.
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Embora Alves não faça referência a outros recursos de ensino como ginásios, e não
havendo parâmetros para comparar, não ficam dúvidas sobre a sua boa impressão da atividade
cultural em Itaparica que lhe pareceu bastante desenvolvida, tanto pelo percentual dos que
sabem ler e escrever51, como pela regularidade da frequência que observara na biblioteca.
Podem ser também encontradas opiniões que, embora divergentes, não deixam de revelar
simpatia pelo patrimônio da cultura local: “Pátria de brasileiros notáveis, lembrados muitas
vezes como baianos e poucas como itaparicanos, o nível de educação pública está muito baixo
atualmente, obrigando os pais a enviar os seus filhos a estudar fora da ilha” (CARVALHO,
1958, p. 81). A observação de que “está muito baixo atualmente”, parece sugerir a
possibilidade de anteriormente ter sido melhor e as referências que Carvalho faz de valores na
cultura local não escondem a sua admiração.
A memória do ensino médio em Itaparica tem também registros no livro de Ubaldo
Osório (1979), que foi historiador, administrador, político e grande memorialista de Itaparica,
e avô do escritor João Ubaldo Ribeiro. Nesse livro, ele publica alguns fatos e documentos do
período de 1962 a 1969, entre a implantação do Ginásio Professora Maria Osório e a criação
do Ginásio Municipal Jutahy Magalhães, observando que, embora sem possuir uma estrutura
de ensino secundário público, Itaparica parecia já dispor de recursos humanos capazes de
fazer funcioná-lo. De acordo com Osório:
Em 1962, o General Juracy Magalhães, no Governo da Bahia, encarrega o
Prefeito Vital Santos Souza, de restaurar o prédio da antiga Escola Getúlio
Vargas, a fim de ser instalado, no mesmo prédio, pela Associação Cultural
15 de Novembro, o Ginásio, que tomou o nome da Professora Maria José
Osório, a consagrada mestra itaparicana.
Desse Ginásio, cuja direção nos foi entregue, saíra, em 1965, a sua primeira
turma de concluintes. (OSÓRIO, 1979, p. 516).

Depois deste depoimento Osório relata outros fatos e apresenta documentos por ele
encaminhados a diversas autoridades, onde parece lutar pela continuidade das atividades do
Ginásio Professora Maria José Osório, sempre buscando o apoio da Prefeitura e do Estado
para mantê-lo. Como esse estabelecimento não tinha uma sede própria, ele tentou sem sucesso
fazer um convênio com a Prefeitura para ocupar um prédio escolar, construído pelo governo
51

48,7 % não seria hoje um índice de causar boa impressão; no entanto, Alves parece transmitir uma ideia de
satisfação, provavelmente por compará-lo com os de outros municípios na época.
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do Estado em 196752 que, após inaugurado, permaneceu sem uso até 1969, só sendo
efetivamente ocupado a partir de 1970, quando o Ginásio Municipal Jutahy Magalhães, criado
pela Prefeitura em 1969, passa a integrar a rede estadual de ensino com o nome de Colégio
Estadual Jutahy Magalhães53.
Não é propósito deste estudo de caso aprofundar o tema da memória da educação em
Itaparica. No entanto, para situar os colégios no contexto em que surgiram foi necessário
refletir sobre a evolução das estruturas pedagógicas, buscando nos estudos sobre a história da
educação na Bahia, na qual se destacam, além do papel exercido pelos jesuítas, os nomes de
educadores como Abílio César Borges (1824-1891), do itaparicano Ernesto Carneiro Ribeiro
(1836 – 1920), Isaías Alves (1898 – 1968), de Anísio Teixeira (1900-1971), Luiz Henrique
Dias Tavares (1926), Edivaldo Boaventura (1933) entre outros, associados às experiências e
reformas que se deram nas estruturas e sistemas de educação, e que influenciaram na
formação de professores, consolidação das instituições de ensino e de práticas que foram
adotadas dos colégios baianos54.
É importante ressaltar que o sentido do termo “educação” adotado neste estudo de
caso é mais amplo que a “educação escolar”, na medida em que a escola não é vista isolada de
seu contexto cultural, mas que busca neste os fundamentos para a realização das práticas
pedagógicas, assim como o reconhecimento das diferentes formas de educação que ocorrem
52

Nesta época o Ginásio Professora Maria José Osório contava com 158 alunos.

53

A Associação 15 de Outubro desde que foi criada buscava na Prefeitura apoio para o funcionamento do
Ginásio Maria José Osório que fundara. Após a inauguração do prédio escolar na cidade, construído em
convênio do governo do Estado com a Prefeitura de Itaparica, e tendo em vista que ele nunca havia funcionado, a
Associação 15 de Novembro criou o Centro Educacional de Itaparica para integrar o Ginásio com os cursos
Primário, Normal e de Contabilidade, pleiteando junto à Câmara de Vereadores e ao prefeito um convênio com a
Associação para que no local funcionasse o Centro. Como isto não ocorreu, o Centro funcionou em um antigo
solar reformado para este fim. Estes fatos estão documentos por Ubaldo Osório em A ilha de Itaparica: história e
tradição (OSÓRIO, 1979, p. 516, 524, 527, 542-544). De acordo com informações de D. Cassimélia Pedreira
Barbosa Costa, funcionária pública aposentada que conhece bem a história da cidade, o Ginásio foi desativado
logo após o estabelecimento do Colégio Jutahy Magalhães. No entanto, a Associação 15 de Outubro continua em
atividade, mantendo através de convênios a Escola Criança Feliz, que atende gratuitamente um número
aproximado de 400 alunos matriculados no ensino fundamental.
54

O artigo Educação em Itaparica: história, memória e cultura escolar, apresentado no III Encontro Norte e
Nordeste de História da Educação realizado na Bahia em 2010, propõe a reflexão sobre o assunto, mostra a
ausência de estudos que pudessem caracterizar os sistemas de ensino desenvolvidos em diferentes contextos
culturais, entendido como um campo promissor para a pesquisa na educação com vista ao aperfeiçoamento ou
desenvolvimento da instituições locais (SANTOS, 2010).
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fora de seu âmbito, dirigidas para a formação do homem55. Trata-se, pois, de compreender a
educação no campo do espaço social, no qual são importantes as formas de reprodução da
cultura e da própria sociedade (BOURDIEU; PASSERON, 2009). A memória da educação
não se restringe assim à memória histórica, pois compreende também a memória coletiva
incorporada às práticas sociais e que se constitui como referência concreta na vida escolar e
na renovação dos relacionamentos sociais (HALBWACHS, 2006). Além da educação
praticada de forma isolada nas escolas, há que se considerar a sua interação com a herança,
hábitos e fazeres que são transmitidos na família e na comunidade, que têm influências
diversas, heranças de diferentes matizes culturais, como as dos povos indígenas, africanos e
europeus que convergem para o espaço da escola pública exigindo participação.
Em Notas sobre a educação na sociedade tupinambá Florestan Fernandes (1975, p.
33) analisa uma sociedade tradicionalista, sagrada e fechada, e vê que, nesse tipo de
organização, “a necessidade de rotinizar as atividades cotidianas de interesse grupal conduz
ao predomínio dos mecanismos psicossociais e socioculturais que asseguram a continuidade
da herança social através da estabilização do padrão de equilíbrio dinâmico do sistema
societário” (FERNANDES, 1975). Apesar das diferenças entre a organização da sociedade
tupinambá e a itaparicana, esse texto é importante para pensar também nas rotinas dos
colégios que, como mecanismos psicossociais e socioculturais, mesmo que diferenciados,
além de permitir o equilíbrio dinâmico do sistema para assegurar a transmissão de uma
herança cultural, também atuam na sua transformação. Isto é, por força do contexto complexo
da aplicação das políticas de educação, e da crescente adequação dos fazeres aos parâmetros
nacionais e globais, essas rotinas modificam antigos padrões de ensino e da aprendizagem e
alteram valores culturais.
Neste sentido, a política educacional ao mesmo tempo que padroniza a educação
estabelecendo parâmetros, estimula a elaboração de projetos político-pedagógicos que
distinguem os colégios pelo seu público, sua estrutura e sua missão que, de acordo com a Lei

55

“Do ponto de vista da educação o que significa, então, promover o homem? Significa tornar o homem cada
vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação para intervir nela transformando-a no sentido de uma
ampliação da liberdade, da comunicação e colaboração entre os homens. Trata-se pois de uma tarefa que deve ser
realizada” (SAVIANI, 2009, p. 46).
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de Diretrizes e Bases, é a de empenhar-se na busca de uma educação comprometida com os
ideais de uma sociedade livre, democrática, justa e igualitária.
A educação no município conta apenas com três colégios do ensino médio, sendo dois
deles públicos estaduais (CEDJM e CEJUR), e um particular (Colégio São Luís). Com a
matrícula de aproximadamente 1.20056 alunos por ano, os três colégios juntos estariam
atendendo aproximadamente 70 por cento da população do município na faixa etária de 15 a
19 anos de idade. Como em um dos colégios (o São Luís, que é particular principalmente)
existem alunos de fora do município, além da defasagem série-idade que soma um número
razoável de alunos fora dessa faixa etária frequentando o ensino médio, considerando que só
na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o nível médio nos dois colégios
públicos existiam 348 alunos matriculados, pode-se estimar uma demanda muito maior que
40% de jovens no município sem acesso ao ensino médio.
Os três colégios de ensino médio de Itaparica encontram-se dispersos em três áreas
distintas da cidade: no centro, dividindo com a Escola Nossa Senhora do Rosário (ensino
fundamental) no edifício de um antigo convento, encontra-se o Colégio São Luís (particular)
com aproximadamente 150 alunos. Moradores de várias localidades dos municípios de
Itaparica e Vera Cruz, em sua maioria de famílias com maior nível de renda, acreditam na boa
qualidade do seu ensino, principalmente devido ao desempenho de seus alunos em concursos
de vestibular e mais recentemente pela pontuação obtida nas provas do Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM).
O Colégio Estadual Democrático Jutahy Magalhães ocupa uma área 1.350 m² no
Jardim Nova Itaparica, localizada em uma área de expansão da cidade ocorrida na década de
1950, e que hoje é uma das mais valorizadas da cidade, ocupada basicamente por casas
amplas de tipo de veraneio e por espaços públicos como a Biblioteca Jutahy Magalhães
Júnior, o campo de futebol, além do terreno e edificações abandonadas do extinto Grande

56

Corresponde ao número de matriculas no ano de 2009 que é resultado da soma entre os 1.054 que estudam nos
colégios públicos (706 no ensino médio regular e 348 na modalidade Educação de Jovens e Adultos, Eixos
Formativos VI e VII) e 150 na rede privada.
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Hotel de Itaparica57. Embora existam entre os seus alunos moradores de diversas localidades
do município, a maioria parece ser residir em áreas próximas ao centro da cidade.
O Colégio João Ubaldo Ribeiro localiza-se no Loteamento Jardim Nova Itaparica, área
também de expansão de casas de veraneio ocorrida já na década de 1970, que, pela situação
de abandono em que ficou com a crise no mercado imobiliário na ilha, foi invadida pela
população mais pobre do município que reivindicava espaço para moradia. Os alunos desse
colégio, embora também residam em outras localidades, em sua maioria residem no bairro e
nas proximidades (ver Mapa 2).

Mapa 2 – Localização dos colégios de ensino médio no município de Itaparica
Fonte: Elaborado a partir da base cartográfica CONDER, 1:10.000, 1976

57

Esta área é parte do projeto de urbanização de Itaparica de 1940, conhecido como Plano Peltier que teve como
principal resultado a expansão da área conhecida como Belvedere.
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No Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)58 o Colégio Jutahy Magalhães obteve
a média de 530,68 pontos e o Colégio São Luís (particular), 661,24 (não constam na página
do INEP informações sobre o Colégio João Ubaldo). Considerando os parâmetros do ENEM,
os dois colégios seriam certificados, obtendo médias acima do estabelecido tanto nas provas
objetivas59, quanto na prova de Redação60. Ao avaliar apenas pelos números, dir-se-ia que a
qualidade do ensino médio em Itaparica não se distancia da média obtida pelos demais
colégios do Estado, quando se observa que o Colégio Anchieta, o melhor pontuado em
Salvador no ENEM de 2009, alcançou uma média de 696,43 pontos61. Com este perfil, não é
possível negar que, por mais distante que o padrão de ensino local possa estar dos padrões de
excelência, o ensino médio que ali se pratica hoje marcará o perfil deste momento dos valores
e da cultura local, destacando-se com relação a outros colégios públicos da Bahia.
Observou-se anteriormente que a estrutura do ensino médio do município é
insuficiente para atender ao público que hoje já frequenta os colégios, e com carência de
bibliotecas, laboratórios, quadras de esporte, salas de Informática, entre outros recursos
básicos. A disponibilidade desses recursos, seja pelos governos, pelos colégios ou mesmo por
famílias de melhor renda, por certo fará diferença na educação. Assim, mais uma vez fica
evidente que a falta desses recursos básicos compromete significativamente a qualidade do
ensino. Pode-se talvez atribuir a estes fatores o sucesso dos alunos de colégios particular no
ENEM. No entanto, do ponto de vista da formação de professores, e da missão de preparar
cidadãos para uma nova sociedade, são poucas as diferenças a princípio observadas.
Um levantamento realizado pelo pesquisador no segundo semestre de 2009 mostrou
que nos dois colégios públicos trabalhavam 45 professores, sete dos quais não faziam parte do
quadro efetivo desses estabelecimentos e estavam ali mediante de contratos temporários de
trabalho – Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) para suprir necessidades do
quadro funcional. Não foi apurado com precisão o tipo de carência existente, mas os diretores
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Disponível em: <http://www.enem.inep.gov.br/index.php> Acesso em: 10 jan.2011

59

Mínimo de 400 pontos – o Colégio Jutahy obteve 482,95 e o São Luís, 575,81.

60

Mínimo de 500 pontos – O Colégio Jutahy obteve 579,05 e o São Luís, 661,24.

61

688,11 pontos nas provas objetivas e 724,88 em Redação.
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referiam-se à falta de professores de Língua Portuguesa, Física, Química e de Artes, que era
suprida através dos contratos temporários. Apesar da carência, observou-se que todos os
professores que estavam em sala de aula possuíam curso superior, havendo entre eles 13 com
títulos de aperfeiçoamento ou pós-graduação, inclusive um deles cursando o mestrado. A
maioria era graduada em estabelecimentos particulares (8) a exemplo da Universidade
Católica de Salvador (7) e os demais (5) estudaram na Universidade do Estado da Bahia (4) e
na Universidade Federal da Bahia (1). A escolha dos entrevistados (13) se deu de modo
aleatório, muito embora restrita aos professores efetivos, tendo em vista que sua experiência e
seu conhecimento maior do colégio poderiam enriquecer a pesquisa. As oportunidades de
entrevistar os professores eram poucas, e por este motivo as entrevistas foram realizadas
aproveitando intervalos mais longos entre aulas, horários de refeições, e só foram possíveis
pela boa vontade dos entrevistados e diretores que colaboraram com o agendamento e a
disponibilização dos espaços para sua realização.
Em sua maioria, os professores entrevistados eram homens (7), residentes na Ilha (11),
muito embora entre os treze professores apenas quatro tinham nascido em Itaparica. Seis são
baianos de outros municípios e três de outros Estados. Como boa parte da entrevista abordava
o patrimônio cultural da Ilha, foram necessárias essas informações para refletir sobre até que
ponto os vínculos de nascimento e o sentimento de territorialidade influenciavam nas opiniões
sobre identidade cultural. Durante as entrevistas os professores demonstraram experiência de
vida e no trabalho docente, havendo alguns deles com mais de uma formação (3) e muitos que
ensinavam mais de uma disciplina. A tabela (3), a seguir, apresenta algumas informações
sobre os entrevistados.
Tabela 3
Perfil dos professores entrevistados:
Colégio Estadual Democrático Jutahy Magalhães e Colégio Estadual João Ubaldo Ribeiro
(por idade, sexo, naturalidade, local de residência e colégio)
Sexo
Idade

até 30

Naturalidade

m f total

3

3

de 31 a 40

1

1

de 41 a 50

2 5

7

1

de 51 a 60

1

1

mais de 60 1
Total

7 6

Local de residência

Colégio

Estado da Bahia
Outros total Itaparica Vera Cruz Salvador total CEDJM CEJUR Os dois Total
Itaparica Outros
Estados
municípios
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
3
1
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

4

13

8

13

5

Fonte: Elaborada a partir de informações das entrevistas com professores

2

2

3

7

1

4

3

1

1

7

6

2

3

1

4

7
1

1

2

13

1
6
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Em que pese a pouca assistência à educação fornecida pela estrutura pública de ensino,
não se pode negar a influência desses colégios na formação da cultura local. Há que se
observar que os dois estabelecimentos estudados atendem a matrícula de 1.465 alunos (1.054
no ensino médio e 411 no fundamental), formando no curso médio aproximadamente 140
alunos por ano que, em termos de educação, junto com os vinte e cinco formandos do Colégio
São Luís (particular), são a maioria das pessoas que receberam o título mais elevado de
educação oferecido no lugar, sendo por isto, teoricamente, as mais habilitadas para ocupar os
melhores postos de trabalho, ingressar na universidade em Salvador e influenciar a cultura
local. Com os depoimentos dos professores é possível observar como os processos
pedagógicos e a vida escolar estão relacionados com o cotidiano da comunidade, e com ele
contribuem para a formação dos valores e da cultura local.
3.2 ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E CONTEÚDOS
A educação patrimonial foi contextualizada na prática pedagógica dos colégios com a
busca do que existia de comum na compreensão que os professores tinham sobre as diretrizes
governamentais para o ensino médio, e de como a questão do patrimônio e da cultura estava
colocada. Neste sentido foram formuladas perguntas sobre a atuação do professor em sala de
aula, sobre o exercício da sua disciplina, e a sua visão sobre o projeto pedagógico da escola e
dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Tendo em vista que as diretrizes e regulamentos se
moldam quando postos em prática, buscou-se observar as influências que exercem no trabalho
do professor, visto que é ele quem dá corpo ao conjunto das ações desenvolvidas no colégio
executando as políticas e planos de educação.

Observa-se nos depoimentos o esforço do professor para integrar a sua disciplina ao
conjunto do currículo, e das orientações que ajustam o trabalhos escolar aos Parâmetros
Curriculares Nacionais, fato que ajuda a compreender como são entendidos os planos de
educação, o currículo que é praticado no colégio, que parece exercer uma grande influência
sobre as suas atividades, conferindo ao ensino médio características de uma ação propedêutica
que o caracteriza desde suas origens (DURKHEIM, 1992), direcionando as práticas para uma
formação geral do aluno e sua inserção no mundo do trabalho ou ingresso em cursos
superiores, colocando-o em condições de competitividade frente aos alunos das diversas
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escolas do país. Embora não seja unanimidade, a visão de alguns dos professores sobre o
significado dos Parâmetros Curriculares Nacionais favorece essa interpretação.

De tudo o que foi ouvido sobre os PCN foi possível distinguir pelo menos três
tendências nas opiniões:
1)

Os que veem os PCN como um bom guia para as suas práticas de

trabalho, um instrumento norteador porque bem recebidos pela comunidade escolar.
Orientar os trabalhos das disciplinas, dar uma unidade à educação no país, na
perspectiva de pôr fim às discrepâncias entre as regiões, dar, enfim, um “sentido de
igualdade colocando o nosso aluno igual a qualquer outro do país, nem melhor nem
pior que ninguém” (BA). Ao mesmo tempo em que parece proporcionar um conforto
ao professor ao oferecer instrumentos que ajudam a nortear o seu trabalho, ele vê
também espaço para adaptações, modificações discordâncias, mas que cumpre com a
função de organizar o ensino acabando com o hábito de trabalhar na base do papo e da
boa vontade, tentando.
Os parâmetros, eu acho que ele norteia, a proposta dele é essa, dar um nó, eu
acho que tem muita coisa que a gente discorda, que modifica, mas de
qualquer forma ele é um instrumento norteador desse processo de
aprendizagem, eu acredito nele, não só ele como a LDB, outro instrumento
também que eu tento ter ajuda. (CA)
Olha, os parâmetros deixam bem claro, dão uma visão daquilo que é possível
ser feito baseado em competências, habilidades que nós podemos observar,
avançar em relação a isso, então isso norteia, é fundamental, porque há
algum tempo atrás nós trabalhávamos, de certa forma, no papo, na boa
vontade tentando, mas todo estudo, todo trabalho voltado para auxiliar eu
acho que é bem-vindo, esses parâmetros foram assim de suma importância,
nos dão uma visão muito ampla daquilo que pode ser feito e até para detectar
os problemas o que os alunos já trazem. (JI)
2)

Há os que percebem no PCN um instrumento através do qual se pode

garantir um padrão de ensino, mas enfatizam a sua flexibilidade chamando atenção
para o fato de que é possível com eles respeitar as singularidades das escolas onde são
aplicados, havendo abertura para que o professor trabalhe dentro de sua realidade,
“porque cada professor trabalha principalmente dentro da escola aquilo que ele acha
como é. Aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele tem como nova vivência de

90

experiência, mas aquilo que ele acredita, não é?” (GA). Neste sentido os PCN dão um
norte, mas não podem ser utilizados como um único instrumento.
Ele é capaz de unificar, de unificar respeitando as singularidades de cada um
não é? Eu sei que no geral é assim. Grosso modo é isso, uma educação que
se propõe a unificação, respeitando as singularidades de cada um. Fosse para
qualquer região. Mas no geral acho que isso é bom. (AB)
Olha, em termos tem muita coisa boa. Mas claro que aí também dá brecha
para que o professor adeque os parâmetros dentro da sua região e isso é
fundamental e importante. Mas os Parâmetros são excelentes. (DA)
Eu utilizo os PCN realmente. Como uma das fontes que podem guiar, por
exemplo, dar um norte, mas eu não utilizo eles somente, mas eu acho que
eles servem ao propósito que se presta. (JE)

3)

Mas existem também aqueles que não veem nada de novo nos PCN, e

acham que o professor já sabe o que tem de fazer, principalmente quando aborda
temas transversais que lhes parece uma prática habitual. Aplicá-lo totalmente no
ensino público parece ser uma utopia frente aos problemas que enfrenta esse ensino.
Para esses professores os PCN parecem bonitos, mas o sistema de ensino não oferece
condições para coloca-los em prática:
Sinceramente, Parâmetros Curriculares na teoria é lindo, é lindo, mas eu
acho pelo menos na minha área acho pouco aplicáveis no dia a dia de um
colégio, ainda mais de um colégio público, certo? Então, na teoria realmente,
se fosse colocado em prática, se todo mundo seguisse os parâmetros
curriculares, ia ser ótimo, mas... (HE)

Diferentemente de seus colegas que disseram acreditar nos PCN, nos quais
veem flexibilidade para adaptá-lo às circunstâncias diversas, um professor faz uma
distinção entre o funcionamento do colégio público e o da rede privada, vendo neles
dinâmicas completamente diferentes. Mostra o aluno de colégio particular dedicado,
enquanto o do colégio público mesmo sendo empurrados nem assim vão. Observa-se
que o problema não tem a ver com os PCN, ficando evidente que a condição do aluno
do colégio público frente aos que estudam em colégio particular já o coloca em
desvantagem com relação à predisposição para a aprender. A princípio, a observação
do professor parece discriminatória, mas o apoio afetivo, intelectual e econômico da
família não pode ser desprezado nessa avaliação.
Colocar em prática [os PCN] em um colégio público, acho difícil, porque a
dinâmica de um colégio público é muito diferente da dinâmica de colégio
particular. Eu estudei em colégio particular, estudei também em colégio
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público, pouco, mas estudei e hoje em dia eu estou lecionando em colégio
público, então eu vejo que a dinâmica é completamente diferente. Muitas
vezes eu olho assim o interesse dos meninos. Eu via, na minha época, minha
mãe nunca precisou me botar para estudar, eu pegava e fazia tudo que tinha
que fazer, passava de ano direto, nunca fui para recuperação. Hoje em dia os
meninos estão sendo empurrados e nem assim eles vão, entendeu? É claro
que isso aí não tem nada a ver com os parâmetros, eu acho isso dos
parâmetros, acho pouco aplicável na prática. (HE)

Entre os que não veem muita importância nos PCN, entendem que eles não traz
nenhuma novidade ao que o professor já faz na prática. É como se as orientações
curriculares falassem do óbvio, embora não se tenha a certeza de que as coisas são
feitas exatamente como orientadas. Falando sobre os temas transversais, observa um
dos professores entrevistados: “Aí mas ai a todo momento, a gente trabalha com eles,
quando o aluno começa a ter discernimento, a gente explica a ele o respeito que deve
ter um pelo outro, a gente já está trabalhando com os temas transversais dentro da sala
de aula”. (LA)

As leituras dos documentos oficiais, como há de se supor, não resulta na mesma
compreensão, de modo que as orientações resultam em procedimentos diferenciados como
acabamos de observar. O fato é que mesmo não sendo possível aplicar os PCN como uma
receita, eles parecem ter influenciado bastante a rotina dos colégios; que mesmo contestando a
sua aplicabilidade, os professores reconhecem alguma identificação entre as orientações e os
procedimentos já incorporados ao fazer do professor.
A história do ensino médio (durante um longo tempo denominado secundário) no
Brasil é rica em registros que demonstram o quanto tem sido difícil estabelecer parâmetros de
formação adequados às novas habilidades que as transformações da sociedade passaram a
requerer (SOUZA, 2008). Sendo um nível intermediário de ensino, entre a formação primária
e o nível superior, o ensino secundário caracterizou-se por oferecer uma formação geral,
oscilando no seu percurso histórico entre a perspectiva humanista, beletrista, que dominou no
período de sua institucionalização no Brasil, e a atual tendência de formação técnico-científica
e profissionalizante que vem se caracterizando em função de sua capacidade de suprir o
mercado com habilidades que surgem do aperfeiçoamento tecnológico das novas atividades
econômicas (FLECHA, 1990; SOUZA, 2008; GHIRALDELLI JÚNIOR, 2009). Os PCN,
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apesar de percebidos como um instrumento que flexibiliza o currículo, não parece ter
resolvido o dilema do direcionamento do ensino médio, ainda dividido entre preparar para o
trabalho (profissionalização) ou para o ingresso na universidade, sempre em busca de uma
educação integral, politécnica, mas complexa no seu aperfeiçoamento.
A vivência e a percepção da singularidade do trabalho nas escolas fica evidente para o
grupo de professores que entendem a Lei de Diretrizes e Bases e os Parâmetros Curriculares
Nacionais como orientadores, mas que sentem a importância das referência do contexto
cultural na construção de um saber com vistas ao desenvolvimento social, econômico e
cultural da sociedade, que poderiam contribuir para a formação de cidadãos responsáveis,
capazes de superar os problemas enfrentados pela comunidade. Neste sentido é que foram
discutidos os projetos político-pedagógicos dos colégios e a forma pela qual os professores
orientavam o ensino dos conteúdos afetos às suas disciplinas, buscando compreender como
particularmente esses conteúdos estavam articulados para a construção de um projeto
específico dos colégios e de sociedade. Embora os PPP tenham um formato padrão, orientado
pela administração das escolas que, por sua vez, buscam lhes dar unidade e atender às
exigências dos órgãos superiores de ensino, o que se destaca na pesquisa não é apenas o
cumprimento burocrático da tarefa, mas sim o sentido que os professores dão ao seu trabalho
em sala de aula ao tentar articulá-lo com o projeto do colégio e com os parâmetros nacionais.
A execução dos projetos pedagógicos sempre foi vista como desafio para o ensino
médio, na medida em que eles nunca se concretizam em sua inteireza no meio no qual são
aplicados. Problemas que ainda hoje consomem os professores e administradores da educação
foram abordados por Durkheim ao discutir a complexidade da divisão do trabalho e dos
objetivos do ensino secundário. Complexidade essa que ele mostra ao comparar o ensino
secundário com o fundamental, onde o aluno tem apenas um professor, uma unidade muito
simples que não necessita ser sabiamente organizada, enquanto no ensino secundário são
vários professores que dividem o trabalho pedagógico realizado simultaneamente com um
mesmo aluno, o que faz pertinente a seguinte questão: “Como podrían ajustarse estas
enseñanzas unas a otras e completarse de modo que formasen un todo si los que las imparten
no tienen la percepición de sés todo”? (DURKHEIM, 1992, p. 31). Como o objetivo do ensino
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secundário não era o de formar um literato, um matemático, um naturalista o sociólogo
francês assim problematiza os objetivos dessa etapa da educação formal:
¿Pero cómo podrá cada maestro desempenhar su función en la parte da obra
total que le corresponde si no sabe cuál es esta obra, ni como deben cooperar
con el estos diversos colaboradores, de tal forma que estén relacionando
constantemente toda su enseñanza? Muy a menudo se razonava como si todo
esta cayera por su próprio peso, como si todo el mundo supiera por instinto
los que es formar una mente?” (DURKHEIM, 1992, p. 31).

Visto ainda como novidade no cotidiano escolar, o processo de democratização do
ensino só se concretizará pela perseverança desse objetivo e disposição para os constantes
exercícios que a conquista da cidadania exige62. Não só nos colégios reside o problema; a
própria sociedade, tendo convivido por muito tempo com formas autoritárias de administração
tem dificuldades para se organizar sob uma nova forma de exercício do poder como se pode
notar na formação do Colegiado63, espaço do qual participa a comunidade através dos alunos
e os seus pais, mas que ainda não é devidamente reconhecido em sua dimensão pela
sociedade.
3.2.1 O projeto político-pedagógico
O projeto político-pedagógico – PPP, assim como os Parâmetros Curriculares
Nacionais, é um instrumento acolhido pela maioria dos professores, que veem nele um
caminho para aproximar a escola da sociedade. Prevendo ações para curto, médio e longo
prazo, os PPP, podem ser vistos como um meio para aperfeiçoar a escola; sua aproximação
com a sociedade é um trabalho complexo, que depende da maturidade tanto da instituição
como dos demais grupos sociais, e que, para se manter como instrumento cumprindo essa
função na escola, o Projeto exigirá a sua legitimação junto à comunidade. Os PPP analisados
mostram projetos que vêm amadurecendo ao longo dos últimos três anos, mas que ainda têm
um caminho pela frente para se consolidar como um instrumento democrático de
62

Processo, como observa Saviani, que não é resolvido na escola: “Se é razoável supor que não se ensina
democracia por meio de práticas pedagógicas antidemocráticas, nem por isso se deve inferir que a
democratização das relações internas à escola é condição suficiente de democratização da sociedade. Mais do
que isso: se a democracia supõe condições de igualdade entre os diferentes agentes sociais, como a prática
pedagógica pode ser democrática já no ponto de partida? (SAVIANI, 2009, p. 69).
63

O Colegiado Escolar de acordo com o modelo existente em um dos colégios pesquisados, é composto pelo
presidente (um professor), o diretor do colégio, que é um membro nato, dois representantes dos professores, dois
dos pais dos alunos e dois do corpo de funcionários. (Ver PPP do CEDJM anexo)
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administração dos colégios. O seu alcance é discutido entre os professores, a maioria
acreditando que é um caminho para o aperfeiçoamento da escola, ponderando que nem tudo
pode ser feito, e que os PPP devem ter esta flexibilidade.
Os projetos político-pedagógicos dos colégios Jutahy Magalhães e João Ubaldo
traduzem um pouco como a LDB, os PCN, a Lei11.645/2008 e os demais instrumentos da
política educacional são apropriados pela comunidade escolar. Seus objetivos refletem a
política governamental, inclusive pela forma como analisam os problemas da escola e da
sociedade. Garantir o cumprimento da Lei 11.645, a melhoria da qualidade do ensino, a
participação das famílias, a capacitação e formação continuada dos professores aparecem
entre as metas dos PPPs, assim como neles são apresentadas sugestões inovadoras que, quase
sempre, dependem de investimentos de caráter extraordinário na administração da escola, que
fogem ao controle e esfera de decisão da escola, ainda que resultem de acordos com órgãos do
governo, com o Colegiado Escolar e com a comunidade. (COLÉGIO ESTADUAL
DEMOCRÁTICO JUTAHI MAGALHÃES, 2009; COLÉGIO ESTADUAL JOÃO UBALDO
RIBEIRO, 2009).
Os projetos são apresentados como resultado de um trabalho desenvolvido nos
colégios com a participação do Colegiado Escolar, resultando em documentos que pela sua
natureza parecem flexíveis em muitos dos seus aspectos, mas que tentam garantir
principalmente a qualidade do ensino médio, a ser avaliada por indicadores críticos como
evasão e permanência do aluno na escola, o que se traduziria em aperfeiçoamento da gestão
democrática, estimulando a participação da comunidade escolar e consolidando a organização
administrativa em termos de metas na realização de reuniões, cursos, treinamentos e projetos.
A visão sobre o que representa o projeto político-pedagógico para os professores pode ser
resumida em uma das definições registradas:
O projeto político-pedagógico é um instrumento de caráter geral, que
apresenta as finalidades, concepções e diretrizes do funcionamento da
escola, a partir das quais se originam todas as ações escolares. Representa a
oportunidade de a direção, a coordenação pedagógica, os professores, alunos
e comunidade tomarem sua escola nas mãos, para definir seu papel
estratégico na educação das crianças, jovens e adultos; organizar suas ações,
visando atingir os objetivos que se propõem. É o ordenador, o norteador da
vida escolar. (COLÉGIO ESTADUAL JOÃO UBALDO RIBEIRO, 2009).
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Os textos que tratam do tipo de formação que o ensino médio deveria oferecer, o
sentido da educação integral, o conhecimento dirigido para os concursos de vestibular e para
empregos públicos, a preparação para o trabalho e mais concretamente a formação
profissional, parecem indicar que a reflexão sobre o futuro dos alunos que concluem o curso
não deixa claro quais os caminhos que o ensino médio deverá tomar. Tudo leva a crer que
instrumentos como o ENEM se consagrem como base da avaliação, no entanto ficam ainda
sem respostas as questões sobre a formação mais adequada para oferecer à população do
lugar.
Na opinião dos professores os projetos político-pedagógicos se apresentaram como um
instrumento ordenador e orientador da atividade escolar. Para muitos, foi resultado de um
processo de discussão e consulta, feito com base na realidade do município e que por isto teria
condições de executar a maioria das ações propostas.
O PPP daqui foi construído por todos nós, não foi nada inventado, só tem
ações que podem ser realizadas, mas é preciso de que cada um tenha a sua
responsabilidade nisso tudo, então, eu acho que todas as ações, elas podem
ser realizadas sim. (BA)

O modo pelo qual os professores relatam como foi o processo de construção dos PPP
parece ter exigido deles um certo envolvimento, visto que, com frequência, suas opiniões
revelam comprometimento com o que foi acordado, muito embora a nossa leitura desses PPP
não tenha transmitido isto. Quando perguntado sobre a viabilidade de o PPP ser executado um
professor respondeu: “Pode, porque quando nós fizemos, fizemos com os pés no chão.
Fizemos com base naquilo que tínhamos em mãos. E as nossas metas não são metas fictícias”
(GE). No entender dos professores dos dois colégios houve a preocupação de não ousar para
que se garantisse a realização do necessário ao funcionamento dos colégios: “Não houve
assim um projeto político-pedagógico mirabolante; querendo coisas básicas é que poderiam
ser executadas, tranquilamente, e muitas delas já vêm sendo executadas, alguns trabalhos já
vêm sendo feitos...” (JI). Para alguns, havia naquele momento credibilidade sobre os
resultados que eram possíveis de ser alcançados com a aplicação do que foi planejado: Penso
que com esse plano, com a aplicação, nós podemos construir uma geração mais motivada,
com maior compreensão de si e do lugar social que ela ocupa” (AB). Parecia se tratar menos
de uma visão que refletia a eficácia de um instrumento, do que a convicção manifesta pelos
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professores: “Primeiro, porque eu acredito na proposta dele [PPP] entendeu? E quando eu
acredito, eu sempre acho que é possível. Acredito na educação, acredito na questão da prática
social, eu acredito e eu luto por isso, eu escolhi ensinar por isso” (CA). E o que de fato se
pensava poder ser realizado: “Efetivamente eu penso que o nível de aprendizagem de nosso
aluno pode ser elevado. Se a gente seguir realmente as propostas do projeto eu acho que isso
vai se conseguir” (CA). Sem as ambições dos objetivos maiores dos PPPs como instrumento
de democratização dos colégios, eis em resumo o que na opinião acima dos professores
poderia ser feito.
Outros professores, embora acreditando nos ganhos que a comunidade escolar teria
com a realização do projeto político-pedagógico, fazem várias ponderações, observando que a
participação da comunidade externa e o compromisso das pessoas ainda não foram entendidas
na comunidade escolar. O envolvimento das famílias, a disponibilidade de tempo dos
professores, recursos humanos e financeiros, o interesse dos alunos, estes são alguns dos
problemas que expõem fragilidades e põem em dúvida o alcance do PPP: “Você olhe bem,
dentro do nosso programa tem a participação da família na escola. No momento em que a
família se conscientiza disso, do que é que está faltando, mas, quando se marca reuniões, se
marca as coisas aqui a família não vem”. (DA). Neste caso se expõe a dificuldade do colégio
na comunicação com a família do aluno e na manutenção do diálogo como um recurso
essencial: “E aí [a família] não vindo, não procura saber, não procura se inteirar da vida de
seus filhos” (DA).
A realização do PPP também não parece uma tarefa simples na rotina dos professores,
e sim como uma sobrecarga, já que as atividades em sala de aula acontecem sob dificuldades.
Cumprir o projeto vai depender muito do espaço que o assunto terá no dia a dia do professor:
“A gente deseja, mas [que] é uma questão de que tem que ter muita conversa, tem que ter
muito diálogo. A gente precisa de horário pra gente, entendeu/ A gente tem horário de café,
mas precisa ter mais, é muito pouco, a gente trabalha das seis...”, (GA). Já outros citam as
limitações de ordem operacional para a realização de classes que pudessem contextualizar o
ensino de suas disciplinas no ambiente regional, como acontece com os professores que
ensinam Geografia, Biologia onde a Ecologia esta colocada como um tema transversal: “Por
exemplo, eu quero fazer um passeio com o pessoal pra uma reserva ecológica, em um
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município afastado daqui. Seria um passeio interessante, teria a ver com minha disciplina,
com meu assunto de Ecologia, ia mostrar muita coisa pros meninos” (HE). Nesse momento
afloram as diferenças entre o ensino público e o privado: “Só que a questão é a seguinte: a
maioria dos alunos é de famílias de renda baixa, então eles não têm dinheiro para bancar uma
viagem desse tipo, então o colégio teria que arcar com essas despesas, de ônibus, de
alimentação, de estadia se tivesse... [dinheiro] ” (HE).
As dificuldades de planejar no setor público em certos momentos parecem contribuir
para o empobrecimento do projeto, que, para alguns ocorre não pelo que depende dos
professores e funcionários, mas das condições às quais estão subordinados e da própria
burocracia que só lida com a previsibilidade das ações das pessoas, dos governos, da
comunidade, enfim, com o habitual e rotineiro.
Na verdade, ele é um projeto político e pedagógico bastante pobre, porque
agente planeja uma coisa mas está lidando com pessoas, com a realidade,
então você planeja mas, você não [vai] conseguir atingir a todas as metas,
por mais que você tente na escola pública, tudo é motivo para travar o
processo, tudo é motivo. (LI)
[O PPP pode ser realizado?] Sinceramente? Tudo que está ali não. Diante da
realidade que é o colégio estadual. Realidade essa que eu digo que, se
dependesse só do corpo de professores, da geração de funcionários, com
certeza ia realizar, mas o problema é que a gente está subordinado a uma
escala maior. Então, a gente tem certas coisas que a gente vai querer fazer,
vai querer enfocar, mas é questão de recurso, questão de possibilidade, de
política e etc. Não seria possível. (HE).

Apesar das diferentes opiniões sobre os limites do projeto político-pedagógico, fica a
impressão de um instrumento da administração escolar que, incorporado aos hábitos da
instituição, pode contribuir para aperfeiçoar o funcionamento dos colégios. É o que parecem
expressar os professores quando veem flexibilidade na sua aplicação: “Sempre participei, e
sempre a gente está reformulando o projeto político pedagógico, adequando à dificuldade”
(LI). Para os que acreditam que a educação requer planejamento. Não é só ver a educação
chegar e passar, tem que planejar e ser bem planejado. E neste sentido o PPP parece ser
importante.
É no projeto político-pedagógico que agente coloca todos os aspectos
naturais na aprendizagem do aluno, da vida escolar dele, então tudo que há
de bom de aprendizado pro aluno e de proposta está no projeto políticopedagógico, ele tem que ser posto em prática, isso não que dizer que a gente
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não pode no caminho modificar, acrescentar, tirar, mas a gente tem a
proposta inicial, tem que ter, a instituição tem que ter um planejamento,
porque você não pode ver a educação chegar e passar, tem que planejar, tem
que ser bem planejado. (LA)

Pelo que foi exposto acima sobre o Projeto Político-Pedagógico, poder-se-ia concordar
com a ideia de que ele é visto como um instrumento necessário, que enfrentará sempre
dificuldades para ser implementado, mas como resultado desses procedimentos, a expectativa
é que se desencadeie um processo de melhoria gradual da qualidade do ensino. Qualidade que
vai além dos que propõe o ENEM, que diz respeito aos objetivos do ensino médio e dos
horizontes que ele oferece àqueles que concluem o curso em Itaparica. Mas a pergunta que
quase sempre se apresenta em situações nas quais são difíceis as respostas é sobre o que a
partir daí vai fazer. O estudo de Ramón Flecha sobre o problema das constantes mudanças no
perfil das ocupações requeridas na sociedade é o da exigência a cada dia, de mais
conhecimentos tanto plurivalentes como polivalentes64, enfim, uma educação geral como base
para a educação profissional (FLECHA, 1990, p. 121). O depoimento abaixo evidencia a
preocupação quanto ao sentido do ensino médio tal como pensado nos PPP, uma questão que
tem merecido a atenção de estudos sobre educação (DURKHEIM, 1992; GHIRALDELLI JR,
2009; SOUZA, 2008), e que de certa forma justificam as dificuldades que os professores
encontram para discuti-las. Mesmo as propostas de avaliação do ENEM são insuficientes para
responder a determinadas questões.
O desempenho do colégio tem de ser sempre de bom a excelente. Muitas
vezes, nos últimos ENEM, a gente sempre teve uma média acima até da
média nacional, muitas provas. Só que precisa de ações complementares,
principalmente de incentivo pros meninos estudarem, porque a gente percebe
que os alunos que a gente tem estão mudando de certa forma consciência.
Não estão com aquela coisa de “Ah, vou continuar a estudar, vou fazer um
ENEM, vou fazer um vestibular, prestar uma universidade, fazer um curso
técnico”. Então muitas vezes pegam o diploma e vão embora. Eu acho que o
trabalho principal é continuar colocando esses meninos no caminho para eles
avançarem e não pararem depois do ensino médio. Então eu acho que o
papel principal do professor, além de passar o conteúdo e tal, é mostrar pra
eles que existe algo após o ensino médio, que não é só, que você não para de
estudar quando você conclui o Ensino Médio, então tem alguma coisa lá
adiante. Então, mais até do que o conteúdo é essa questão psicológica do
64

Os termos traduzem a versatilidade proporcionada por um alto grau de conhecimentos. De acordo com Flecha:
“Por plurivalência se entende a capacidade para exercer diversas ocupações de famílias profissionais conexas; a
polivalência supõe a capacidade de desenvolver um perfil ocupacional em diversas famílias profissionais”
(FLECHA, 1990, p. 122).
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professor que tem que trabalhar com os meninos. E aí eu acho até uma
questão falha no PPP. Na época a gente não discutiu muito isso, mas seria
uma coisa interessante pra se acrescentar. (HE)

A discussão proposta pelo professor com certeza de enriquece o conhecimento dos
colégios sobre a sua comunidade, e contribuem para a construção de projetos político
pedagógicos cada vez mais consistente.

3.2.2 Disciplinas, métodos e a experiência da sala de aula
Este momento da entrevista explorou um pouco a relação professor-aluno em sala de
aula, procurando entender o que o professor vê como o seu principal objetivo no ensino da
disciplina, os meios que considera adequados para cumprir esse objetivo e as dificuldades
que, para isso, enfrenta. Como as questões vinculavam o exercício pedagógico às
especificidades das disciplinas, foi natural que os entrevistados recorressem aos métodos que
lhes pareciam próprios, ao se referir a seus temas no contexto da cultura local.
A questão sobre os conteúdos das disciplinas buscava resumir a mensagem que os
professores achavam mais importante passar para os alunos, a fim de integrar o corpo de
conhecimentos que o ensino médio deve proporcionar, conforme proposto no projeto políticopedagógico da escola. Era uma questão complicada para ser respondida, visto que tentava
resumir o sentido que ele (professor) dava ao ensino de sua disciplina. O caminho mais
utilizado parecia ser o de valorizar aquele saber (da disciplina que lecionava) e seduzir o
aluno contextualizando este conhecimento em sua vida.
Esta parecia ser a primeira conquista: “Eu busco em todas as turmas fazer ele [o aluno]
compreenda o seguinte: ele tem uma linguagem que ele conhece, ele tem a maneira dele falar,
ele tem o jeito dele falar, e isso precisa ser respeitado” (JI). É uma mensagem que fortalece a
autoestima e é complementada pelo estímulo à aprendizagem que envolve a disciplina e a
necessidade do saber: “A escola é um lugar onde ele [o aluno] vem aprender um
conhecimento e adquirir novas informações de uma linguagem culta, chamada culta” (JI). E
nesta direção esclarece não só o que pretende com a sua disciplina, mas também o que o seu
aluno pode fazer com ela: “O primeiro passo que eu acho fundamental para ele entender é
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justamente isso, que a escola é um lugar onde ele vai adquirir esse conhecimento que é
fundamental, que é importantíssimo para ele, para o que ele vai fazer na vida” (JI).
Foram várias as estratégias para que, a depender da disciplina, a mensagem fosse
formulada sempre na perspectiva de associar os conteúdos a elementos que supunham fazer
parte do universo familiar e do contexto vivenciado pelo aluno. Problemas ambientais que
podem ter explicações em diversas áreas do conhecimento, a linguagem dos nossos ancestrais,
a química e a biologia no nosso dia a dia, são temas onde os professores parecem criar a
ambiência para introduzir os conteúdos de suas disciplinas.
A estratégia poderia ser resumida na associação das disciplinas com o cotidiano: “Eu
sempre tento mostrar para ele que os assuntos que eu dou, os temas que eu dou para eles, têm
a ver com a vida deles, por mais que isso pareça distante” (BA). Um desses temas é a relação
do homem com a natureza, cuja escolha parece ser a estratégia mais comum entre os que
lecionam disciplinas das Ciências Naturais: “A relação, a relação do homem com a natureza,
essa relação de exploração, de devastação, de desmatamento, por ser tema atual e que eles têm
que ter noção, não adianta só informar, a gente tem que conscientizar” (LA). Seja qual for a
disciplina, o conhecimento da cultura e da natureza do lugar é fundamental para a forma de
abordagem adotada.
A referência à cultura local, à natureza e ao cotidiano se mostrou pertinente mesmo
quando o assunto é abordado mediante outros de recursos metodológicos mais frequentes
entre os professores. As exposições, os debates, a leitura e interpretação de textos de acordo
com o que disseram alguns professores, procuram assim adaptar materiais didáticos para
aplicar os métodos que lhes parecem mais adequados. Neste caso não é possível saber se os
métodos utilizados são fruto de improvisações na falta de apoio didático ao professor, ou se
de fato se constituem como um recurso didático adotado de forma organizada e consciente
para propiciar o diálogo em sala de aula ou facilitar o processo de ensino-aprendizagem.
Alguns exemplos são as metodologias já experimentadas, como pesquisas de campo
realizadas com os alunos em suas comunidades, excursões, mas sempre observando as
dificuldades que o professor enfrenta para desenvolver um trabalho desse tipo.
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Perguntados sobre as dificuldades do ensino-aprendizagem das disciplinas os
professores com frequência mencionaram os problemas relacionados com a formação inicial
do aluno decorrente da educação doméstica e do ensino fundamental, a falta de livros
didáticos e de obras de referência, deficiência na estrutura do colégio, carga horária
insuficiente das disciplinas, pouca utilização dos novos recursos tecnológicos, seja pela
ausência, deficiência ou mesmo a falta de treinamento e/ou apoio técnico para utilizá-los.
Muito próprias do ensino médio são as dificuldades em lidar com problemas que os
professores atribuem ao que chamam de falta de educação familiar: “[os alunos] não têm a
educação doméstica. Precisa se educar a família entendeu? É difícil, é difícil mesmo. Falta de
educação doméstica” (BA). Daí as deficiências que não foram sanadas no ensino fundamental
de que atrapalham o desenvolvimento do aluno no curso médio: “Pré-requisitos. Infelizmente
o aluno chega no ensino médio sem saber coisa alguma” (GE). Outros professores preferem
falar das dificuldades materiais, como a falta de referências bibliográficas e material didático,
a pequena carga horária para trabalhar determinados conteúdos com os seus alunos, as
dificuldades para utilizar a internet. “Tem que ter uma estrutura mais bem montada
[equipamentos] mais bem voltada, com mais carinho, mais atenção. O Estado tem que
providenciar isso” (GA).
Um problema mais difícil de avaliar é o desinteresse do aluno. Subjetivo, ele pode se
apresentar de formas diversas que vão desde as dificuldades de entrosamento na escola, falta
de percepção da utilidade dos estudos para a sua vida em sociedade, a discriminação por
questões de raça, religião ou mesmo pelo posicionamento político, que têm raízes às vezes em
problemas sociais que se reproduzem na escola. A urgência em encontrar soluções para os
problemas do dia a dia, observados em casa, como as dificuldades de emprego, a falta de
dinheiro para alimentação e outras necessidades básicas podem ser traduzidas em atitudes
como a descrita abaixo, ocorridas em salas de aula, em que o professor, por um lado, é
consciente das dificuldades pessoais de seus alunos e, por outro lado, fica surpreso com o
rendimento de alguns deles.
Eu vejo por trás do aluno a família que é presente, mais presente. [........] Ele,
criatura, pensa rápido, responde muito rapidamente às questões, não só
discursivas como também as questões escritas e tem facilidade de expressar,
de entendimento cognitivo e tal (CA).
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Outras vezes o problema está relacionado com o conteúdo de disciplinas como
Filosofia e Sociologia, criando uma falsa distância entre os assuntos tratados na escola e o que
lhe exige a sociedade, mostra como a condição para estudar interfere no processo de ensinoaprendizagem.
[...] a Filosofia e Sociologia é bem pior, eles acham “pô professora, para que
eu vou estudar isso? Pra falar de Platão, não tem nada a ver, eu não vou
precisar disso”, então a gente tem que ainda ter esse cuidado [...] (CA)

Talvez, por questões como esta, recorrer ao contexto, ao conhecimento da
comunidade, tenha sido um recurso que os professores dizem utilizar para facilitar o diálogo
em sala de aula e despertar interesse pela sua disciplina. Assim como também são perceptíveis
os estímulos positivos do ambiente do lar que se revelam no bom desempenho do aluno como
percebeu a professora.

3.2.3 Os PCN, a Lei 11.645/2008 e as disciplinas
Para complementar essa busca da compreensão de como os temas do patrimônio
cultural são tratados nas práticas pedagógicas dos colégios, as entrevistas a relação entre o
ensino das disciplinas e as orientações contidas nos PCN, as obrigações que decorrem da Lei
11.645, visto que nos dois documentos a cultura e o patrimônio assumem uma grande
importância no ensino médio, na democratização da educação e no processo de formação da
cidadania.
Para alguns professores os temas transversais como meio ambiente e cultura pareciam
temas que já faziam parte do cotidiano. Outros mostraram os recursos que usavam para situar
os temas em sua disciplina, havendo também aqueles que, embora demonstrando não ter
refletido ainda sobre o assunto, mas de maneira informal, e até naturalmente, trabalhavam
temas como raça e cor nas disciplinas Biologia e Geografia na perspectiva de desfazer ideias
equívocas e preconceitos. O mesmo se percebe no ensino de outras disciplinas em algumas
situações como a descrita abaixo, em que os temas aparecem como já incorporados ao
trabalho diário em função das características do aluno:
Reconheço os meus alunos como brasileiros, portanto herdeiros diretos dessa
língua mesmo. Mas também compreendo que a variedade padrão culto da
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língua, ela não privilegia essa parcela da população que é a maioria da
clientela da educação pública, que são os pobres, mestiços e negros. Então é
essa disciplina, com a abordagem dela, não periódica, diária, constante. (AB)

Em áreas do conhecimento como a Sociologia, a Filosofia, História, Geografia,
literatura, observa-se que os professores parecem não encontrar dificuldades para incorporar
temas tão ricos como a história e as culturas afro-brasileira e indígena, que, a seu ver, seriam
melhor trabalhados em uma única disciplina.
Extremamente adaptável. Hoje a gente tem inúmeras fontes de recursos e
fontes de pesquisa que pode estar buscando trazer, fazer a ponte entre o
conteúdo que você tá trabalhando e essa nova proposta, [mas,] melhor seria
se fosse uma disciplina única, acho que ela casa muito bem com a história.
Acho que é força de vontade e acreditar que é possível, muitos professores
também, muitos questionaram, não gostam às vezes de trabalhar [os temas].
(CA)

Considerados fáceis de adaptar ao cotidiano da sala de aula, temas transversais como a
história e cultura afro-brasileira e indígena parecem já ocupar um espaço em várias
disciplinas; entretanto, a implementação da legislação, em especial da Lei 11.645, seja um
ponto crítico levantado por professores de todas as áreas do conhecimento. Alguns dos
comentários revelam as dificuldades com as fontes de conhecimento sobre o tema,
bibliografia, livros didáticos, formação dos professores, entre outros menos citados: “Falta
material mesmo, acervo para trabalhar amplamente isso. [......] Eu penso que a aplicação da
Lei é tão importante quanto a Lei, não é? Que trata da inclusão dessa parcela da sociedade que
ficou à margem” (AB). Essas dificuldades parecem ir além do trabalho que se realiza na
escola. Nesta direção muitas perguntas formuladas dependerão de um maior conhecimento de
aspectos ainda ignorados e, em muitos casos irrecuperáveis, embora isto não pareça obstáculo
para se trabalhar a autoestima.
As várias línguas faladas pelos africanos estão perdidas. Nós temos algumas
reminiscências do ioruba etc. mas não podemos considerar todos os
africanos que vieram para cá como iorubanos. Não dá. Então assim, muitas
dessas coisas não há como recuperar, e a gente tá pensando em recuperar é o
sentimento de autoestima não é? A gente tenta recuperar é o sentimento de
autoestima. (AB)

Todos veem nos PCN e na Lei 11.695 fundamentos que são justos e procedimentos
necessários para que se realize uma educação democrática, mas não faltam problemas a
superar, que vão desde a formação dos professores: “Eu não vi história da África, quando eu
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estudei lutamos na universidade para implantar estudo da África no currículo” (LI), à falta de
visão do governo para que as coisas aconteçam de fato: “O governo do Estado, por exemplo:
eu sou professor de História e nunca participei de um curso de capacitação” (LI). Há uma
crítica ao governo por parecer que este acredita que as coisas podem acontecer por decreto e
não dá o suporte necessário à escola e aos professores.
Entendida nos colégios como um tema transversal65, a História da Cultura Afrobrasileira e Indígena já tem um histórico que revela os problemas de sua implementação.
Aprovada desde janeiro de 2003, contemplando apenas a obrigatoriedade do ensino da
História da Cultura Afro-Brasileira (Lei 10.639/2003), a Lei foi modificada em 2008,
atendendo a reivindicação das comunidades indígenas, e incluindo a Cultura Indígena em sua
redação (Lei 11.645/2008). Essas dificuldades são relatadas pelos professores que, apesar de
ver nelas o empenho para reparar injustiças, entendem-nas como mais um desafio para o
ensino público. Uma disciplina com conteúdos e metodologia própria, ou um conjunto de
temas que serão tratados no ensino médio por diferentes disciplinas parecem ser questões que,
junto à da adaptação aos contextos diferenciados das escolas, estão entre alternativas que
definirão a sua base didática e o seu futuro.
Embora para alguns pareça um tema que já faz parte do cotidiano escolar, a
importância da Lei como um instrumento de reparação das desigualdades, na luta contra o
preconceito, para afirmação das identidades e reconhecimento do cidadão em seu espaço
cultural, é um dos argumentos favoráveis à sua implementação.
Eu acho excelente, fundamental, é um tema que deve ser tratado em sala de
aula sim, até porque o nosso Estado é a segunda nação negra [......]. Não é
possível que não se toque nisso, então tem que ter uma conscientização, sim,
tem que começar no dia a dia da sala de aula para chegar um dia, chegar no
dia 20 [da consciência Negra] não passar em branco. O pessoal tem que
entender que isso não é uma festa que deve ser comemorada no colégio e
também não ficar só a critério da professora de História, nem do professor de
Artes. Essa coisa abrange todo mundo, entendeu? (JE)

65

Transversal no sentido de ser um tema comum a todas as disciplinas, pelo visto recorrente nos diálogos e para
estimular a interatividade em classe.
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Neste aspecto, a cultura local se destaca não só por sua política de afirmação, mas
também como recurso que é reconhecido de grande importância para promover o
desenvolvimento do município.
Tudo isso, além de cultura, gera recurso que é turismo. Vem muita gente dos
Estados Unidos, do Rio de Janeiro, São Paulo, só para assistir essa festa dos
Eguns, e o itaparicano não busca, infelizmente não se interessa, talvez
porque não seja também divulgada. Se essas pessoas que cuidam desses
cultos tivessem um espaço dentro da escola para demonstrar sua cultura, por
exemplo, nessa nova disciplina em Artes, [......] se chamasse essas pessoas
pra vir expor o que é o culto aos Eguns, o que é a festa dos caboclos
guaranis, por que existem esses caboclos aqui, qual a simbologia, por que
tudo isso é está relacionado ao Dois de Julho? (GE)

As dificuldades do trabalho pedagógico, principalmente as relacionadas com as
condições materiais dos colégios, assumem importância significativa para o ensino da
História e da Cultura Afro-brasileira e Indígena, das disciplinas e temas transversais, de
maneira que aconteçam da forma adequada. São dificuldades estruturais (recursos humanos,
espaço físico, instalações, biblioteca, laboratórios etc.), problemas discutidos nos colégios,
alguns deles já com soluções propostas nos projetos político-pedagógicos, para os quais os
professores têm um diagnóstico porque os vivenciam, ao mesmo tempo se mostram capazes
de propor soluções ao alcance do seu poder de realização. Esta atitude pode revelar
maturidade, ou talvez certa descrença na agilidade de soluções pelos níveis mais elevados da
administração escolar e dos governos. Ao defender uma proposta pedagógica de base
interacionista66, um dos Projetos aponta soluções que dependem muito mais do esforço da
equipe que do apoio externo. São projetos que, se concretizados, poderiam fortalecer a
estrutura administrativa dos colégios e dar ânimo à vida escolar.
A experiência da nossa escola mostra que o envolvimento ativo de nossos
alunos através de gincanas, concursos musicais, literários, projetos
esportivos, Rádio JUBA etc., tudo isto tem um efeito estimulante sobre a
aprendizagem. A interação deverá ser buscada pelo professor de acordo com
os objetivos dos temas, de um modo geral, seja numa atividade de sala de
aula ou extra sala, mas, de uma maneira planejada. Devem ser colocadas
metas para as atividades. É muito importante que a comunicação seja
explorada nas diversas formas, oral, escrita, blog, e-mail etc. (COLÉGIO
ESTADUAL JOÃO UBALDO RIBEIRO, 2009)

66

Nos projetos são citados Lev Vygotsky e Piaget como referências pedagógicas.
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[...] devemos contemplar atividades como trabalhos em grupo, jornal falado
e escrito, dramatização, pesquisa em campo, seminários, exposição
participada, trabalhos interativos com a comunidade (exemplo: gincana
cultural, Feira do Conhecimento, Feira de Ciências, projeto da paz,
construção do jornal do colégio), trabalhos interdisciplinares com temas
transversais (ética, cidadania, meio ambiente, sexualidade, entre outros),
utilização da Rádio JUBA [a rádio do Colégio Estadual João Ubaldo
Ribeiro] como interação ao processo educacional, elaboração de
metodologias com músicas, recitais, desenhos, textos e histórias. (COLÉGIO
ESTADUAL JOÃO UBALDO RIBEIRO, 2009).

Os projetos político-pedagógicos dos colégios não foram apresentados como
documentos finalizados, concluídos. Eles contêm ideias discutidas na comunidade escolar
durante determinado período, representam um momento, e, como afirmou um entrevistado,
deve ser visto como um instrumento flexível, mas que garanta as condições mínimas
necessárias para o fortalecimento e desenvolvimento do trabalho escolar. Parece, neste
sentido, haver uma sinergia, ou unidade na orientação do trabalho dos professores desses
colégios estaduais, o que se pode notar pela semelhança na forma como cada professor parece
ter entendido o projeto de seu colégio, e ao discorrer sobre como compreendiam as leis, as
diretrizes da política educacional, e como isto afetava sua atividade docente. O que continua
sendo um desafio é a capacidade de mobilização dos colégios para influenciar a comunidade,
através da atividade pedagógica desenvolvida com os alunos e estendendo-se até às famílias,
na perspectiva de identificar cada dia mais o trabalho da escola com os anseios e em busca do
desenvolvimento da comunidade e de seus cidadãos.
É importante observar a forma como a legislação do ensino médio é compreendida
pelos professores. De modo geral poderia se afirmar que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB,
9394/1996) e as orientações sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio
(BRASIL, 1997) são bem recebidos como propostas e instrumentos pedagógicos pela maioria
dos professores. A legislação parece ter sido ao mesmo tempo que discutida, também
assimilada pelo grupo, que, além de defender, referencia as suas propostas pedagógicas em
teóricos como Jean Piaget e Lev Vygotsky, tendo o construtivismo como base teórica. A visão
dos professores sobre os projetos políticos-pedagógicos, sua maneira de trabalhar os
conteúdos das suas disciplinas, os métodos adotados, tudo isso parece estar em sintonia com
as orientações dos PCN. O aluno responsável, o professor mediador, a importância dos
conhecimentos prévios, de fora da escola, das relações humanas, e tomando o erro como parte
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do processo de aprendizagem, todos esses aspectos, presentes nos PCN e identificados como
propostas construtivistas (MARTINS; VALENTE, 2008, p. 17), também se incorporaram de
certa forma aos discursos dos professores.
Localizar o patrimônio e a cultura de Itaparica no contexto da prática pedagógica dos
dois colégios foi uma tarefa relativamente simples, visto que isso já se constitui como uma
orientação para os professores, que têm nos PCN a orientação que os aconselha a reservar no
currículo uma parte diversificada, que: “deve expressar, ademais das incorporações dos
sistemas de ensino, as prioridades estabelecidas no projeto da unidade escolar e a inserção do
educando na construção do seu currículo”. E deste modo “considerará as possibilidades de
preparação básica para o trabalho e o aprofundamento em uma disciplina ou uma área, sob
forma de disciplinas, projetos ou módulos em consonância com os interesses dos alunos e da
comunidade a que pertencem” (BRASIL, 2000, p. 22). Portanto um assunto discutido no
ambiente escolar, reforçado pela importância a cultura assume em Itaparica. Tanto pela
diversidade do patrimônio, como da sua importância para economia local.

A forma como os professores trabalham os conteúdos de suas disciplinas, os métodos
que utilizam para sensibilizar os alunos, recorrem quase sempre aos símbolos da cultura local,
pelos resultados positivos que isto parece oferecer à realização do seu trabalho. É o que fica
mais evidente quando o assunto é a Lei 11.645, tema que os professores com frequência
vinculavam ao ensino das suas disciplinas, como que buscando o exercício de sua cidadania,
entendendo a Lei como instrumento de reparação de injustiças sociais, de recuperação de
conhecimentos e valores culturais, preservação da cultura como estratégia para promover o
desenvolvimento local através da atividade turística, tendo em vista o aspecto interdisciplinar
e a perspectiva da formação integral proposta para o ensino médio nos PCN.

Dessa forma poderia se afirmar que o patrimônio de Itaparica é abordado nos colégios
nesse contexto da interdisciplinaridade, sem se constituir como tema exclusivo de qualquer
disciplina podendo ser abordado com maior ou menor ênfase por todos os professores. Exceto
a sugestão do professor que propôs a criação de uma disciplina para o ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Indígena por considerá-lo um tema que ganha amplitude no contexto
de Itaparica, não foi identificada outra indicação de tratamento didático específico para
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qualquer outro tema entre os professores ou nos projetos dos colégios. Embora o patrimônio
natural e cultural do município esteja sempre em pauta nos colégios e seja valorizada pelos
professores, observa-se as dificuldades de trabalhá-lo, por causa da deficiência dos recursos
humanos, materiais e financeiros, o que constitui séria limitação para o ensino-aprendizagem
de temas sem dispor de referências didáticas, fontes bibliográficas e sem poder promover o
contato direto dos alunos com o patrimônio, onde se identificam fontes primárias de
conhecimento de diversas disciplinas, desde a Biologia até a História. Mesmo as propostas de
atividades complementares ao currículo, que constam nos projeto político-pedagógico – como
realização de eventos em interação com a comunidade (exposições, feira de ciência, gincana,
projeto paz), trabalhos de grupos, pesquisa de campo (dia da Consciência Negra por
exemplo), jornal escrito do colégio, reativação da rádio (COLÉGIO ESTADUAL JOÃO
UBALDO RIBEIRO, 2009) – enfrentam dificuldades para ser realizadas pela mesma falta de
recursos humanos, materiais e financeiros. Talvez a opção de discutir mais a didática das
disciplinas, adequando-as a um amadurecido projeto de formação do ensino médio nos
colégios, fosse capaz de minimizar o problema da falta desses recursos humanos e materiais.
Talvez por enfrentar situações onde a falta de estratégia pedagógica para o ensino
aprendizagem de alguns temas que têm relevância local, como o patrimônio cultural - fonte
primária de conhecimento obtido a partir da experiência, do contato direto com as evidencias
e manifestações da cultura (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 2009, p. 6), é que Merillas
sugere a necessidade de um corpo teórico e métodos específicos para a educação patrimonial,
considerando que, pela sua relevância, não poderia continuar sendo tratado de forma
fragmentada como parte de diversas disciplinas (MERILLAS, 2003). Em um livro que é parte
de sua tese de doutorado, Merillas concilia os conceitos de educação e patrimônio; mostra
que, visto pelos profissionais de outras áreas que não a pedagogia, o conceito de patrimônio
não teria ainda recebido o tratamento adequado, justificando a sua proposta não só pela
necessidade de conhecer, compreender, valorar, cuidar, desfrutar e transmitir o patrimônio,
mas também de intervir nos processos de sua construção.
Parece oportuno pensar que es possible e, incluso, necesario, poder
intervenir en los processos de “construcción” del patrimonio cultural así
como en su conocimiento, comprensión, valoración, cuidado, disfrute o
transmisión. Esta mediación, quando se produce en términos educativos,
forma parte de los cometidos de educación patrimonial. En este sentido, a lo
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largo de este capítulo podremos comprobar cómo otras formas de mediación
– como la interpretación o la difusión – que también persiguen fins
educativos, no plantean una concepción global del aprendizage, ni tampoco
integral (en todos los âmbitos, para todos los grupos de edad, en todos los
contextos e secuencialmente), sino específica, determinadas por situaciones
concreta y fines que responden a otros campos de saber. Por lo tanto,
estamos sugiriendo la necessidad de estabelecer un cuerpo teórico
específico, que se ocupe de la educación patrimonial en su conjunto y que
considere todas sus variables. (MERILLAS, 2003, p. 85).

Estudos sobre como ensinar e aprender patrimônio ainda são uma literatura
relativamente escassa no Brasil, havendo poucos trabalhos divulgados, entre os quais destacase o Guia Prático de Educação Patrimonial, desenvolvido no Museu Imperial por Maria de
Lourdes Horta, Evelina Grunberg e Adriane Monteiro (2009) e alguns estudos realizados por
pesquisadores de universidades (ver nota 35, p. 53). Iniciados no âmbito do Museu Imperial,
os métodos de educação patrimonial têm sido um recurso bastante utilizado entre os
museólogos para atender a um público diversificado com interesse no assunto; incluem uma
didática para recepção de grupos de visitantes de características variadas que vão desde
turistas aposentados a alunos do nível fundamental. Esta interação museu/escola tem evoluído
para alguns projetos e programas desenvolvidos em parcerias das universidades com
instituições culturais e de ensino.
Outra forma didática de trabalhar o patrimônio tem sido abordá-lo no contexto
específico de disciplinas, algumas com um enfoque maior do tema, como História, ao
incorporar o método da oralidade para tratar da história recente e da memória coletiva; outras,
como recurso pedagógico para introduzir ou mesmo explorar os aspectos da
interdisciplinaridade. De acordo com a análise dos documentos dos PCN, por Martins e
Valente, os procedimentos narrados por alguns professores parecem não se afastar das
orientações, deixando aberta as possibilidades de tratar o tema do patrimônio de diferentes
formas, inclusive no ensino da Língua Portuguesa ao abordar a questão do preconceito e da
discriminação:
Podemos citar como exemplo o documento da Língua Portuguesa (LP), que traz
como objetivos capacitar os alunos para: a comunicação oral e escrita nos diferentes
contextos; utilizar diferentes registros sabendo adequá-los às circunstâncias;
conhecer e respeitar as variedades linguísticas do português falado, bem como saber
analisar criticamente o uso da língua como fonte de preconceitos e discriminação;
interpretação de textos orais e escritos relacionando-os a outros textos e ao universo;
utilizar estratégias de aprendizagem para melhor compreensão das informações.
(MARTINS; VALENTE, 2008, p. 18).
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O conhecimento, a compreensão, a valorização, cuidado, desfrute ou mesmo
transmissão do patrimônio têm merecido a atenção de pesquisadores que discutem a didática
das ciências sociais, das artes e de outras áreas. A fim de explorar o lado experimental e
vivencial dos conteúdos de suas disciplinas, ou seja, o patrimônio como fonte primária de
conhecimento (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 2009) – neste caso, as reservas
biológicas e florestas como bens patrimoniais. O modo mais ou menos aprofundado como
alguns autores, ao relacionar disciplinas específicas, como História, Artes, Biologia, com o
patrimônio natural e cultural, questionam se a educação patrimonial, como diz Merillas, deve
se desenvolver com um corpo teórico e métodos próprios de uma disciplina (2003), ou, como
assinala Pagès e Gonzaléz (2009, p. 11), se a memória, e o patrimônio cultural são um assunto
para se ensinar.
Os textos da IV Jornades de Recerca en Didàtica de les Ciències Socials67 (PAGÈS;
GONZALÉZ, 2009) enriquecem as discussões sobre a didática do ensino de História
abordando temas polêmicos como o Holocausto (Shoah), a ditadura militar argentina, ligando
o conceito de memória e identidade a questões controvertidas da atualidade em face dos
valores patrimoniais em relação com sociopolíticos como preconceito, xenofobia,
discriminação, descolonização, migração, onde o tema do patrimônio assume a complexidade
que se observa quando esses problemas são enfrentados e discutidos no ambiente dos
colégios. O ensino de História, tal como apresentado por diversos autores da Europa e da
América Latina, relacionando-os com o conceito de memória e com os métodos da História
Oral, suscita a reflexão sobre os projetos político-pedagógicos e a sua contextualização.
Um outro aspecto da educação patrimonial é o dos espaços em que ela acontece. A
escola, assim como a família, grupos, associações, museus, bibliotecas, centros culturais e a
própria cidade são espaços onde ocorre a formação da ideia de patrimônio, portanto o seu
conhecimento. A experiência em sala de aula e em outros espaços pode ser melhor
compreendida a partir da coletânea coordenada por Roser Calaf Masachs (2003), que
apresenta as experiências de professores e pesquisadores das áreas de arte e cultura, em um

67

O evento “IV Jornades de Recerca em Didàtica de las Ciències Sociais” foi realizado em fevereiro de 2007
na Universitat Autònoma de Barcelona e teve como tema o ensino e aprendizagem da memória histórica na
educação primária e secundária (PAGÈS; GONZALEZ, 2009).
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itinerário por diferentes espaços educativos – a sala de aula, museu, a cidade, o cárcere e a
internet. Os textos trazem a ideia de que o ensino-aprendizagem das artes e da cultura deve
ocorrer de forma comunicativa, eficaz e democrática e em sintonia com as mudanças nos
paradigmas de pensamento, “transformação nas formas e nos conteúdos não só da arte senão
da cultura em geral e, mais além desta, da sociedade e da própria humanidade” (MASACHS,
2003, p. 9), valorizando assim a discussão do patrimônio contemporâneo. Para restringir os
exemplos dos usos pedagógicos do patrimônio em outras disciplinas, vale a pena citar Guía
prática para la interpreción del patrimônio: el arte de acercar el legado natural e cultural al
público visitante de Jorge Morales Miranda, onde o autor faz uma ampla revisão da
bibliografia sobre o tema, revisa aspectos da interpretação do patrimônio, considerada uma
disciplina que tem como conteúdo as formas de apresentar o conhecimento do legado natural
e histórico ao público que visita sítios dessa natureza. (MIRANDA, 2001, p. 19).
A partir do objetivo que se propõe com a interpretação do patrimônio e a educação
patrimonial como disciplinas, é possível imaginar a amplitude de sua interface com outras
áreas do conhecimento, como a Arqueologia, Biologia, a Zoologia, a Arquitetura, Urbanismo,
Geologia, para tratar conteúdos específicos. Frente às alternativas e a realidade dos colégios
de Itaparica, talvez a revisão do patrimônio natural e cultural no contexto das disciplinas do
ensino médio e as experiências que já realizam professores de algumas disciplinas ajudassem
na definição de seu Projeto68. As dificuldades por eles relatadas, e que dizem respeito,
inclusive, às precárias condições para o ensino das disciplinas básicas dos PCN parecem
indicar que o reforço a seu trabalho deve acontecer antes de qualquer proposta de tratar
separadamente o patrimônio.
Além da necessidade de melhorar efetivamente sua estrutura e de contar com mais recursos
financeiros, os colégios precisam desenvolver relações com a comunidade para realizar de fato o seu
projeto político-pedagógico. Como a missão da educação não se limita à ação solitária da escola, pois
depende da comunidade para realizá-la, se faz indispensável a compreensão não só dos
68

Além de experiências relatadas por professores que incluem os temas da cultura e patrimônio no ensino de
suas disciplinas foi realizada uma aula “experimental” coordenada por mim e pela prof. Maria Raimunda do
Colégio João Ubaldo Ribeiro, na qual foram apresentadas imagens relacionadas com o patrimônio cultural de
Itaparica e realizado um trabalho de interpretação em grupo por alunos da 3ª série do ensino médio, cujos
materiais estão no Apêndice (programa,folha de questões com respostas, anotações sobre imagens apresentadas e
apresentação em vídeo dos alunos). Durante a aula foi observada a capacidade dos alunos de produzir
informações, assim como a motivação para falar sobre temas locais.
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administradores, corpo docente e discente dos colégios, mas também o envolvimento da família e os
diversos setores da sociedade representados pelas instituições locais, tendo em vista o conhecimento, a
divulgação, o uso do patrimônio, um compromisso coletivo, muito embora caiba à escola promovê-lo.
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4
ITAPARICA
DESENVOLVIMENTO

IMAGINADA:

MEMÓRIA,

PATRIMÔNIO

E

É muito comum atribuirmos a nós mesmos, como se apenas em nós se
originassem as ideias, reflexões, sentimentos e emoções que foram
inspiradas por nosso grupo. Estamos em tal harmonia com os que nos
circundam, que vibramos em uníssono e já não sabemos onde está o ponto
de partida das vibrações, se em nós, ou nos outros.
Maurice Halbwachs69

Se temos uma ideia do que são os colégios públicos do ensino médio em Itaparica, e
de como os temas da cultura e do patrimônio estão incluídos nos seus programas e projetos,
cabe agora pensar como a relação entre o patrimônio e o desenvolvimento é compreendida
pelos seus professores, e quais as influências que isso pode ter na construção do patrimônio e
do projeto de desenvolvimento local, considerando os objetivos do ensino médio de “formar o
cidadão” e “prepará-lo para o trabalho” (BRASIL, 2000; COLÉGIO ESTADUAL
DEMOCRÁTICO JUTAHI MAGALHÃES, 2009; COLÉGIO ESTADUAL JOÃO UBALDO
RIBEIRO, 2009). Além da complexidade dos temas (patrimônio e desenvolvimento), deve-se
levar em conta as idiossincrasias próprias de uma sociedade plural, onde costumes, religião,
posições políticas, situação socioeconômica se revelam nas ideias de patrimônio e de
desenvolvimento. Pelos interesses que despertam os temas, não resta dúvida de que eles são
geradores de discussões que aperfeiçoam o trabalho pedagógico, na medida em que produzem
conhecimentos que poderão contribuir para a formação do cidadão e a construção de uma
sociedade melhor.
O desafio de conciliar a preservação da memória e da história com o desenvolvimento
leva a escolhas nem sempre fáceis. Trata-se de uma posição delicada na qual podemos nos
situar como construtores da memória, ao mesmo tempo que responsáveis pelo abandono e
desprezo por tradições, o que pode nos ser cobrado no futuro. As ideias de patrimônio
resultam de valores que compartilhamos, e que vão caracterizá-los como próprios da nossa
cultura e de uma determinada época. Essas ideias nos levam a dar significados a costumes,
monumentos históricos, e outros aspectos de nossa cultura, que são importantes para a

69

A memória coletiva (HALBWACHS, 2006, p. 64).
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construção de uma sociedade que desejamos melhor do que a presente, consagrada por novos
ícones e interpretações consolidadas nos nossos conceitos e tradições70.
O esquecimento e a lembrança são vistos como expressão da memória coletiva, que “é
um dos elementos mais importantes das sociedades desenvolvidas e das sociedades em vias de
desenvolvimento, das classes dominantes e das classes dominadas, lutando todas pelo poder
ou pela vida, por sobreviver e por progredir” (LE GOFF, 1982, p. 57). O trabalho da
memória, que seleciona no universo das relações humanas e na história o que conservar, é
complexo porque nele estão em jogo interesses e valores que dividem a sociedade, opondo
muitas vezes o aspecto material ao moral, problematizando a inscrição e a conservação de um
capital de conhecimento, como observa Leroi-Gourhan:
O tema do “homem ultrapassado pelas suas próprias técnicas” faz ressaltar a
disparidade entre a evolução das técnicas e a evolução do dispositivo moral
da sociedade: ao longo dos milênios, o homem adquire toda uma série de
meios técnicos que poderiam ajudá-lo a assegurar um domínio
individualmente equilibrado sobre o meio material, enquanto que a maioria
dos meios de que dispõe continua apenas a satisfazer desordenadamente
tendências predadoras que remontam aos tempos em que se confrontava os
rinocerontes. (LEROI-GOURHAN, 1965, p. 24).

Assim, aquilo que concebemos como patrimônio, e os caminhos que acreditamos
como os mais seguros para o nosso desenvolvimento e que fazem parte do imaginário, são
fruto de uma memória coletiva e do que interpretamos como resultado do nosso percurso na
história e que tem fundamento na identidade71.
A imagem que fazemos de nós mesmos e as projeções que fazemos de nosso futuro
reportam-se à memória coletiva que se constitui como uma espécie de grande repertório de
conhecimentos do qual lançamos mão. Os sinais da memória coletiva são evidentes na
comunidade escolar, assim como estão em tudo que diz respeito à identidade dos grupos,

70

Para Halbwachs: “A história parece um cemitério em que o espaço é medido e onde a cada instante é preciso
encontrar lugar para novas sepulturas” (2006, p. 74). Neste sentido, reinterpretações que dão corpo às ideias de
identidade, cultura, patrimônio e de projeção de futuro parecem também espaços medidos onde ganham destaque
acontecimentos e símbolos que selecionamos e que passam a representar a nossa identidade, cultura, patrimônio
e os nossos ideais desenvolvimento.
71

Fundamentos que parecem estar em nossas angústias como observa Le Goff: “A memória é um elemento
essencial do que se pode chamar a „identidade‟, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades
fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia” (1982, p. 57).
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instituições, comunidades dos quais somos parte. Poder-se-ia até arriscar dizer que, por um
lado, em Itaparica isso ocorre com maior publicidade talvez pelo que é divulgado sobre sua
beleza natural, e a riqueza das manifestações culturais, mas, por outro, como explicar
permanências e esquecimentos de imagens que representam a memória, a identidade e o
patrimônio local? Os poemas barrocos do Frei Manoel Santa Maria de Itaparica (OSÓRIO,
1979, p. 113), as lutas contra os holandeses, em 1624, e contra os portugueses em 1823, pela
Independência, as culturas indígena e africana reafirmadas nas festas dos caboclos, nos
candomblés, as belezas naturais dos recifes, praias, manguezais e a imaginada vida idílica dos
ilhéus, tudo isso parece contribuir para um ambiente fértil propício à construção de valores,
imagens, enfim, de um patrimônio rico e singular que, pela sua diversidade, desperta-a
atenção dos seus habitantes, visitantes, cronistas, cientistas e escritores, como se observa nos
registros da memória coletiva e histórica, através das narrativas, descrições, análises de
coisas, lugares, pessoas e coletivos que destacam Itaparica e o seu povo de um modo muito
particular.
Já nos referimos a romances como O Sargento Pedro: tradições da Independência e
Jana e Joel de Xavier Marques (1975, 1976), a memória de séculos de Itaparica em Viva o
Povo Brasileiro de João Ubaldo Ribeiro (1984), como exemplos de obras que estão entre uma
série documentos que nos trazem imagens e ajudam compreender um pouco das coisas e da
gente de Itaparica, acrescentando-se que a sua leitura amplia as perspectivas de estudos,
conhecimento, divulgação e de reconstrução de um patrimônio cultural, importante nos
processos de autoconhecimento do povo itaparicano, de afirmação de sua identidade, da
cidadania, constituindo-se também como um estimulo à criatividade e à promoção do
desenvolvimento local.
A interação e os conflitos de identidades que surgiram com o processo de globalização
fazem-nos reportar à Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais da UNESCO (2005) e ao reconhecimento da diversidade cultural como
um patrimônio importante para o desenvolvimento dos povos, mostrando que é possível e
desejável conviver com essa diversidade, uma fonte de conhecimento que é patrimônio da
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humanidade72. Os estudos sobre patrimônio já acumulam uma vasta literatura produzida por
pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento como museólogos, arquitetos,
historiadores da arte, arqueólogos, pedagogos entre muitos outros que, trabalhando com
restauração, preservação, divulgação e disseminação do patrimônio, têm contribuído para
ampliar a sua noção.
A partir da Revolução Francesa, quando o conceito de patrimônio ganha um sentido
moderno que nasce da criação do Estado nacional, marca-se uma distinção entre o patrimônio
público e o privado, que evolui do antigo conceito de bens de família, patrimonium, para ser
entendido também como bens do estado73. Após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da
Organização das Nações Unidas e da UNESCO, em 1945, a ideia de patrimônio da
humanidade ganha outra dimensão a partir das crises dos grandes Estados nacionais
(Alemanha, Itália, União Soviética), das questões ambientais, do processo de descolonização,
das migrações e dos conflitos étnicos que resultaram na redação de vários documentos
publicados pela UNESCO (1972; 2001; 2003; 2005; 2007)74, que ampliam a noção de
patrimônio, como pode ser visto através das análises de estudiosos (CHOAY, 1992;
AUDRERIE; SOUCHIER; VILLAR, 1998; AGUDO TORRICO, 2003; FONSECA, 2005;
FUNARI; PELEGRINI, 2006), noção esta à qual recorremos para dialogar com os
professores, fazendo ver o quanto ela tem sido importante no contexto do desenvolvimento
das sociedades contemporâneas.

72

O Relatório Mundial da UNESCO de 2007 traz um estudo que mostra a importância da diversidade cultural e
argumentos para que se invista na diversidade cultural, no diálogo intercultural como estratégia para o
desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2007).
73

Na esfera do que é público cabe referência ao estudo de Habermas (2003) sobre a esfera pública como uma
categoria da sociedade burguesa, onde o que é público é discutido como uma ficção do direito. A extensão do
sentido de bem público aparece de forma confusa nas distinções que os professores fazem ao separar o que é o
patrimônio pessoal, da família, de empresas, do governo e da humanidade. As formas de exercício do poder
sobre os bens dessa natureza ficam cada dia mais complexas de ser analisadas, não só no âmbito de sua definição
como ocorre com o conceito de monumento histórico (CHOAY, 1992, p. 18), como também no campo do direito
ambiental quando se analisa compensações pela emissão do CO² na atmosfera, convertida em crédito de
carbono, pondo em discussão o poder de decisão sobre como dispor de direitos sobre bens da humanidade e
garantir a qualidade das águas oceânicas ou do ar para o uso desta e das futuras gerações.
74

Documentos: 1972 – Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural; 2001 – Declaração
Universal sobre a Diversidade Cultural; 2003 – Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial;
2005 – Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais e; 2007 – Relatório
Mundial da Unesco Investir na Diversidade Cultural e no Diálogo Intercultural.
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Nos diálogos com os professores buscou-se a ideia de patrimônio público na
concepção do que era compreendido como patrimônio, o sentido que o adjetivo público
assumia quando relacionado com o de patrimônio, a fim de compreender aquilo que para eles
representava o patrimônio público municipal. O valor atribuído a essas representações foi
explorado a partir do que cada um elegeu como patrimônio, onde se tentou, através da
distinção entre patrimônio histórico, cultural e natural, buscar o maior número de referências
possíveis para que pudessem ser observadas as escolhas e opiniões sobre o que era entendido
como patrimônio público municipal, e a visão do patrimônio público como um bem, ou um
recurso, na sua relação como o desenvolvimento local.
As referências para pensar o patrimônio em sua relação com o desenvolvimento local
estão resumidas em um quadro que, sem pretender ser exaustivo, mas apenas com o intuito de
refletir sobre as informações das entrevistas, foi estruturado de modo que pudesse
exemplificar como a organização da memória poderia apoiar o trabalho escolar no processo
de definição de seu projeto político-pedagógico, ampliando os horizontes das ações e dos
conteúdos que vinculam a escola aos temas locais. Quanto à discussão sobre o tema do
desenvolvimento, isto será objeto de análise no final deste capítulo, tendo como referência
também as falas dos professores, que serão relacionadas com planos governamentais e textos
de alguns estudiosos do assunto.
O Guia resumo de referências do patrimônio de Itaparica (Quadro 1) traz a seleção de
informações coletadas durante a pesquisa, com base na literatura e documentos oficiais
(CALDERON, 1964; BRASIL, 2009; MARQUES, 1976; OSÓRIO, 1979; BAHIA, 1982;
OTT, 1996; BAHIA, 2000; CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS, 2001; BARABÔ,
2009). Relaciona bens tombados pela União, inventariados pelo Estado da Bahia, unidades de
conservação e outros patrimônios, não reconhecidos oficialmente, mas que assim entendidos
pelos professores e pela população: espaços de cultos religiosos como terreiros e igrejas,
festas populares e personalidades nascidas em Itaparica que são parte da sua memória por
feitos heroicos ou se destacam como escritores, líderes espirituais e educadores.
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Quadro 1
Patrimônio do município de Itaparica
(um guía resumo de referências)
Patrimônio

Localização

Referências

Bens tombados pela União
Conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico (Inclusive a Sede
Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento)
Sede
Forte se São Lourenço. Processo 155-T-38
Sede
Igreja de São Lourenço

IPHAN.Processo nº 973. T – 78
IPHAN.Processo nº155-T-38
IPHAN.Processo nº 462. T- 52

Inventário de proteção do acervo cultural da Bahia
Igreja do Santíssimo Sacramento (p.65)

Sede

(BAHIA, 1982, v. II, p.65)

Capela de Nossa Senhora de Bom Despacho (p. 67)

Dom Despacho

(BAHIA, 1982, v. II, p.67)

Sobrado da Rua Monsenhor Flaviano nº10 (p.69)

Sede

(BAHIA, 1982, v. II, p.69)

Sobrado Tenente Botas (p.71)

Sede

(BAHIA, 1982, v. II, p.71)

Casa do Pedreira (p.73)

Sede

(BAHIA, 1982, v. II, p.73)

Casa do Campo Formoso nº 80 (p. 77)

Sede

(BAHIA, 1982, v. II, p.77)

Casa do Campo Formoso nº 82 (p. 79)

Sede

(BAHIA, 1982, v. II, p.79)

Fonte da Bica (p. 81)

Sede

(BAHIA, 1982, v. II, p.81)

Sítio arqueológico
Sambaqui da Ponta do Sobrado

Porto Santo

IPHANhttp://portal.iphan.gov.br

Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos - APA

Ilha do Medo

Área de preservação Ambiental Vencelau Monteiro

Porto Santo

Decreto Estadual nº 7.595 de 5 de
junho de 1999
www.itaparicaonline.com.br

Igreja de Nossa Senhora da Piedade

Sede

(OSÓRIO, 1979, P.376)

Capela de Santo Antônio dos Navegantes

Sede

Terreiro de Babá Aboulá
Tereiro de Ilê Oiá

Bela Vista/Ponta
Areia
Barro Barnco

Terreiro Ilê Opô Obaladê

Barro Barnco

(BRAGA, 1995; p. 102)

Terreiro de Budijé
Manifestações Culturais - datas cívicas
Sete de Janeiro - Festa dos aboclos

Amoreira

(BRAGA, 1995, p. 103)

Sede

(OSÓRIO, 1979, p.548)

25 Outubro - Criação do Município

Sede

(OSÓRIO, 1979, p.191)

Patrimônio natural

Bens não protegidos
(OSÒRIO, 1979, p.88)
de (BRAGA, 1995; 101)
(BRAGA, 1995; p. 101)

Manifestações Culturais - de cunho religioso
2 de fevereiro - Presente de Iemanjá

Ponta de Areia

Festa do Babá Egun
Nossa Senhora da Piedade

Bela Vista/Ponta
Areia
Sede

(BRAGA, 1995, p.52);

Santo Antônio dos Navegantes

Sede

(BAHIA, 2000, p.45)

São Lourenço

Sede

(BAHIA, 2000, p.45)

Itaparica

(OSÓRIO, 1979, p. 113)

de (BAHIA, 2000, p.45)
(OSÓRIO, 1979, p.376)

Personalidades
Frei Manoel Santa Maria de Itaparica (1704)

Manoel Antônio Daniel de Paula - Ojé Baxorum do Terreiro do Itaparica
Tuntum (1797-1924)
Francisco José Batista Massa (1823)
Itaparica

(BARABÔ, 2009)

Francisco Xavier de Barros Galvão (1823)

Itaparica

(OSÓRIO, 1979, p. 293)

Tenente João das Botas (1823)

Itaparica

(OSÓRIO, 1979, p. 174)

Maria Felipa de Oliveira (1823)

Itaparica

(FARIAS, 2010)

Virgílio Clímaco Damásio

Itaparica

(OSÓRIO, 1979)

Ernesto Carneiro Ribeiro (1839-1920)

Itaparica

(OSÓRIO, 1979, p. 227)

Francisco Xavier Marques (1861-1942)

Itaparica

(MARQUES, 1976)

Ubaldo Osório (1883-1974)

Itaparica

(OSÓRIO, 1979)

João Ubaldo Ribeiro (1941)

Itaparica

(OLIVIERI-GODET, 2008)

FONTE: SANTOS, 2011 (elaborado a partir de referências bibliograficas e empíricas)

(OSÒRIO, 1979, p.196)
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4.1 A IDEIA DE PATRIMÔNIO
A ideia de um patrimônio diversificado é o que à primeira vista se observa quando o
assunto é Itaparica. A natureza, os velhos edifícios e as mais diversas formas de expressão
cultural são naturalmente reconhecidos pelo seu valor, podendo se ouvir, tanto dos
professores como da população de um modo geral, várias menções que se reportam a temas e
fatos locais, às vezes pouco conhecidos, mas que parecem ter um valor inestimável para quem
deles fala.
Ora, falar de patrimônio é falar de valor, e quando se fala em valor é que se começa a
compreender esse conceito, sua construção como um processo de atribuição de valor
(FONSECA, 2005, p. 35). Com argumentos muitas vezes distintos, as visões pareciam
concordar quanto o reconhecimento do valor de alguns bens, por que deveriam ser
preservados, embora os critérios para a classificar um bem como patrimônio tivessem variado
bastante conforme o perfil do entrevistado75. Além do valor atribuído ao patrimônio, a noção
de que é um bem que deve ser preservado e compartilhado, seja pela família, por herdeiros,
gerações futuras ou mesmo a humanidade, aparece como um compromisso moral que se
assume quando se constitui, conquista, preserva, restaura, ou se mantém um patrimônio.
Bens naturais como a baía, os manguezais, as praias e todas as riquezas que possuem,
aparecem como um patrimônio oferecido ao homem, mas que ele não sabe preservar,
observando-se a mesma atenção para com os prédios históricos, as manifestações culturais
que dão conta da amplitude dos bens materiais e imateriais considerados patrimônio. Neste
sentido, é pertinente esclarecer a preservação de paisagens culturais e de centros urbanos
como patrimônio, visto que houve dificuldade nas entrevistas para separar em categorias
(natural, histórico, cultural), bens patrimoniais que só têm sentido como parte de um conjunto,
como uma ave rara e o seu habitat. A visão da cidade como um bem patrimonial por exemplo,
além de proporcionar uma perspectiva promissora para os estudos sobre patrimônio, também
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O desenvolvimento do turismo com a preservação de monumentos históricos, a sustentabilidade da atividade
pesqueira, o saneamento, entre outras questões que pareciam para os entrevistados demandar os cuidados, são, a
seu ver, bens patrimoniais dessa e de futuras gerações. A atenção maior a determinados temas pode ter relação
com o tipo de relação com o ambiente. Assim, falar mais da natureza, da igreja, da festa pode revelar um pouco
sobre o valor que lhes são atribuídos.
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evidencia as contradições entre inovação e conservação intrínsecas à problemática do
desenvolvimento.
A primeira e mais frequente acepção do termo “patrimônio” é a de que são bens que
herdamos, construímos ou conquistamos, e que devemos cuidar, preservar, defender. Entre o
que foi identificado como patrimônio estão os bens de família, de uma empresa, prédios
públicos, praças, praias, rios, florestas, a natureza de um modo geral, a identidade e a cultura.
O bem em si, que se construiu, conquistou, herdou é associado à ideia de preservação,
independentemente do direito que cada um pode ter sobre ele. É meu, nosso, de nosso grupo,
da sociedade e da humanidade são distinções que ainda parecem confusas quando se discute o
que é público e as obrigações e compromissos que por direito os cidadãos e o poder público
têm com ele. A mais antiga acepção de patrimônio, como patrimonium, bem de família que se
herda e que deve ser preservado, é frequentemente evocada, mesmo que ao lado de outras que
atribuem ao patrimônio um caráter mais público ou de uso coletivo. “Grosso modo,
patrimônio é aquilo que você herda. Aquilo que você recebe como herança, aquilo que tem
um valor, também tem isso. Uma herança a que você atribui o valor” (AB). Uma herança
pode ser pessoal, mas também pode ser dos habitantes de uma localidade. “É um patrimônio
que se passa de pai pra filho de habitante para habitante. Isso que é um patrimônio, que eu
considero um patrimônio, numa localidade” (DA). É uma herança, ou produto de uma
conquista, a qual parece estar vinculada à obrigação de preservar como uma espécie de
compromisso com o passado. “Ou herda ou conquista. São as duas palavras que me vêm à
cabeça. Ou você herda, de seus antepassados, ou você vai constituir a partir dos seus esforços
e seu trabalho. E ambos têm que ter a palavra-chave que é a preservação” (GA)
O meu patrimônio também pode ter um sentido de um bem que devo cuidar como
cuido das coisas que são minhas, mas que pertencem à coletividade. No texto abaixo, o termo
“patrimônio” aparece como meu, mas tratando de bens coletivos no contexto da discrição de
uma atividade pedagógica, na qual o exercício de reconhecer o patrimônio é realizado por
alunos do ensino médio.
Bom quando penso em patrimônio me vem à mente o que é meu. Essa é a
primeira coisa que penso; que por ser meu, devo cuidar. Estou
desenvolvendo na última unidade do terceiro ano, esse levantamento do
patrimônio histórico, a gente está até com esse material e tudo e a gente vai
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começar por Itaparica, fazendo um memorial cultural onde os alunos vão
iniciar e deixar aberto para próximas turmas irem complementando. Pra você
ter uma ideia de como eu acho importante, e pior, a comunidade não tem
consciência. Pior de tudo é a falta de consciência pra preservação de todo
esse patrimônio, tanto cultural quando natural. (CA)

O mesmo modo de entender o patrimônio e prática pedagógica é valorizado por um
outro professor, que vê a necessidade de trabalhar pelo menos uma vez com os alunos do
ensino médio o tema do patrimônio da cultura local, ao ampliar a noção de patrimônio falando
sobre a riqueza da cultura e de fatos históricos que se comemoram em Itaparica, colocando
bens imateriais, como a Festa dos Caboclos, entre os que se constituem como os grandes
ícones do patrimônio cultural de Itaparica.
Patrimônio, à primeira vista, pode se pensar em coisas materiais. Então a
escola é patrimônio, o prédio é um patrimônio. Mas é evidente que não é só
isso, a cultura é o maior patrimônio. O prédio pode ruir, o prédio pode
acabar, e aquilo que foi construído, em termos culturais, isso vai ficar como
verdadeiro patrimônio. Então tem muita coisa, a história de Itaparica, por
exemplo, é uma história riquíssima, de lutas de tudo mais, isso já foi tema
aqui de trabalho, não é constantemente, eu não vou dizer pra você que todos
os anos nós incluímos isso, mas fazemos uma escala pra que aquele grupo
que passou pelo ensino médio, de primeiro a terceiro ano, que ele pelo
menos veja, estude um pouco disso do que foi a batalha dos índios, o que foi
a sua independência travada aqui, essa luta tal, então no bojo alguma coisa.
Isso ai é que é um patrimônio, uma riqueza muito grande, que a gente ouve,
vê a festa dos caboclos, que já foi tema de mestrado também aqui para outros
estudiosos, então é pra eles saberem, para eles terem um pouco da visão
disso tudo. (JI)

“Um bem coletivo que deve ser preservado”, esta é, muitas vezes, a definição que se
dá de patrimônio, definição que, para um grupo, diz tudo sobre a memória, a identidade, a
cidade, os bens naturais.
Patrimônio é um bem da humanidade, e a memória da humanidade é o seu
patrimônio, a identidade, ela significa todo o seu patrimônio. Se eu chego
numa cidade que e vejo o patrimônio conservado, então eu digo que a
sociedade daquele lugar é uma sociedade sadia, porque ela conserva seu
patrimônio, suas praças públicas, suas áreas florestais, seus rios. (LA)

Já no texto transcrito abaixo o professor, em vez de falar sobre o que é o patrimônio,
preferiu falar de um tipo específico de bem coletivo que é o bem natural, mostrando-se
indignado com a degradação ambiental de Itaparica, por causa da indiferença dos habitantes
ao que é importante para a sobrevivência de muitos nativos, e para toda a população. O seu
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testemunho é de quem já mora há anos na comunidade, conheceu Itaparica na infância e viu a
sua transformação.
Já moro há 15 anos nesta comunidade. Quando eu falei patrimônio em
Itaparica, eu me remeto à minha infância quando eu já frequentava Itaparica, e hoje
eu me sinto assim, responsável em orientar alunos, no caso conversar com eles,
porque o que me incomoda aqui é a perda desse patrimônio natural, em primeiro
lugar, ou seja, os manguezais estão acabando, a pesca predatória com bomba é uma
coisa que aqui é muito difundida, entendeu? Então é o nativo, ele é o cidadão que
tem que perceber que ele está degradando o ambiente dele próprio, e se ele acabar
isso aqui ele não vai poder correr para outro lugar, porque lá ele não vai ser acolhido
como uma gente dada naquele lugar, ele vai ficar...vai fazer o quê? O cara que é
pescador aqui só pesca a vida toda, desde pequeno ele pesca. Mas ele pesca também
com bomba, daqui a 10 anos ele não vai ter mais o que pescar, ele vai viver do quê?
Então são essas questões, o lixo jogado de qualquer maneira. “Ah, mas o caminhão
não passa aqui, eu também pego e jogo meu lixo ali”, mas você está fazendo mal, a
você e ao ambiente que você está habitando. A questão ambiental é muito
preocupante, eu acho que tinha que haver mais palestras nos colégios, mais
campanhas, sabe, uma coisa bem maciça mesmo, e nas localidades, não só nos
colégios, seria muito bom, às vezes acontece, o aluno consciente ele é multiplicador
disso, mas tem muitos alunos aqui que estão ali ouvindo a palestra, mas que depois
saem daqui e acabou, pensam que aquilo foi só uma informaçãozinha e você guarda
lá. (JE)

A distinção do patrimônio entre o público e o privado também foi um dos aspectos que
se procurou explorar nos diálogos com os professores. A pergunta buscava o que se pensava
ser o público, revelando o sentimento e as impressões que passam um bem pertencente a uma
coletividade. O uso corrente que denuncia a multiplicidade de significados concorrentes de
público, esfera pública (HABERMAS, 2003, p. 13) é evidente nas entrevistas, onde a
contradição entre público e privado aparece na dúvida que causa a expressão (público), quase
uma referência popular para se referir ao desleixo com que um bem público é tratado: ele é de
todos e não é de ninguém. A responsabilidade, o compromisso de preservar o patrimônio
passam a ser vistos como deveres do cidadão e obrigações do Estado, porque a propriedade da
coisa, ou de valores culturais76, reconhecidos como públicos, tornam-se matéria do direito e
de política governamental. Os pontos de vista explorados nas entrevistas além de nos fornecer
76

Falando do bem tombado como patrimônio público Fonseca diz que incidem duas modalidades de
propriedade: “a propriedade da coisa, alienável, determinada pelo seu valor econômico, e a propriedade dos
valores culturais nela identificados que, por meio do tombamento, passa ser alheia ao proprietário da coisa: a
propriedade da nação, ou seja, da sociedade sob tutela do Estado”, e acrescenta mostrando como o interesse
público justifica a preservação: “[...] o âmbito de uma política de preservação do patrimônio vai muito além de
uma mera proteção de bens móveis e imóveis em sua feição material, pois, se as coisas funcionam como ação
imprescindível dessa atividade, não constituem, em princípio, a sua justificativa, que é o interesse público, nem
seu objeto último que são os valores culturais” (FONSECA, 2005, p. 40).
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um panorama do tema do patrimônio público no contexto escolar, mostram a pertinência da
associação feita pelos professores com os problemas da preservação do patrimônio dos
colégios.
O que de fato representam esses bens chamados de patrimônio se polariza tanto na
visão do público e do privado, sendo os primeiros muitas vezes identificados como aqueles
que não são do domínio pessoal, assim como é também percebido o alcance da esfera pública
quando é feita a distinção entre o patrimônio da empresa, da escola, os prédios públicos, onde
se evidencia a percepção de domínio, de poder, ao mesmo tempo em que se ressalta os
problemas de conservação e preservação sempre discutido ao se tratar desses bens e de sua
utilização pública.
Os colégios foram tomados como exemplo para se falar sobre o sentido do que é
público. As referências ao cotidiano escolar trazem a questão dos direitos e deveres do
cidadão que os professores vivenciam com seus alunos, na medida em que realizam um
serviço público, e utilizam equipamentos que também são públicos. As menções a esse
cotidiano demonstram o esforço em esclarecer o papel da escola como instituição e como um
bem público que deve ser preservado para o uso atual e de outras gerações: “Público pra mim
é aquilo que pertence a todos e que todos deveriam cuidar. A escola pública é uma escola de
todos que estão ali e de todos que ainda virão” (GE).
Houve também observações quanto à escola como um bem público ainda pouco
acessível à população.
[A escola] deve ser acessível a todos, deve partilhar com todos, mas ela ainda é um
pouco distante disso, infelizmente. Embora a escola esteja aberta, os eventos sejam
abertos, mas não ainda na intensidade que deveria ser, com uma participação maior
do povo. Agora é uma questão também cultural o povo ainda não está. (JI)

A compreensão do que é público como um bem do governo de fato se apresenta um
tanto confusa se considerarmos o limite da obrigatoriedade do poder público de proteger os
bens que estão sob sua tutela, como prevê a legislação (FONSECA, 2005, p. 39). Para alguns,
a distinção entre ser público e ser do governo parece recente: “Um conceito que eu tinha e já
aboli, é o de que o que é público era é Governo e ninguém deve mexer: „isso aqui é do
Governo‟, se é público, é do povo inteiro. O governo serve apenas para gerir e para
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administrar” (HI). A razão para essa compreensão pode ter fundamento na forma como o
professor sentia que era tratado o patrimônio público, e que o tempo e os governos têm
modificado.
A responsabilidade que o cidadão deve assumir com a preservação dos bens públicos é
sempre colocada em detrimento da posição de que o que é público não é de ninguém que
parece sinalizar o descaso com que é tratado o patrimônio. O assumir como meu, como nosso,
traduz a visão de que é um compromisso do cidadão e que deve ser compartilhado.
[O patrimônio] É de todos, meu também, entendeu? Meu. Eu sempre
compreendo que eu tenho uma participação ali, de alguma forma, naquele
patrimônio. Que eu também devo cuidar disso Às vezes a questão do público
na visão de que é público não é de ninguém, eu tento [combater].
Essa ideologia. É público não é de ninguém, não, é público é meu, é nosso, é
da comunidade, tem algum valor pra alguém, pra mim, pras pessoas. A
minha luta maior é essa e a minha angústia, porque eu sou apaixonada por
isso aqui, e eu percebo que só as pessoas que vêm de longe conseguem
enxergar o que a gente tem de belo e de bom. (CA)

Por outro lado, a falta de compromisso com as coisas públicas, de um modo geral,
pode aparecer também como um problema de difícil solução por falta de responsabilidade dos
políticos e das administrações que transformam o bem público em balcão de troca de favores
cuja contabilidade é difícil perceber.
Geralmente quando se fala público, parece que não tem muito valor. Aquela
coisa entregue ao caos, ao descaso. Por mais que a gente tente trabalhar a
visão, mudar esse conceito, vê que no segmento não existe isso. Sempre no
atendimento ao público existe um certo descaso, porque existem interesses
pessoais voltados por trás. Ou seja, políticos, ou seja, administrativos, seja
pessoal, de relacionamento, então as pessoas não veem o público como um
comprometimento digamos assim. Não vê o público como compromisso.
Porque é uma troca, público não é, porque está saindo diretamente do seu
bolso, tudo sai do seu bolso. O público está ali, você paga impostos, nós
pagamos impostos. (GA)

A partir do que foi exposto percebe-se descortinar-se um cenário de dúvidas que
podem influenciar nas formas como tem sido cuidado o patrimônio público municipal de
Itaparica. Fica a impressão de que os professores, ao aprofundar a reflexão sobre o patrimônio
público nos colégios, discutindo as suas especificidades e as formas de preservação, poderiam
esclarecer muitos dos problemas econômicos, sociais e ambientais do município, desde que
sejam conhecidas a natureza das questões e as suas implicações legais. De todo o modo, o
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reconhecimento do patrimônio público municipal visto como um recurso estratégico para o
desenvolvimento local é um trabalho que se esboça nas ações de alguns professores e que
poderia gerar resultados interessantes se houvesse apoio institucional.
4.2 A ICONOGRAFIA
A primeira visão gráfica que se apresenta com a denominação Taparica são os mapas
usados nas grandes navegações, onde a Ilha representa, para quem os produziu, um
patrimônio, um novo lugar no mundo, uma terra a ser conquistada. Desde os mapas mais
antigos, até os dias de hoje, poderiam ser imaginadas várias coisas como recursos naturais,
atividades diversas, moradias etc. evocariam o patrimônio de Itaparica. Diz Funari que “o
patrimônio individual depende de nós, que decidimos o que nos interessa”. Quanto ao
patrimônio coletivo, este é “sempre algo mais distante, pois é definido e determinado por
outras pessoas” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 9). Acrescenta que se pedíssemos a pessoas
próximas, para listar o patrimônio de seu condomínio ou bairro, provavelmente chegaríamos a
listas díspares. No caso de Itaparica, pelo que foi ouvido dos professores, poderia se pensar
que existe um patrimônio consagrado, convivendo com esta lista díspare de que fala Funari.

As referências sobre Itaparica são frequentes em mapas dos séculos XVI e XVII
(Mapa 3) que localizam a maior ilha existente na baía de Todos os Santos em frente a
Salvador, numa época que esta cidade era um importante porto na rota de navegação no Novo
Mundo. A partir desse período imagens de Itaparica são concebidas e reproduzidas de modo
que se pode compor um mosaico com representações que contemplam desde a Itaparica
indígena até chegarmos à Itaparica multicultural de hoje. Alguns mapas da baía de Todos os
Santos, ilustrados com imagens da Ilha, mostram uma visão mais contemporânea desta marca
multicultural, imagens que se repetem na pintura de murais no fundo da Igreja de Bom
Despacho, na Praça do Mercado Municipal de Itaparica e na biblioteca do Colégio João
Ubaldo. A dimensão simbólica que assumem algumas imagens a exemplo dessas, e o
conteúdo simbólico que encarnam figuras como a do Caboclo da Festa de Sete de Janeiro, têm
para cada uma das pessoas que a admira um significado particular, ainda que a imagem como
representação de um patrimônio seja compartilhada.
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Mapa 3 – “Taparica” na Imagem Nova e Precisa do Brasil Inteiro. Johann Blaev I.F. 1680. (detalhe)
Fonte: Disponível em <www.wdl.org.pt>. Acesso em 10 nov. 2009

As conversas sobre o patrimônio de Itaparica com os professores se desenvolveram a
partir de uma primeira pergunta onde se pedia inicialmente que cada um dissesse o que para
ele era patrimônio em Itaparica, para depois ver como se distinguia o patrimônio natural, do
cultural e o histórico. O objetivo era estimular o entrevistado a refletir mais sobre o local e
assim chegar a uma percepção mais próxima possível de como entendia os temas.
Em uma abordagem sobre o que constituía o patrimônio de Itaparica, a primeira referência
eram as obras de pedra e cal como o Forte, as igrejas, edifícios, sobrados e a Fonte da Bica77,
depois se falava das expressões da cultura de um modo geral, presentes nas festas cívicas, na
herança africana, na religiosidade, nos prédios antigos, vindo em seguida as referências aos
logradouros e prédios públicos, como as praças, ruas, escolas, a prefeitura, postos de saúde, e
por fim às reservas e sítios naturais. De uma forma geral a impressão era de que se tratava de
um patrimônio cujo reconhecimento da importância histórica e da riqueza da natureza e da
cultura do povo parecia se destacar.
Patrimônio público em Itaparica, a história de Itaparica é um patrimônio
público e que precisa ser resgatada e preservada, inclusive levar isso para
77

A água da Fonte da Bica é captada e protegida por galerias de onde é conduzida para chafarizes no interior do
Parque da Fonte da Bica.
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dentro das escolas, certo? Levar isso para dentro das escolas, para Itaparica
ter orgulho e conhecer a sua história. Muitos não conhecem, acho que
deveria ser tratado, talvez até dentro de uma disciplina, que fosse história,
em algum momento levado para a sala de aula. (JE)
Itaparica tem muito Patrimônio Público. Apesar dos nossos patrimônios
públicos terem ficado há muito tempo assim à revelia. Porque nós temos as
nossas igrejas, nós temos nosso forte, temos a nossa Fonte da Bica. São
patrimônios do nosso município. (DA)
Patrimônio público, a história, como eu estava falando a cultura, de Itaparica
é um patrimônio público, é o que mais pode se dizer, que não tem como se
negar, não tem como político tirar, não tem como haver uma privatização
disso. Então é uma coisa que o povo ainda tem uma identidade muito grande
com essa história. (JI)

Além da história representada nas construções antigas e das tradições culturais,
observa-se que os logradouros públicos como as ruas, praças e prédios da administração
municipal são citados também como patrimônio, ao lado de construções de um período mais
recente, como as do complexo da Marina de Itaparica, que alguns consideram ser um bem
relativamente conservado, provavelmente em vista do atendimento a um público como os
turistas e comerciantes, não sendo visto como um patrimônio de interesse.
As ruas, as praças e a própria praia são patrimônio público. Também os
equipamentos da própria prefeitura instalados aqui na sede ou em qualquer
outro lugar, assim como, posto médico, secretarias, as escolas, o posto
policial. (BA)
O Forte São Lourenço, a Biblioteca Juracy Magalhães, a Fonte da Bica, a
Marina, as Igrejas. (GE)
Quase nada, digamos. A gente vê o forte, praticamente, porque é ali, está ali,
a gente vê um certo estado de conservação, mas você não vê uma coisa pra
ilustrar, pra se melhorar isso, já a Marina, sim, porque ali tem interesses
outros. (GE)

Uma imagem do que se constitui o patrimônio material de Itaparica está apresentada
nos dois mapas baixo, que localizam os bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Mapa 4), e os que foram inventariados por um importante trabalho
realizado no município, em 1982, pelo Instituto Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia com
a Secretaria de Indústria e Comércio (Mapa 5), e que dão uma visão espacial da sua
distribuição. A maioria dos bens localizados nos mapas consta nas fotos apresentadas no
Apêndice C, junto à outras imagens do patrimônio material e imaterial que ilustram o que foi
citado pelos professores nas entrevistas.
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Mapa 4 – Localização dos bens tombados no município de Itaparica
Fonte: Elaborado a partir da base cartográfica CONDER, 1 : 10.000, 1976 e dados do IPHAN (BRASIL, 2009 ).
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Mapa 5 – Localização do acervo cultural no município de Itaparica.
Fonte: Elaborado a partir da base cartográfica da CONDER, 1 : 10.000, 1976 e do inventário realizado pela
Scretaria de Indústria e Comércio e o IPAC (BAHIA, 1982).
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A Ilha como um patrimônio é valorizada em diversos aspectos que envolvem a relação
e os sentimentos de nativos e antigos moradores com o lugar, mas também pelo que oferece
de atrativos e pela gastronomia que podem ser desfrutados a partir da riqueza do estuário da
baía de Todos os Santos, com suas praias, manguezais, considerados um patrimônio natural
de grande valor78, destinado ao lazer e ao turismo. Algumas opiniões tendem a considerar
Itaparica como conjunto de atributos que se funde em um só patrimônio pelo que representa
em sua vida, um lugar com o qual se tem identificação; logo, para cuidar e para viver.
Tudo. Ai meu Deus, tudo. Tudo quer dizer, sabe, eu olho pra Itaparica é
como se eu olhasse pra uma coisa, meu Deus, eu quero morrer aqui, eu quero
ser enterrada aqui, eu quero, eu sou apaixonada por Itaparica, então o que eu
posso, ontem ainda o meu filho jogou um saco de picolé no chão, a rua tá
imunda, mas não importa, eu, “epa, pegue”, “a rua tá suja”. (MR)
O mar (risos). O mar é natural, mas eu estou indo por aí, o mar, as praias. Aí
vêm os prédios. Os prédios públicos, a estrutura física desses prédios. Aí
vêm os caboclos, a festa dos caboclos. (LG)

As ideias que primeiro apareceram entre os professores quando perguntados sobre o
patrimônio de Itaparica foram organizadas na tabela abaixo (5), onde se contou a frequência
em que por eles eram citados. As manifestações culturais estão representadas pela festa do
Caboclo, as heranças africanas e a cultura referida em termos gerais.
Tabela 4
Tipos de patrimônio segundo sua frequência nas entrevistas I
Patrimônio
Prédios históricos (forte, igrejas, Fonte da Bica)

Frequência %
41
15

Outras manifestações culturais

8

22

Logradouros e prédios públicos

7

19

Reservas e sítios naturais

5

14

Tudo

2

5

Total

37

100

Fonte: Elaborada a partir das entrevistas com professores.

Buscando compreender um pouco mais esse universo simbólico tentou-se discriminar
o que seria o patrimônio natural, cultural e histórico de Itaparica. Até por algumas das
respostas registradas anteriormente, se vê que esta distinção nem sempre é clara, além do fato
de se considerar o patrimônio de Itaparica em conjunto como acontece ao se falar do Centro
78

A baía de Todos os Santos foi transformada em Área de Proteção Ambiental como o Decreto 7.595, de 5 de
junho de 1999.
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Histórico Urbano ou de Paisagem Cultural79. Na tabela abaixo (6), utilizando as mesmas
categorias que serviram para classificar a frequência com que eram citados os tipos de
patrimônio de um modo geral existentes em Itaparica, observa-se que a ênfase em
determinadas categorias difere um pouco da ordem em que foram citadas anteriormente,
assim como nota-se também a dificuldade para distinguir os bens patrimoniais de valor
natural, histórico e cultural, talvez pelas razões já expostas anteriormente – a ideia de
conjunto patrimonial, principalmente entre o cultural e histórico. Como a intenção do quadro
era evidenciar os símbolos patrimoniais, a distinção em categorias mostra apenas pontos de
vista dos entrevistados, não se constituindo assim em obstáculo à análise. Quando associado
ao patrimônio um adjetivo – natural, cultural e histórico – verificou-se que as manifestações
culturais e as reservas e sítios naturais foram categorias mais citadas que as que se referiam
aos prédios históricos e logradouros e prédio públicos.
Tabela 5
Tipos de patrimônio segundo sua frequência nas entrevista II
(cultural, natural e histórico)
Patrimônio

Cultural Natural Histórico Total
nº %

Manifestações culturais

34

81

1

Prédios históricos (forte, igrejas, edifícios, Fonte da Bica)

5

12

2

5

TOTAL

1

2 23

Reservas e sítios naturais
Logradouros e prédios públicos

nº %

2

nº

4 13
88
8 12
0

%

nº %

52 48

52

0 24

26

48 19

20

0

2

2

42 100 26 100 25 100 93 100

Fonte: Elaborado a partir de informações das entrevistas com professores.

Entre as manifestações culturais ganham destaque as referências à Festa dos Caboclos,
aos candomblés, e, mais especificamente, ao culto dos Eguns, além de outras expressões da
cultura afro-brasileira, como o samba de roda, a capoeira, a festa de Iemanjá. Caracterizada
pelo seu multiculturalismo, essas manifestações muitas vezes misturam elementos de diversas
culturas de origens indígena, africana e europeia, encarnadas nas figuras dos caboclos, no
candomblé e no catolicismo, como ocorre na Festa do Sete de Janeiro, onde símbolos de
diversos matizes podem ser observados.
79

O conceito “Paisagem Cultural Brasileira” é fundamentado na Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988: o patrimônio cultural formado por bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto” no qual estão incluídos os conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (Portaria nº 127 do IPHAN de 30 de abril de 2009).
Disponível em: <www.iphan.gov.br>. Acesso em 20 out. 2009.
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A questão dos caboclos está muito ligada à questão cultural. Que é uma
coisa que até hoje, ano após ano, o povo está sempre junto, o povo está
sempre apoiando, nem que seja uma coisa ali lúdica, mas tem uma
representação, tem todo um significado e o povo é muito integrado a isso aí.
(JI)
Cultural tem todas as representações. Que envolve não só os costumes do
lugar, dos nossos antepassados, e também atuais. Aí vem desde a questão da
religiosidade, a comida, aquela coisa típica local, as danças, as músicas.
(GA)
Ai é uma coisa que eu amo de paixão aqui são aquelas coisas dos caboclos.
Os caboclos de Itaparica eu acho que retratam muito a história de vida daqui,
que, inclusive, os nativos daqui não se reconhecem descendentes dos
Tupinambás. Eu acho que isso deveria ter mais ajuda dos poderes públicos.
(BA)

O Sete de Janeiro, com a Festa do Caboclo, é o evento cívico mais importante da
cidade e, ao que parece, o símbolo mais recorrente do patrimônio de Itaparica. Faz referência
a uma idade mítica onde se encontram vários personagens além do caboclo, enriquecidos pela
história oral, como é o caso de Maria Felipa de Oliveira, heroína negra da Independência 80,
entre muitos dos que dão vida aos romances de Xavier Marques, como O Sargento Pedro
(1976), e Viva o povo brasileiro de João Ubaldo (1984). Neste sentido vale registrar o que
assinala Fonseca (2005) sobre o patrimônio como construção de valores culturais que nascem
da influência do trabalho de intelectuais, detentores de saberes (arte, história, arquitetura,
arqueologia etc.) que conferem a sua legitimidade e reconhecimento públicos. Segundo a
escritora, “A legitimidade da construção de um patrimônio assume, para seus mentores, não
apenas o seu valor como símbolo da nacionalidade, formulados por quelas disciplinas” e
explica:
A produção de um universo simbólico é, nesse caso, o objeto de ação
política, daí a importância que exercem os intelectuais na formação dos
patrimônios culturais. Nesse sentido são dois os desafios com os quais se
defrontam: o primeiro é o de, através da seleção de bens “móveis e imóveis”
(conforme o preceito legal vigente na maioria dos países), construir uma
representação da nação que, levando em conta a pluralidade cultural,
funcione como fonte propiciadora de um sentimento comum de
pertencimento, como reforço de uma identidade nacional; o segundo é o
80

Maria Felipa de Oliveira: heroína da independência da Bahia é um livro de Eny Kleyde Vasconcelos Farias
que resgata a história da Itaparicana Maria Felipa de Oliveira para o panteão dos heróis do 2 de Julho da
Independência da Bahia (2010).
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fazer com que seja aceito como consensual, não arbitrário, o que é resultado
de uma seleção – de determinados bens – e de uma convenção – a atribuição,
a esses bens, de determinados valores. Ou seja, de, ao mesmo tempo, buscar
o consenso e incorporar a diversidade” (FONSECA, 2005, p. 22).

Quanto às tradições da cultura afro-brasileira, estas aparecem também no ambiente do
colégio se observando-se aí a necessidade de mais atenção aos processos e conteúdos
pedagógicos, à luz da ênfase dada ao assunto pelos professores:
Os babás81 têm muitos alunos, hoje nem tanto, mas já tivemos muitos, a
grande maioria de alunos lá de baba. Funcionários e pertencentes. Porque é o
único lugar que tem esse culto. Muito importante, deveria ser muito mais
bem apoiado, divulgado, trabalhado, porque as pessoas veem muito a
questão do candomblé, a questão do baba uma coisa muito distorcida dita
pela igreja, aquela questão de que aquilo é o diabo, e não é bem assim que as
coisas funcionam. É uma visão equivocada. Porque as oferendas elas são
feitas pra exu. Porque é exu primeiro, e não a Deus. Então existe uma visão
meio equivocada disso aí. (GA)
A questão dos cultos aos Eguns, dos babás, que é uma coisa bem
controversa, mas que é, me parece que agora, o único registro dessa religião
de matriz africana no país. Havia um do Rio de Janeiro, agora não funciona
mais e nós temos em Itaparica do ponto de vista cultural. (AB)

O samba de roda, a capoeira, a música, a dança e a comida, ao lado de festas cívicas e
religiosas, entre outras expressões da cultura de Itaparica em geral, são as manifestações
culturais o tema mais recorrente nas entrevistas. Como patrimônio natural, classificados na
categoria de reservas e sítios naturais, estão as praias, os manguezais, a baía de Todos os
Santos, a Reserva de Venceslau Monteiro, em Porto Santo, a Ilha do Medo, vistos por boa
parte dos entrevistados como locais não só de lazer, mas também como espaços de trabalho e
educativos onde já se realizaram aulas e excursões. Dada a importância do turismo na
economia local, os espaços de uso público como as praias e as fontes naturais de água doce,
os manguezais e a própria baía de Todos os Santos, que se constituem reservas de recursos
naturais, são importantes para população, havendo por parte de alguns professores a
preocupação quanto uso sustentável desses recursos. A pesca e o turismo, atividades que
ocupam boa parte da população, têm tão estreitas relações com os problemas de gestão
ambiental que parecem solicitar respostas dos entrevistados. O natural se apresenta como um
patrimônio coletivo, do qual a sua gestão depende a sobrevivência de várias atividades no
81

Trata-se do culto aos Eguns praticado em Itaparica e descrito por diversos autores (BRAGA, 1995; SANTOS,
2008; BARABÔ, 2009)
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município; o reconhecimento de seu valor como um aspecto da sua identidade e também
como um recurso da economia local.
Pra mim o mar, a praia, as praias de Itaparica, pra mim (...) a Fonte da Bica, a água é
a Fonte da Bica. Precisa ser melhor explorada, melhor cuidada também, acho que a
riqueza inestimável. (CA)
O mar, a natureza de forma geral, o nosso mangue. De onde você tira o sustento da
terra, das pessoas. (GA)
A baía de Todos os Santos é um patrimônio natural, os manguezais, a fonte da bica
patrimônio natural. (LI)
Sim, as praias como um todo, porque só as do centro que são mais preservadas, são
limpas, a questão do tratamento de esgoto em Itaparica... Porque ainda despejam nas
praias, a gente sabe disso. (JE)

O tema do meio ambiente, que é parte do conteúdo do currículo do ensino médio,
confere um espaço à questão do patrimônio natural que justifica a atenção dada pelos
professores. Já os prédios históricos, que no primeiro momento da entrevista pareciam
representar bem o patrimônio de Itaparica, quando observada a frequência com que se
referiam a eles os professores, apesar de reconhecidos também como símbolos do patrimônio
local, não depois tão lembrados como quanto as manifestações culturais e os reservas e sítios
naturais.
Quando se fala do patrimônio histórico de Itaparica a imagem recorrente é da idade
mítica (LE GOFF, 1982, p.119) da Independência que tanto Xavier Marques como Ubaldo
Osório trabalharam para preservá-la. Os discursos proferidos nas Igrejas da Piedade, de São
Lourenço e nos mais diversos locais, por ocasião das festividades do Sete de Janeiro, exaltam
o heroísmo do povo Itaparicano e são repetidos há mais de 180 anos, têm contribuído para a
continuidade da tradição. É uma história conhecida dos professores tanto pelo conhecimento
que muitos deles tinham da obra de Ubaldo Osório, da história oral, como pela participação
nos festejos. Estes lembram os diversos sítios da luta, e assim revitalizam vários monumentos
históricos como o Forte e a Igreja de São Lourenço, a Fonte da Bica sempre lembrados
quando o assunto é o patrimônio histórico de Itaparica.
Olhe bem. A história de Itaparica ficou muito pra trás. Eu sabia alguma coisa
contada por Ubaldo Osório. É, superficialmente contava alguma coisa.
Agora de um certo tempo pra cá, quando houve essa lei as pessoas, os
políticos, no caso os prefeitos, viram que o ensino do município que deveria
dar mais atenção a esse lado. (DA)
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O patrimônio da história de Itaparica é o Conto da Libertação de Itaparica do
jugo português. São aqueles contos das batalhas, daquela mulher [Maria
Felipa]? que lutou junto com os soldados? Agora me esqueci o nome dela é
pra ser contado aqui, que isso muita gente conhecia, das batalhas que houve
ali na Praia das Baleias, em Amoreira, e em Ponta de Areia. Isso é
importantíssimo. (DA)
Então nessa festa ai, por causa da simbologia dela, ela, nessa festa há uma
dramatização [ dos caboclos], e eles contam a história da luta deles, dos
índios, dos nativos, contra a dominação dos portugueses, dos holandeses,
então eles contam, fazem uma encenação, entendeu? E eles quase não têm
apoio. (JE)
[o patrimônio histórico] Ah, o Forte de São Lourenço, a Fonte da Bica, a
própria história de Caramuru com... Como é o nome dela? Catarina
Paraguaçu, Maria Felipa, entre outras histórias que tem por aí. (BA)

A visão de que a História não é só o passado, mas também a consciência de que se está
construindo, a noção de seu processo, é o que sublinha este depoimento:
O patrimônio histórico, vem de todo esse processo. A meu ver envolve a
história, o babá já é um patrimônio histórico. Nossa guerreira, como é o
nome dela? Maria Felipa é [fruto de] um processo histórico, que se perde
com o tempo, porque não tem registros. A gente tem muito pouca coisa que
registra a história de Itaparica. As coisas precisam ser mais bem elaboradas,
mais bem estruturadas, registradas, como um marco mesmo daquele
momento. A questão política administrativa vai tornar isso história. A
história é hoje, não é só passado, é hoje, e a gente constrói o futuro. Então
pra mim tudo isso envolve o processo histórico. Você quando chega hoje no
Forte vai ouvir a história do Forte, dos anos passados até a data de hoje. E
quem chegar mais adiante vai ser assim. Eles vão se adaptando conforme a
necessidade. (GA)

A ideia da construção do patrimônio por nós mesmos, e a dinâmica política que
envolve essa constante reconstrução da história, isso é, pois, ressaltado. Se o Forte permanece,
ou não, se Maria Felipa e os caboclos continuarão tão prestigiados no cortejo isso depende da
“questão política e administrativa que vai tornar isto história”. E o futuro? “Quem chegar mais
adiante vai ser assim. Eles vão se adaptando conforme a necessidade”. O que os professores
nos passam é uma visão do patrimônio hoje, e como o tempo, a cultura e a história poderão o
engrandecer, dependerá do que se faça aqui.
4.3 PATRIMÔNIO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Muitas foram as ideias, projetos e planos que, em diferentes épocas, tiveram
relevância na história de Itaparica. As experiências marcam, e as ideias que hoje são
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discutidas entre os cidadãos itaparicanos trazem também traços dessa história quando o
desenvolvimento local é o assunto entre professores e alunos, principalmente com aqueles que
estão na última série do ensino médio e já visualizam um outro tipo de participação na
comunidade, seja se incorporando efetivamente no mundo do trabalho, ou ingressando em um
curso superior, situações que exige-lhes uma visão prospectiva do futuro. Ao pensar a sua
vida, tanto o estudante do curso médio, como todo cidadão de Itaparica, irão refletir sobre o
futuro da cidade pela frente. Assim, mais uma vez a história, contando todas as alternativas
pensadas e experimentadas, torna-se referência nas conversas, mesmo que de forma implícita,
quando se reveem as recentes investidas na atividade turística, que, no passado recente,
fortaleceram alguns setores da economia, mas também contribuíram para a degradação das
condições de vida da população e do meio ambiente.

Referenciado em diversos planos como um vetor do desenvolvimento local, o turismo
aparece para a maioria dos professores como dependente da iniciativa dos poderes públicos.
Por causa disso há observações sobre os impactos do que na maioria das vezes têm-se tornado
entrave para que o desenvolvimento do próprio turismo. O cuidado com o patrimônio, que
aparece como fator fundamental para desenvolver essa atividade, a mais citada como
promissora para o desenvolvimento local, não parece, aos olhos dos professores, estar sendo
conduzida de forma sustentável.

A história do planejamento de Itaparica poderia até remontar ao projeto políticopedagógico dos jesuítas que ao fundar a primeira freguesia da Ilha, muito auxiliou a
colonização catequizando os índios (PARAÍSO, 2004). Não era um projeto de interesse local,
mas que fora experimentado estabelecendo-se ali o poder em proveito dos interesses da coroa
portuguesa e do comércio mundial. Nem mesmo após a as lutas pela Independência, que
contou com expressiva participação popular, foi possível por fim às desigualdades nem
conciliar os interesses daqueles que exploravam economicamente o lugar. A história das
comemorações do Dois de Julho em Salvador, conforme Hendrik Kraay (2000, p. 49-87),
mostra como eram evidentes, ao longo do século XIX, os conflitos, que se revelavam nos
desfiles entre as elites e as classes populares, expondo desigualdades sociais que perduraram
depois de vencida a luta pela Independência na Bahia.
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Além de a Ilha estar em uma localização militarmente estratégica que contribuiu para
edificação do Forte como forma de controle do comércio de açúcar, do pau-brasil e
especiarias extraídos da costa brasileira, no período colonial, Itaparica foi também o sítio
pioneiro no Brasil da indústria do óleo de baleia que ali permaneceu ativa até o final do século
XIX (CASTTELUCCI JUNIOR, 2005). Já no império, com o surto do beribéri em Salvador,
Itaparica se transforma em uma especie de estância de cura, graças às propagada propriedades
medicinais de suas águas, o que veio contribuir para que em 10 de dezembro de 1937 a cidade
se tornasse Estância Hidromineral, conforme Decreto 10.440 desta data, marcando uma
grande transformação nas características do antigo povoamento.

É desta época o primeiro documento conhecido como Plano de Urbanismo da Cidade
de Itaparica, elaborado por Paulo Peltier de Queiroz (1939). Esse plano, que parecia atender a
um ideal de cidade com características de balneário, pautava-se nas ideias de urbanistas como
o americano Daniel Buraham, citado por Antonio Alberto de Souza Abrantes, encarregado
oficialmente pelo governo do Estado para estudar o Plano elaborado por Peltier de Queiroz:
Eu creio no futuro e no trabalho e lembro que os projetos nobres são como
diagramas lógicos: nunca morrem, continuando a viver através dos tempos
ajustando-se sempre às intensidades criadoras do progresso.
O plano previsto para Itaparica está dentro desses princípios sãos, onde a
alegria do viver se espraia pela racional divisão da área a urbanizar, pelos
parques, jardins, playgrounds, praias de banho, finalmente pela perfeita
harmonia entre os elementos que concorrem para um perfeito padrão de
aglomeração humana que residir em Itaparica. (QUEIROZ, 1939, p. 7).

Este plano sofreu duras críticas na época, capitaneadas por Ubaldo Osório, que, vendo
ser destruídas marcas de um passado histórico, lutou por todos os meios para preservar muito
dos testemunhos da história de Itaparica (OSÓRIO, 1979, p. 453). Os resultados do Plano
Peltier podem ser observados principalmente na chamada “Banda da Praia”, onde as
espaçosas casas de veraneio com as suas ruas largas e o Grande Hotel de Itaparica, que hoje
se encontra fechado, dominam a paisagem. No período que se inicia com a criação da
Estância Hidromineral até aproximadamente os anos 1960, Itaparica aparece como um lugar
de futuro, impulsionado pela presença de famílias ricas de Salvador que ali construíram casas
de veraneio, como se lê em alguns escritos da época que falam bem da cidade e veem nas suas
belezas naturais, nas recentes descobertas do petróleo, na indústria de tecidos que se instalara,
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na comercialização da água mineral, fatores que por certo contribuiriam para o seu
desenvolvimento (ALVES, 1957; CARVALHO, 1958).

Não é o que parece ter ocorrido posteriormente com o fechamento da indústria, da
comercialização da água mineral, do Grande Hotel e com a frustração sobre futuras
descobertas do petróleo. Um novo surto desenvolvimentista experimenta a Ilha na década de
1970, com a criação do Sistema Ferryboat, que mais uma vez deverão frustrar-se as
expectativas da população residente, quando, após viver um período de crescimento
econômico e populacional, entre as décadas de 1970 e 1980, voltou a experimentar períodos
de estagnação decorrente do baixo desempenho da atividade turística, da especulação
imobiliária, o que veio contribuir para elaboração de estudos, projetos e planos
(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
SALVADOR, 1994; BAHIA, 2000; ITAPARICA, 2003-2005). Os planos elaborados a partir
desta época parecem ter resultados pouco expressivos, porque pouco se avançou na solução
dos problemas que Itaparica enfrentava.

A vivência do professor experimentando as consequências de todos esses planos e a
convivência com os problemas da cidade, inclusive através de seus alunos apontam para o que
deveria ser desenvolvimento no município. Como parte da Região Metropolitana de Salvador,
Itaparica compartilha com a capital problemas urbanos que nascem de sua integração com os
centros dinâmicos da economia, como são as regiões metropolitanas. Antes um local de difícil
acesso, depois da década de 1970, com a implantação do ferryboat, Itaparica se torna um
importante entroncamento marítimo-rodoviário que integra a cidade de Salvador a outras
regiões do Estado, passando a dividir com ela também os problemas da região enfrentados
não só por Salvador mas por diversas regiões do Brasil, como observa Inaiá Carvalho:

Como se sabe, a urbanização e o desenvolvimento brasileiros vêm se
mostrando, historicamente, incapazes de assegurar melhores condições de
trabalho e de subsistência para o conjunto da população urbana. Ainda que
os referidos processos tenham sido associados a uma expansão e
diversificação da estrutura produtiva e ocupacional das cidades (com a
criação de novos empregos em setores como a industria de transformação,
transporte, energia, construção civil, administração pública, finanças,
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serviços auxiliares à produção e de consumo coletivo) a relação contratual
assalariada não chegou a se realizar. (CARVALHO, 2008, p.110).

A diversificação da estrutura produtiva e ocupacional das cidades que fazem parte da
Região Metropolitana de Salvador, em sucessivos impulsos dos processos que se
desenvolveram a partir da implantação da Petrobras em 1950, o Polo Petroquímico na década
de 1970, e mais recentemente, com a montadora de automóveis da Ford no município de
Camaçari, contribuíram para uma mudança estrutural na RMS e do perfil dos municípios que
compõem a Região. Para se ter uma ideia, basta analisar a evolução demográfica do
município no período. Itaparica que em 1940 possuía 4.954 habitantes em 1950 passou a ter
6.989 (CARVALHO, 1958, p. 21), e hoje conta no atual território de 35 km2, com 20.760, o
que significa a densidade de 593 habitantes por quilômetro quadrado. Os períodos de
crescimento econômico (1970-1980), seguido de desaquecimento e alteração nos destinos
turísticos preferidos na Bahia, contribuíram para a crescente degradação do aparelho urbano
incapaz de responder às crescentes necessidades da população.

Esses problemas oram bastante realçados pelos professores durante as entrevistas,
quando se falava da precariedade do saneamento básico e dos transportes, além da
inexistência de estrutura para a realização dos serviços de educação, saúde e a segurança. A
falta de compromisso das autoridades governamentais com o patrimônio do município e de
decisão política para atender a essas necessidades também estão entre os problemas citados,
reconhecendo-se o pouco aproveitamento das potencialidades do município por falta de uma
administração competente do patrimônio local. Alguns reconhecem que Itaparica funcionou
muito tempo como um quintal de Salvador e que precisava se assumir, não ficar à mercê da
sazonalidade da atividade turística, mas buscar alternativas para a dinamização do turismo,
que por sua vez impulsiona o comércio e o setor de serviços, os quais apoiam essa atividade
central.

A perspectiva do desenvolvimento compreende necessariamente boa educação, os
bons serviços de saúde, saneamento, transporte e segurança. Os professores consideram a
educação fator prioritário na promoção do desenvolvimento, “Em primeiro lugar, um
município desenvolvido é um município que prima pela educação. Porque é a base de tudo”
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(JE). Todos os outros itens que compõem indicadores clássicos de desenvolvimento são
apontados como problemas que Itaparica e os demais municípios da Região Metropolitana de
Salvador enfrentam. A falta moradia, o desemprego, a violência, o analfabetismo, a evasão
escolar são questões que levam os professores a perceber as condições muito difíceis em que
vive a população local, e resumirem na expressão “bem-estar da população” a sua condição de
desenvolvida. O incremento de atividades que exploram o potencial turístico e ecológico do
município aparecem como vetores mais importantes da economia de Itaparica e que
certamente poderão contribuir para o seu desenvolvimento, muito embora todas as atividades
que se sugerem devam contemplar prioritariamente a necessidade de melhoria das condições
de vida da população. Potencial – acredita-se que o município tem para se desenvolver.

Aí é muito relativo para o meu município, porque para mim o
desenvolvimento tinha que partir do bem-estar da população. Isso, eu
costumo dizer o seguinte, que Itaparica é um município que tem um
potencial turístico e ecológico muito grande. O desenvolvimento não
significa apenas indústrias, fábricas, mas eu acho que a gente poderia
desenvolver o turismo, desenvolver na parte ecológica e esse seria o forte,
então desenvolver o bem-estar da comunidade. (HI)

Os problemas cotidianos ficam mais evidentes quando se fala da qualidade de vida da
população como indicador do desenvolvimento. O que se pensa é que “Povo desenvolvido é o
povo que vai ser atendido por essas necessidades” (GA), e também mais do que isto é “ter
consciência, o povo desenvolvido é um povo de consciência. Não só de seus direitos, mas [de]
consciência também das ações deles. Porque todo mundo tem seu direito, mas ninguém quer
saber. Não é?” (GA). E para que se opere uma transformação de fato na sociedade, para se
chegar à condição de povo desenvolvido, os professores ressaltam a importância do papel da
educação, que entendem no sentido literal da palavra, ou seja, uma educação integral que
contemple todos os ramos do conhecimento, inclusive dos conteúdos relacionados com a
cultura e que contribua para a formação do espírito de cidadania.
Eu vou voltar para essa questão da educação, eu não consigo ver povo
desenvolvido sem povo educado, sabe? Educado que eu digo é no sentido
literal da palavra mesmo, tendo conhecimento, seus direitos, os seus deveres,
tendo cultura, porque a partir disso é que ele sabe preservar seu patrimônio,
ele sabe reivindicar seus direitos, ele sabe cumprir seus deveres, porque ele
tem a visão das coisas. Essa visão só a educação dá. (JE)
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Embora a educação seja um fator fundamental para qualificar um município ou um
povo como desenvolvido, os professores têm conhecimento das limitações econômicas de
Itaparica no que diz respeito a seus principais problemas, que são o emprego precário e o
desemprego. Os projetos políticos-pedagógicos, ao descrever a comunidade escolar, já
mostram um pouco do perfil social dos colégios públicos, revelando as dificuldades das
famílias às quais pertencem seus alunos: “Muitos trabalham ajudando seus pais na pesca,
cobrando transportes coletivos, principalmente na alta estação, onde conseguem aumentar a
renda familiar com a chegada dos turistas e veranistas” (COLÉGIO ESTADUAL JOÃO
UBALDO RIBEIRO, 2009). Sendo uma atividade sazonal e havendo Itaparica perdido a
capacidade de competir com outros destinos turísticos do Estado, a economia local tem-se
ressentido, o que torna o desemprego um dos mais graves problemas do município. Ainda de
acordo com o projeto político-pedagógico do CEJUR, a maioria das famílias de seus alunos, é
beneficiada com programas do governo (Bolsa Família), um indicador das condições
econômicas das famílias que têm filhos no Colégio.
Segundo Inaiá Carvalho “as atividades agropecuárias perderam a importância na
Região Metropolitana de Salvador, enquanto o emprego urbano avançou a sua participação”
(CARVALHO, 2008, p. 114). No caso de Itaparica, que em 1970 contava com uma população
de 8.391 habitantes chega em 2010 com 20.760, não só aumentou a participação dos
empregos urbanos como cresceu o número de desocupados e o de empregos precários, como
acusam os números divulgados pelo Sistema Público de Emprego e Renda do Ministério do
Trabalho82. Uma ideia sobre emprego em Itaparica pode ser oferecida por dados do próprio
Sistema, que registram em dezembro de 2009 a existência de apenas 1.607 empregos formais
com uma remuneração média de R$ 768,39. E pelo perfil das categorias de atividade que mais
ocupavam emprego formal estão a administração pública, os serviços, o comércio e a
construção civil. Embora os dados do Ministério do Trabalho não contemplem as ocupações
informais na qual estão incluídas atividades tradicionais como a pesca, a mariscagem que
junto com outras atividades informais, como os ambulantes ocupam a maioria população, eles
pelo menos apresentam números que indicam os empregos mais estáveis no município.
82

MTE - Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda - Dados por Município. Disponível em:
http://perfildomunicipio.caged.gov.br/. Acesso em 8 mar. 2011
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Tabela 6
Número de Empregos formais em 31 de dezembro de 2009
Município: Itaparica (BA)
Atividade

Maculino

Feminino

Total

Total das Atividades

847

760

1.607

Indústria de Transformação

52

13

65

Construção Civil

133

6

139

Comércio

89

57

146

Serviços

158

112

270

Administração Pública

413

572

985

Agropecuária

2

0

0

Idade de 16 a 24 anos

84

56
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Fonte: Informações do Sistema Público de Emprego e Renda do Ministério do T rabalho e Emprego (MT E)
Disponível em: < http://perfildomunicipio.caged.gov.br/> Acessoem 8/03/2011

Divulgados no mesmo endereço do Mistério do Trabalho encontram-se dados do
Censo de 2000 do IBGE em Itaparica: os números, embora desatualizados, podem esclarecer
melhor a questão do emprego no município, com informações importantes que subsidiam não
só os projetos dos colégios, mas qualquer reflexão sobre o desenvolvimento local. De acordo
com o Censo 2000, Itaparica possuía 18.945 habitantes, uma população economicamente
ativa de 8.266 pessoas e 2.266 desocupadas. Com esse quadro como referência, que
possibilidades de desenvolvimento a comunidade escolar pode propor?

Algumas vezes é possível encontrar quem pensa na impossibilidade de realização de
qualquer coisa na cidade devido à própria herança cultural, ao individualismo e às mágoas e
ressentimentos da população, que terminam fundamentando as causas do atraso e dos
problemas locais.
Olhe, aí eu venho inclusive a dizer assim: chama-se raízes. Coisa de nosso
Brasil, nosso Brasil ainda tem raízes de falta de desenvolvimento, apesar de
já estar bem desenvolvido. Aquela coisa que todo mundo quer tirar proveito
próprio. Se você analisar, são nossas raízes. Por que as nossas raízes vêm de
quem? Português: um bocado de português que veio pra cá tudo preso,
deserdado, pra tirar vantagem, os pobres dos negros que vieram aqui à força,
e tirar a liberdade de quem tinha, que é a dos índios. Pra tirar esse ranço, tirar
isso da mente precisa muito, muito tempo. (DA)

Esta é uma análise que, apesar de ser isolada, não deixa de ser assumida por muitos
quando começam a ser discutidas as limitação do desenvolvimento. Mágoas, os
ressentimentos parecem se refletir na vontade política citada por vários dos entrevistados
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como um dos maiores entraves ao desenvolvimento local. Não é possível afirmar se o
problema da decisão política revela se deve à divergência de interesses na busca de soluções
para as questões locais, ou se se trata apenas de uma briga pelo poder que prejudica o
desenvolvimento de projetos locais. A questão apresentada abaixo, sobre a perda de espaço
que Itaparica experimenta na concorrência com outros destinos turísticos, parece demonstrar
mais uma falta de ação do que de decisão, muito embora a decisão sobre a construção da
Ponte Salvador – Itaparica seja objeto de controvérsia em vista dos impactos ambientais. A
decisão política, tal como referida pelos professores, não comporta nenhum mecanismo
eficiente de participação popular.
Digamos que o que falta em Itaparica hoje é vontade política, porque
Itaparica é muito mais bonita do que Porto Seguro e, no entanto não se
desenvolve. Itaparica é muito mais bonita do que Morro de São Paulo e, no
entanto... Tem uma propaganda enorme dessa estrada de Itacaré, de 220 km
de Bom Despacho até Itacaré. Eu te garanto que o verão em Itacaré deve ser
uma coisa maravilhosa, mas o verão em Itaparica já não é mais muito bom.
O que é que falta? Falta decisão política. Todo mundo falando em ponte e
isso e aquilo outro. Eu acho que não é por aí. A ponte só vai [estragar] as
belezas daqui, as belezas naturais. Vai transformar num subúrbio aqui de
Salvador. (GE)

No entanto, existem muitos para quem há caminhos, espaços profissionais e que
existem ações que valem a pena empreender, principalmente quando se trata da educação. Aí
valem os esforços na educação e no processo de conscientização da população como
instrumentos necessários à mudança social. O conhecimento das suas potencialidades locais e
a ocupação dos espaços profissionais seriam talvez prioridades a trabalhar com vistas a
perspectiva de transformação. Os professores veem um potencial enorme no município que a
população parece desconhecer e que o Estado, por sua vez, não dá a necessária atenção, isto é,
investir na profissionalização.
Se ele tivesse a consciência. Fosse um povo conscientizado da riqueza
patrimonial que tem, da cultura, entendeu? Valorizasse e reivindicasse
através desse conhecimento. Eu acho que ele precisa de conhecimento para
se desenvolver e isso ainda é muito precário. (CA)
Eu penso que ocupar os espaços profissionais, já seria uma boa coisa. Eu
costumo dizer aos meus amigos assim, ou meus alunos em sala. Eu tenho
assim a felicidade de gostar do que faço, apesar da problemática na educação
pública do nível básico nesse país. Mas eu, de vez em quando eu estou
dizendo isso pra eles, eu trabalho em Itaparica, e eu vou trabalhar em
Itaparica para que vocês ocupem esses espaços. Eu gosto de dizer assim.
Que é utópico também, não é? (AB)

144

Nesses casos o trabalho dos colégios mostra a sua complexidade. O desafio de
construir este conhecimento não é, como reconhecem os professores, uma tarefa simples, para
qual é essencial o envolvimento não só da comunidade escolar, mas também da sociedade na
construção de um projeto coletivo de inclusão, contando com participação popular. Talvez o
problema maior resida mesmo na dificuldade de criar mecanismos de participação que
possibilitassem a construção de um projeto de sociedade em um ambiente democrático, onde
prevaleçam o sentido de justiça e equidade social, materializando projetos bem
fundamentados uma “utopia” coletiva como forma de superar as dificuldades. De acordo com
o que pensa um dos professores, “quando você cresce, você tem que [ajudar a] crescer o que
está em volta de você, sua família, seu bairro, sua cidade e através da educação você consegue
isso” [......] “a partir do momento que o povo tem essa consciência, trabalha para isso e faz
isso acontecer” (EA). Assim o projeto de desenvolvimento se torna possível.

O gosto pelo trabalho, ou mesmo de superar desafios, começa pelo reconhecimento
das dificuldades como também do que é necessário fazer para superá-las. São muitas as
sugestões de atividades que poderiam ser incentivadas para promover o desenvolvimento
local e quase todas parecem ter como base o turismo, visto pela maioria como uma atividade
capaz de absorver mão de obra local e gerar renda para o município. Assim, vinculamos as
sugestões de fortalecimento do artesanato local, das atividades esportivas e de lazer, e as
diversas modalidades de turismo (cultural, ecológico, de aventura), inclusive a preservação
ambiental como parte do que os planejadores chamaram cluster83 do turismo. Outras
sugestões, como a formação profissional através do ensino superior e profissionalizante, são
recorrentes ao se reconhecer a falta de profissionais em setores essenciais como o turismo.

Estudos realizados no município, com vistas à elaboração de planos urbanísticos e de
incremento ao desenvolvimento local, já trazem muitas informações e análises que parecem
não ser estranhas aos professores. Os argumentos que ressaltam as potencialidades da Ilha são
recorrentes, assim como as críticas e análises dos problemas locais, mostrando que há uma

83

“Porter (1989) define cluster como concentrações geográficas de empresas interligadas entre si, que atuam em
um mesmo setor como fornecedores de serviços especializados, provedores de serviços e instituições associadas”
(ITAPARICA, 2003-2005, v. 2, p. 1.01).
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discussão fora do ambiente escolar que influenciam as opiniões. Uma leitura atenta dos
documentos produzidos e realizados a pedido das instituições governamentais (BAHIA, 2000;
CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS, 2001; ITAPARICA, 2003-2005) pode mostrar
um pouco como opiniões fundamentadas de especialistas estão afinadas com as análises
contidas em diagnósticos, nas propostas de roteiros ecoturísticos e planos urbanísticos. Vale,
neste sentido, ver a metodologia aplicada na elaboração do Plano Diretor Urbano, com
abrangência municipal de Itaparica e a utilização de consultas às representações do município,
os conteúdos que foram discutidos com diversos setores da sociedade, para perceber como
algumas ideias são socializadas e disseminadas. Vejamos o que diz um dos professores sobre
o fortalecimento de atividades importantes para o desenvolvimento local.
Para promover desenvolvimento, o turismo. O turismo ecológico e cultural,
não só turismo de lazer, mas Itaparica é um lugar propício pro turismo
ecológico e cultural também. A gente tem aí João Ubaldo Ribeiro com vários
outros atores. Então, em primeiro lugar é isso, o turismo cultural, ecológico.
(CA)

Sobre a aplicação dos instrumentos de política de desenvolvimento propostos no
referido Plano Diretor Urbano, apresentado à Prefeitura Municipal de Itaparica em julho de
2004, não se tem conhecimento de qualquer avaliação. No entanto, como ideias, e pelas
informações produzidas, poderia se afirmar que o município já conta com uma base de dados
que contribui bastante para o trabalho de quem deseja aprofundar e disseminar conhecimentos
sobre sua realidade. Além dos documentos citados, os governos federal e estadual acumulam
muitos outros que constam entre as referências dos planos, projetos e diagnósticos que,
organizados, poderiam ser divulgados nas escolas e para a coletividade de um modo geral,
como forma de subsidiar a opinião pública. As opiniões dos professores são consideradas no
contexto da comunidade, não só pela importância do ensino médio tem no contexto da
escolaridade local, mas também por constituírem um dos grupos locais quase sempre
consultados nos processos de decisão que exigem a participação do setor – a exemplo dos
diversos conselhos de saúde, educação, segurança que os governos, depois da Constituição de
1988, começaram a implementar.

Durante a pesquisa não foram identificados outros planos que reunissem informações
mais detalhadas sobre o município além do Plano Diretor Urbano, com abrangência municipal
de Itaparica, feito em 2004. Elaborado a partir de um termo de referência divulgado pela

146

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) o Plano Diretor foi financiado pelo
Banco Mundial, para efeito do Programa de Desenvolvimento Urbano (PRODUR)
coordenado na época pela referida companhia, empresa pública do governo do Estado. O
Estado pretendia com isto, de acordo com a apresentação do plano, propiciar ao município
condições para que entrasse em um novo ciclo de desenvolvimento econômico, melhorando a
qualidade de vida da população, e assim pudesse “fortalecer a capacidade administrativa da
prefeitura e engajar a sociedade na defesa da sua cidade, investindo em obras de infraestrutura
urbana, melhoria de áreas carentes e desenvolvimento institucional” (ITAPARICA, 20032005). É possível que, por conta das descontinuidades administrativas na Prefeitura, muito do
que foi produzido na elaboração do Plano não tivesse nenhuma consequência, como deixa
entrever um professor sobre a atuação de um ex-gestor.
É porque ele entendeu que em Itaparica o caminho era esse. Estava fazendo
com que a arte naval, que também é uma cultura dentro de Itaparica, onde
você tem pessoas que podem desenvolver. Nós temos espaço, temos local
para isso. Ele desenvolveu a criação de marisco, que nós temos espaço,
temos local para fazer isso. Só que aí vem aquela cultura política, e o outro
acha que tudo isso é balela e aí deixa aquilo tudo a ver navio. (DA)

Analisando por este ângulo poderia se afirmar que não há novidades nas propostas de
desenvolvimento para Itaparica. A literatura produzida por estes planos e, principalmente,
pelos estudos e diagnósticos realizados por especialistas que o fundamentaram, é farta em
informações que poderiam ser divulgadas nas escolas e na sociedade, estimulando o debate
sobre as questões locais e revisando ideias sobre as possibilidades do desenvolvimento local.
Essa necessidade de manter a discussão como uma espécie de observatório onde o público
pudesse manifestar as suas opiniões e interesses aparece nas falas de alguns professores, que,
provavelmente, não identificam canais de comunicação para a população poder se expressar.
Sugerir assembleias públicas é tentar restabelecer canais de comunicação com os governantes
que parecem obstruídos pelos seus representantes.
Para promover o desenvolvimento? Principalmente assembleias públicas e
ter uma divulgação dessas assembleias pra trazer o povo pra discutir os
problemas do município e sugerir soluções. Acho que isso é importante. O
comprometimento do povo e os governantes, dar acesso a esse povo, dar voz
a esse povo, certo? Então quem sabe o que está precisando sou eu, não é o
prefeito, não é o vereador que vai estar lá, ele sabe o que é que ele está
precisando, não é eu, então como é que ele vai governar por mim se ele não
sabe nem a necessidade pela qual eu estou passando? Acho que isso é
importante. (HE)
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Estimular a participação popular parece para muitos a melhor forma de superar as
limitações, o que não é fácil, haja vista a própria experiência dos professores com os
Conselhos Escolares, e eles sabem exatamente como isso se faz: “É difícil, eu estou falando
pelo que eu vejo de vez em quando, tem algumas palestras que a gente sai no caso falando, é
um trabalho de conversa, de sair de porta em porta, trabalho de rua em rua, com associações
de bairros que dão muito certo” (LA). E é este é um problema nas comunidades, o
individualismo. Ainda de acordo com as sugestões do mesmo professor, são as pessoas que
devem ser mobilizadas, fortalecer as entidades representativas para que as ações tenham
efetividade: “[...] de rua em rua, de casa em casa e com as associações de moradores, seriam
as ações que o município deveria implantar em cada rua, em cada bairro, pra poder melhorar a
situação” (LA).
Indicando objetivamente as limitações para o desenvolvimento local, a maioria dos
professores fala de interesses pessoais prevalecendo nas decisões políticas, o clientelismo e o
protecionismo de forma enfática. Mesmo os problemas econômicos aparecem como produto
da má gestão, visto que a atividade turística não foi bem conduzida, fazendo com que
Itaparica ficasse degradada ambientalmente e perdesse a preferência para outros destinos no
Estado em vista de problemas como a deficiência do sistema de transporte, que não
acompanhou o crescimento do lugar, a violência etc.

Tudo leva a crer que a economia do município sofre ainda as consequências de um
processo de modernização acelerada que se deu a partir da criação do sistema viário ferryboat
e com a especulação imobiliária que se seguiu, deixando grandes cicatrizes como as
deficiências dos serviços de abastecimento de água, saneamento, limpeza pública, que se
agravaram com o desaquecimento da economia baiana no período de 1980 a 1990, e que lhe
custará muito recuperar. As análises realizadas para o Diagnóstico Ambiental da Área de
Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos (CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS,
2001), que apontam para esses problemas em Itaparica, são recorrentes não só em alguns dos
textos citados (ITAPARICA, 2003-2005; CARVALHO, 2008), como também nos diálogos
com os professores. O referido diagnóstico contextualiza a Ilha na dinâmica da economia da
Região Metropolitana de Salvador nas últimas décadas e mostra uma Itaparica dependente de
conjunturas, diante das quais cabe ações no nível municipal para desenvolver mecanismos de
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políticas públicas e de administração municipal, tais como propostos no Plano Diretor, para
responder às exigências de uma sociedade que se moderniza e que deve preparar a sua
população e a sua estrutura par enfrentar os desafios que se impõem.
Processo de mudança ainda mais intenso ocorreu na Ilha de Itaparica, onde a
ligação rodoviária via ferryboat e ponte do Funil desencadearam, no início
dos anos 70, uma especulação imobiliária galopante, que impulsionou a
construção civil com a abertura de condomínios e edificação de habitações
de veraneio e estabelecimentos comerciais. Todavia, fatores como: a) o
congestionamento e a lenta modernização do sistema ferryboat, mesmo após
a privatização do serviço; b) a expansão urbana de Salvador em direção ao
Litoral Norte, que veio a se acelerar ainda mais com a pavimentação e
duplicação da Estrada do Coco e a implantação da Linha Verde; e c) o
desaquecimento e crise da economia baiana nos anos 80 e 90, e suas
consequências sobre os padrões de consumo e investimento, reduziram o
dinamismo e contiveram o ritmo do processo de urbanização na Ilha de
Itaparica e nos seus núcleos urbanos. (CENTRO DE RECURSOS
AMBIENTAIS, 2001, p.72).

As análises dos especialistas não se distanciam do que falam os professores, os quais
apontam os mesmos problemas revelando, por outro lado, a ineficiência do poder público para
responder a esses desafios com investimentos em educação, trabalhando não só com a
formação profissional adequada para as atividades que passaram a absorver mais mão de obra.
Penso que a comunidade, a população aumentou muito. As pessoas de maior
poder aquisitivo que veraneavam aqui historicamente, viraram, digamos
assim, a população aumentou. Não dava para suprir essa população que
aumentou apenas com o turismo que vem periodicamente aqui, mas a
consciência das pessoas e de certa maneira dos nativos, que viviam daquilo,
não foi alterada. A educação, o poder público não deu conta, ou não tomou
conta de trabalhar a intelectualidade dessas pessoas do ponto de vista da
profissionalização, da melhoria. Temos alguns problemas advindos daí. (AB)

Se não se cumpre a responsabilidade do poder público de propiciar os investimentos
necessários e qualificar a população, não há como gerar emprego, e não havendo objetivos
claros para perseguir, as prefeituras terminam caindo num círculo vicioso que é o do
clientelismo político, das transferências de renda, como no caso programas federais como
Bolsa Família, que dependem de ações locais para surtir os efeitos desejados. O que pode
gerar desse inconformismo que nos transmitem os professores é difícil prever, mas é possível
pensar que não são pensamentos isolados e que transmitem uma ideia coletiva do que, no
momento, estava sendo entendido como problema local. É como se existisse uma consciência
por parte da sociedade, mas que isso não tinha sido suficiente para mudar a situação política
local. Nesse caso, são evidentes as idiossincrasias que, no entanto, parecem ser unânimes
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quanto à necessidade do maior comprometimento dos governos. É possível que as decepções
políticas tenham um peso muito grande nessas avaliações pelo grau de desconfiança na
efetividade das ações governamentais. Quanto ao desempenho da economia local, observa-se
que a importância do serviço público como principal fonte de emprego, segundo o
depoimento abaixo, confirma os dados do Sistema de Emprego e renda do ano de 2009
(Tabela 6, p. 140), que apontam a categoria Administração Pública com 985 postos de
trabalho para um total de 1.607 atividades.
Por esses dez anos que estou aqui, parece pouco investimento público, pouco
investimento governamental. O que falta, por exemplo, é um curso
profissionalizante, aqui não há, não há muita oferta de emprego por isso,
porque só se vive do serviço público, que é servidor público. E um comércio
que só esquenta na época de verão. Então falta isso: criar oportunidades de
qualificação e ocupação, renda. (CA)

Parece crítica a questão da mão de obra tanto do ponto de vista das poucas
oportunidades de trabalho quanto da qualificação. Mais uma vez os diagnósticos são
coincidentes com as opiniões dos professores e as estatísticas oficiais. O mercado de trabalho
torna-se cada dia mais competitivo, há uma exclusão social crescente no mercado, de pessoas
por falta de qualificação profissional, o que deve contribuir para a precarização do trabalho e
o aumento do número de desocupados. No entanto, há o entendimento de que existe um
patrimônio no município que se constitui uma alternativa para o seu desenvolvimento, mas
que depende da socialização do conhecimento a seu respeito para ser bem aproveitada. É, em
resumo, o que é dito pelos professores ao buscar as relações entre as questões do
desenvolvimento do município e o seu patrimônio natural e cultural.

Quase todos parecem entender o significado do patrimônio não só como um recurso
para o desenvolvimento do município, mas também como uma forma de diagnosticar como
ele se encontra: “um município desenvolvido, ele preserva seus patrimônios, certo?” (HE). O
cuidado com esse conjunto de bens culturais (que envolve a natureza) aos olhos de quem
visita um município é um aspecto de grande importância a ser observado para avaliar seu
nível de desenvolvimento. Nesse caso, quando se fala de patrimônio não parece se restringir
aos monumentos e sítios históricos, mas também compreende aparência da cidade como um
todo. Suas ruas, praças, jardins, prédios públicos, tudo que pode mostrar a paisagem de uma
cidade precisa estar cuidado para que ela pudesse ser classificada como um local
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desenvolvido: “Se você vai a um município, e percebe que esses patrimônios não estão sendo
preservados, então logo vai supor que ali não tem desenvolvimento, certo? Você não está
preservando o que você tem, significa decadência” (HE). É também o que observa outro
professor quando fala sobre o assunto: “Se os patrimônios estão bem estruturados, como eu
acabei de falar, conservados, caminhando, é sinal de que o desenvolvimento do município vai
caminhar junto mesmo” (JE). O que parece não ser o retrato de Itaparica quando se observa o
seu patrimônio: “Patrimônio municipal com desenvolvimento ainda não chegou aqui a um
caminho” (DA). E aí se referencia ao comportamento da população, a qual, por não entender
o sentido do patrimônio público, termina contribuindo para degradar o que poderia servir para
o seu uso e lazer, ser atração turística, fonte de renda para o município. Ao contrário, algumas
cenas são incompreensíveis na visão do professor que vê interesse individual colocado acima
do interesse da coletividade, diante da imobilidade do poder público.

E pra que o patrimônio tão legal da nossa Fonte da Bica? Se a gente não se
conscientizar desse patrimônio aqui... Agora eu próprio, é lógico que eu falo
eu, o indivíduo vai e bota a torneira tudo bonitinho, eu vou lá e tiro as
torneiras e levo pra casa. Que consciência tenho do patrimônio? (DA)

Quando se trata da conservação, da restauração do patrimônio público, o que primeiro
se cobra é a responsabilidade dos governos, que, por lei deveriam fazer isto. O município,
então, vive um círculo vicioso: o desenvolvimento não ocorre porque o turismo, a principal
atividade para geração de renda, não acontece, e não acontece porque o município não cuida
de seu patrimônio.

A responsabilidade pela guarda do patrimônio público custa muito caro aos governos,
que são acusados por administrar em função de uma clientela, preterindo a coletividade.
Divergindo da opinião de outros professores que culpam a comunidade pela má conservação
do patrimônio ouviu-se criticas às formas de fazer política que, embora colocada por um
deles, mas que expressa o pessimismo muitas vezes admitido por todos: “Não existe o
interesse administrativo de modificar isso aí. Porque antes disso tudo existe o interesse
particular. A pessoa assume uma política, um cargo, vai atender primeiro as suas
necessidades. Sempre” (GA). A centralização do poder se opõe neste momento ao discurso
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democrático, que parece esconder os interesses pessoais “Se eu quiser botar em meu bolso eu
boto, se eu quiser botar em cima da mesa eu boto, se eu quiser lhe dar eu lhe dou então a
política, ela é tratada dessa forma, como interesse pessoal” (GA). E é por esses motivos que,
ao seu modo de ver, “agindo dessa forma, os que realmente precisam, o eleitor, as classes
menos favorecidas, os pobres, porque gente, o pessoal está passando fome. É tanto bolsa
família, é tanto bolsa tudo, e o povo com fome” (GA).

Não foi possível identificar, talvez por não ter sido um assunto explorado na pesquisa,
o nível de participação da sociedade civil na gestão do patrimônio do município. Mas tudo
leva a crer que ela ocorra na criação e reprodução das tradições populares, geralmente
patrimônios que não são tombados ou legitimados como bens públicos, representados por uma
diversidade de manifestações culturais que envolve os cultos religiosos, a arte em suas várias
formas de expressão: dança, música, teatro, fruto da iniciativa de diferentes grupos em
articulação com a comunidade local. No entanto, a influência e a participação dos políticos no
reconhecimento e realização de eventos como o Sete de Janeiro, o 25 de Outubro, o dia de
Nossa Senhora da Piedade e outros, como festas de santos padroeiros de povoados, são
imprescindíveis para manter a representatividade.

Nesses eventos de exposição pública os políticos costumam mostrar o seu
compromisso com a população e o respeito pelas suas tradições. Consagradas popularmente,
as festas como o Sete de Janeiro são importantes no calendário político e cultural, sendo as
referências mais citadas do patrimônio cultural. E é nesse sentido que se pode falar “do
pressuposto de que uma política de preservação é uma prática bem mais ampla que um
conjunto de atividades visando a proteção material de determinados bens” (FONSECA, 2005,
p. 28). Símbolos importantes, como o Caboclo, que representa a luta pela Independência do
Brasil, são nacionais porque resultam da “apropriação desse universo simbólico por parte da
população”. Assim, a autora nos mostra que o patrimônio histórico e artístico nacional, o que
também poderia ser pensado nos níveis regionais e locais, não se constitui como universo
fechado, havendo uma relação “com práticas sociais de construção e objetivação de
identidades coletivas, que, em termos políticos, representam, em muitas oportunidades,
interesses conflitantes entre si e com um projeto nacional, às vezes apresentado sob a égide do

152

interesse público” (FONSECA, 2005, p. 29). Essas identidades coletivas são reveladas pela
criatividade e iniciativas da população que parecem constituir particularidades.

O patrimônio, visto como importante recurso para o desenvolvimento, conforme já
sublinhado em algumas das citações anteriores, é amplo e compreende os bens materiais e
imateriais, representados nos saberes e nos fazeres populares: “As pessoas aqui têm ideias
maravilhosas, mas não têm conhecimento de que elas próprias podem ir lá no Banco do
Nordeste procurar um empréstimo, para tentar colocar sua ideia em prática entendeu, então
não têm um apoio” (BA). Iniciativas que, parecem, não são devidamente apoiadas pelo poder
público, não apenas com recursos, mas com orientação técnica, cursos profissionalizantes
oferecidos por agências como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, o
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE: “Falta promover cultura em
Itaparica, certo? E promover cultura em Itaparica seria resgatar história. Fazer uma política
voltada para o turismo sustentável” (JE).

A importância do patrimônio imaterial vai além da sua promoção como produto no
mercado do turismo. Falar de interrupção, ausência de identidade é sinal de que existem
obstáculos a superar, tendo em vista o processo de negação ao qual foi submetida uma parcela
substancial da comunidade, uma herança que deve ser superada.

E certamente é isso que faltou e tem faltado. Tanto do patrimônio
material como imaterial. E aí vem a questão da preservação, tanto de um,
quanto de outro. A preservação daquilo de quem se é. Digamos assim: a
interrupção da ausência de identidade, [questão] que parece vem tomando
fôlego. Eles têm uma identidade. Isso se reflete no patrimônio, tanto
imaterial quanto material. E parece que o poder público não tem promovido
essa compreensão para as novas gerações. (AB)

Neste caso, toca-se num problema que é amplamente abordado em Itaparica: a questão
das identidades. Sem fixar em apenas uma, muitas destas identidades itaparicanas estão
personificadas em romances de escritores locais (MARQUES, 1976; RIBEIRO, 1984), em
cujas obras aparecem representações e conflitos pessoais, e as dificuldades de afirmação dos
grupos que compõem uma sociedade plural. Cabe, porém observar, que a imposição de alguns
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símbolos, lembrados em função do esquecimento de outros, se constitui uma herança dos
governos totalitários, da hegemonia de povos que se mantiveram no poder em detrimento da
negação de outros que guardam na memória coletiva sentimentos profundos e complexos
estudados em sociedades multiétnicas ou que passaram por processos de descolonização
(HALL, 2006; GLISSANT, 2005; GILROY, 2001) e de regimes totalitários (TODOROV,
2008).
As lembranças e os esquecimentos são aspectos importantes quando se analisa a
permanência e a pertinência que encerram os bens materiais e imateriais ao se constituir como
patrimônio. Esses símbolos são carregados de valores que significam não só convicções, mas
também sentimentos. Eles podem tanto despertar orgulho como ódio, ressentimentos que
expõem os grandes conflitos sociais. “La mémoire est responsable non seulemant de nos
convictions mais aussi de nos sentiments. Recevoir une révélation brutale sur son passe, éter
obligé de réinterpréter radicalement l‟image qu‟on se faisait de sés proches et de soi unes
situation dangereuse...” (TODOROV, 2004, p. 25). As lembranças da escrava Vevé, grávida
por um ato de violência de Perilo Ambrósio, tal como descrita em Viva o povo brasileiro
(RIBEIRO, 1984, p. 91) mostra um pouco da dimensão que as revelações sobre o nosso
passado podem alcançar.

Ao ressaltar esses aspectos mais complexos relacionados com os processos de
construção, e reconstrução e relacionamento de identidades em uma comunidade onde
convivem grupos de diferentes origens culturais, talvez fossem encontradas explicações mais
adequadas para permanência de alguns símbolos patrimoniais e o esquecimento de tantos
outros, tal como pode se observar na descrição dos detalhes sobre a Festa de Sete Janeiro,
como era realizada no passado (OSÓRIO, 1979, p. 548), e como é realizada hoje, a exemplo
do que observa Kraay sobre as mudanças da Festa do Dois de Julho em Salvador e as suas
relações com o momento político da época (KRAAY, 2000, p. 49).

A memória se revela nas mais diferentes formas de perceber o patrimônio e nas
imagens idealizadas de uma cidade e de uma população desenvolvida. Os modelos que
formulamos não são apenas produto de nossas ideias, mas das que herdamos e
compartilhamos quando as reproduzimos como pertencentes à coletividade da qual somos
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parte, sem que ao menos tenhamos percebido (HALBWACHS, 2006, p. 64). A imagem de
uma cidade que se desenvolve com o turismo, utilizando de forma sustentável o seu rico
patrimônio natural e cultural, onde a sua população conta com uma educação de qualidade,
adequada à formação profissional e intelectual, e de conhecimentos orientados para
desenvolver a sociedade, a economia e a cultura, é o que idealizam não só os entrevistados,
mas, também, os programas e planos de desenvolvimento.

Há uma consciência do alcance limitado das ações que já se realizam na sociedade,
tanto pelas instituições governamentais que atuam no município, quanto por grupos
organizados da sociedade civil, percebendo-se, entre os obstáculos, procedimentos políticos
inadequados em face das necessidades e anseios da maioria da população. O investimento em
educação se constitui como uma prioridade, muito embora haja o reconhecimento de que o
projeto pedagógico dos colégios, por exemplo, não terá condições de se desenvolver se não
estiver afinado com um projeto coletivo, que no caso dos colégios depende do nível de
participação no Conselho Escolar. Pelo que foi exposto sobre o patrimônio e a sua
importância para o desenvolvimento local, fica evidente que os colégios podem contribuir nos
processos de conhecimento necessários à interpretação e valorização do patrimônio, mas que
isso deve ser tarefa da administração pública municipal, em articulação com os setores
organizados da sociedade, com vistas ao objetivo maior que é o bem-estar dos seus cidadãos.

A participação das cidades de modo mais incisivo na educação de seus habitantes
aparece não só na proposta de projetos político-pedagógicos contextualizados no ambiente
onde se localiza a escola, mas como uma exigência quando se trata de partilhar
democraticamente a gestão do seu patrimônio em favor do desenvolvimento local. Isto já é
propósito de vários municípios europeus, que durante I Congresso Internacional de Cidades
Educadoras, realizado na cidade de Barcelona em 1990, assinaram a Carta de Cidades
Educadoras84, comprometendo-se a trabalhar conjuntamente em projetos e atividades para
melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. A Carta sublinha o conceito de Cidade
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Educadora como um novo paradigma, um projeto que envolve todos os setores da
administração local, das diversas administrações e da sociedade civil. São vinte anos de
experiências acumuladas e registradas pela Associación Internacional de Ciudades
Educadoras disponibilizadas na internet85. Essa referência, que poderia subsidiar os de
trabalho desenvolvidos pelos colégios de Itaparica, por documentar uma proposta inovadora
de educação que relaciona o patrimônio com as questões do desenvolvimento local.

A falta de perspectivas de trabalho para os que concluem o ensino médio e o baixo
poder aquisitivo das famílias para custear as despesas dos filhos para cursar o ensino superior
é um tema que envolve a função dos colégios e angustia os que se encarregam da tarefa. As
expectativas que a sociedade e as famílias têm da escola, bem como as reais dificuldades que
seus filhos irão enfrentar, tornam a discussão sobre o município e a cidade um assunto
importante nos colégios e com o qual os professores se mostram familiarizados. Compreender
a importância do patrimônio para o município, e a sua relação com os processos de
desenvolvimento do lugar, é reconhecer as potencialidades do povo e do lugar como recursos
que, bem utilizados, seriam capazes de modificar o quadro das desigualdades sociais
existentes.

O compromisso da comunidade e governos, com uma educação integrada à
personalidade da cidade aparece como um imperativo do município, pois só compartilhando
os seus problemas com a população é que o município poderá garantir a autonomia de sua
administração, defendendo os direitos e promovendo o desenvolvimento de seus cidadãos
frente. As razões para que isso possa ocorrer assim são de ordem social, econômica e política,
em vista de um projeto próprio, mas consoante com princípios que priorizam o investimento
na educação das pessoas como o maior patrimônio do lugar. O desenvolvimento local passa
pela realização dessa educação, se o objetivo for a construção de uma sociedade que se
conheça, sem exclusões, comprometida com o bem-estar e desejos de sua população.

A crise econômica que afetou o país nos anos 1980 prejudicou o desenvolvimento de
vários projetos no município, que se viu com uma infraestrutura superada concomitantemente
85
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degradada, incapaz de atender a população que demandava serviços básicos. Sem outras
alternativas econômicas, o município apresenta em suas estatísticas um número significativo
da população economicamente ativa (PEA) desocupada, ainda hoje um reflexo da especulação
imobiliária ocorrida nos anos 1970 e 1980, problemas que o município parece esperar serem
resolvidos por outras esferas de poder e sobre os quais não possui qualquer controle. A falta
de ações no nível municipal é sentida, com efeito, como a necessidade premente de maior
articulação da sociedade civil.

Fatos sempre novos impõem cada vez mais a articulação das cidades no nível global,
que, no caso de Itaparica, por se localizar em uma região metropolitana, ocupa ainda uma
posição estratégica. Os estudos e projetos que analisaram os impactos sobre Itaparica já
acumulam uma experiência dos municípios da Ilha para lidar com projetos regionais. A
implantação do sistema viário ferryboat e o forte investimento do setor imobiliário poderiam
de fato ter beneficiado as populações da Ilha, mas que, no entanto, tornaram Itaparica um
lugar com problemas urbanos na proporção de grandes centros, um município com um
número crescente de assentamentos irregulares e sem opções econômicas para a população.
As expectativas hoje de ocupação para a mão de obra existente no município se restringem a
atividades como as de balconista de barraca de praia, motorista de transporte coletivo (Kombi,
mototáxi), enfim, prestação de serviços sazonais (no verão), a um número cada vez menor de
turistas e veranistas, que se afastaram de Itaparica devido à crescente degradação ambiental
(problemas do lixo e saneamento), à violência, entre outros males que têm afetado a qualidade
de vida do lugar. Os dados já aqui registrados mostram que fora da economia informal, nos
empregos formais do município, a administração pública é a atividade com maior número de
postos de trabalho, o que demonstra a fragilidade e dependência da economia local86.

Os planos de maior impacto sobre a vida e o desenvolvimento local quase sempre não
são produzidos a partir de necessidades locais. Os sistemas viários que promovem a
integração do Estado, por exemplo, são capazes de dinamizar a economia local, mas, por si
só, são incapazes de promover o desenvolvimento da cidade. A integração com os centros
mais dinâmicos exigirá do município uma série de competências para reestruturar a sua
86
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administração, em face das mudanças na economia estadual e consequentemente no modo de
vida da população. Este é o centro das discussões que polemizam grandes projetos, como foi o
sistema ferryboat e provavelmente será com o Sistema Viário Oeste, do qual é parte a Ponte
que ligará a cidade de Salvador a Itaparica, um sistema de grande importância estratégica para
a economia do Estado.

Os estudos preliminares de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e
jurídica para a estruturação de projeto de construção do Sistema Viário Oeste foram entregues
pelas empresas Plano Engenharia e pelo consórcio Odebrecth/OAS/Camargo Corrêa ao
secretário de Planejamento do governo do Estado. Pelo que foi divulgado, traduzem a
dimensão do projeto pelo número dos possíveis impactos positivos e negativos sobre a Região
Metropolitana de Salvador e deverá sugerir uma série de procedimentos destinados promover
com a obra também o aquecimento da economia local, adotando os instrumentos de política
ambiental, e consoante com o propósito de promover o desenvolvimento de forma integrada e
sustentável da região. Como cada um dos municípios vai participar deste projeto, as
possibilidades de transformá-lo em fator de desenvolvimento, ou num problema local,
dependerão da autonomia de suas decisões e do compromisso com a população e do nível de
sua participação.

O modo como os municípios vão se integrar neste sistema viário, e quais as
características que podem adquirir quando incorporados a este projeto, é um assunto que
interessa não só à comunidade como também às escolas, encarregadas da função de preparar
as pessoas que viverão esta nova realidade, e aos cidadãos dos municípios afetados, para que
se posicionem a respeito das mudanças em sua cidade, em sua vida social, econômica e
cultural. A construção da ponte Salvador – Itaparica e a duplicação das rodovias BA001
(Itaparica – Nazaré) e BA046 (Nazaré – Santo Antônio de Jesus), que compõem o referido
sistema viário, de acordo com o secretário do Planejamento, são obras que, além de
“solucionar um sério gargalo logístico, criando uma conexão entre o complexo portuário da
baía de Todos os Santos com as BRs 101, 116 e 242, encurtando a distância entre 100 e 200
quilômetros para os fluxos que vierem do sul e do oeste, [......] o Sistema também permitirá a
retomada do desenvolvimento de uma região deprimida economicamente, que é o Recôncavo
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Baiano e a Ilha de Itaparica87”. Repetem-se um pouco entre a população as expectativas
criadas quando da implantação do sistema ferryboat, que poderia ter dinamizado a economia
local e valorizado o patrimônio municipal. Contrariando as expectativas da época, que
previam a criação de um polo dinâmico do turismo, pelo governo do Estado, o que hoje se
encontra é uma economia estagnada, vítima da especulação imobiliária, da degradação
ambiental e da ilusão de projeto turístico que nunca se consolidou.

O que foi possível reunir sobre as representações do patrimônio natural e cultural de
Itaparica mostra como os professores veem a oportunidade de enriquecer os conteúdos e
processos pedagógicos nos colégios com estudos em várias áreas do conhecimento como:
História; Geografia; Arqueologia; Biologia; Botânica; Oceanografia, Paleontologia,
relacionados com os movimentos da cultura local e que poderiam contribuir para o seu
desenvolvimento. Cidades como Itaparica, que possui um rico patrimônio natural e cultural,
dispõem de incontáveis possibilidades educadoras que podem despertar o interesse e a
participação dos alunos e da comunidade. Além disso, por possuir um patrimônio plural, que
pode ser relacionado como todos os campos do conhecimento, possibilita que se cumpra um
currículo dirigido para uma formação integral, que contemple o conhecimento das ciências em
geral, da arte, dentro de um amplo projeto formativo que não é exclusivo da escola, mas que
envolve o compromisso do município com a preparação de seus cidadãos.
.
Foi documentada a iniciativa de alguns professores entrevistados de trabalhar
conteúdos de suas disciplinas em articulação com o contexto social e cultural dos seus alunos,
assim como as várias sugestões de propostas inovadoras de realização de atividades
pedagógicas que, por dificuldades administrativas e financeiras dos colégios, não são
realizadas e não contam com o apoio necessário. Além do projeto a Biblioteca vai à Escola,
realizado pela Associação dos Amigos da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior de Itaparica, da
Oficina de Artes e Cultura de Itaparica, os colégios parecem não contar com espaços
educativos além do seu para realizar as suas atividades. Itaparica não conta com nenhum
museu ou qualquer outro espaço além dos que já foram citados. As sugestões, que foram
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frequentes, de cursos de formação profissional buscam não só alternativas para os que
concluem o ensino médio, mas diagnosticam também a falta de estrutura dos colégios
públicos, os quais não dispõem de laboratórios, de bibliotecas bem aparelhadas e que
funcionem com regularidade, além de apresentar outros problemas como insuficiência de
recursos humanos e carência de recursos financeiros que afetam o seu funcionamento.

Tanto no caso dos colégios, como da administração do município de um modo geral,
convive-se com a herança de uma organização social onde o poder é privilégio de poucos,
sendo a convivência democrática um fato recente. Os instrumentos de democratização da
educação aplicados pelo governo deverão amadurecer com o tempo, tornando possível que
projetos político-pedagógicos possam efetivamente ser assumidos pela escola, e que a
comunidade

possa

aperfeiçoamento

torná-los

um

instrumento

profissional

dos

cidadãos,

para

o

estimulados

desenvolvimento
pelo

local.

aproveitamento

O
das

potencialidades do município, das atividades tradicionais já praticadas, relacionadas com as
experiências da cultura e da vida, contando com inúmeras possibilidades de desdobramentos
na relação de convivência com a sociedade e nas perspectivas do desenvolvimento social e da
cultura local eis o que parece ter ressonância nos colégios, mas também deveria ser um
compromisso a ser assumido pela cidade, paralelamente às suas funções tradicionais, com o
objetivo de formar e promover o bem estar de sua população.
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5 CONCLUSÃO
O propósito deste estudo de caso foi compreender, a partir da pesquisa em dois
colégios públicos do ensino médio de Itaparica, como o tema do patrimônio natural e cultural
era abordado, o sentido que os professores lhe atribuíam como um bem público, a relação que
ele tinha com o trabalho da educação, e a sua importância para o desenvolvimento local. O
tema era conhecido no ambiente escolar, tratado no âmbito do ensino de disciplinas como a
História, Arte, Filosofia, Literatura, Língua Portuguesa, Sociologia, por professores de outras
áreas, e também pelos que administravam os colégios, que viam nele uma forma de discutir os
fundamentos e os processos de democratização do ensino, a exemplo da Lei de Diretrizes e
Bases do Ensino, onde a temática do patrimônio natural e cultural se apresenta como uma
espécie de base de conhecimento, a partir da qual os colégios poderiam trabalhar os seus
projetos político-pedagógicos, dentro das normas de gestão democrática do ensino público,
contando para isso com a participação dos profissionais da educação e das comunidades
escolar e local, em Conselhos Escolares ou equivalentes (Art. 14 da Lei 9.394 – LDB).

Assim, percebe-se que questão do patrimônio natural e cultural é discutida não só
quando se fala nos processos de democratização do ensino, mas também quando este é
relacionado com os programas e práticas das disciplinas que, também por força da legislação
vigente, estão sendo aperfeiçoados e modificados. Um exemplo claro disso são as
dificuldades que os colégios enfrentam para cumprir a obrigação de incluir no currículo
oficial de ensino a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” (Lei 11.645, de 10
de março de 2008). Dificuldades que surgiram da necessidade de reconhecimento das
diferentes matizes culturais que caracterizam a comunidade escolar, da busca e constatação da
pobreza do material didaticamente utilizado para o cumprimento adequado da Lei, assim
como do reconhecimento da necessidade urgente de aprofundar discussões sobre
procedimentos em salas de aula, em face dos problemas que o professor enfrenta ao se
deparar com conflitos que põem em questão a forma de lidar com o patrimônio natural e
cultural. Neste sentido, as distintas visões sobre esse patrimônio de Itaparica indicavam que
uma discussão sobre o tema, focalizando os problemas municipais, poderia contribuir para
fortalecer o projeto da escola, e colaborar para o seu amadurecimento político e pedagógico.
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Aperfeiçoar-se como instituição democrática, cumprir programas de ensino que
garantam aos alunos a formação que necessitam, e que possam contribuir de fato com a sua
realização como cidadãos, priorizar a educação como é desejo dos legisladores, planejadores,
administradores e de todos os brasileiros é uma tarefa que a escola, isolada, não pode cumprir.
E a legislação não é omissa neste assunto88. A democratização da educação é um processo
amplo, que está além do controle da comunidade escolar, porque envolve as suas relações
com os demais setores da sociedade que em seu conjunto definem que educação adotar.
Embora o compromisso da família, da comunidade e da cidade, abordados de forma até
didática na legislação e nas orientações curriculares, seja uma aproximação necessária, as
escolas encontram muitas dificuldades para realizá-la.

A educação que se pratica nos colégios pesquisados não difere da média da que se
oferece nos demais estabelecimentos públicos do Estado. No entanto, a história das práticas
observadas, mostram uma experiência importante que serve como informação e, por certo,
contribuirá para o aperfeiçoamento dessas instituições89. A realização dos projetos políticopedagógicos depende dessa reflexão. Reflexão sobre a família, a escola, a comunidade e a
cidade partilhada, de modo que a própria escola se aproxime dos interesses e aspirações dos
cidadãos. Projetos que necessitam de condições adequadas às práticas do ensino que se
realiza, mas principalmente fazendo com que a escola esteja em sinergia e se identifique com
a personalidade do lugar.

Entre outras questões que merecem ser aprofundadas, deste estudo de caso foi possível
extrair alguns elementos que talvez ajudem na formulação de políticas educacionais, de
atuação localizada, e mais especificamente aos colégios estudados, que poderão utiliza-los
como subsídios na revisão dos projetos político-pedagógicos.
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e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
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1.

Com datas de fundação até relativamente recentes, observa-se que os

colégios estudados cumprem práticas de ensino relacionadas com uma história que
lhes particulariza e caracteriza, ao mesmo tempo em que buscam atender a uma norma
geral, de um sistema nacional de educação. É geral quando procura ajustar suas
práticas aos Parâmetros Curriculares Nacionais: como parte de um sistema de ensino
avaliado pelas autoridades e o poder de atestar um conhecimento que possibilita a
inserção de seus alunos no mundo do trabalho e integrá-los à sociedade; e é particular
na medida em que seus professores e alunos, possuem uma história que lhes é própria
e que, ao cumprir os seus programas de ensino, necessitam adequá-los ao contexto e às
características da cultura local. A compreensão desses aspectos assume importância na
missão dos colégios.
2.

A busca da realização do colégio como instituição de ensino público

secundário, conforme objetivos detalhados e comungados pelos professores em
documentos como o projeto político-pedagógico e por eles expressos nas entrevistas,
mostra que a compreensão da cultura local é essencial para o alcance dos objetivos de
seus projetos, assim como é necessário, para que isso aconteça, estabelecer o diálogo
entre a comunidade e a escola, na própria comunidade escolar e de modo mais efetivo
nas salas de aula. Os limites impostos pela burocracia escolar, as dificuldades que
impedem esse diálogo que seria profícuo, a falta de condições materiais (de trabalho
dos docentes, de espaços adequados como bibliotecas, laboratórios, recursos didáticos
etc.) são entraves para o desenvolvimento de práticas pedagógicas e devem ser
superados a fim de que não seja sacrificado o crescimento intelectual dos alunos e o
sentido de cidadania que necessita ser fortalecido por investimentos em práticas
pedagógicas de interpretação do patrimônio estimulando o reconhecimento de sua
cultura.
3.

A organização administrativa da escola como instituição democrática

ainda é um fenômeno recente que deve evoluir a partir de práticas que considerem não
só o contexto da cultura local, mas também o entendimento de que a construção da
escola, da cultura e da educação se dá pela reflexão, pelo diálogo que a coloca com o
seu fazer no mundo, que implica a discussão dos problemas da comunidade, na
perspectiva de compreendê-los como vivenciados pelos seus alunos. Daí, portanto, o
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que define o seu papel. O entendimento da escola como instituição democrática exige
que a tarefa de educar seja vista como uma atividade a ser realizada não
exclusivamente por ela. A ideia de Cidade Educadora, assumida por municípios que
entenderam a importância da educação na gestão da cidade e do seu patrimônio, é uma
demonstração de que a escola não pode realizar esta tarefa sozinha. A interação com
instituições culturais como os museus, as bibliotecas, os centros de cultura, as
associações de bairro, de profissionais, religiosas, assim como a família e a internet,
desenvolvem ações que são fundamentais na formação do indivíduo e que possibilitam
a realização da educação, visto que a produção da cultura é uma realização da própria
comunidade. O convívio com os alunos, suas famílias e os seus problemas é
fundamental na vida escolar. A distância das famílias, observada muitas vezes pelos
docentes, nos Conselhos Escolares, o desconhecimento dos problemas locais, são
fatores que contribuem para afastar a escola da comunidade, e criam entraves para o
desenvolvimento das suas ações. Assim como a escola existe em função dos interesses
da comunidade, a comunidade e a cidade dependem de uma crescente formação
cultural da população para que possam se desenvolver.
4.

O currículo real é local, ele reflete as necessidades reais da educação.

Entretanto, a escola continuará contribuindo apenas para produzir a mão de obra
necessária à reprodução do sistema capitalista, enquanto não ampliar suas funções de
modo a refletir sobre a formação cultural da população que atende. Vários dos
depoimentos ouvidos trazem a convicção que os professores têm das potencialidades
de desenvolvimento da cidade, quando se aborda de maneira ampla, como foi tratada
nas entrevistas, o patrimônio público municipal. Quando neste se incluem não só os
monumentos históricos, mas também as suas riquezas naturais e a cultura que se
desenvolveu no local. A divulgação de estudos e das diversas manifestações da cultura
local é um capital importante, muitas vezes desconhecido da população de um modo
geral pelo modo dom que foi “apagado” da memória coletiva. Por este motivo, tende a
população a não reconhecê-lo como instrumento de seu próprio desenvolvimento.
5.

O turismo, a pesca, a agricultura familiar e as demais atividades vistas

como propulsoras do desenvolvimento local não conseguirão promovê-lo enquanto
forem pensados apenas como produtos a comercializar, sem que se considere essas
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habilidades como resultado do desenvolvimento de saberes e fazeres apropriados pela
população. Sem desenvolver conhecimentos, sem a formação e preparação necessárias
ao sucesso de seus empreendimentos, Itaparica sentiu-se frustrada com o destino de
vários projetos como os planos turísticos, balneário, indústria da água mineral, da
exploração do gás natural e do petróleo, da pesca da baleia, da produção da
aguardente, do dendê, que foram atividades importantes em determinado momento da
economia local, mas que não se sustentaram, como no caso dos projetos de
loteamentos de terrenos para residências de veraneio que terminaram abandonados.
Fazer uso de suas riquezas naturais de forma sustentável torna-se cada vez mais
desafiador em face das crescentes dificuldades de preservação dos recursos naturais e
da disputa cada vez maior entre empresas, grupos e populações pela sua utilização.

Compreender como os professores e os colégios trabalhavam a questão do patrimônio
e da cultura não poderia desconsiderar a existência dos instrumentos estabelecidos pela
Política Nacional de Educação, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais, a
democratização do ensino através dos projetos político-pedagógicos, e com a observação
sobre o alcance do conhecimento do patrimônio natural e cultural quando abordado de forma
transversal, tal como é tratado nos PCN, e no ensino da cultura afro-brasileira e indígena
tornado obrigatório no currículo escolar, nos termos da Lei 11.645/2008.

As políticas, planos e programas de educação dos governos, apesar de se desconhecer
os que são de fato implantados como previstos, nem por isto deixam de nortear a ação
pedagógica, sendo muitas vezes

compreendidos pelos professores como instrumentos

necessários ao funcionamento e à estruturação do sistema de ensino de um modo geral. A
compreensão de que o diálogo só é possível com o entendimento da cultura local, e a proposta
de provocar este diálogo não é um fato desconhecido do professor, que se dispõe moldar o seu
planejamento às circunstâncias locais, buscando uma relação mais significativa com o aluno,
a instituição (escola) e a sociedade.

A conciliação dos conteúdos mínimos propostos pelos PCN com os assuntos que
dizem respeito ao cotidiano e aos problemas enfrentados pela comunidade no contexto da
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cultura local pode ser um caminho na produção do autoconhecimento e de uma cultura de
forma inovadora. Embora os temas que dominam a pauta das reuniões de conselhos escolares,
da coordenação e semanas pedagógicas, e os documentos que orientam os professores para
garantir a transferência de conteúdos mínimos sejam reconhecidos como objetivo que não
deve ser esquecido no trabalho docente, observa-se também que, na solidão do professor à
frente de seus alunos e respectivas famílias, que deles esperam uma orientação para vida, a
tarefa pedagógica vai além dos parâmetros estabelecidos.

Essa situação talvez seja mais dramática para os professores do ensino público do
nível médio, principalmente em Itaparica, onde as possibilidades de emprego, obtenção de
renda para fazer face às suas necessidades e de suas famílias, ou poder empreender novos
esforços para obtenção do nível superior, que poderia abrir outras oportunidades de inserção
no mercado de trabalho, mostram-se como um problema vivido nos colégios. Isso preocupa os
professores quando avaliam que muitos dos alunos que concluíram o ensino médio continuam
no município sem perspectiva de avançar em seus estudos ou se engajar no mercado de
trabalho.

Pode parecer paradoxal, mas nas mesmas heranças e lembranças que trazem
experiências dolorosas que somos obrigados a externá-las para superá-las, podem ser
encontradas soluções para os diversos obstáculos que a negação da memória faz ocultar.
Tentar esclarecer a questão do conhecimento do patrimônio nos colégios de Itaparica, ao
contrário do que se esperava no início desta pesquisa, mostrou uma série de aspectos d o
assunto que pareciam não ser objeto de reflexão na escola, aspectos ricos de detalhes que em
um estudo como este não puderam ser mais explorados. As diversas formas que a educação
pode promover visando ao fortalecimento da cultura nos colégios, e o universo que a
educação integrada do ensino médio se propõe abarcar, a interpretação do patrimônio e as
mais diversas práticas pedagógicas que recomendam a experiência direta com os bens
patrimoniais como fonte primária de conhecimento, nisso residem estratégias valiosas que
podem – e devem – ser desenvolvidas.
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O ensino médio, de um modo geral, tem sido propedêutico na medida em que não
deixa de formar quadros, nem que seja uma geração de consumidores, que de fato são na sua
essência produto desta sociedade. Nota-se diferenças entre a prática do ensino privado e
público em Itaparica a partir das avaliações recentemente realizadas através do ENEM, que
apontaram para o Colégio São Luiz (privado) uma média boa, entre as vinte melhores do
Estado, o que poderia, comparativamente, situar os colégios públicos em situação bastante
inferior. No entanto, deve-se considerar, além das notas obtidas, os possíveis resultados
decorrentes do ensino propedêutico que colocam os colégios no mesmo nível, visto que todos
eles contribuem, de algum modo, para a formação e o desenvolvimento da cultura local. Os
estudantes que dispõem de melhores condições de vida, e ainda estudam em colégios
particulares, esperam destes garantias para o seu ingresso no nível superior, ou pelo menos o
bom desempenho na disputa do competitivo mercado de trabalho. Dramática, porém, é a
situação dos que têm origem em famílias de pescadores e trabalhadores eventuais. Esses terão
poucas oportunidades para ingressar no curso superior, ou na disputa por um bom emprego
porque precisam inventar, no meio familiar e da comunidade, alternativas de sobrevivência.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
PROJETO DE PESQUISA: Heranças e lembranças: educação, patrimônio cultural e
desenvolvimento em Itaparica, BA.
Informações sobre estabelecimentos escolares do nível médio em Itaparica90.
1. Identificação da unidade escolar e instalações
a. Nome do estabelecimento: Colégio Estadual Democrático Jutahy Magalhães –
CEDJM
b. Localização: Av. Juracy Magalhães, s/nº
c. Área total do estabelecimento (m²): 1.350
d. Número de salas de aula: 9
e. Número de salas ocupadas pela administração: 591
f. Equipamentos:
TIPO
Cozinha
Quadra esportiva
Laboratório de ciências92
Laboratório de informática
Biblioteca93
Auditório
Depósito
2. Quadro funcional
FUNÇÃO
Diretor
Vice-Diretor
Coordenador
Secretario (a)
Auxiliar de administração
Encarregados da limpeza
Vigilante
Porteiro
Professores em sala de aula
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

Nº
1
1
não
1
1
não
3

NÚMERO
1
2
1
1
8
9
5
2
2294
51

90

Informantes: Manuel Michael Meireles Gama (Vice Diretor) e Izaura Maria Franz Passos (Coordenadora
Pedagógica)
91

Diretoria, Coordenação, Sala do Professor, Secretaria e Segurança.
Laboratório móvel: um “kit” montado sobre uma base móvel tipo carro de cachorro quente.
93
Sala de leitura
94
Existe mais um professor em sala de aula, não contabilizado, por ser o mesmo vice-diretor.
92
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3. Número de professores por disciplina e tipo de formação
DISCIPLINA
NÚMERO DE PROFESSORES / TIPO DE FORMAÇÃO95
Estagiário96

Bacharelado

Licenciatura

PósGraduação

Total

1

1

1

3

Português
Inglês

1

1

2

Matemática
Física

2
1

Química

1

Biologia
Filosofia

1

Geografia

1

2

1

2

2

3

2

2
1

História

1

Sociologia

1

Total

5

4

3

9

1

2

1

2

1

2

6

23

4. Número de estudantes e de turmas por tipo de curso e série no ensino médio
TIPO / SÉRIE
Nº DE ALUNOS POR
Nº DE TURMAS POR
TURNO
TURNO
Médio / Regular

Manhã

Tarde

Noite

Total

Manhã

1ª

123

102

10

235

4

3

1

8

2ª

108

19

12

139

3

1

1

5

3ª

77

21

21

119

1

1

1

4

298

142

42

493

8

5

3

17

Subtotal

95

Tarde Noite

Total

Todos os professores possuem nível superior. A distinção no quadro está entre os que são bacharéis,
licenciados e os que têm alguma especialização (pós-graduados). Não existe professor com curso de mestrado
e/ou doutorado. Existe um professor cursando o mestrado.
96
A falta de professores está suprida por estagiários que se encontram em processo de conclusão do terceiro
grau, sendo que quatro fazem o curso de licenciatura e um bacharelado.
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Tempo Formativo
Iii – (Eja)
Eixo Vi

-

-

52

52

-

-

2

52

Eixo VII

-

-

51

51

-

-

2

51

-

-

103

103

-

-

4

103

298

142

145

596

8

5

7

20

Subtotal
Total

5. Taxas e número de aprovação, reprovação, abandono e transferência de alunos do
ensino médio no ano de 2008.
MOVIMENTO
NÚMERO
Aprovação
342
Reprovação
273
Abandono
71
Transferidos
20
6. Número de concluintes em 2008 por tipo de curso médio
TIPO DE CURSO
Médio/Regular
Médio/EJA

%
52,7%
32,82%
11,40%
3,80%

NÚMERO
73
25

7. Programas e Projetos. (Relacionar programas e projetos que estão em execução na
escola)97
a. Festival da Canção Estudantil – FACE (Estadual)
b. Olimpíada da Matemática (Federal)
c. Jogos Estudantis da Primavera (Escola)
d. Dia da Consciência Negra (Escola)
e. Lazer na Praia (Escola)
f. Festa Junina (Escola)
g. Visita Histórica ao centro de Cachoeira (Escola)
h. Dia das Mães (Escola)
97

Os Projetos executados pela escola têm como objetivo a integração entre a escola e família, escola e
comunidade.
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i. Dia do Estudante (Escola)
j. Confraternização (Escola)
8 Relação de professores por disciplina que lecionam e tipo de formação
NOME
DISCIPLINA
DISCIPLINA 2
FORMAÇÃO
01.Valdemir

Português

Licenciatura

02. Ana Lígia

Português

03. José Austeriano*

Português

Licenciatura c/pós

04. Iana

Inglês

Licenciatura c/pós

05. Stefanir

Inglês

Inglês

Arte

Bacharel

Estagiário (lic.)

06. Anderson

Matemática

Licenciatura c/pós

07. Américo

Matemática

Licenciatura c/pós

08. Gilberto

Matemática

Licenciatura

09. Vitor

Matemática

Arte

Licenciatura

10. José Jorge

Física

Licenciatura c/bac

11. Urânia Catarino

Física

Estagiário (bac.)

12. Maria Regina

Química

Bacharel

13. Lucinaldo*

Química

Licenciatura c/pós

14. Alda

Quimica

15. José Fernando

Biologia

Biologia

Licenciatura
Licenciatura

16. Manuel Michael98

Biologia

17. Carlos

Filosofia

18. Tâmara

Geografia

Licenciatura c/pós

19. Maria Da Paz

Geografia

Estagiário (lic.)

20. Maísa

História

*Ensina também na Escola João Ubaldo
98
Vice-Diretor

Licenciatura
Artes

Estagiário (lic.)

Licenciatura c/pós
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21. Jurandir*

História

Licenciatura

22. Rosa99

Sociologia

Filosofia

Licenciatura c/pós

23. Rildo

Sociologia

Filosofia

Estagiário (lic.)

9 Distribuição do número de alunos matriculados por série
ESPECIFICAÇÃO
Matriculados em 2009
Ensino médio
1º ano

NÚMERO

ABCDEFGH-

Manhã
Manhã
Manhã
Manhã
Tarde
tarde
Tarde
Noite

41
42
40
40
33
39
30
10

ABCDE-

Manhã
Manhã
Manhã
Tarde
Noite

37
39
32
19
12

ABCD-

Manhã
Manhã
Tarde
Noite

38
39
21
21

2º ano

3º ano

Eja
Tempo formativo iii
Eixo vi
A- Noite
B- Noite
Eixo vii
C- Noite
D- Noite

99

Cursando Mestrado

23 (40)
29 (40)
31
20
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
PROJETO DE PESQUISA: Heranças e lembranças: educação, patrimônio cultural e
desenvolvimento em Itaparica, BA.
Informações sobre estabelecimentos escolares do nível médio em Itaparica100
1. Identificação da unidade escolar e instalações
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nome do estabelecimento: Escola Estadual João Ubaldo Ribeiro
Localização: Loteamento Jardim Itaparica s/nº, Alto do Santo Antônio
Área total do estabelecimento (m²):
Área construída (m²):
Número de salas de aula: 9
Número de salas ocupadas pela administração: 4101
Equipamentos:
TIPO
Cozinha
Quadra esportiva
Laboratório de ciências
Laboratório de informática
Biblioteca102
Auditório
Almoxarifado

Nº
1
1
não
1
1
não
1

2. Quadro funcional
Função
Diretor
Vice-Diretor
Coordenação Pedagógica
Secretario (a)
Auxiliar de administração
Encarregados da limpeza
Vigilante
Porteiro
Professores em sala de aula
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

100

Informante: Ilza Brito (vice-diretora.)

101

Diretoria, Coordenação, Sala do Professor, Secretaria.
Sala de leitura

102

Número
1
2
1
1
5
4
4
1
24
43
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3. Número de professores por disciplina e tipo de formação
DISCIPLINA
NÚMERO DE PROFESSORES / TIPO DE FORMAÇÃO103
Bacharelado

Licenciatura

Pós-graduação

Total

Português

3

3

6

Inglês

1

1

Matemática

4

4

Física

1

1

2

Química

1

1

Biologia

1

1

Filosofia

2

2

Geografia

1

1

2

História

1

1

2

1

1

Ciências naturais #
Educação física #

1

Total

1

1

13

9

23

4. Número de estudantes e de turmas por tipo de curso e série no ensino médio
Nº DE ALUNOS POR
Nº DE TURMAS POR
TIPO / SÉRIE
TURNO
TURNO
Fundamental

Tarde

Noite

Total

Manhã

Tarde Noite

Total

5ª

99

3

6ª

56

2

7ª

79

2

8ª

66

3

300

10

Subtotal

103

Manhã

Todos os professores possuem nível superior. A distinção no quadro está entre os que são bacharéis,
licenciados e os que têm alguma especialização (pós-graduados). Não existe professor com curso de mestrado
e/ou doutorado. Existe um professor cursando o mestrado.
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Eja
Eixo IV

43

43

1

1

Eixo V

68

68

2

2

111

111

3

3

411

3

13

Subtotal
Total fundamental
Médio / regular

Manhã

Tarde

Noite

Total

Manhã

Tarde Noite

Total

1ª

97

3

2ª

68

2

3ª

48

2

213

7

Subtotal
Eixo VI

106

106

3

3

Eixo VII

139

139

3

3

245

245

6

6

458

6

13

869

26

26

Subtotal
Total médio
TOTAL GERAL

869

5. Taxas e número de aprovação, reprovação, abandono e transferência de alunos do
ensino médio no ano de 2008.
ENSINO FUNDAMENTAL
INDICADORES
Série
Geral
5ª
6ª 7ª 8ª
Aprovação
52 75 66 84
69,2
Reprovação
44 20 28 11
25,2
Abandono
4,5 4,6 6,9 5,3
5,3

ENSINO MÉDIO
Ano
Geral
1º 2º 3º
71 76 93 80,1
20 18 3,3
14
8,2 6,1 3,3
5,9

6. Programas e Projetos. (Relacionar programas e projetos que estão em execução na
escola)104
a. Rádio Juba (suspenso)
104

Os projetos encontram-se praticamente paralisados por falta de recursos face a inadimplência da escola por
falta de prestação de contas da gestão anterior.
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b. Dia da consciência negra (20 de novembro)
c. Jornal mural
d. Horta escolar (em projeto)
e. Bazar e bingo (para tentar resolver problemas da escola)
7. Relação de professores por disciplina que lecionam e tipo de formação
NOME
DISCIPLINA
DISCIPLINA 2
FORMAÇÃO
01. Luzia Gramacho

Português

02. Fernanda Fróes

Português

03. José Austeriano*

Português

Licenciatura c/pós

04. Ana Lídia

Português

Licenciatura c/pós

05. Otávia

Português

06. Paula

Português

07. Cecília

Licenciatura
Inglês

Educação ambiental

Bacharel

Licenciatura
Licenciatura (est.)

Inglês

Licenciatura

08. Osvanildo

Matemática

Licenciatura

09. Gilberto

Matemática

Licenciatura

10. Rosilene

Matemática

Licenciatura

11. Neuza

Matemática

Licenciatura (est.)

12. Larissa

Física

13. Vitor

Física

Química e ciências

Licenciatura c/pós
Bacharel

14. Lucinaldo*

Química

Licenciatura

15. Salete105

Biologia

Licenciatura

16. Maria Raimunda

Filosofia

Sociologia

Licenciatura c/pós

17. Ilza Brito106

Filosofia

Sociologia

Licenciatura

18. Arlon Reis

Geografia

105

Está de licença retorna em 23/10/2009
*Ensina também no Colégio Jutahy Magalhães
106
Vice-Diretora

Licenciatura
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19. Gilma

Geografia

20. Magno

História

Licenciatura c/pós

21. Jurandir*

História

Licenciatura

22. Ana Backer

Ciências

Licenciatura c/pós

23. Ana Paula

Educação física

Artes

Licenciatura c/pós

Licenciatura

8. Distribuição do número de alunos matriculados por série
ESPECIFICAÇÃO
Matriculados em 2009
Ensino fundamental
5ª
ABC6ª
AB7ª
AB8ª
ABCEja
Eixo IV
AEixo V
ABEnsino médio
1º ano
FGH2º ano
FG3º ano
EFEJA
Eixo VI
E- Noite

NÚMERO

36
30
33
28
28
37
42
22
22
22

43
35
33

43
26
28
33
35
31
17

46

189

F- Noite
G-

43
37

H- Noite
I- Noite
J-

44
48
47

Eixo VII

190

APÊNDICE B
Roteiro de entrevista
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
Programa De Pós-Graduação Em Educação E Contemporaneidade – PPGEduc
PROJETO DE PESQUISA: Heranças e lembranças: educação, patrimônio cultural e
desenvolvimento em Itaparica, BA.

Colégio:_______________________________________________________________
Entrevista com professores
1. Identificação:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Nome:_______________________________________________
Idade:________
Sexo:________________________________________________
Naturalidade:
1.4.1. Cidade_________________________________________
1.4.2. Estado_________________________________________
1.5.
Graduação:
1.5.1. Formação:______________________________________
1.5.2. Licenciatura ( ) Bacharelado ( )
1.5.3. Instituição de ensino:____________________________
1.5.4. Cidade/Estado:__________________________________
1.5.5. Ano de conclusão:________________________________
1.6.
Pós-Graduação:
1.6.1. Tipo (ESP, MSC, DR.):__________________________
1.6.2. Curso:_________________________________________
1.6.3. Instituição:______________________________________
1.6.4. Ano de conclusão:________________________________
1.7.
Tempo de trabalho como docente:________________________
1.8.
Local de residência:____________________________________
1.9.
Tempo de residência em Itaparica:_________________________
1.10. Disciplina(s) que ensina na escola:_____________________________
1.11. Há quanto tempo ensina essa(s) disciplina(s):____________________

2. Prática de ensino
2.1.
Quais os conteúdos que considera mais importante na disciplina que
ensina (a principal)._______________________________________
2.2.
Qual a metodologia de ensino que considera mais adequada para
transmitir estes conteúdos?____________________________________
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2.3.

Que tipo de dificuldades enfrenta para executar os seus planos de aula e
transmitir os conteúdos previstos?________________________

3. O projeto político-pedagógico – PPP, e os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN
3.1.
Você participou da elaboração do projeto político-pedagógico desta
escola?_______________________________________________
3.2.
Você acha que ele pode ser realizado? Nos caso afirmativo ou negativo
por quê?___________________________________________
3.3.
Caso acredite que algo pode ser realizado especificar o quê____
3.4.
Qual a importância dos Parâmetros Curriculares Nacionais para
realização do seu trabalho como professor?______________________
3.5.
O que você pensa sobre a aplicação da lei 11.645 /2008 que trata da
inclusão do estudo da história e das culturas negras e ameríndias assim como o
seu papel no desenvolvimento do país?______________
3.6.
Como você tem trabalhado as adaptações da sua disciplina aos
Parâmetros Curriculares Nacionais e à Lei 11.645/2008?____________
4. Visão do entrevistado sobre o patrimônio natural, histórico e cultural.
4.1.
O que significa para você a palavra patrimônio?_____________
4.2.
O que você entende quando alguém se refere a alguma coisa como
pública?______________________________________________
4.3.
Em Itaparica, o que você considera ser patrimônio público?___
4.4.
Poderia relacionar exemplos de patrimônio público natural, cultural e
histórico no município de Itaparica?
4.4.1. Natural:________________________________________
4.4.2. Cultural:_______________________________________
4.4.3. Histórico:_______________________________________
5. A prática da educação patrimonial
5.1.
Você tem tratado de alguma forma, seja em classe, em eventos, ou no
planejamento pedagógico da escola, temas relacionados com o
patrimônio?________________________________________________
5.2.
Em caso afirmativo, de que forma isso é feito?_____________
5.3.
Entre os materiais didáticos trabalhados com os alunos existe algum que
trate do patrimônio natural, histórico ou cultural do município?
________________________________________________
5.4.
Em caso afirmativo citar qual (is).________________________
5.5.
Você participa com os seus alunos de algum evento tradicional como
festas, comemorações realizadas no município? ______________
5.6.
Em caso afirmativo, citar quais os eventos e como a escola
participa.___________________________________________________
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5.7.

Você sugere algum tipo de atividade que pudesse estimular o interesse
dos estudantes e dos profissionais que trabalham nas escolas pelo patrimônio
público municipal?_____________________________

6. Desenvolvimento local
6.1.
Para você o que é um município desenvolvido?_____________
6.2.
O que o povo do lugar precisa para ser considerado
desenvolvido?_______________________________________________
6.3.
Na sua visão, quais as atividades que poderiam ser fortalecidas para
promover o desenvolvimento do município?__________________
6.4.
Quais as limitações que o município encontra para se
desenvolver?________________________________________________
6.5.
Você vê alguma relação entre o patrimônio municipal e o
desenvolvimento do lugar? Em caso afirmativo qual (is)?____________
6.6.
Como você acha que está sendo tratado o patrimônio público no
município?
6.6.1. Pelo governo____________________________________
6.6.2. Pelas pessoas ricas da cidade________________________
6.6.3. Pela população de um modo geral___________________
6.6.4. Pela escola______________________________________
6.7.Você tem alguma sugestão de como as autoridades, nos diversos níveis de
governo (municipal, estadual e federal) poderiam tratar da questão do
patrimônio do município?________________________________________
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APÊNDICE C
Painéis de fotografias
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Colégio Estadual Democrático Jutahy Magalhães – CEDJM
Vista da fachada do colégio

Sal da diretoria

Biblioteca

196

Sala de Informática

Quadra de esportes

Sala de aula

Sala dos professores Secretaria;

Exposição de trabalho de classe

(FOTOS: SANTOS, 2009)

Palestra Dia da Consciência Negra
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Colégio Estadual João Ubaldo Ribeiro - CEJUR
Vista da fachada do Colégio

Sala da diretoria

Sala dos professores

198

Quadra esportiva

Sala de informática

Cantina

Biblioteca

Evento cultural: teatro na escola

Comemoração do dia do meio ambiente

199

Bens tombados na cidade de Itaparica
Itaparica, BA: conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Nº Processo 0973-T-78:
Livro Belas Artes Nº inscr.: 541 ; Vol. 2 ; F. 002 ; Data: 28/04/1980 / Livro Histórico Nº
inscr.: 477 ; Vol. 1 ; F. 082 ; Data: 28/04/1980 / Liv. Arq./Etn./Psg. Nº inscr.: 078 ; Vol. 1 ; F.
021 ; Data: 28/04/1980.

Forte São Lourenço: Nº Processo 0155-T-38 Outro processo 0101-T-38. Livro Belas Artes
Nº inscr.: 093 ; Vol. 1 ; F. 017 ; Data: 24/05/1938 / Livro Histórico Nº inscr.: 039 ; Vol. 1 ; F.
008 ; Data: 24/05/1938 (BRASIL, 2009)
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3. Igreja de São Lourenço Nº Processo 0462-T-52. Livro Belas Artes Nº inscr.: 404 ; Vol. 1 ;
F. 078 ; Data: 28/07/1952 / Livro Histórico Nº inscr.: 294 ; Vol. 1 ; F. 050 ; Data:
28/07/1952107

4. Igreja do Santíssimo Sacramento

(FOTOS: SANTOS, 2009)

107

“O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a Resolução do Conselho Consultivo da
SPHAN, de 13/08/85, referente ao Proc. Administ. nº 13/85/SPHAN".
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Acervo cultural do município de Itaparica: bens inventariados (BAHIA, 1982)
Sobrado da Rua Monsenhor Flaviano (final do século XVIII) e Sobrado Tenente Botas
(Século XVII)

Casa no Campo Formoso números 80 (meados do Século XIX) e Fonte da Bica (Servidão
desde o Século XVI, primeira obra de 1841)

Capela do Nosso Senhor do Bom Despacho

(FOTOS: SANTOS, 2009)
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Outros bens patrimoniais108
Igreja de Nossa Senhora da Piedade (1923) e imagem da Santa.

(FOTOS: SANTOS, 2009)

Terreiros dos Eguns de Bela Vista e Barro Branco (BARABÔ, 2009)

(FOTOS: BARABÔ, 2009)

108

Reconhecidos pela população como patrimônio cultural do município são também citados na literatura
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Capela de Santo Antônio dos Navegantes Caboclos Guaranís

Panteão dos Heróis do Sete de Janeiro

Ruínas: Forno de assar baleia em Porto Santo, Engenho nas proximidades da Misericórdia e
Portão do Convento.

(FOTOS: SANTOS, 2009)
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APÊNDICE D
Projeto Biblioteca vai à Escola: materiais e documentação da palestra
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COLÉGIO ESTADUAL JOÃO UBALDO RIBEIRO
PROJETO A BIBLIOTECA VAI À ESCOLA. ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BIBLIOTECA DE ITAPARICA /
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – PPGEduc/UNEB
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA: UMA EXPERIÊNCIA DE CLASSE
COORDENAÇÃO: Maria Raimunda Barbosa Boche (Professora
CEJUR) e Dário Tavares Santos ( Mestrando PPGEduc/UNEB)
PARTICIPAÇÃO: Alunos do 3º do Ensino Médio
1- A BIBLIOTECA VAI À ESCOLA – Apresentação do projeto para os alunos (1’)
2- HISTÓRIA E CULTURA – Estimular o raciocínio sobre os temas com perguntas (2’)
O QUE É CULTURA?
POR QUE A NOSSA CULTURA É DIFERENTE?
POR QUE SOU DIFERENTE?
O QUE REPRESENTA A NOSSA CULTURA?
O QUE É SER BRASILEIRO, BAIANO, ITAPARICANO, AFROBRASILEIRO OU INDÍGENA?
3- HISTÓRIA E CULTURA – Expor sobre a importância da cultura e da história na construção do
conhecimento e na formação do saber (2’)
“Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural”
“Uma das tarefas mais importantes na prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os
educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a
experiência profunda de assumir-se”. (FREIRE, 1996)
4- IMAGENS DA CULTURA – Apresentação de 16 imagens que representam pessoas e
paisagens de Itaparica (10’)
5- AS IMAGENS FALAM

- Instruir sobre o processo de leitura das imagens em grupos

(realização de trabalho em grupos. 5, 6 ?) (2’30”)
Observar
Registrar
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Explorar
Apropriar
6- O QUE FALAM? – Expor um roteiro de perguntas que ajudam a descrição das pessoas e
paisagens para posterior apresentação dos grupos. (2’30”)
Aspectos físicos
O que parece ser ?
Construção
Como se formou ou foi feito?
Função
Para que serve?
Valor
Qual o seu valor?
7- APRESENTAÇÕES – Observar e coordenar a apresentação dos grupos (30’ - cinco minutos
para cada grupo)
8- COMO APRENDEMOS – Avaliar o trabalho do dia e concluir com comentários sobre as
imagens apresentadas a partir da literatura utilizada na pesquisa (10’)
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COLÉGIO ESTADUAL JOÃO UBALDO RIBEIRO
PROJETO A BIBLIOTECA VAI À ESCOLA. ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA
BIBLIOTECA DE ITAPARICA / PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – PPGEduc/UNEB

Aula experimental: História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena
ANOTAÇÕES
Imagens
1. Ruínas da igreja do Nosso Senhor da Vera Cruz. Em Vera Cruz (Baiacu). “Em 1560, o peidoso
Luiz da Grã, e os seus companheiros de catequese, Antônio Pires e Luiz Rodrigues, aportaram
à ilha de Itaparica, e levantaram, no alto da colina, um povoado sob a invocação do Senhor
da Vera Cruz”. “Levantado o povoado e começada a construção da igreja, a primeira
edificada na ilha, voltara Luiz da Grã, a Barra da Cruz, daí velejando, pelas águas agitadas do
golfo, em busca da cidade nova de Tomé de Souza”. Nas suas pirogas, os silvícolas em brados
e lamentos, acompanharam, até o surgidouro da Conceição da Praia, o venerando sacerdote,
que tremulo e comovido, abençôo-os, ainda uma vez, da porta da Capelinha, em cujo altar
foi colocada, pelo primeiro Governador, a imagem de Nossa Senhora, trazida de Lisboa, em
março de 1549, na Conceição, a nau capitânia da sua esquadra”. “Essa Capelinha que,
segundo Gabriel Soares, foi “a primeira casa de oração e obra em que Tomé de Souza se
ocupou”, teria sido demolida, em 1736, para ser levantada, em seu lugar, a igreja, de pedras
de cantaria, que se inaugurou no dia 8 de dezembro de 1765”. “Terminadas, em 1561, as
obras da Igreja de Vera Cruz, santuário que, há quatro séculos, enche de encanto o primitivo
aldeamento dos tupinambás”. (OSÓRIO, 1979, p.34-35)
2. O caboclo na festa de 7 de Janeiro. Representando uma identidade brasileira, o caboclo na
Bahia é o símbolo da Independência do Brasil que foi utilizado em desfiles em várias cidades
do Recôncavo, tradição que ainda permanece no desfile de 7 de janeiro em Itaparica e Dois
de Julho em Salvador.
3. Lápide em memória dos heróis de 7 de Janeiro de 1823 na igreja da Piedade colocada em
comemoração aos 100 anos da vitória.
4.

Eduardo Daniel de Paula (vovô Eduardo) e Margarida da Conceição. “:. “A reportagem
publicada na edição de 21 de junho de 1940, do jornal “A Tarde”, intitulada “Varejada igreja
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negra e presos bárbaros sacerdotes” com o subtítulo “Amoreiras, em Itaparica era reduto do
fetichismo”, registra a ação da polícia contra o terreiro-de-egum, ocorrida no dia 19 do
mesmo ano, culminando com a prisão de Eduardo Daniel de Paula e sua mulher Dona
Margarida da Conceição que, àquela época, ostentava o prestigioso título de maioió, na
organização sócio-religiosa daquele terreiro”. (BRAGA, 1995, p. 31-32)
5. Saveiro. Regata em 24 de janeiro 2009. Responsáveis por maior parte do comércio na Baía de
Todos os Santos no passado, os saveiros estão quase extintos e a sua função de transporte
foi substituída pelas modernas embarcações e pelos carros. Podiam ainda ser conservados
como alternativa para o turismo náutico, contribuindo como alternativa de emprego e renda
para a população.
6. Indústria do óleo de baleia: o corte preparatório para extração nos tachos.
7. A Fonte da Bica. “Segundo Ubaldo Osório, quando foi fundada a povoação de Ponta da Cruz,
nos fins do século XVI, a Fonte da Bica já existia como servidão pública. Durante dois séculos
e meio a água fria e límpida da fonte era capitada e distribuída pelas bica de bambu, daí
surgindo seu nome.”
8. Capela do Alto Santo Antônio. História oral: foi erguida no século XIX por um naufrago
cumprindo promessa ao santo pela sua salvação (prof. Américo)
9. Saveiro em reparo no estaleiro Mangue Seco do Sr. Valdomiro. As profissões de carpinteiro
naval e calafate foram responsáveis pelo sustento de muitas famílias na Ilha e hoje se
encontram quase extintas. Apesar da grande procura por esses serviços, quase não existem
esses profissionais que tanta importância tiveram nas guerras da independência armando a
flotilha que comandada pelo Tenente Botas lutou pela expulsão dos portugueses da Ilha e
que poderiam ainda ser uma alternativa de emprego e renda.
10. Bandeira do município de Itaparica. “Denodada” – “cheio de denodo; corajoso, atrevido,
valente” ou “que apresenta impetuosidade, violência; agitado”
11. Forte de São Lourenço. “Um monumento precioso de arquitetura militar deve ser
considerado o Forte de São Lourenço da Ilha de Itaparica. Descobrimos eu autor que
delineou, em 1631, juntamente com os fortes de Santa Maria e de São Diogo, da Barra, e do
forte do Morro de São Paulo, e que assistiu a construção de todos os quatro até 1638
quando se deu a segunda invasão holandesa sob a chefia do próprio Conde Maurício de
Nassau. (OTTI, 1996, p. 75)
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12. Igreja do Santíssimo Sacramento. Segundo a placa comemorativa na nave, esta igreja foi
construída no final do século XVIII (1794) pelo padre Manoel Cerqueira Torres e entregue ao
público em 21/10/1794 (OSÓRIO, 1979).
13. Wenceslau Monteiro. Curador de Porto dos Santos. “A segunda é sobre “a figura de um líder
carismático, pertencente às tradições religiosas do nordeste do Brasil”. Este líder se
autodenominava São Venceslau, morando em Porto do Santo [na verdade Porto dos Santos]
no local conhecido como Milagre. Venceslau obtivera a cura para a cegueira e surdez, que se
seguiram a um problema de pele após sua esposa ter fugido com outro homem, pelo uso da
água, que lhe foi prescrita através de revelação onírica e aparição posterior de Nossa
Senhora do Amparo, que o tornou guardião da fonte e deu poder de curar pela água. Seu
discurso místico e práticas terapêuticas tinham o poder de atrair peregrinos de toda a ilha,
de municípios do interior e mesmo da capital e de outros estados em busca de conforto e
cura para suas várias formas de dores e sofrimentos. Em uma carta que ele dirige a Castaldi,
a quem chama de irmão Carlos, fala da sua influência na eleição de um deputado, do
governador e mesmo da reeleição do presidente Getúlio Vargas. Prossegue a relatar a
notoriedade e os benefícios que traz para o local: “todos tiram lucro do Milagre?” Todos
deveriam ser gratos: os padres pelas missas que ele encomendou para os desvalidos, os
médicos a quem ele tem mandado os que não podem ser curados pela água, as farmácias
onde eles compram os remédios que os doutores receitam, as empresas aéreas que levam as
pessoas ao Milagre de lugares tão distantes quanto São Paulo, os barcos e a Navegação
Bahiana pela mesma razão.” (CAROSO, 2010).109
14. Os Egúns. “A população permanente de Ponta de Areia é fundamentalmente constituída de
descendente de Eduardo Daniel de Paula, fundador do culto dos ancestrais, o culto do babá
egum, e de tantos quantos estão vinculados àquela família por um complexo sistema de
parentesco, seja por consanguinidade, afinidade, adoção ou compadrio”. (BRAGA, 1995, p.
23-24)
15. O Aguadeiro. Profissão que tem tradição fundada na ilha nos tempos em que não existia o
sistema de abastecimento de água domiciliar e que atendia a necessidade dos veranistas que
sempre procuraram a ilha pela qualidade das suas águas e para o veraneio.
109

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702008000100015&script=sci_arttext. Acesso

em: 28 set. 2010.
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16. Balbino Daniel de Paula (O Obarayi) com a machado de Xangô (BARABÔ, 2009). “Xangô é
reconhecido como o orixá da Justiça. Xangô e seus homens lutavam com um inimigo
implacável. Os guerreiros de Xangô, capturados pelo inimigo, eram mutilados e torturados
até a morte, sem piedade nem compaixão. As atrocidades não tinham limites. O inimigo
mandava entregar a Xangô seus homens aos pedaços. Xangô estava desesperado e
enfurecido. Xangô subiu no alto de uma pedreira perto do acampamento e Dalí consultou
Orunmilá sobre o que fazer. Xangô pediu ajuda a Orunmilá sobre o que fazer. Xangô estava
irado e começou a bater nas pedras como oxé, bater com seu machado duplo. O machado
arrancava das pedras faíscas, que acendiam no ar famintas línguas de fogo, que devoravam
os soldados inimigos. A guerra perdida foi transformada em vitória. Xangô ganhou a guerra.
Os chefes inimigos que haviam ordenado o massacre dos soldados de Xangô foram
dizimados por um raio que Xangô disparou no auge da fúria. Mas os soldados inimigos que
sobreviveram foram poupados por Xangô. A partir daí, o senso de justiça de Xangô foi
admirado e cantado por todos. Através dos séculos, os orixás e os homens têm recorrido a
Xangô para resolver todo tipo de pendência, julgar as discordâncias e administrar justiça”
(PRANDI, 2001, p. 245).

