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 “Ensinar não é transferir conhecimento, mas as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção. ”   

(Paulo Freire) 



 

 

RESUMO 
Esta pesquisa apresenta uma análise reflexiva sobre o ensino de Arte a partir de 
uma experiência vivenciada de intervenção nas aulas de Arte, na Escola Estadual de 
Ensino Médio Dr. Hortênsio de Sousa Ribeiro, localizada no município de Campina 
Grande na Paraíba.  A partir do depoimento de alguns alunos desta escola sobre 
inquietações e desmotivações nas aulas de Arte, foi desenvolvida a proposta de 
ensino por projeto com uma das turmas da escola, a fins de sanar os problemas 
citados pelos alunos. Foi escolhido este método de ensino por ser uma nova 
proposta de aula dentro da escola e que permitiu variadas ações com a turma do 1° 
ano G no ano de 2012. Para tanto foi fundamental recorrer ao estudo sobre o ensino 
através de projeto, em que consiste essa prática, com quem e quando surge as 
ideias desse tipo de ensino, através do conhecimento dos educadores mais 
referenciados nesse tipo de proposta, Willian Kilpatrick e Fernando Hernández. Foi 
escolhido o tema eixo a ser trabalhado no projeto a partir de conversas com a turma 
envolvida, sendo em torno da Educação Patrimonial, que acarretou numa análise 
mais coesa dentro da ideia do ensino por projeto, pois foi a partir desse tipo de 
proposta de ensino que possibilitou chegar aos resultados refletidos nessa pesquisa, 
e contribuindo para a discussão do entendimento do processo educacional como 
mediação entre patrimônio cultural, ensino e a escola; e a escola como patrimônio. A 
pesquisa-Ação foi a linha de pesquisa elegida para a análise desse processo, por ter 
como foco a resolução de problemas e participação ativa do pesquisador. Com esta 
pesquisa, possibilitou perceber que o uso da proposta de ensino por projeto apesar 
das dificuldades encontradas no ensino público, é possível, e trabalhar temas que 
envolve a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade a partia das aulas de Arte.  
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ABSTRACT 
This research presents a reflexive analysis about the teaching of Art from a lived 
experience of intervention in the classes of Art, in the State School of High School 
Dr. Hortênsio de Sousa Ribeiro, located in the city of Campina Grande in Paraíba. 
From the testimony of some students of this school about concerns and 
discouragement in Art classes, the proposal of teaching by project was developed 
with one of the classes of the school, in order to remedy the problems cited by the 
students. This teaching method was chosen because it is a new proposal for a 
lesson within the school and that allowed a variety of actions with the class of the 1st 
year G in the year of 2012. For this it was fundamental to resort to the study about 
teaching through design, in which It is this practice, with whom and when the ideas of 
this type of education arise, through the knowledge of the educators most referenced 
in this type of proposal, Willian Kilpatrick and Fernando Hernández. The theme was 
chosen axis to be worked on the project from conversations with the involved class, 
being around Patrimonial Education, which entailed in a more cohesive analysis 
within the idea of teaching by project, since it was from this type of teaching proposal 
Which made it possible to reach the results reflected in this research, and 
contributing to the discussion of the understanding of the educational process as 
mediation between cultural heritage, teaching and the school; And the school as 
patrimony. Action research was the line of research chosen for the analysis of this 
process, focusing on the problem solving and active participation of the researcher. 
With this research, it was possible to perceive that the use of the proposal of 
teaching by project despite the difficulties encountered in public education, it is 
possible, and to work on themes involving transdisciplinarity and interdisciplinarity, 
starting from Art classes. 

 
 
 

KEY WORDS: teaching of arts, teaching by project, education to cultural hetirage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Gráfico de Apresentação da Pesquisa ....................................................................... 8 

Figura 2- Oficina de Mosaico com Artistas Convidados .......................................................... 47 

Figura 3- Mostra de Documentário sobre a Cidade de Campina Grande .............................. 48 

Figura 4- Produção de mosaicos com os artistas durante a oficina ....................................... 50 

Figura 5- Aula de campo. Visita ao Açude Novo ..................................................................... 54 

Figura 6- Aula de campo. Visita ao Teatro Severino Cabral ................................................... 55 

Figura 7- Aula de campo, mural de Roberto Magalhães no Teatro Municipal Severino Cabral

 .................................................................................................................................................. 55 

Figura 8- Aula de campo, obra do artista Kleberlan Oliveira, Açude Novo ............................. 56 

Figura 9- Aula de campo, Parque do Povo, obra do artista Kleberlan Oliveira ...................... 57 

Figura 10- Aula de campo, mural do Centro Cultural Lourdes Ramalho, no Parque do Povo

 .................................................................................................................................................. 58 

Figura 11- Aula de campo, Açude Velho, obra "Pioneiros da Borborema" ............................. 59 

Figura 12- Aula de campo, mural de mosaico do artista Kleberlan Oliveira, na UFCG ......... 60 

Figura 13- Aula de campo, visita a obra de Ariano Suassuna, no aeroporto ......................... 61 

Figura 14- Imagem utilizada como referência no projeto ........................................................ 63 

Figura 15- Etapa final do projeto, construção do mosaico no muro da escola ....................... 64 

Figura 16- Etapa final do projeto, construção do mosaico no muro da escola. ...................... 65 

Figura 17- - Imagens utilizadas em sala de aula como exemplos .......................................... 66 

Figura 18- Apresentação do projeto à comunidade escolar .................................................... 67 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

IPHAEP – Instituto do Patrimônio e Histórico Estadual da Paraíba 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PROEMI – Programa de Ensino Médio Inovador 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS .............................................................................. 1 

2. CULTURA DO ENSINO: o ensino por projeto e a educação patrimonial................ 9 

2.1 Projeto na educação ....................................................................................... 13 

2.2 Projeto de trabalho .......................................................................................... 28 

2.3 Da Educação Patrimonial ................................................................................ 24 

2.3.1 Processo Educativo como Mediação ........................................................... 38 

2.3.2 Escola como Patrimônio Cultural ................................................................. 45 

3. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ATRAVÉS DE PROJETO: uma análise descritiva. . 49 

3.1 A Escola ......................................................................................................... 49 

3.2 Etapas do Projeto ........................................................................................... 56 

CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                        

Do Projeto ao Sentido Patrimonial: análises e reflexões............................................69 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 
 

Ao iniciar a carreira como professora de Arte, no estado da Paraíba no ano de 

2012, tive meu primeiro contato com a sala de aula e com turmas de Ensino Médio. 

A escola para qual fui designada para lecionar fica na cidade Campina Grande, 

interior do estado da Paraíba. A Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Hortênsio de 

Sousa Ribeiro foi onde pude me dedicar, junto com outros docentes, à realização de 

experimentações metodológicas diferenciadas no ensino de Arte, cuja análise desse 

trabalho se faz com base em uma das minhas experiências na referida escola.  

Planejar uma aula de Arte é muito diferente de pôr em prática e ao entrar 

nessa escola me deparei com turmas exaustas de sala de aula, cansadas da rotina 

diária da escola, de métodos ‘conteudistas’ e de uma carga horária extensa, pois a 

escola participa do Programa de Ensino Médio Inovador (PROEMI)1, cujo horário 

integral é composto por dois turnos de aulas, devido ao acréscimo de atividades 

fornecido pelo programa.  

O PROEMI traz a proposta de ampliar e dinamizar o conhecimento na escola. 

Conforme consulta ao Portal do Ministério da Educação, é uma medida do Governo 

Federal através desse Ministério que sugere um novo programa para reestruturar os 

currículos do Ensino Médio, instituído pela portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, 

o Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI. Este programa tem como finalidade 

apoiar e fortalecer o incremento de propostas inovadoras nas escolas de ensino 

médio, propondo a escola de tempo integral e ampliando as atividades de formação 

do discente. 

No PROEMI, são oferecidos como complemento os novos componentes 

curriculares chamados de macrocampos, através da oferta de disciplinas 

relacionadas a várias áreas do conhecimento que podem ser ministradas de 

diferentes formas ficando a critério da escola organizar o plano de curso dentro do 

seu currículo pedagógico. Geralmente os macrocampos atendem às necessidades 

dos estudantes, eles estão relacionados a ciências e tecnologia, leitura e letramento, 

artes, informática, acompanhamento pedagógico, entre outros. Esses macrocampos 

são encaixados na carga horária do estudante. Na escola em que foi desenvolvido o 

                                                             
1 Programa de educação do Governo Federal que propõe a reorganização dos currículos do ensino médio 

fundamentada no ensino integral. 
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projeto objeto dessa dissertação, os macrocampos foram inseridos junto com as 

disciplinas, no horário cotidiano.  

Com o PROEMI, a escola tinha a incumbência de refazer seu currículo 

pedagógico de acordo com suas necessidades. Havia uma flexibilidade ao discutir 

os planejamentos das disciplinas e conteúdos a serem trabalhados, porém o tempo 

ainda continuava o mesmo, com 50 minutos de aula. Para a área de Artes, que só 

havia uma aula por semana, esse tradicional tempo limitava bastante o 

planejamento do professor. 

Como professora de Artes, também fiquei encarregada do macrocampo 

relacionado a atividades artísticas chamado Produção e Fruição das Artes, contando 

com dois encontros semanais com as turmas, para a área de Artes, cujo 

planejamento para as aulas ficou menos limitado, facilitando uma elaboração mais 

ampla das aulas. Assim, pudemos pensar no trabalho por projeto, possibilitando uma 

forma de aprendizagem que chamava bastante atenção. Embora precisasse de 

dedicação extra aos nossos horários, esse tipo de ensino já vinha sendo utilizado 

constantemente entre alguns professores de outras áreas dentro da escola.  

Conversar sobre Arte em algumas turmas era ver o quanto os alunos não 

compreendiam a proposta da Arte Educação, e me deparava com questionamentos 

do tipo: - Para que serve Arte? Não cai no vestibular mesmo! Aula de Arte é só 

brincadeira, não deveríamos perder tempo! E ainda ver os alunos fazendo atividades 

de outras disciplinas na aula de Arte por julgarem a outra mais importante. Estes 

foram alguns fatores dentre vários exemplos desmotivadores e ao mesmo tempo 

desafiadores que impulsionaram um planejamento diferenciado para as aulas de 

Arte. 

Alunos desacreditados com o ensino da Arte; tratavam a disciplina como de 

menor valor em relação as outras, principalmente por não ser reprovativa, julgavam 

uma disciplina sem nexo por não estar inserida em grande parte no Exame Nacional 

do Ensino Médio, como acharem brincadeira ou “passa tempo” o que é ensinado 

nesta área. Enquanto professora de Artes do ensino básico da rede pública, 

enfrentei diariamente questões difíceis de serem solucionadas em curto prazo de 

tempo, como situações precárias relacionadas à infraestrutura da escola e o alto 

índice de evasão escolar de estudantes e professores por desmotivações no 

processo de ensino, métodos e conteúdos tradicionais ultrapassados 
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descontextualizados com a realidade social e profissional, como a baixa 

remuneração e as condições de trabalho.  

À vista desse entendimento, as desmotivações de estudantes e professores 

para se envolverem na rede pública de ensino, devido aos limites materiais e 

pedagógicos que as escolas estão enrijecidas, aportam o principal problema aqui 

abordado. Para tanto, neste trabalho será abordado sob duas perspectivas para o 

ensino de Arte: sob o aspecto metodológico do ensino de Arte através de projeto; e 

através da dimensão da Educação Patrimonial contemplando Arte e Patrimônio 

Cultural, como áreas complementares senão concomitantes. Assim, esta dissertação 

anseia contemplar, a partir de uma realidade específica, os problemas comumente 

instaurados em várias escolas da rede pública de ensino, de modo a propor uma 

reflexividade, estratégias e possibilidades por meio da experiência aqui abordada 

para educadores, sobretudo de Artes, das variadas áreas do conhecimento, 

apresentando reflexões sobre uma experiência vivenciada que houve resultados 

significativos para uma análise e que poderá servir de modelo e exemplo para 

inúmeras atividades e temas a serem trabalhados na escola. 

 Diante de tais limitações, a busca pela inovação das aulas de Arte nos levou 

ao encontro de uma nova percepção quanto aos métodos de se trabalhar o 

conhecimento, não só com a turma referida, mas com outras turmas da escola, 

foram aplicados posteriormente a este trabalho aqui analisado, projetos envolvendo 

outros assuntos e disciplinas2. Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo 

analisar e refletir uma prática pedagógica desenvolvida no ensino de Artes da Escola 

de Ensino Médio Estadual Dr. Hortênsio de Sousa Ribeiro por meio de projeto. 

Considerando a hipótese de que o desinteresse apresentado pelos alunos seja 

exatamente devido ao método convencional de ensino e suas limitações quanto aos 

conteúdos da área de Artes. Logo, tentarei refletir sobre os resultados desta 

intervenção, demonstrando se houve alguma mudança após a aplicação do projeto 

através das atividades realizadas a partir de depoimentos coletados de estudantes e 

professores envolvidos no processo.   

Dessa forma, juntamente com o corpo docente da escola, propomos utilizar o 

método de ensino por projeto numa tentativa de estimular os alunos à apreensão do 

                                                             
2 Foram desenvolvidos através do ensino por projeto os seguintes trabalhos: “Literatura de Cordel: Campina 

Grande em Versos” (2014); e “Batucada: percussão na escola, ritmos do nordeste brasileiro” (2013).  
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conteúdo, na construção do conhecimento a partir de práticas educacionais que o 

relacionasse com a própria vida, facilitando a compreensão do seu contexto social 

através da Arte e o método de ensino por projeto facilitador desse processo de 

aproximação do conhecimento com a vida real do sujeito. Assim, identificando como 

um problema, a desmotivação dos alunos da referida escola em relação as aulas de 

Arte, buscamos solucionar através do experimento da aplicação e intervenção de 

uma outra forma de ensino, através de projeto. Este método vem ganhando 

visibilidade na educação por ser uma prática flexível em que os docentes se tornam 

pesquisadores e mediadores ou facilitadores do conhecimento, e os alunos passam 

a ter uma participação ativa no processo educativo, podendo participar desde a 

escolha do tema a ser estudado até as conclusões do projeto.  

Como princípio norteador do processo educativo por projeto apresentado 

neste trabalho, tem-se as considerações do ensino propostas desde meados do 

século XX pelo educador William Kilpatrick (2006) fundamentado nas ideias de 

experiência do filósofo John Dewey (1958), e as contribuições do pesquisador em 

educação, o espanhol Fernando Hernández (1998) que propõe uma ressignificação 

dos espaços e conteúdos de aprendizagens de tal forma que estes se voltam para a 

formação de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participativos. 

Buscando por pesquisas bibliográficas relacionadas às experiências de 

educadores ao utilizar o processo de ensino de Arte através de projetos, apesar de 

poucas encontradas, podemos perceber que apresentam resultados positivos na 

aplicação desse método demonstrando ser um procedimento facilitador tanto para o 

professor quanto para o aluno no processo de ensino e aprendizagem. Para citar um 

exemplo, no artigo intitulado por ‘O ensino da arte através de projetos colaborativos 

com suporte de um ambiente virtual’ (MORAIS et al. 2008), os autores concluem, 

através de uma pesquisa realizada com alunos do 7º ano de uma escola da rede 

municipal de Fortaleza/CE, que trabalhar com projetos é uma alternativa para a 

dinamização do ensino de Arte, a partir da interdisciplinaridade e de uma 

aprendizagem colaborativa que possibilitou uma maior articulação entre os 

conhecimentos no que diz respeito as manifestações artísticas e culturais. Assim, 

utilizando das ideias propostas por Fernando Hernandez (1998), os autores nessa 

pesquisa também apresentam maior liberdade de planejamento das atividades 

realizadas com os alunos e em relação a ambientes diferenciados para as aulas, 
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não sendo a sala de aula o único local para esta ação e a participação ativa dos 

professores junto com os alunos. 

Já no trabalho da pesquisadora Mugnol (2007), a autora ressalta o papel do 

professor de Arte enquanto mediador das experiências educativas, devendo ter 

conhecimento e vivências em Arte para despertar no aluno as potencialidades 

expressivas, a fim de envolver o aluno com a Arte. Para tanto, o professor deve 

escolher um método didático que melhor se aplique em sua atividade. A autora 

apresenta o método de ensino por projeto como facilitador do conhecimento, 

proporcionando uma maior interação entre professor e aluno como agentes ativos do 

processo. Reforçando a ideia que este participa do ensino através de projeto é 

corresponsável pelo conhecimento adequado, sendo participativo junto a mediação 

do professor. 

Estas pesquisas sobre o ensino através de projeto, contribuiu nesta pesquisa 

na medida que reforçou a importância da inserção desta prática na escola, 

principalmente nas aulas de Arte, apresentando resultados satisfatórios em outra 

experiência e enfatizando pontos importantes a serem considerados. Nesta pesquisa 

o ensino por projeto foi proposto com a ideia de minimizar problemas relatados pelos 

alunos em relação as aulas de Arte, e através do projeto foi escolhido um tema 

norteador que foi fundamental tanto para a execução do projeto como para a 

discussão do próprio tema dentro da escola. 

Durante as breves aulas de Artes incitamos o diálogo sobre os interesses dos 

estudantes para com a disciplina e suas contribuições sobre seus contextos 

pessoais que pudéssemos trabalhar coletivamente acerca de determinado tema. 

Partindo dessas experiências consultadas e definindo o ensino por projeto como 

estratégia metodológica de aplicação, junto aos alunos e professores envolvidos, foi 

escolhido o tema eixo do projeto: Educação Patrimonial, um tema ainda pouco 

estudado na referida escola sendo necessário principalmente para o reconhecimento 

da parte dos alunos de suas próprias histórias individuais de vida e identidade em 

relação à cultura local de onde vivem.  

Dessa maneira, pudemos perceber que os patrimônios culturais materiais da 

cidade faziam parte do cotidiano dos estudantes, mas não eram compreendidos 

seus significados histórico e cultural. Afinal, Campina Grande/PB é bastante rica 

nesse aspecto patrimonial, possuindo uma área extensa no perímetro urbano 
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registrada como patrimônio, o centro histórico da cidade, nela se mantêm 

preservados ainda monumentos que marcam sua história. Assim, percebemos que 

algumas obras representativas da história e espalhadas pela cidade eram ignoradas 

ou desconhecidas pela própria população citadina, inclusive entre os próprios 

estudantes.  

Muitos desses bens patrimoniais sequer faziam sentido ou representavam 

algo para os próprios citadinos envolvidos no grupo, fato que proporcionou o 

movimento de levantarmos os bens patrimoniais para reflexão e conhecimento sobre 

estes, compreendendo as possibilidades de sentidos e significados culturais através 

dos fundamentos históricos para escolha de determinado bem representar a própria 

cidade e sua identidade. Este fato nos chamou a atenção e o interesse para 

trabalhar com o patrimônio histórico e artístico da cidade, assim, partindo dos 

fundamentos do ensino por projetos, surgiu o projeto intitulado por, ‘(Re) 

descobrindo o Patrimônio Cultural Através da Arte Geométrica do Mosaico’, como 

proposta de caráter interdisciplinar que envolveu outras áreas de conhecimentos 

como os saberes da área de História e Geometria em seu processo de criação a 

partir da arte do mosaico.  

O trabalho foi aplicado a uma turma de 1º ano do Ensino Médio, com 

aproximadamente trinta alunos na faixa etária entre 14 e 16 anos, realizado entre os 

meses de agosto e outubro de 2012, com atividades teóricas e práticas, dentro e 

fora da escola. Quanto aos procedimentos, durante a realização deste projeto, por 

se tratar de uma experiência educacional aplicada e vivenciada com o 

ensino/aprendizagem, o método utilizado como perspectiva metodológica é o da 

pesquisa ação. Por estar, enquanto professora, vivenciando diretamente as 

situações da escola juntamente com os estudantes observando e sendo interprete 

da própria experiência, descrevendo e participando de cada etapa. Caracterizando-

se como pesquisa ação também pelo fato deste projeto ter sido construído visando 

uma mudança no ensino de Artes nas turmas da citada escola nas quais sou 

responsável como docente, através da participação conjunta dos envolvidos, desde 

a intervenção durante as aulas e ao buscar um planejamento diferenciado do que já 

vinha sendo utilizado na escola por professores anteriores. 

Em termos metodológicos, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa 

ação, pois busca estar envolvido a reflexividade com a prática, conforme Engel 
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(2000), a pesquisa ação, “é, portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em 

situações em que também se é uma pessoa da prática e se deseja, melhorar a 

compreensão desta” (Ibid, p.182). Esse tipo de método é bastante utilizado na 

educação, na busca de melhorias para o ensino, na medida em que o professor 

detecta algum problema em sala de aula e tenta solucionar melhorando o processo 

de ensino e aprendizagem.  

Algumas das fases sugeridas pelo método da pesquisa ação citadas por 

Engel (2000, p.186-189), foram realizadas no processo de aplicação do projeto, pois, 

foi detectado um problema, feito um levantamento das necessidades da situação, foi 

desenvolvida uma ação para tentar reverter a situação problemática, uma avaliação 

do processo, considerando os resultados e as objeções que poderiam surgir. Das 

fases citadas por Engel (2000): definição de um problema; pesquisa preliminar; 

hipótese; desenvolvimento de um plano de ação; implementação do plano de ação; 

coleta de dados para avaliação dos efeitos da implementação do plano; avaliação do 

plano de intervenção; comunicação dos resultados; objeções geralmente feitas à 

pesquisa-ação; e a conclusão.  

Este trabalho está dividido em dois capítulos. No primeiro são apresentados 

os princípios norteadores da proposta de ensino por projeto de como ensinar através 

desse método, apresentando os autores que sustentam essa ideia, como 

fundamento para uma análise da experiência experimentada de ensino e 

aprendizagem com a turma de 1º ano do ensino médio da Escola Estadual de 

Ensino Médio Dr.Hortênsio de Sousa Ribeiro. Bem como foi abordado a Educação 

Patrimonial como área do conhecimento através de duas percepções: “o processo 

educacional como mediação entre o patrimônio cultural, o ensino e a escola e a 

escola como patrimônio”, em que discuto sobre a constituição e percepção da escola 

enquanto lugar simbólico e afetivo para comunidade. Ainda nesta seção, restrinjo as 

reflexões e aportes teóricos sobre Educação Patrimonial apresentados e discutidos 

como instrumentos para reflexões posteriores à análise de dados.    

No capítulo seguinte, apresento a situação escolar que levou a intervenção na 

mudança de proposta de ensino a descrição e análise do projeto desenvolvido, 

relacionando as contribuições teóricas discutidas na seção anterior com a ação 

pesquisada.  
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Figura 1- Gráfico de Apresentação da Pesquisa 

 
Autoria de Illian Narayama. 2017 

 

Portanto, realizo uma análise do processo de ensino e aprendizagem 

ocorrido, considerando seus aspectos positivos e negativos relacionados a 

perspectiva teórica do ensino por projeto, sendo avaliado as reais condições desse 

método na prática e refletindo aspectos da educação patrimonial, como ocorreu, 

como os alunos absorveram esse conhecimento através do projeto, a significância 

deste para a comunidade escolar. 
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2. CULTURA DO ENSINO: o ensino por projeto e a educação patrimonial 
 

A educação ainda é o meio de garantir que o ser humano seja capaz e 

responsável pelas suas ações e pela manutenção na sociedade, por sua forma de 

pensar, agir, ser e estar, ou seja, a educação contribui não só com a construção de 

valores individuais como é através dela que é possível dialogar com o 

desenvolvimento humano de acordo com a sociedade em que vivemos. Sob esta 

perspectiva, desenvolvemos as atividades dessa pesquisa-ação que nesta secção é 

apresentado o aporte teórico acerca dos principais temas reflexivos nesse trabalho: 

o ensino por projeto e a educação patrimonial.  

Entretanto, embora estes temas sejam abordados em tópicos distintos, ao 

menos neste capítulo, na ação a metodologia e o conteúdo são intrinsecamente 

relacionados. De outro modo, esta distinção concerne apenas como abordagem 

para apresentar os aportes teóricos necessários para refletirmos sobre o processo 

de aprendizagem, cuja escola é o ponto de partida para nossa reflexão. Afinal, a 

escola por si só não é responsável por toda construção do saber humano. 

Obviamente a aprendizagem é um processo contínuo que parte desde a existência 

do indivíduo e suas trocas de experiências no mundo, envolvendo tudo e todos em 

seu entorno. Logo, a escola é um espaço que busca, obedecendo normas e leis 

sociais, preparar o indivíduo para a convivência, interação e compreensão social. 

Funcionando como um complemento, um espaço de orientação, e compartilhamento 

de saberes.  

Podemos pensar nas diversas possibilidades de se transmitir um 

conhecimento dentro da escola levando em consideração as aprendizagens fora 

dela, o processo de ensino e aprendizagem propõe o desenvolvimento do sujeito 

proporcionando uma consciência social crítica, a compreensão de sua cultura e a 

conservação da mesma. Existem diversas maneiras e metodologias diferentes que 

vão de acordo com cada escola e/ou educador de como pretendem ensinar, e como 

um dos principais objetivos da educação escolar, a construção de conhecimentos 

interfere diretamente na formação de um indivíduo.  

Diante das possibilidades de metodologias de ensino que temos atualmente 

presentes nas escolas, qual é o melhor procedimento de ensino que possa nos 

garantir efetividade na aprendizagem? Fica complicado determinar uma metodologia 
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ou abordagem perfeita que sirva para todos os sujeitos em suas heterogeneidades. 

No processo educacional, a diversidade de assuntos e sujeitos que possuem 

maneiras singulares de trabalhar é vasta, logo, é fundamental pensar em formas 

amplas e diversificadas de procedimentos metodológicos para uma melhor 

educação.  

Com tantas mudanças no âmbito educacional em relação a processos 

inovadores de ensino, materiais, metodologias, o mais comum é encontrar escolas 

em que o processo de ensino se fecha para o mundo, entre quatro paredes e um 

quadro onde um professor a frente dos seus alunos repassa o conteúdo de um livro 

didático ou uma apostila. Os alunos escutam, tomam nota em seus cadernos, fazem 

provas reproduzindo o que lhes foi dito como uma medida de avaliação de 

conhecimento.  

 
Em lugar de comunicar-se, o educador faz ”comunicados” e depósitos que 
os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 
repetem. Eis aí a concepção “bancaria” da educação, em que a única 
margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os 
depósitos, guarda-los e arquivá-los. (FREIRE, 1983, p. 66)  

 

Esse tipo de ensino, que chamamos de tradicional, o professor é tido como 

detentor do saber que leva o conhecimento para a sala de aula e os alunos recebem 

como se fosse algo novo e distante do seu mundo, tornando uma aprendizagem 

unilateral e desinteressante. A educação “bancária” mencionada pelo educador 

Paulo Freire (1983) que prioriza uma verticalização no processo de ensino, 

demarcando os papéis de quem tem ou não o conhecimento, mantendo uma relação 

de submissão dos educandos para com os educadores. 

Com tantas transformações que caracterizam nossa sociedade, avanços 

tecnológicos, científicos, no mundo do trabalho, vivemos numa era em que todos ou 

quase todos têm acesso à informação. Logo, o papel da escola precisa ser 

repensado, o professor não é mais o dono do saber, e sim um orientador, mediador 

do conhecimento e se faz necessário o diálogo, a troca de conhecimento, a troca de 

experiências.  

 
Em verdade, não seria possível a educação problematizadora, que rompe 
com os esquemas verticais característicos da educação bancária, realizar-
se como prática da liberdade, sem superar a contradição entre o educador e 
os educandos. Como também não lhe seria possível fazê-lo fora do diálogo. 
(FREIRE, pág. 78, 1983)  



11 

 

Assim, como o educador Freire (1983) já falava, o professor e aluno são parte 

de um mesmo processo de aprendizagem, devendo haver uma maior relação 

educador-educando, estabelecendo trocas de conhecimento em um ensino mais 

horizontal, dando voz ao estudante que já chega na escola com seus saberes 

individuais, suas experiências e educação extraescolar, como afirmou o filósofo 

Dewey: 

 
Dewey afirmava que as crianças não chegavam à escola como lousa limpa 
na qual os professores poderiam escrever as lições sobre a civilização. 
Quando a criança chega à classe, já é intensamente ativa e a incumbência 
da educação consiste em assumir a atividade orientá-la (DEWEY, 1899, p. 
25 apud TEIXEIRA, 2010, p. 15). 
 

Se faz necessária uma prática pedagógica diferenciada. A proposta de 

aprendizagem através de projetos não é nova, porém inovadora para os dias atuais, 

e proporciona sim uma alternativa para o ensino dentro da escola. Talvez por esse 

tipo de proposta não ter sido sempre incluída no currículo escolar, apenas por 

alguns educadores que optam por utilizar de acordo com seus interesses pessoais 

ou da própria disciplina, é difícil encontrar uma escola que trabalhe com a referência 

do ensino por projeto. Geralmente a grade curricular impede que seja uma prática 

constante dos professores devido ao tempo e empenho que o educador junto aos 

educandos deve demandar. 

Para muitos professores da educação básica, por exemplo, o trabalho com 

projetos dentro da escola é diferenciado, porém muitas vezes difícil de ser realizado 

devido ao modelo fechado do currículo escolar. O professor nem sempre tem a 

liberdade em nosso sistema de educação de desenvolver uma atividade que muitas 

vezes ultrapassa o tempo da escola, o espaço, o material além de ter custos extras, 

altera o ritmo e a rotina dos outros educadores que não possuem a mesma 

metodologia.  

O método de projeto surge numa tentativa de suprir muitas das deficiências 

no sistema de ensino e aprendizagem. Demonstra ser uma proposta flexível que 

proporciona ao docente e discente, através de análises, reflexões e pesquisas 

criarem sua própria prática pedagógica. Esse método, que traz suas primeiras 

considerações ou fundamentos baseados nas ideias do filósofo John Dewey desde o 

início do século XX, contrapõe-se às visões tradicionais de ensino ao propor uma 

educação pragmática. 
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O autor descreve que a escola deve estar conectada com a vida social em 
geral, com o trabalho de todas as demais instituições: a família, os centros 
de recreação e trabalho, as organizações de vida cívica, religiosa, 
econômica e política. Para ele a educação é um processo de vida e não 
uma preparação para a vida futura e a escola deve representar a vida 
presente tão real e vital para o aluno como a que ele vive em casa, no bairro 
ou no pátio, embasado nestas concepções surge o método de projetos mais 
tarde denominado como pedagogia de projetos. (DEWEY, 1967 apud SILVA 
e TAVARES, 2010, p. 210) 

 
A escola deve estar integrada ao meio social como um todo, pois a educação 

não é separada da vida real do sujeito. A pedagogia de John Dewey nos mostra que 

a educação deve ser construída através da experiência, porque o indivíduo já traz 

consigo elementos, fatos, verdades, vivencias que são construídas a partir de 

experiências de vida e esses fatores são os que geram o conhecimento ou a busca 

pelo mesmo em determinadas situações do dia a dia. Na escola, não deve ser 

diferente. A forma como os alunos compreendem os problemas, demonstram 

interesses, desenvolvem conhecimentos.  

O pensamento baseado na experiência foi o que impulsionou o método por 

projeto. A experiência, para Dewey (1958), é importante nas ações de um indivíduo, 

seria um meio de entrar em contato, interagir com algo ou alguém, e não mantendo 

distância ficando apenas na observação, é sentir a coisa por completo, adentrar, se 

aproximar, experimentar. Assim, demonstra o filósofo brasileiro Nicholas Ferreira 

(2011) que dedica trabalhos acerca da educação, quando reflete sobre Dewey e seu 

conceito da aprendizagem como experiência ao afirmar que: 

 

O conceito de experiência em geral, está intimamente relacionado com o 
conjunto dos sentidos (tato, audição, paladar, visão, olfato) e que estes, por 
sua vez, interagem com a cognição de um agente. Para Dewey, este 
conceito vai um pouco mais além, colaborando com a instauração ou 
manutenção de hábitos. Experiência, nesta perspectiva, passa a ter 
relevância nas atividades de um agente no plano de ação cotidiana. 
(FERREIRA, 2011, p.151)  
 

Conforme Dewey “[...]a experiência, para ser educativa, deve conduzir a um 

mundo expansivo de matérias de estudo, constituídas por fatos ou informações, e de 

ideias. ” (DEWEY,1958, p.118). A experiência seria a interação do indivíduo com o 

ambiente para assim poderem ser modificados, logo, quanto mais interações mais 

práticas educativas se desenvolveriam e a educação seria o processo de 
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reorganização e reconstrução da experiência. É importante considerar que para 

Dewey (1958), o sucesso da educação está no processo e não apenas no resultado. 

É comum esperar da escola que prepare um aluno para o futuro fora dela. 

Mas esquecemos que, enquanto isso, este já tem uma vida social extraescolar e já 

possui experiências que estão constantemente aumentando, mudando, sendo 

enriquecidas, se transformando. Justamente nesse ponto que a ideia de Dewey 

influencia diretamente a educação, sendo um processo da vida, o meio social e a 

cultura fazem parte da educação e não deve ser separada, logo, experiência é 

aprendizagem, é a vida do indivíduo.  

A partir dessa noção de aprendizagem como experiência, John Dewey 

contribuiu ou colaborou com mais um tipo de reflexão para a educação, 

influenciando os princípios da ideia do método de projeto, proposto e mencionado 

por seu aluno e também educador, William Kilpatrick que será mencionado no 

próximo ponto desse capítulo. 

 

2.1 Projeto na educação 

 

Como definição da palavra projeto, de acordo com o Dicionário Online de 

Português (DICIO, 2009-2017), encontramos: “planejamento, desejo de realizar algo, 

intenção de fazer alguma coisa, esquematizar. Projeto é pensar em formas de se 

fazer, construir, executar, desenvolver, é querer tornar algo real, transformar uma 

ideia em ato ou ação”. Projetar faz parte do ser humano enquanto um ser pensante 

que está sempre buscando, planejando um objetivo. Assim, o projeto 

[...] envolve a antecipação de algo desejável que ainda não foi realizado, 
traz a ideia de pensar uma realidade que ainda não aconteceu. O processo 
de projetar implica analisar o presente como fonte de possibilidades futuras 
(FREIRE e PRADO, 1999 apud ALMEIDA e PRADO, 2008, p. 2). 

 

A realização de projetos está constantemente inserida na prática humana. 

Quando se tem intenção de algo, são planejadas formas para desenvolver ações 

que almejam resolver alguma situação. Tais práticas geram um processo de busca, 

transformação, novas situações a resolver, mudanças hipóteses, autonomia de 

pensamento, gera uma sucessão de atividades a fim de melhorar a compreensão 

humana, ou seja, o projeto é uma construção humana e faz parte do cotidiano das 
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pessoas numa simples tarefa que se queira realizar. Concordo com a ideia de 

Machado (2000) citado por Almeida e Prado (2008) sobre projeto quando diz que: 

 
O homem constitui-se em sua humanidade à medida que desenvolve sua 
capacidade de fazer escolhas e se lançar ao mundo, transformando-se e 
transformando-o, em busca de desenvolver projetos para atingir metas e 
satisfazer desejos pessoais e coletivos a partir de valores históricos, 
culturalmente situados e socialmente acordados. (MACHADO, 2000, apud 
ALMEIDA e PRADO, p. 3, 2008).  

 

Na escola, a forma de aprender não seria diferente da vida cotidiana. Assim, 

surge a ideia do ensino através de projetos dentro da escola, pois já é um conjunto 

de atividades presente na vida do indivíduo, logo seria mais fácil a interação 

cabendo ao professor orientar os alunos em suas limitações ou complexidades de 

problemas.  

A proposta de ensino por projeto (MARQUES, 2016) baseada nos 

pensamentos de John Dewey é propagada por, William Kilpatrick, filósofo da 

educação, estadunidense, denomina de ‘Método de Projetos’, que deveria promover 

uma mudança na maneira de pensar o ensino na escola. Para o filósofo citado, a 

maneira que era transmitido o conhecimento oralmente ou através de manuais não 

preparava os alunos para a vida se tornando inadequado na medida que priorizava a 

memorização como principal forma de aprendizagem. Marques (2016), ao se 

apropriar das ideias de Kilpatrick diz que,  

 
[...] o conceito de projeto na educação deve realçar a importância da 
experiência do educando no processo educativo, em oposição ao ensino 
tradicional no qual o aluno é reduzido à simples condição de receptor de 
conteúdos. A capacidade de projetar, entendida como a capacidade de agir 
à luz de propósitos, é constituída na relação do indivíduo com o meio 
(MARQUES, p.5 2016) 

 
William Kilpatrick, citado por Marques (2016) dedicou-se aos estudos da 

pedagogia influenciado pela leitura de autores como, Pestalozzi e Froebel. Ao 

exercer o papel de professor, Kilpatrick ressalta a importância da experiência no 

processo de ensino e aprendizagem, considerando a importância e a significância 

desse processo para o aluno.  Em sua formação de doutorado, estudou com o 

professor John Dewey, com o qual manteve uma relação de admiração e 

reconhecimento. Ele se destacou entre os colegas e na área de educação ao 
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publicar sobre o Método de Projeto inspirado na teoria de experiência de Dewey, 

ficando conhecido nacionalmente. 

Analisando as contribuições de Kilpatrick (2006) o método de ensino por 

projeto pode ser considerado um meio pelo qual o indivíduo possa desenvolver sua 

independência e responsabilidade, obter práticas de comportamento e 

relacionamento em seu meio social, aprender a trabalhar coletivamente. O aluno tem 

que vivenciar adquirindo experiência e conhecimento, ser apto a resolver os 

problemas práticos que possivelmente irão surgir em situações coletivas ou sociais. 

Com esse processo de ensino, o educando deixa de ser um receptor passivo 

de uma quantidade exagerada de conhecimentos e passa a se empenhar mais na 

aprendizagem visto que esse processo precisa da participação do indivíduo desde a 

escolha do tema a ser trabalhado de modo a estimular  o interesse do próprio a 

participar de todo o processo, pois, para Kilpatrick, a motivação do discente 

aumentaria a aprendizagem e alcançaria o sucesso no projeto vendo até que ponto 

eles chegariam com seus propósitos (KNOLL,1997).  

Assim, Kilpatrick define o projeto como um “ato propositado amável” 

(KNOLL,1997). Não sendo um ato planejado, o propósito que ele define sugere a 

liberdade de ação e não algo ditado pelo professor. “Se o propósito morre e o 

professor ainda requer a conclusão do que foi começado, então isto (o projeto) se 

torna uma tarefa” (KNOLL, 1997). Logo, Kilpatrick defende que a motivação do aluno 

como uma característica de grande importância do método de projeto. 

De acordo com o método de projeto de Kilpatrick, todos os aspectos da vida 

possuem importância para o processo, não excluindo nenhuma experiência e pode 

ser realizado sobre qualquer tema sobre qualquer área, se diferenciando de outros 

métodos pedagógicos que se subdividem em assuntos específicos. O projeto requer, 

segundo Kilpatrick (2006), participação ativa dos estudantes, ou seja, que eles 

possam realizar todas as etapas, a saber: pretender, planejar, executar e avaliar. 

O sucesso na elaboração desse processo seria se as quatro fases estivessem 

sido iniciadas e completadas pelos alunos não sendo nenhuma delas finalizadas 

pelo professor apenas. Os alunos, ao participar do processo ativamente, 

experimentariam a “liberdade de ação” (KNOLL,1997), defendida por Kilpatrick. 

Assim, seriam capazes de adquirir independência, poder de avaliação e julgamento, 
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características estas indispensáveis para um desenvolvimento cognitivo e 

democrático. 

No método de projeto de Kilpatrick se destacam algumas orientações tais 

como, não estabelecer uma ordem ou sequência fixa a ser seguida, pois prevalecia 

a ordem natural dos passos, ter uma ideia, clarificá-la, recorrer à informações e à 

pesquisa, executá-la, avaliar. Estes passos podem seguir outra ordem ou mesmo 

ser interferido por outros que venham a surgir no decorrer do processo. As ideias 

deveriam ser propostas pelos próprios alunos, não havendo interferência do 

professor. Dessa forma o processo é realizado em coletivo, sempre em grupo e é 

primordial a interação com outros assuntos se afastando da ideia de disciplina 

isolada. 

Embora tenha sido uma proposta inovadora e capaz de trazer um novo olhar 

para o ensino na época, o método de trabalho de Kilpatrick sofreu com algumas 

críticas inclusive do próprio Dewey, que a princípio questionou a decisão dos temas 

a serem trabalhados ser uma decisão unilateral que teria que partir do indivíduo, da 

criança. Para Dewey (KNOLL,1997), os alunos eram inábeis de planejar um projeto 

sozinhos, eles precisariam da orientação de um professor, que desenvolveria 

conjuntamente um processo de aprendizagem mais seguro e contínuo.  

“O projeto não era um empreendimento do aluno” e sim do professor e 

alunos. ” (KNOLL, 1997). Dewey, no entanto, ao criticar tal pensamento do método 

de Kilpatrick, na verdade enriqueceu o processo na medida que enfatizou a 

importância do papel do professor promovendo orientação e direção dos estudantes. 

Se deixar o processo todo pela ótica do aluno o conhecimento poderia ser limitado 

ou confuso devido as crianças que pensam muito além do poder de execução delas 

deixando o processo de aprendizagem imaturo; com o professor o aluno receberia 

os estímulos para se aperfeiçoar suas ideias.  

    

2.2 Projeto de trabalho 

 

Método de Projeto é uma proposta de ensino firmada no início do século XX. 

Porém, nas últimas décadas, esse pensamento retorna com outras nomenclaturas 

atendendo às mudanças sociais da época. O educador espanhol Fernando 

Hernández (1998), vem a refletir o papel da escola, se corresponde as novas 
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exigências mundiais, propondo mudanças no modo de aprender e ensinar. 

Chamando de Projeto de Trabalho, as ideias de Hernández têm muito em comum 

com as de Kilpatrick. Também influenciado por John Dewey em seu pensamento 

sobre experiência, Hernández, assim como Kilpatrick, através de uma inquietação 

com a educação, questiona a forma de ensinar do professor ser o transmissor de 

conteúdo e o aluno ser o passivo receptor.     

O educador espanhol Fernando Hernandez (1998), a partir de uma pesquisa 

realizada em uma escola de Barcelona, em que buscou analisar se o ensino nesta 

escola estava sendo globalizado, ou seja, se estabelecia relações entre os 

conhecimentos, vivência a experiência de implantar uma proposta inovadora que foi 

organizar o conhecimento a partir de Projetos de Trabalho. A partir dessa 

experiência, surgiu a reflexão sobre ensino e aprendizagem trazendo à educação 

uma nova forma de pensar com a proposta de trabalho por projeto.  

Como uma forma de recriar, repensar, ressignificar o ensino e o espaço 

escolar, o trabalho por projeto, de acordo com Hernandez (1998), propõe mudanças 

na postura pedagógica ao tornar a sala de aula um ambiente mais atrativo, dinâmico 

e interativo abrindo um leque de novas maneiras de aprender proporcionando o 

envolvimento dos alunos com vivências significativas nas experiências educativas ao 

construir o conhecimento. Esse tipo de proposta busca valorizar a participação e 

interação do aluno junto ao professor no processo de ensino e aprendizagem, 

tornando-os responsáveis pela construção, desenvolvimento e conclusão de cada 

projeto trabalhado.  

De acordo com a proposta de Hernández (1998), trabalhar com projetos não é 

apenas uma mudança dentro da sala de aula. A retomada ao assunto sobre ensino 

através de projetos, depois de quase um século após as ideias de Kilpatrick, a 

mudança necessariamente precisa ser da escola como um todo, uma reorganização 

curricular, a quebra do ensino fragmentado, ter um trabalho pedagógico cooperativo, 

interdisciplinar e transdisciplinar, um ensino para além da escola, uma visão 

globalizada. 

A proposta dos Projetos de trabalho está ligada à perspectiva do 
conhecimento globalizado em que a articulação dos conhecimentos 
escolares não é feita de forma rígida em função de uma homogeneização 
dos alunos, pois ela relaciona os diferentes saberes ao invés de acumulá-
los. “A função principal do Projeto é possibilitar aos alunos o 
desenvolvimento de estratégias globalizadoras de organização dos 
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conhecimentos escolares, mediante o tratamento da informação” 
(HERNANDEZ; VENTURA, 1998, p. 89). 
 

Hernández (1998) defende a ideia de ensino numa perspectiva globalizadora, 

que, a partir de questões problematizadoras, os conteúdos sejam vistos de 

diferentes perspectivas. A ideia de educação globalizada para o teórico, é considerar 

no ato de ensinar as diversas possibilidades que se constrói o conhecimento, que a 

partir de um eixo temático o estudante possa estabelecer relações com diversos 

aspectos do conhecimento ampliando-o significativamente.  

Dessa forma, a articulação dos conhecimentos se torna um dos pontos 

essenciais para o Projeto de Trabalho, em que uma disciplina deixa de ser única 

responsável por tal conteúdo, agregando outras áreas. Segundo Hernández (1998), 

o ensino por projeto é compreendido pelos alunos que o conhecimento não é 

exclusividade de uma só disciplina, sendo fundamental a articulação com outras 

áreas de conhecimento pois, rompe com o enquadramento dos conteúdos.  

A função de um trabalho por projeto é facilitar a aprendizagem na medida que 

possibilita a criação de novas estratégias para se chegar ao conhecimento, 

estratégias muitas vezes desenvolvidas pelo próprio estudante, garantindo sua 

autonomia no processo. É fundamental a participação do aluno enquanto um sujeito 

autônomo e de responsabilidade para que o projeto caminhe, pois este se torna 

responsável pelo seu conhecimento, por sua própria aprendizagem ao participar do 

processo de produção, reflexão, pesquisa, relações com os meios e principalmente 

com outras áreas do conhecimento dessa forma, possibilita a interdisciplinaridade 

constante durante o processo. 

O Projeto de Trabalho no processo de ensino e aprendizagem busca fugir da 

ideia tradicional de ensino fragmentado, em que cada educador apenas se 

responsabiliza em transmitir o conhecimento específico da sua disciplina, muitas 

vezes limitados a livros didáticos que obedecem um tempo para serem estudados 

por cada série de ensino. O Projeto de Trabalho vem como uma forma de refletir 

sobre a função da escola. Diferenciando-se da proposta de Kilpatrick, Hernández 

não define o trabalho de projeto como um método, pois não se tem um método uma 

regra a ser seguida para ser um projeto e sim uma série de condições a respeitar, 

que citarei mais a frente, porém, se aproxima por outros aspectos, como, considerar 
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a experiência do estudante fora da escola um elemento crucial para a construção do 

conhecimento. Conforme Hernández (1998, p.61), os projetos permitem: 

a) aproximar-se da identidade dos alunos e favorecer a construção da 
subjetividade, longe de um prisma paternalista, gerencial ou psicologista, o 
que implica que a função da escola não é apenas ensinar conteúdos, nem 
vincular a instrução com a aprendizagem; 
b) revisar a organização do currículo por disciplinas e a maneira de situá-lo 
no tempo e no espaço escolar [...]; 
c) levar em conta o que acontece fora da escola, nas transformações 
sociais e os saberes, a enorme produção de informações que caracteriza a 
sociedade atual, e aprender a dialogar de uma maneira crítica com todos 
esses fenômenos. 

 

Segundo Hernández (2000), o papel do professor é de facilitador do 

conhecimento e não de transmissor de conteúdos, a partir do projeto o professor 

assume uma postura de pesquisador e orientador, os alunos deixam de ser 

receptores passivos, passando a ser sujeito do processo. Sendo assim o trabalho 

por projeto se torna um trabalho em equipe em que o professor e os alunos 

enquanto sujeitos ativos escolherão o tema a ser pesquisado, ditando as regras a 

serem seguidas juntamente com os objetivos e a avaliação. Um trabalho em 

conjunto em que não se tem um detentor do conhecimento, pois o trabalho por 

projeto não é solitário, ele exige uma postura colaborativa entre as pessoas 

envolvidas. O projeto se constitui em grupo, em que cada um com seu papel se 

dirige a resolver um objetivo comum. 

Esse modelo de projeto sugerido por Hernández propõe que o professor se 

transforme em um pesquisador. É por meio da pesquisa que é possível descobrir 

novos caminhos e é nesse sentido que o professor como um mediador e facilitador 

auxiliará seu educando disponibilizando novas fontes e referências, novas 

perspectivas para o desenvolvimento do projeto. Um dos pontos levantados nessa 

proposta e de que não basta que o aluno escolha um tema livremente apenas, é 

preciso que esse tema a gosto deles desperte também a curiosidade por novos 

conhecimentos para que o projeto possa avançar e encontrar novos caminhos.  

Podemos destacar alguns pontos de interesses e objetivos a partir do trabalho 

por projeto na visão de Fernando Hernández, como por exemplo: a autonomia do 

sujeito, ao permitir que o aluno faça sua escolha; a concentração do sujeito dentro 

do projeto, na medida em que o aluno está focado no processo do início ao fim; o 

saber formular um problema e resolver através de estratégias; o saber integrar 
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diferentes informações e experiências sintetizando as ideias; o saber escolher as 

informações mais relevantes para se colocar no projeto; o debate e interação 

coletiva, respeitando o pensamento do outro; e, por fim, a interdisciplinaridade ao se 

buscar informações de diferentes áreas sobre o mesmo tema.  

Assim, a aprendizagem se desvincula do tradicional método de ensino, pois 

deixa de ser uma atividade de memorização de conteúdos prontos fornecidos por 

um professor e passa a ser uma construção de conhecimento em conjunto, 

destacando que esse também é um dos princípios no pensamento e nas reflexões 

de kilpatrick ao desenvolver o Método de projeto.   

Outro aspecto relevante a refletir sobre o trabalho por projeto é a 

interdisciplinaridade, que podemos definir, quando duas ou mais disciplinas 

relacionam seus conteúdos para aprofundar o conhecimento, ou seja ela desconstrói 

a ideia de conhecimento fragmentado, possibilitando a ligação de diferentes fontes 

sobre um mesmo objeto, proporcionando dinamismo no aprendizado. No contexto 

do ensino Gattás; Furegato (2007, p. 89) inferem que,  

 
Interdisciplinaridade é vista como um processo que envolve a integração e o 
engajamento de educadores. Trata-se de trabalho conjunto, com interação 
das disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade. Superando a 
fragmentação do ensino, chega-se à formação integral dos alunos para 
exercerem criticamente a cidadania, mediante uma visão global do mundo, 
favorecendo o enfrentamento de problemas complexos. 

 
A interdisciplinaridade é um desafio para o sistema tradicional de ensino, visto 

que ainda que os professores tentem inovar com novas propostas de ensino, o 

sistema educacional se mantém fechado e preso a uma grade curricular que limita 

esse diálogo entre os educadores de forma mais dinâmica. A partir da proposta por 

projetos torna-se viável a interferência de outros componentes curriculares para 

ampliar e aprofundar o estudo, possibilitando uma melhor compreensão do assunto. 

 

No projeto, os professores podem trabalhar juntos, de forma interdisciplinar, 
unindo os conteúdos de cada matéria e tornando-os significativos para os 
alunos. A interdisciplinaridade pode tornar o ambiente escolar mais coeso, 
voltado à resolução de problemas comuns. Dessa forma o professor pode 
encontrar apoio nos colegas de outras disciplinas[...] (SANTOS, 2007 p. 06) 
 

O trabalho por projeto baseia-se em algumas teorias como fundamento de 

sua essência, uma delas é o da aprendizagem significativa refletida pelo psicólogo 

educador David Ausubel (1918-2008), que ao propor esse conceito considera que o 
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conhecimento prévio do indivíduo é o fator principal para uma aprendizagem 

significativa, ou seja, o que mais influencia o aprendizado é o que o indivíduo já 

sabe. Para aprender significativamente é reorganizar as ideias já existentes 

ampliando-as e relacionando-as a novos conteúdos. Esse pensamento de Ausubel 

dialoga também com a teoria de experiência de Dewey, ao considerar o 

conhecimento prévio do indivíduo, o trabalho por projeto ratifica a experiência de 

vida como um dos fatores principais na construção do conhecimento.  

Nessa perspectiva, o ensino por projeto pode ser considerado uma 

viabilização da aprendizagem significativa, visto que Hernandez (1998) propõe que o 

processo de ensino deve ser global, considerando todos os aspectos de 

conhecimento desde as experiências individuais, às diferentes perspectivas de 

mundo. 

Hernández (2000, p.181) destaca que “todas as coisas podem ser ensinadas 

por projetos, desde que se tenha uma dúvida inicial e que se comece a pesquisar e 

buscar evidências sobre o assunto, estabelecer um objetivo e exigir que as metas 

sejam cumpridas, esse é o nosso papel”. E a partir de um assunto gerar novos 

projetos, pois cada inquietação gera uma dúvida gera uma hipótese e uma nova 

necessidade de aprendizagem; o indivíduo nesse processo é possibilitado de 

planejar suas próprias ações e encontrar conhecimentos que façam sentido para ele. 

Nesse aspecto o papel do professor é essencial na medida que amplia os horizontes 

do aluno, não deixando que ele se perca em suas indagações e sim mostrando 

novos rumos para que se encontrem novas respostas e assim formando as 

estratégias de ensino. 

O Projeto de Trabalho como já dito anteriormente não possui regras não é um 

método a ser aplicado, porém se constitui em um planejamento de ensino com 

metas a serem cumpridas para assim obter resultados, inclusive sendo fundamental 

estabelecer limites e metas para a conclusão dos trabalhos. Pode-se considerar 

conforme Hernández (2000) então, as seguintes estratégias para o desenvolvimento 

de um projeto: 

 Escolha do tema.  Esse é o ponto de partida para a elaboração do 

projeto, também o mais difícil de definir por ter diversas possibilidades, 

essa escolha poderá partir do aluno como do professor, ou dos dois 

juntos, pode ser sugerido pelo professor a partir dos conteúdos de sua 
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disciplina, ou área de conhecimento, poderá surgir a partir de outro 

projeto já realizado, por uma situação vivenciada pelos alunos, a 

experiências anteriores. Para esse processo se considera a 

necessidade, a relevância, o interesse, as possibilidades, a 

oportunidade. Todos os temas podem ser trabalhados com projetos; 

 Após a escolha do tema do projeto. O professor deverá especificar o 

seu eixo norteador do projeto, buscar referências, materiais, pesquisar 

sobre, estudar e preparar o tema, podendo nesse processo envolver o 

grupo, destacar o sentido do projeto, manter uma atitude de avaliação; 

 Após a escolha do projeto. Os alunos deverão iniciar a organização 

dos aspectos a serem trabalhados, relacionar pontos em comum com o 

que já foi estudado, buscar informações para complementar as fontes 

iniciais; 

 A busca de informações. Dentro e fora da escola; 

 Objetivos e conteúdo.  Emergem da questão a ser resolvida, devendo 

ser os objetivos realistas. Buscar princípios, conceitos, fatos, valores, 

procedimentos; 

 Estratégias de ação, planejamento de atividades. Necessitam 

planejar e organizar as ações, divisão de grupos, procedimentos, 

tempo de duração; nessa fase o professor apresenta o projeto através 

de atividades propostas, os alunos expressam suas ideias e 

conhecimentos sobre o tema já estudado. Os alunos elaboram um 

índice de questões a serem aprendidas sobre o tema uma espécie de 

levantamento de dados a serem conhecidos, indicando ao professor o 

que os alunos já sabem e o que precisa saber sobre o tema. O índice é 

usado como uma organização de aprendizagem, um roteiro para iniciar 

o projeto. 

 Desenvolvimento do projeto. Pôr em ação as estratégias de trabalho, 

a fim de encontrar respostas para os questionamentos e hipóteses, 

nessa fase durante as atividades do projeto, geralmente surgem novos 

desafios, novas questões e conflitos cognitivos, curiosidades e até 

novas ideias de projetos, os alunos debatem entre si dividindo uns com 
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os outros suas questões, a participação do professor nessa fase do 

trabalho por projeto é de grande importância como orientador deles, 

para norteá-los e não deixar que se percam em seus devaneios 

cognitivos. O educador deve sempre está atento as metas do projeto, 

as primeiras questões e objetivos, para que os alunos se concentrem 

no que já foi aprendido e no caminho a percorrer. 

 Avaliação e redimensionamento. A avaliação no Projeto de trabalho 

tem o objetivo de ser um processo em que se acompanha e explica e, 

por isso, não visa medir ‘os processos de ensino e aprendizagem que 

se desenvolvem no marco da sala de aula’ (HERNANDEZ; VENTURA, 

1998, p. 86). A avaliação possibilita perceber a aprendizagem do aluno 

de acordo com as intenções do projeto, o grau de aprendizagem se foi 

satisfatório com o que se pretendeu ensinar, os próprios alunos fazem 

uma avaliação constante do que estão produzindo quando se há uma 

participação ativa dentro do projeto.  

 Conclusão. O fechamento do projeto, pensar em um produto final que 

dê visibilidade a todo o processo e possa servir de foco para outro 

projeto educativo, entre outros produtos finais. O grupo define como 

será o resultado, como o projeto será concluído, como será a 

divulgação, é a fase em que os estudantes demonstram seus 

conhecimentos adquiridos no projeto, o que desenvolveram durante o 

processo, apresentam os resultados.  

A forma de ensino e aprendizagem por projetos envolve o aluno ao ponto de 

sensibilizá-los para seus interesses pessoais, vivenciando fatos reais, abrindo-se 

para novas relações e perspectivas, podendo trabalhar com suas próprias ideias, 

sem que um professor lhe dite escolhas e regras além de se tornarem capazes de 

exercer autonomia em decisões, ações e responsabilidades a partir de seus 

aprendizados.  O conhecimento é compartilhado, é compreendido cumprindo dessa 

forma o papel social da escola. 

O ensino por projeto proposto por Kilpatrick e por Hernández coincidem em 

vários aspectos a decisão do tema, o planejamento das atividades, como devem ser 

guiadas as ações do projeto, o papel do professor e do aluno relacionado ao 
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tradicional ensino, ambas propostas estabelecem passos a serem seguidos, porém 

sem uma regra fixa, sem uma ordem exata podendo ser alterada de acordo com o 

caminhar do processo. Também veem no aluno um ser inteligente capaz de propor 

suas ideias de sugerir temas de estudo conseguindo chegar a conclusões e 

resultados sozinhos, apenas orientados em determinados aspectos e limitações.  

Embora tais propostas, surjam em datas e contextos sociais totalmente 

diferentes, elas convergem no fato de querer realmente modificar a forma em que a 

educação vem dirigindo o processo de ensino, que apresenta sempre os mesmos 

problemas a serem resolvidos, as mesmas questões que dificultam uma boa 

educação e estudantes satisfeitos. Foram propostas que nasceram de inquietações 

bastante parecidas, porém, praticadas por tão poucas pessoas e limitadas ainda 

pelo sistema conservador de educação que impede muitas vezes de um professor 

que pretenda ousar com uma proposta inovadora dentro da escola. 

Dentre as possibilidades para trabalhar com o método por projetos é partir da 

escolha de um tema interdisciplinar, abrangendo duas ou mais disciplinas que 

possam contribuir no conhecer do tema, sob múltiplas perspectivas. Neste caso, o 

patrimônio cultural de Campina Grande surgiu como tema que não apenas propunha 

a interdisciplinaridade, ao tempo que várias especializações disciplinares versam 

sobre um mesmo objeto, como também sugeriu a transdisciplinaridade, na medida 

que o objeto foi foco de estudo de várias disciplinas. 

 

2.3 Da Educação Patrimonial  

 

A educação patrimonial é tema recente que tem ganhado atenção e 

dedicação em vários programas educacionais como alternativa de ensino para 

contemplar a integração escolar em suas dimensões do ensino, da pesquisa e da 

extensão. Desse modo, várias são as práticas difundidas em congressos 

educacionais e apresentadas nos parágrafos seguintes, também em formas de 

políticas públicas que incentivam e desenvolvem atividades nesta área. Como 

exemplos podemos perceber no Programa Mais Educação, desenvolvido pelo 

Ministério da Educação, que contempla entre suas atividades a área de educação 

patrimonial, bem como nas atividades desenvolvidas nas Casas do Patrimônio, 
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espaço vinculado às superintendências estaduais do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional presentes em vários estados brasileiros.   

Entretanto, ainda que estas práticas sejam difundidas e incentivadas, bem 

como pelo caráter transversal que rege este tema, identificar um especialista ou 

principais referências sobre educação patrimonial torna-se inviável e ineficaz devido 

a não especialização na área ou regulação da profissão. Afinal, dependendo da área 

do profissional que trabalha com a educação patrimonial suas referências teóricas e 

metodológicas são tomadas de acordo com sua própria área de formação, 

dificultando a identificação de referência acadêmica unânime entre as variáveis 

áreas de conhecimento que transpassam a educação patrimonial. 

 
É preciso considerar o Patrimônio Cultural como tema transversal, 
interdisciplinar e/ou transdisciplinar, ato essencial ao processo educativo 
para potencializar o uso dos espaços públicos e comunitários como 
espaços formativos. Embora tenha ficado patente que o processo 
educacional é mais amplo que a escolarização – inserindo-se em 
contextos culturais nos quais a instituição escolar não é o único agente 
educativo –, não se pode prescindir do envolvimento de 
estabelecimentos de ensino e pesquisa, a partir de programas de 
colaboração técnica e de convênios. (IPHAN, 2014, p. 27) 
 

Com isto, não afirmo a inexistência de teorias e reflexões acerca das práticas 

metodológicas a partir desta área de atuação, pois, é crescente o número de artigos, 

livros e manuais publicados que versam sobre este tema em três dimensões: ‘como 

ensinar’, através de instruções para trabalhar o patrimônio cultural na escola, 

comunidade e território, como exemplos dos manuais Memória Social: uma 

metodologia que conta histórias de vida e o desenvolvimento local (IMMACULADA, 

2008), Kit de Recolha de Patrimônio Imaterial (Instituto dos Museus e da 

Conservação, 2011), Como Elaborar Inventário das Potencialidades Culturais dos 

Municípios (Confederação Nacional dos Municípios, 2015) e Educação Patrimonial, 

Inventários Participativos: manual de aplicação (IPHAN, 2016); ‘como foi ensinado’, 

reflexões sobre experiências aplicadas referenciadas nas edições dos Cadernos 

Temáticos de Educação Patrimonial (IPHAN, 2011; 2012; 2013 e 2015); e o que falta 

para ensinar, publicações com diretrizes reivindicatórias para o desenvolvimento de 

projetos e políticas públicas na área, a exemplos dos documentos Carta de Nova 

Olinda: documento final do I seminário de avaliação e planejamento das casas do 
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patrimônio (Fundação Casa Grande/IPHAN/Ministério da Cultura, 2009) e Educação 

Patrimonial: histórico, conceitos e processos (IPHAN, 2014).   

A partir do resultado da pesquisa bibliográfica, sinteticamente demonstrada 

acima, podemos observar que não apenas é escassa referências sobre o tema, 

como também é recente as publicações acerca da Educação Patrimonial. Considerei 

as três dimensões apresentadas nos parágrafos antecedentes (como ensinar/como 

foi ensinado/o que falta para ensinar) e o acervo pesquisado, para esta dissertação 

considerarei, prioritariamente, duas perspectivas teórica e metodológicas 

fundamentais para a concepção, execução e reflexão da pesquisa-ação apresentada 

neste trabalho.  

 

2.3.1 Processo educativo como mediação 

 

Destarte, aqui me deterei à duas perspectivas da Educação Patrimonial, cuja 

primeira é a compreensão entre o ensino e a escola como espaços de mediação 

entre o campo simbólico e histórico patrimonial, de um lado, e a concepção social e 

identitária para com esse patrimônio, de outro lado. A segunda perspectiva refere-se 

à própria escola compreendida como parte integrante do patrimônio cultural da 

sociedade citadina, ou seja, referência cultural de cada estudante. Desse modo, 

apresento o marco teórico que versa sobre estes segmentos da área da Educação 

Patrimonial, cujos autores e referências bibliográficas apresentadas são 

transdisciplinares e complementares às dimensões pedagógicas, teóricas e 

metodológicas do ensino de Artes.   

Devido ao caráter transdisciplinar da Educação Patrimonial, recorri às 

contribuições teóricas e metodológicas da Antropologia e da Pedagogia 

compreendendo que estas áreas transpassam todas ações e áreas do 

conhecimento que propõem educar através do patrimônio cultural. Para tanto, 

importa salientar os três aspectos perseguidos neste trabalho que possibilitará 

refletir sobre a experiência analisada neste trabalho: como o patrimônio cultural 

quanto elementos eleitos representativos de uma cultura; o ensino contemplado nas 

dimensões do indivíduo como protagonista da história; e a escola enquanto 

instituição social. Assim, definirei estas dimensões a partir dos marcos teóricos que 

versam sobre cada aspecto desses.   
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Sobre o patrimônio cultural, compreende-se, segundo definição do artigo nº 

216 da Constituição Federativa do Brasil, como “o conjunto de bens móveis e 

imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por 

sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional 

valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” (BRASIL, 1998, Art.216). 

Assim, o patrimônio é compreendido como elementos constitutivos de uma 

identidade cultural selecionados como referências culturais da história e diversidade 

cultural de um grupo social.  

Sob esta perspectiva, o antropólogo Darllan da Rocha (2014) conceitua tal 

seleção como um processo denominado por desempacotamento da tradição que 

consiste “como algo onde as pessoas acumulam experiências, práticas e sentidos 

que constituem as culturas no grupo e, eventualmente, motivadas ou condicionadas 

a demonstrarem qual é sua cultura ou tradição” (DAROCHA, 2014, p. 70). Desse 

modo, o patrimônio cultural não retrata ou abrange toda complexidade cultural de um 

grupo, mas são elementos selecionados conscientemente pelas pessoas que os 

detêm e os legitimam, seja pelo Estado, pela comunidade ou mesmo pelos 

detentores do conhecimento e seu grupo. 

Assim, o Patrimônio Cultural compreende a elementos constitutivos de um 

grupo social em escala, cuja dimensão do grupo é o nível que abrange em nível 

mundial (humanidade), nacional, estadual, municipal, de um pequeno grupo ou 

comunidade. Esta perspectiva possibilita perceber o Patrimônio Cultural não apenas 

como uma política pública, mas como estratégias sociais em que as pessoas se 

mobilizam para selecionarem os elementos culturais que demonstram quem são a 

partir de seu pertencimento cultural (identidade) em dimensão material e imaterial ou 

intangível. 

Esta definição compreende, assim, as nuances sobre a própria epistemologia 

do conceito que, a priori, foram selecionados bens materiais representativos do 

Estado-Nação brasileiro a partir da compreensão do patrimônio como, 

exclusivamente, política pública regido pelos órgãos estatais. Definição que 

desencadeou na titulação de bens com valores históricos e artísticos referentes, 

apenas, ao processo de colonização brasileira, tais como igrejas católicas barrocas, 

prédios pertencentes à política europeia portuguesa, espanhola e holandesa no 
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Brasil e centros históricos referentes à expansão dos burgos (FONSECA, 2003; 

2006). 

Com a Constituição Federal de 1988, esse conceito ampliou a dimensão do 

patrimônio cultural abrangendo a inclusão da diversidade cultural, compreendendo o 

Brasil como território constituído por vários grupos culturais, como os patrimônios 

culturais referentes à história e arte indígena e negra. Esta concepção foi 

consolidada através de políticas públicas federais e estaduais, bem como métodos 

de pesquisas que contemplaram a participação popular nestes processos de seleção 

para definir quais os bens culturais representativos e pertencentes ao grupo detentor 

do conhecimento, ou seja, garantindo a autonomia popular para definirem como 

querem ser representados. 

Destarte, essa ampliação conceitual possibilitou a apropriação de 

instrumentos e conhecimentos, por parte desses grupos identitários marginalizados 

pelo processo histórico da colonização, à protagonizarem através de sua inclusão no 

processo ‘desempacotamento’ de suas tradições. Além disso, esta amplitude está 

atrelada à concepção da ‘endoculturação’, termo consagrado na antropologia, como 

processo onde “a mente humana não é mais do que uma caixa vazia por ocasião do 

nascimento, dotada apenas da capacidade ilimitada de obter conhecimento(...)” 

(LARAIA, 1986, p. 25). Ou seja, se somos desenvolvidos através de processos 

mediadores que nos permite adquirir conhecimentos por trajetória de vida e estes 

componentes são os definidores culturais, das identidades e dos modos de ser e 

agir no mundo, tão logo, são as próprias pessoas legítimas como definidoras, 

agentes e selecionadoras dos elementos culturais representativos de sua cultura, 

através do processo de ‘desempacotamento da tradição’. 

Portanto, é no processo da ‘endoculturação’ que a pessoa concebe sentidos e 

significados sobre as coisas do mundo, definição descrita através de 

experimentações e análises realizadas pelo psicólogo e educador Lev Vygotsky 

quando, em seu livro intitulado por “Pensamento e Linguagem” (2001), demonstra 

em sua análise, a partir de experiências metodológicas também realizadas por 

Piaget, em suma, como as ‘palavras’ não têm sentido se postas de forma aleatória 

ou em sentido deslocado de seu idioma original, bem como os ‘significados’ às 

palavras são partes constituídas na pessoa, cuja ‘linguagem’ é a forma mediadora 
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entre a ‘palavra’, quanto letras sobrepostas, e o ‘significado’, sentido culturalmente 

desenvolvido. 

 
Vygotsky considera que os PPS se desenvolvem durante a vida de um 
indivíduo, a partir da sua atuação em situações de interação social, da 
qual participam instrumentos e signos que o levam a se organizar e 
estruturar seu ambiente e seu pensamento. Os instrumentos e signos, 
social e historicamente produzidos, em última instância, mediam a vida. 
(IPHAN, 2014, p. 22) 
 

Partindo dessas contribuições de Vygotsky e das noções da ‘endoculturação’, 

podemos relacionar a ‘palavra’ como o ‘patrimônio cultural’, enquanto elemento 

escolhido para representar determinada grupo; e o ‘significado’ como ‘sentidos’, 

àquele relacionado às palavras e este aos valores simbólicos e culturais atrelados à 

determinado ‘patrimônio cultural’. Neste caso, o componente equivalente à função 

da ‘linguagem’ é o próprio ‘ensino’, afinal, é através do processo educativo que se 

confere qualquer ‘sentido’ (étnico, artístico, histórico, científico, entre outros) ao 

patrimônio cultural.  

Com isso, demonstra-se que o patrimônio não tem valor ou sentido em si, 

mas que depende do valor atribuído e dos sentidos conferidos pelas próprias 

pessoas. Nesse sentido, é o processo educativo, através do ‘ensino’, a possibilidade 

de compartilhar os conhecimentos aferidos ao patrimônio cultural pelo processo de 

mediação. Ainda vale salientar que a percepção percorrida pelo conceito de 

processo educativo em detrimento ao ‘ensino’ deve-se pela compreensão mais 

complexa que é o processo educativo, mais amplo, no sentido de entende-lo, 

minimamente, nas dimensões do próprio ‘ensino’ e também da pesquisa e da 

extensão. Completude esta, prevista no manual da Educação Patrimonial (2014) a 

partir de experiências fora dos contextos escolares e que transversa sobre a vida e 

os sentidos das próprias pessoas. 

 
Os diferentes contextos culturais em que as pessoas vivem são, 
também, contextos educativos que formam e moldam os jeitos de ser e 
estar no mundo. Essa transmissão cultural é importante, porque tudo é 
aprendido por meio dos pares que convivem nesses contextos. Dessa 
maneira, não somente práticas sociais e artefatos são apropriados, mas 
também os problemas e as situações para os quais eles foram criados. 
Assim, a mediação pode ser entendida como um processo de 
desenvolvimento e de aprendizagem humana, como incorporação da 
cultura, como domínio de modos culturais de agir e pensar, de se 
relacionar com outros e consigo mesmo. (IPHAN, 2014, p. 22) 
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Ainda sob esta perspectiva, o educador Paulo Freire (1983) corrobora ao 

defender uma pedagogia dialógica e contextualizada com os próprios anseios 

sociais, criticando fortemente a ideia da educação centrada na transmissão de 

conhecimentos onde os estudantes são tomados como depositários de conteúdos 

descontextualizados da própria realidade social, a qual denomina por uma 

“educação bancária”. Para isso, reflete sobre a necessidade de uma pedagogia 

libertadora, em seu livro “Pedagogia do Oprimido” (1983), em que a relação vertical 

entre educador/educando é superada por uma relação horizontal em que todos 

envolvidos no processo educacional ensina e aprende a partir de seus próprios 

conhecimentos prévios e em consonância com a realidade envolta.  

Ou seja, “e, se o pensar só assim tem sentido, se tem sua fonte geradora na 

ação sobre o mundo, o qual mediatiza as consciências em comunicação, não será 

possível a superposição dos homens aos homens” (FREIRE, 1983, p. 74). Para o 

autor, o processo educacional deve servir como mediação para o empoderamento 

das pessoas envolvidas acerca de sua própria história e sociedade, considerando o 

conhecimento como algo compartilhado cujo objetivo educacional é a emancipação 

através do pensamento. Assim, através da educação é possível mediar o 

conhecimento de cada pessoa sobre a realidade compartilhada pelos envolvidos, 

cujo pensar é o método de mediação para intervenção das pessoas sobre o mundo.  

 

Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a 
si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 
mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que na prática 
“bancária”, são possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita 
nos educandos passivos (ibid, p.79) 
 

Com esta quebra de paradigma, Freire pretende superar a dicotomia entre 

educador/educando como pessoas antagônicas entre aquele que detém todo 

conhecimento e aqueles que não têm qualquer conhecimento sobre determinado 

assunto, cuja educação centrada no conteúdo é a que proporciona esse 

distanciamento entre educador/educando e acarreta no deslocamento da realidade 

social para o foco no próprio conhecimento sistematizado baseado na racionalidade. 

Não obstante, o autor salienta sobre o processo inverso, cujo foco passa do 

conteúdo para centralidade humana, de forma holística a razão torna-se apenas 
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uma dimensão da educação, o ato de pensar é enfatizado através da relação entre 

as pessoas e o mundo.  

O homem está no mundo e com o mundo. Isto o torna um ser capaz de 
relacionar-se. Estas relações não se dão apenas com os outros, mas se dão 
no mundo, com o mundo e pelo mundo. O homem tende a captar uma 
realidade, fazendo-a objeto de seus conhecimentos. Quando o homem 
compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa 
realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com seu 
trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias. 
(FREIRE, 1997, p. 30) 
 

Neste sentido, o protagonismo humano em relação ao seu meio e o foco 

pedagógico centralizado na pessoa, possibilita o envolvimento pessoal com as 

próprias circunstâncias da realidade. Dessa maneira, a partir do momento que os 

educandos percebem os anseios sociais e se envolvem com a própria realidade, a 

partir do pensar seu próprio mundo, proporciona a emancipação autônoma da 

pessoa como protagonista de sua própria história, podendo intervir e mudar a 

própria realidade de forma coletiva.  

Dentre ações estratégicas de intervenção à própria realidade na qual se 

inserem a comunidade escolar, o ensino por projeto é uma forma propiciadora de 

mudança pela possibilidade de aferir conhecimentos disciplinares a partir da própria 

apreensão de conhecimentos dos atores sociais envolvidos e intervenções práticas 

sobre o meio educacional. De outra forma, o ensino por projeto possibilita a 

autonomia de formas de ensinar e de intervenção por meios que extrapolam a 

previsibilidade das ações tradicionais do ensino, sugerindo redes de intersecções 

entre disciplinas por meio de temas.  

Desse modo, o tema do Patrimônio Cultural possibilita a interdisciplinaridade, 

pelo fato de agregar diversas áreas de conhecimentos, como também a 

transdisciplinaridade, passível de transcorrer todas disciplinas. Entretanto, ainda que 

o tema do Patrimônio Cultural propicie essas abordagens entre disciplinas, somente 

se torna possível a partir do ensino por projeto, superando as barreiras institucionais 

e disciplinares tradicionalmente consolidadas na estrutura escolar.  

Na mesma direção, é fora de dúvida que as experiências educativas são 
mais efetivas quando integradas às demais dimensões da vida das 
pessoas. Em outras palavras, devem fazer sentido e ser percebidas nas 
práticas cotidianas. Em lugar de preservar lugares, edificações e objetos 
pelo seu valor em si mesmo, em um processo de retificação, as políticas 
públicas na área deveriam associar continuamente os bens culturais e a 
vida cotidiana, como criação de símbolos e circulação de significados. 
(IPHAN, 2014, p. 21) 
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A relação entre Patrimônio Cultural abordada através do ensino por projeto 

possibilita essas superações dos limites disciplinares, bem como desmancha a 

solidez distintiva dos universos escolar e social. O Patrimônio Cultural é 

prioritariamente consolidado por processos sociais e históricos para além do 

universo escolar, mas que é incorporado através da expansão da Educação 

Patrimonial e reestruturando as atividades educacionais e a própria escola. 

Aqui, a escola é ressaltada como espaço aglutinador de pessoas que 

compartilham experiências e convivem num mesmo ambiente, cujo papel é mais do 

que proporcionar o encontro para transmissão vertical do conhecimento, mas como 

ponto de partida para estreitar relações sociais integrada ao próprio mundo na qual a 

escola está inserida. Assim, a escola passa da dimensão de instituição social criada 

para formação de corpos racionais para servir e passa a ser concebida como espaço 

interventivo e pedagógico comprometido formar seres pensantes, sejam eles 

educadores ou educandos. 

Destarte, a escola é concebida não como espaço de multiplicação de um 

conhecimento, mas como lugar de múltiplos conhecimentos que contemplam os 

diversos tipos de sabedorias corporificado em cada pessoa envolvida no processo 

educacional. A escola passa por uma compreensão mais humanística, cujos muros 

são refletidos não apenas em seu aspecto físico, mas como verdadeiras barreiras 

perceptíveis da realidade social, como bem denota a estudante no depoimento 

abaixo. 

É uma parede que é próxima a entrada e a saída do colégio, ou seja, 
todos os alunos passam por ela diversas vezes ao dia, e após o projeto 
tenho certeza que todos os alunos para pra olhar a riqueza dos detalhes 
que foi produzida a arte na parede e tipo é uma maneira muito legal de 
marcar nosso projeto na escola que faz 4 anos que o projeto foi feito e 
daqui a 10 anos 20, a arte ainda estará lá mostrando para as próximas 
gerações a riqueza cultural que existe em campina grande. (Estudante, 
B, 2016) 

 
Assim, compreendendo o processo educacional como complexo meio de 

mediação no intuito integrador entre o patrimônio cultural, como seleção de bens 

culturais; o ensino, enquanto conhecimentos e sentidos compartilhados entre 

educadores e educandos; e, por fim, a escola compreendida como espaço de 

integração entre conhecimentos, pessoas e sentidos, faz-se necessário refletir 

acerca do processo educacional e suas intersecções. Principalmente refletindo a 



33 

 

escola como espaço de reflexão acerca do Patrimônio Cultural, ao tempo que o 

ensino também significa o próprio espaço escolar contemplado como elemento 

integrante do repertório cultural dos atores sociais envolvidos a partir do processo 

educacional selecionado como patrimônio cultural.  

 

2.3.2 Escola como Patrimônio Cultural  

A partir da Constituição Federal de 1988, com a ampliação do conceito do 

Patrimônio Cultural, também se instituiu o segmento do patrimônio imaterial 

compreendendo que os bens reconhecidos pelo Estado se referiam, não apenas à 

história da colonização europeia sob o aspecto do colonizador, como também se 

referiam apenas aos bens de caráter materiais como edificações de igrejas, burgos e 

monumentos estatais. Ou seja, a história dos povos indígenas e negras do processo 

de colonização haviam sido apagadas no que tange Patrimônio Cultural do Brasil, 

não garantindo qualquer tipo de segurança estatal para permanência e referência 

material histórica desses povos.  

Com isto, não significa que estes bens eram de menor importância, tampouco 

que não há construções referentes a estes grupos, mas que o processo de 

desempacotamento da tradição foi protagonizado por representantes, apenas, de 

um segmento social sob a ótica do colonizador. Apenas com o Decreto 3.551/2000 é 

que os Patrimônios Culturais destes povos são contemplados como política pública 

de salvaguarda de seus bens, regimento que amplia a concepção de patrimônio de 

forma intangível, ou seja, bens culturais que não são materiais, mas imateriais. 

Desse modo, os conhecimentos manifestados de forma imaterial começaram a 

serem registrados como Patrimônio Cultural Nacional pelo IPHAN.  

Decerto, a distinção entre o que é patrimônio material ou imaterial é complexa 

e a liminaridade entre estas definições são tênues devido à relação entre sentidos e 

matérias. Afinal, um prédio como patrimônio cultural só é salvaguardado se as 

pessoas têm conhecimento e envolvimento com a construção, se lhe atribuem valor 

simbólico e sentido de mantê-lo com determinada estrutura; bem como uma 

manifestação cultural, tal como o frevo não se limita a imaterialidade, pois, a 

sombrinha colorida é parte material para caracterizar o frevo. 
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 Assim, podemos perceber que no Patrimônio Cultural, todo bem material tem 

sentido pelo caráter imaterial que lhe é dado socialmente, e todo bem imaterial 

apresenta elementos materiais que lhe constitui e representa.  

Ou seja, não interessa o patrimônio material pelo seu valor material 
apenas, mas pelo seu cargo simbólico imaterial como as histórias do 
lugar, o modo de fazer no espaço, o valor arquitetônico e outras 
variações. Como também não basta conhecer algo imaterial, a matéria a 
ele atribuído tem um valor simbólico que pode significar ao visitante 
como lembrança do artesão, peça de valor artístico, símbolo de 
identidade, entre outros sentidos. (DAROCHA, 2014, p. 145) 
 

Neste sentido, recorro às noções categóricas previstas no Decreto 3.551/2000 

e incorporada e ampliada nos manuais instrutivos sobre educação patrimonial que 

definem o Patrimônio Cultural entre: Saberes, Celebrações, Formas de Expressão e 

Lugares. Restringindo nossa análise para esta última categoria, esta contempla os 

lugares naturais ou como constructos humanos com reconhecido valor simbólico e 

histórico.     

 
Um lugar pode ser importante para uma comunidade por ser referência 
de seu dia a dia, de suas crenças, de atividades de trabalho. Esses 
lugares são essenciais para o inventário e podem significar novas 
descobertas, novos bens de nosso patrimônio que merecem ser 
cuidados. (IPHAN, 2016, p. 32) 
 

A escola se configura enquanto um lugar edificado cujo valor simbólico e 

histórico pode ser atribuído signos e sentidos entre as pessoas envolvidas com ela. 

Entre as categorias previstas neste decreto, a escola pode ser categorizada como 

‘edificação’ por se tratar à uma construção humana e, principalmente, tiver algum 

valor excepcional para determinado grupo. 

 Seguindo essa perspectiva apresentada no decreto, o Patrimônio Cultural 

condiz à um determinado grupo social (comunidade, esfera do Estado ou mesmo da 

humanidade) que depende dos sentidos e significado que determinado elemento 

tem perante às pessoas integrantes ao grupo, ou seja, à priori todos elementos 

culturais de qualquer grupo são passíveis de serem eleitos como bem cultural a 

comporem o Patrimônio do grupo, independente da escala de alcance, desde que 

teja sentido e significado pelas próprias pessoas como algo inerente à sua cultura 

em seu sentido mais complexo como de identidade, memória, história, arte ou 

conhecimento específico.  
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 Nessa acepção, a autora Cristiane Aquino apresenta, em seu artigo 

“Educação Patrimonial na Sala de Aula: a escola como patrimônio cultural” (2014), 

sua experiência envolvendo os estudantes da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio José Miguel Leão, em São José da Mata distrito de Campina 

Grande/PB3, num trabalho de envolvimento a comunidade escolar com o lugar 

intitulado por “Educação Patrimonial e Cidadania: conhecendo e preservando o 

patrimônio escolar”.  

Ao recorrer a este artigo, não pretendo esgotar a descrição do mesmo, mas 

descrever, suscintamente, sua experiência e ressaltar os apontamentos realizados a 

partir de sua própria experiência transcrita. Afinal, dentre a extensa pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, este é o único trabalho que versa sobre a experiência 

com Educação Patrimonial próxima à experiência foco neste trabalho, possibilitando 

uma reflexão comparativa e contribuições teóricas e metodológicas.  

Assim, segundo a autora, a escola era alvo constante de depredações ao 

patrimônio institucional, cuja opressão ao causador do dano não bastou para a 

autora e executora do projeto, foi necessário buscar “alternativas no campo didático-

pedagógico para compreender e intervir em tais práticas” (Aquino, 2014, p. 28). 

 

Desta forma, tornou-se imprescindível realizar este trabalho de 
conscientização sobre a importância do espaço escolar não apenas 
como local de construção de conhecimento, mas como lugar de 
memórias, construção de identidades e fomentar a experiência direta 
com o patrimônio escolar, pois assim será possível tecer relações e se 
apropriar dos elementos e bens construídos pela escola (AQUINO, ibid, 
p. 28) 
 

Para execução do projeto, Aquino (2014) parte dos conceitos de identidade e 

memória coletiva proposto por, Halbwachs (1990), enfatizando o caráter subjetivo 

dos indivíduos entrelaçado com a dimensão coletiva de memórias, conformando 

uma “comunidade afetiva” em que interfere nas memórias individuais e estas 

interferem nas relações entre os indivíduos, surgindo o sentimento de pertença ou 

negação à um grupo. Além disso, a autora apresenta limitações criativas de ações 

de Educação Patrimonial restritas à visitação de bens culturais sob a égide dos 

                                                             
3 Ainda que este trabalho condiga à mesma municipalidade na qual desenvolvemos nossa pesquisa, não é 

possível relacionar as duas experiências, nem na elaboração do projeto tampouco em relação à execução do 

mesmo. Apenas foi possível relacionar as duas experiências a partir da pesquisa analítica e bibliográfica. 
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“espaços de memória”, bem como atenta para a previsão da Educação Patrimonial 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino em caráter inclusivo e de exercício 

da cidadania. Ao final do artigo, a autora assegura que: 

A partir das discussões e experiências do projeto, percebe-se que a 
Educação Patrimonial deve fazer parte do repertório em sala de aula, 
pois é da apreensão de conceitos tão fundamentais como identidade, 
memória, patrimônio cultural que surge o entendimento sobre os 
elementos constituintes da identidade dos sujeitos, o respeito à 
pluralidade cultural, ao patrimônio escolar e, consequentemente, por 
outros patrimônios histórico-culturais da humanidade. (AQUINO, 2014, p. 
31) 
 

Contudo, ainda que a autora aponte sobre a limitação de atividades na área 

em limitar-se às visitações aos “espaços de memória”, seu trabalho foca apenas na 

realização do projeto no espaço escolar, cuja interação com a comunidade envolta 

não aparece descrita em seu artigo. Afinal, a depredação escolar não se limita aos 

educandos da escola, mas da própria comunidade externa, cuja articulação e 

inclusão entre escola e comunidade têm demonstrado de grande importância na 

literatura sobre Educação Patrimonial.  

Neste sentido, compreendendo o Patrimônio Cultural como conjunto de 

elementos culturais elegidos socialmente por um determinado grupo que escolhem, 

a partir de suas práticas e relações sociais, quais os bens (materiais e/ou imateriais) 

representam sua cultura e que os sentidos de valorização e pertencimento são 

inerentes ao conhecimento sobre estes determinados bens, cujas coisas não têm 

valores per si mas que lhe são atribuídos sentidos e significados. Assim, a escola é 

um lugar elegível a ser sentido e vivenciado sob a ótica do Patrimônio Cultural, 

devendo aos atores sociais envolvidos no processo educacional – servidores, 

gestores, discentes e comunidade – conceberem a escola neste sentido. Cujo 

próximo capítulo demonstrará o processo de apreensão e novos sentidos 

despertados.  
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3. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ATRAVÉS DE PROJETO: uma análise descritiva 
 

Nesta seção será contemplada uma análise a partir das discussões teóricas, 

acerca da educação patrimonial e metodológicas, considerando a prática 

experiencial aplicada e o “ensino por projeto”, abordados no capítulo anterior. Desse 

modo, as perspectivas fundamentadas sobre os marcos teóricos discutidos, serão 

postas em análise a partir da prática e resultados concebidos na experiência. Assim, 

neste capitulo é proposto três perspectivas: apresentação da escola e o problema 

identificado nas aulas de Artes; descrição das atividades realizadas como 

intervenção nas aulas de Artes através do ensino por projeto, sendo analisadas e 

refletidas de acordo com cada etapa; e, por fim, sua relação com os referenciais 

teóricos expostos. 

 

3.1 A Escola 

 

Situada em um bairro nobre da cidade de Campina Grande interior da 

paraíba, a Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Hortênsio de Sousa Ribeiro possui 

em torno de 20 turmas de ensino médio, com aproximadamente 800 alunos 

frequentando diariamente o ambiente escolar. Para o ensino de Arte na estrutura 

curricular da escola, possuem 2 professores, licenciados em Arte, que se dividem 

nas turmas, sendo 1 aula de Arte por semana de 50 minutos.  

Esta escola se destaca entre as demais da cidade, devido ao seu espaço 

físico ser amplo e organizado e suas atividades pedagógicas, como mostras 

culturais e científicas, serem bastante admiradas pela comunidade campinense. 

Porém, embora se configure uma escola diferenciada na cidade, a maioria das aulas 

é realizada da forma convencional obedecendo o sistema de ensino curricular 

tradicional, em que o professor ainda é o maior detentor do saber que transmite o 

conhecimento de forma verticalizada dentro da sala de aula; possui um sistema de 

‘disciplinas’ divididas por áreas de conhecimento que não dialogam entre si e um 

horário definido por ‘grade curricular’ que limita o conhecimento através do tempo. 

No primeiro contato com os alunos dessa escola, foi possível verificar um 

cansaço coletivo das turmas em relação as numerosas atividades diárias das 

disciplinas. Em relação à disciplina de Arte o preconceito estabelecido culturalmente 

era claro nas falas dos alunos ao serem indagados nas primeiras aulas sobre o que 
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eles esperavam das aulas de Arte. Dos diversos depoimentos coletados, os 

principais eram em tons de brincadeiras menosprezando o conhecimento como por 

exemplo: “vamos usar essa aula para dormir”, “a gente só faz brincar em Artes”, “pra 

quê estudar arte?”, “muito chato ficar desenhando”, “não cai no vestibular, só perda 

de tempo”.  

Para um professor nada mais desestimulante ouvir dos alunos o preconceito 

com a própria área de atuação, porém também servindo como um desafio de propor 

um ensino diferenciado para esses alunos. Na escola não havia uma sala específica 

para as aulas de Artes, nem materiais para aulas práticas, não havia recursos de 

investimento de material artístico para todas as turmas durante o ano, sempre que 

foi proposto uma aula com material diferenciado os alunos levavam de casa ou era 

dividido entre a turma os custos dos materiais.  

Pensando nessa inquietação que também pode ser identificada como um 

problema, vivenciada pelos alunos em relação a disciplina de Artes diariamente na 

escola, a proposta de ensino por projeto surgiu como uma forma de trazer o 

conhecimento a partir de novas práticas a fins de envolver e modificar a concepção 

daqueles alunos para com a linguagem artística de Artes Visuais na escola. Para o 

desenvolvimento de uma nova proposta de ensino se fez necessário refletir em uma 

possibilidade que proporcionasse aos estudantes vivencias significativas com a Arte.

  Assim, seguindo os princípios do ensino por projeto, como uma nova forma 

de se trabalhar nessa escola e estimular o conhecimento sobre Artes, foi iniciada a 

construção das aulas a partir de conversas com os alunos de acordo com suas 

necessidades e acatando sugestões do que eles queriam vivenciar.  

Considerando as perspectivas do ensino por projeto em que a participação do 

estudante é importante em todas as etapas do processo inclusive na decisão do 

tema a ser estudado pois deve partir do aluno para que se tenha a motivação deste 

de continuar. Como o depoimento dos estudantes, participantes do projeto em 

análise, em entrevista para esta pesquisa:  

 
O ensino através de projetos é muito melhor, bem diferente das aulas 
normais, pois foge da chata rotina da sala de aula e dessa forma os alunos 
passam a interagir muito mais com os aplicadores dos mesmos, fazendo 
com que seja mais produtivo tanto para o aluno como para o professor! 
(Estudante MJ, 2016) 
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Um ensino mais rico onde tanto aluno como professor podem relacionar as 
ideias em conjunto, colocando-as em prática. Melhor interação de aluno e 
professor, dinamismo. (Estudante T, 2016). 
Com a participação ativa do aluno o processo de aprendizagem é 
certamente facilitado.  (Estudante M, 2016). 
 

O projeto analisado nesta pesquisa foi realizado com uma das turmas da 

escola, na qual, para chegarmos a um tema a ser estudado, dialogamos e 

conversamos em relação aos objetivos e para que serve Arte, chegando a vários 

conceitos ditos pelos estudantes como, Arte é: reflexão, expressão, sentimento, 

comunicação e outros. Assim, sugeriram fazer algo prático que saísse da sala de 

aula, que saísse da ‘mesmice’, algo que eles pudessem mostrar para os colegas 

uma pintura grande, uma escultura, um grafite.  

Seguindo a linha de raciocínio deles, foi sugerido que estudássemos a Arte 

Muralista, ou Arte Mural, que é uma arte executada em paredes podendo ser feita 

por diversas técnicas como, pintura, mosaicos, grafite, alto ou baixo relevo, explorar 

texturas.  

A intervenção realizada numa parede ao expor uma obra de Arte traz um 

impacto grande para o local escolhido, para quem vê para o próprio espaço e ao 

conhecer um pouco esse tipo de Arte os alunos demonstraram interesse pensando 

em produzir algo nas paredes da escola.  

Refletindo sobre essa atividade de pesquisa enquanto professora junto com o 

aluno para decidir as atividades a serem realizadas, já estávamos em processo de 

ensino/aprendizagem, visto que estava sendo realizadas pesquisas e estudos, 

trocas e compartilhamento de informações. Os alunos estavam envolvidos devido a 

liberdade e autonomia nas escolhas, ao serem acatadas as sugestões por eles 

dadas e dialogando com as minhas sugestões. Foi notório a maturidade em relação 

a compreensão deles com o projeto. No trabalho coletivo, as discussões se tornam 

mais ricas quando os alunos estão presentes conscientemente e não por obrigação. 

Conforme LIMA: 

[...]não é possível que se orientem as atividades dos alunos por caminhos 
que exprimem mais o projeto do professor que o dos alunos. Acreditava que 
o verdadeiro método pedagógico consistia primeiro em prestar atenção às 
aptidões, às necessidades, às experiências vivenciadas pelos alunos e, em 
seguida, desenvolver sugestões, de tal forma que elas se transformassem 
assim num plano ou projeto, que por sua vez se organizasse num todo 
assumido pelo grupo. Isto porque, para o autor, o projeto é cooperativo e 
não ditatorial. (LIMA, 2003, p. 70).  
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Ao iniciarmos as pesquisas sobre Arte Muralista, os alunos se atentaram para 

um tipo de Arte que estava bastante presente na cidade de Campina Grande-PB, o 

mosaico. Citando alguns painéis da cidade, ao buscarmos mais sobre eles vimos 

que em quase todos os principais pontos da cidade tinha um mosaico em alguma 

parede próxima.  

Daí foi sugerido que fossemos conhecer a cidade. Conversando com outras 

professoras da escola decidimos ampliar o projeto fazendo uma interdisciplinaridade 

com as disciplinas de História ao surgir a ideia de conhecer a cidade e a disciplina 

de Geometria, estudando as formas geométricas explorando tamanhos, ângulos e 

revestimentos planos; afim de contemplar além do conhecimento e compreensão da 

técnica facilitar a prática dos alunos quando fossem produzir um mosaico.   

Conforme as teorias de ensino por projeto colocadas por Kilpatrick e 

Hernandez discutidas no primeiro capítulo deste trabalho, a proposta de transmissão 

de conhecimento não deve ser separada por áreas específicas isoladas uma das 

outras como geralmente encontramos divididas na grade escolar. O aprender deve 

estar conectado a outras áreas e linguagens, deve ter caráter interdisciplinar para 

que o conhecimento possa ser ampliado.  

A quebra do ensino fragmentado sugerido por Hernandez (1998) possibilita 

uma infinidade de interações dos assuntos a serem estudados, nesse projeto ao 

sentirmos a necessidade de conhecer a cidade historicamente para assim 

compreender e ter a noção da importância dos elementos identitário pudemos 

recorrer a área da disciplina de História para ampliar as orientações e 

compartilhamento de informações ao projeto, com  uma liberdade pouco praticável 

no método de ensino tradicional da escola, pois ao fixarmos em conteúdos 

necessários para serem aplicados em um determinado tempo, nos limitamos 

aprofundar nos assuntos, ficando a cargo do aluno se aprofundar de acordo com os 

interesses pessoais dele. 

A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são características do ensino 

por projeto, como defende Hernandez (1998, p.89), “A função do Projeto é 

possibilitar aos alunos o desenvolvimento de estratégias globalizadora de 

organização dos conhecimentos escolares, mediante o tratamento da informação” A 

ideia de um ensino globalizado é possibilitar diferentes concepções ampliando o 

repertório do aluno, estando os temas conectados a diversos assuntos, no ensino 
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por projeto é quase impossível não relacionar e buscar outras fontes e perspectivas 

sobre os temas em estudo devido a liberdade que se tem de tempo, espaço dentro 

da escola e de curiosidade dos envolvidos quando estão no processo. 

[...]a visão interdisciplinar chega à escola em forma de projetos 
interdisciplinares, onde os professores de diferentes disciplinas se 
encontram e fazem seus planejamentos em conjunto a partir de um mesmo 
tema ou projeto. Essa visão faz com que o aluno veja aproximações dos 
conteúdos de diferentes disciplinas, estabelecendo significado ao 
aprendizado. (NASCIMENTO, 2011, p.03) 

 

O projeto foi articulado com as perspectivas de ensino contempladas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 2000 (PCNs)4 as quais trazem 

uma proposta que é interdisciplinar para as aulas de artes que devem em sua 

prática, favorecer o contato e a familiarização com o contexto e as práticas culturais 

locais. Além de interdisciplinar na medida em que se contou com a participação, 

planejamentos de atividades discussão de temas das professoras da área de 

História e de Geometria, incluindo e ampliando as áreas de conhecimento para os 

alunos, este projeto também chega a ser transdisciplinar ao determinarmos um local 

a ser estudado em comum a todos que foi a cidade de Campina Grande, seus 

espaços que nortearam as perspectivas de patrimônio, memória, identidade e os 

próprios mosaicos.  

A idéia de transdisciplinaridade envolve não só os conteúdos disciplinares, 
mas também algo que vai entre, através e além das disciplinas. Ou seja, 
para se trabalhar de forma transdisciplinar, devemos envolver conteúdos 
que não se adequam plenamente a nenhuma disciplina... se os professores 
fazem um mesmo planejamento, onde todos participam de todos os 
processos, indo além de suas disciplinas de formação, se envolvem toda a 
comunidade escolar e seu entorno, as famílias, então trata-se de um 
trabalho transdisciplinar. Ou seja, um trabalho transdisciplinar 
obrigatoriamente deve conter elementos que vão além das disciplinas e do 
espaço disciplinar das classes de aula. (NASCIMENTO, 2011, p. 03) 
 

A transdisciplinaridade neste projeto se constitui quando se ultrapassa os 

limites das salas de aula e dos temas fixos fragmentados nas disciplinas, 

interligando os conhecimentos individuais de cada professora envolvida a um único 

tema a partir de diferentes pontos de vista. Envolveu não só os estudantes, mas 

também a comunidade escolar e amigos da escola com o trabalho em mosaico, 

                                                             
4 Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, Secretaria de Educação: linguagens códigos e suas 

tecnologias. Brasília: MEC, 2000. 
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ratificando que o tema garante seu caráter transdisciplinar por transcorrer diversas 

dimensões de produção e conhecimentos para sua construção.  

Desse modo, o tema do Patrimônio Cultural se caracteriza como 

transdisciplinar devido aos conhecimentos diversos que cada pessoa, professor ou 

artista; deve dominar certos conhecimentos de áreas diversas, ou seja, mesmo de 

forma inconsciente as aulas de Arte foram desenvolvidas a partir de conhecimentos 

matemáticos fundamentais para a execução do mosaico e sem pretensão de 

discussão sobre a disciplina matemática.  

No entanto, não nascendo de uma problemática específica identificada nas 

aulas, mas sim do decorrer das discussões com os alunos, o tema a ser estudado 

surgiu em consenso com as professoras envolvidas, uma abordagem a ser 

trabalhada no projeto, acerca do Patrimônio Histórico e Cultural, considerado do 

ponto de vista memorial e identitário. Logo, o projeto estava sendo construído e 

caminhando junto com os alunos que gostaram do tema principalmente por não 

demonstrarem saber muito sobre o assunto, percebemos que, no presente contexto, 

havia uma necessidade latente, ou melhor, uma carência, do ponto de vista do 

cognoscente em relação aos conhecimentos básicos, no que tange à capacidade de 

definir conceitos como: o que é patrimônio cultural; o que é memória, identidade 

cultural; porque devemos preservar nosso patrimônio; a importância de reconhecer 

nossa história nossa identidade.  Assim, ficou combinado com os alunos a ideia de 

conhecer mais sobre o patrimônio cultural na cidade de Campina Grande-PB.  

Com as pesquisas foram detectados os pontos da cidade que possuíam 

painéis de mosaico decorativos. Esses painéis ficam nas proximidades do Açude 

Novo, no Parque do Povo, na Universidade federal de Campina Grande, na Praça 

São José e no Aeroporto Presidente João Suassuna, e iniciou-se o estudo sobre o 

mosaico, o que é; de onde vem o mosaico; quem são os artistas que trabalham com 

essa técnica; quais são as obras públicas de mosaico presente na cidade. E dessa 

forma, se constituiu a base do projeto a ser desenvolvido na escola, o estudo do 

Patrimônio Cultural da cidade de Campina Grande/PB através e na busca dos 

mosaicos expostos na cidade.  

Nessa etapa constitutiva da base do projeto direcionada junto com os 

estudantes, podem se destacar alguns pontos apontados por Fernando Hernandez 

(1998) em sua obra Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de Trabalho, no 
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que diz respeito à interação do aluno junto ao professor no processo de ensino e 

aprendizagem, sendo responsáveis pelo seu aprendizado e seu desenvolvimento 

dentro do projeto, sendo este um trabalho cooperativo. 

No tocante à abordagem acerca do patrimônio cultural, considerou-se 

relevante a contextualização dos alunos no que se refere a forma como estes 

vivenciam e experimentam a cidade onde moram, a forma como estabelecem uma 

relação de pertencimento ao lugar, de forma a favorecer a construção de identidades 

coletivas e pessoais a partir do apelo à memória e à história da cidade de Campina 

Grande/PB. Na busca de compreender suas identidades, intermediadas pelas trilhas 

da história, enfatizamos a importância da cidade corroborado pelos pontos históricos 

culturais de Campina Grande, alertando sobre a necessidade de se preservar e 

valorizar a memória social. 

Assim, considerando que boa parte da comunidade, devido a uma série de 

problemas que geram um enorme déficit na qualidade da educação que nos é 

oferecida pela escola pública, acaba por não conhecer (ou seria reconhecer?) a 

importância histórica e cultural da cidade de Campina Grande/PB, e acreditando que 

o conhecimento é um mecanismo de construção de identidades tanto coletivas 

quanto individuais responsáveis, como já mencionado, por construir e fortalecer 

vínculos socioculturais entre as comunidades e os indivíduos a partir de uma 

(re)leitura do lócus onde estão estabelecidos. 

 É neste sentido que se procurou construir uma orientação didática que 

envolvesse debate acerca do patrimônio cultural da cidade com o projeto a partir das 

áreas de Artes, História e consequentemente a disciplina de Geometria atrelada aos 

conceitos de formas no conhecimento e desenvolvimento da técnica do mosaico, 

para que os alunos tivessem a oportunidade não só de conhecer, mas também 

experimentar na prática cada linguagem. Neste sentido, ao falar sobre patrimônio 

histórico e cultural, de acordo com os PCNs (2000), através do conhecimento se 

desenvolve o respeito e a capacidade de saber questionar as produções de Artes 

presentes no entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo 

natural.   
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3.2 Etapas do Projeto 

 

Com as provocações realizadas em sala de aula sobre o que os alunos 

pretendiam com as aulas de Artes, foi formulado o planejamento do projeto que 

ganhou o título “(Re)descobrindo do Patrimônio Cultural através da Arte Geométrica 

do Mosaico”. Foram organizadas as atividades com base nas discussões com os 

estudantes dessa forma respeitando os princípios do ensino por projeto em que 

todas as atividades devem partir do interesse do aluno, consequentemente 

contemplando a autonomia do sujeito, ao formularmos a partir dos interesses deles 

as aulas teóricas, pesquisas, discussões, práticas, aula de campo, apresentações 

sobre o tema e uma produção artística que finalizou o projeto se marcando o 

acontecimento do projeto na escola. 

 Conforme já apresentado pelo educador Paulo Freire em algumas de suas 

obras, especialmente em Pedagogia da Autonomia (1996), Freire fala da 

necessidade do indivíduo de ser responsável pelos seus atos, sendo apto a tomar 

decisões, de agir por si e saber se impor nas situações sociais, considerando que a 

autonomia se desenvolve através da educação, deve partir do professor/educador a 

iniciativa de querer trabalhar nessa perspectiva possibilitando a voz e a vez do 

estudante no processo de ensino e aprendizagem. 

Acredito que a didática proposta pelo projeto é de grande valia para o 
aprendizado dos alunos. Além de sugerir uma abordagem diferente em 
relação ao processo de aprendizagem, sem a tradicional verticalização do 
ensino e com a participação ativa do aluno, o próprio tema proposto 
contribuiu para uma maior atenção, participação e consequentemente 
aprendizado dos discentes. (Estudante M, 2016) 
 

Ao iniciar as discussões a respeito da temática da arte com mosaicos sobre 

conceitos, origem, história, artistas que trabalharam e/ou trabalham com esta arte, 

poucos estudantes manifestaram compreender a técnica do mosaico. Logo 

discutimos em um âmbito maior onde poderíamos encontrar o mosaico em que tipo 

de materiais, e aos poucos foram surgindo lembranças de obras com mosaicos em 

suas mentes.  

Em concomitância com as professoras de História e Geometria, considerando 

que as duas áreas significaram um grande apoio no projeto, foram sendo discutidos 

os assuntos planejados também em suas aulas, sobre o patrimônio histórico e 

cultural e as formas geométricas. Complementando o conhecimento através da 
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interdisciplinaridade, que é bastante contemplado no ensino por projeto, a interação 

das temáticas, um assunto que está conectado a outro formando uma rede de base 

de conhecimento. 

Eu achei mais fácil os assuntos, porque foram abordados de forma pratica 
com a participação dos próprios alunos, além de todo um contexto que foi 
introduzido cada um professor abordou algo no qual entrasse no contexto 
de sua disciplina. (Estudante J, 2016) 
 

Em um segundo momento, fizemos mais uma apresentação discursiva, 

continuando com a temática da história do mosaico. Os estudantes trouxeram 

informações que foram ditas em sala oralmente descrevendo que tinham observado 

alguns murais da cidade cuja técnica do mosaico tinha sido utilizada. A participação 

do aluno é imprescindível para esse processo, pois a partir dela é que vamos 

progredindo com as atividades do projeto, é no interesse do aluno que se norteia o 

seguimento do projeto. E a partir das pequenas observações dos estudantes ao 

trazer a informação para sala de aula de que havia observado em seu caminho para 

casa aonde teria obras de mosaico na cidade, podemos perceber a significância 

daquele tema, ou estudo para ele, já localizando pontos da cidade que se tornariam 

referencias para sua história.  

Sobre as localizações dos mosaicos na cidade de Campina Grande, alguns 

alunos deram seus depoimentos: (Estudante Jb, 2012)“eu vi um mosaico quando 

estava voltando pra casa, na pracinha lá perto”. (Estudante R, 2012) “Sim 

professora, tem um lá no Parque do povo e no Centro Cultural. ” Percebe-se que 

começou a haver interesse por parte do alunado pela temática ainda não explorada 

na escola. 

 A partir de conversa em sala de aula foram mostradas algumas imagens 

retiradas aleatoriamente da internet, exemplificando mosaicos podendo ser 

encontrados como obras de arte em galerias e museus, como parte decorativa de 

algum monumento arquitetônico e em obras públicas como patrimônio culturais, 

praças, igrejas, instituições.  

Discutimos quais tipos de materiais poderiam ser utilizados nesta técnica e 

quais eles identificavam nas imagens vistas. Nesta atividade mantivemos o caráter 

ainda de pesquisa e discussão em sala descobrindo sobre a Arte mosaicista, 

contemplando a interação coletiva visto que é um ponto proposto por Hernandez 

(1998) no trabalho por projeto.  
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Em um terceiro momento, ainda em sala de aula foram levados para os 

alunos lerem. Textos5 pesquisados e retirados da internet que contavam a história 

do mosaico. Os alunos se dividiram em cinco grupos, nos quais cada estudante leu 

uma parte dos textos e apresentou para a turma, um resumo sobre o que entendeu 

a respeito da história do mosaico. Esta atividade foi apenas uma introdução a fim de 

incentivá-los à pesquisa em grupo e o trabalho em coletividade, em que cada um lia 

o texto e discutia entre si para falar em resumo para o restante da turma. Dessa 

forma ressaltamos a importância de se trabalhar em grupo, afinal todo trabalho 

realizado a partir do ensino por projeto deve ser coletivo partindo da abordagem de 

Kilpatrick, citado por Knoll (1997).  

Além dos alunos estarem discutindo sobre o tema patrimônio histórico e 

cultural nas aulas de História, nas aulas de Arte, foram discutidos conceitos 

separadamente relacionados a cultura, identidade e memória, fazendo uma reflexão 

e conexão sempre com a vida do aluno. E como exemplo de memória e identidade 

refletimos sobre o impacto que as obras de Arte de mosaico expostas na cidade 

influenciavam direta ou indiretamente no dia-a-dia de cada um. Muitos analisaram 

essa situação informando que nem percebiam estas obras na cidade, outros 

passavam por elas sempre no caminho para casa. Conforme demonstrado pelas 

estudantes, T (2016) “algo que não trazia uma visão tão importante do lugar 

desconhecido ou sem razão do porque está ali, depois do projeto foram esclarecidos 

e muito bem interpretados”; e a estudante B (2016) “bem muitos desses locais eu já 

tinha visto e passado diversas vezes por eles, mais eu nunca tinha reparado nos 

detalhes, principalmente nos mosaicos”. 

Analisamos essa atividade como uma forma de compreensão da memória e 

identidade, elementos constitutivos para concepção de patrimônio, pois a partir da 

observação desses monumentos, aqueles espaços não seriam os mesmos, os 

alunos passaram a ver e a ter aqueles lugares na memória como parte de uma 

vivência, uma experiência   parte de um conhecimento. 

                                                             
5 Os textos lidos foram: Breve História da Arte do Mosaico, Europa e Brasil. Acessado em: 

<http://bairroeducadorcomplexoalemao.wordpress.com/2009/10/02/breve-historia-da-arte-do-mosaico/>, 

produzido pelo professor Historiador Milton Teixeira. Um Pouco Sobre a História dos Mosaicos. Acessado em:< 

http://arte-em-mosaico.blogspot.com.br/2007/09/um-pouco-sobre-historia-dos-mosaicos.html>. Mosaico. 

Acessado em: <http://www.infoescola.com/artes/mosaico/>, escrito por: professor Lindomar. 

http://arte-em-mosaico.blogspot.com.br/2007/09/um-pouco-sobre-historia-dos-mosaicos.html
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No quarto momento do projeto foi realizada a oficina de mosaico com os 

artistas convidados, Kleberlan Oliveira6 e Eugênio Felipe7, são nomes referenciados 

na Arte do Mosaico na cidade, pois a maioria das obras encontradas foram 

realizadas por Kleberlan Oliveira, ambos campinenses. Eles realizaram a visita em 

nossa escola voluntariamente a fim de contribuir com nosso projeto de divulgar seus 

trabalhos. A oficina aconteceu no espaço da biblioteca da escola, em que os 

ministrantes prepararam uma exposição (figura 1) dos seus trabalhos para os alunos 

do projeto, ficando logo após aberta para os demais alunos e funcionários da escola.  

 

Figura 2- Oficina de Mosaico com Artistas Convidados 

 Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 

 

Trazer os artistas para dentro da escola foi uma experiência enriquecedora na 

medida que aproxima o aluno de um universo aparentemente distante, por terem o 

“artista, ou profissional que desenvolveu tal trabalho” como figuras que geralmente 

eles ouvem falar ou veem através de imagens nos livros e apostilas. Logo, 

aproximar o aluno a estes artistas proporcionou uma experiência e diálogo sobre o 

que acontece fora da escola contemplando a aprendizagem com a conexão da 

escola para com a vida social. 

Antes do início da oficina, a professora de História, que já estava a trabalhar 

Patrimônio Histórico e Cultural com a turma, passou um documentário sobre a 

história da cidade de Campina Grande, PB, em que foram destacados alguns pontos 

                                                             
6 Kleberlan Oliveira, artista da cidade de Campina Grande, PB, trabalha com a arte do mosaico ministrando 

oficinas, e produzindo obras de encomenda e para exposição. 
7 Eugênio Felipe é psicólogo clínico da cidade de Campina Grande, PB, trabalha com a arte do mosaico 

produzindo obras para coleção e exposição.  
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patrimoniais. Os alunos com essa atividade passaram a conhecer mais sobre a 

história da cidade em que vivem e os principais pontos onde se encontram as obras 

de Mosaico. Este momento foi importante pois a partir dessa experiência os 

estudantes fizeram uma observação significativa para esta pesquisa, ao detectarem 

sobre a representatividade das obras nos locais, considerando que nem sempre 

tinham relação entre a imagem retratada e o local onde se encontrava. 

Considerando esta observação como um interesse do estudante pelo projeto. Eles 

perceberam que algumas imagens eram meramente decorativas, assim como 

também tinha imagens que se relacionava com o local.  

 

Figura 3- Mostra de Documentário sobre a Cidade de Campina Grande 

 
Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 

 

Importa salientar o caráter da experiência vivida pelos estudantes, cujo 

processo educativo transcende os murais escolares e alcançam o próprio campo 

artístico, através do conhecimento dos artistas envolvidos e do próprio espaço 

visitado e mantido por eles. Não somente o campo artístico, mas também o próprio 

patrimônio cultural da cidade começa a ser sentido pelos estudantes que, a partir da 

visitação e explicação, iniciam um processo de identificação para com o intangível 

representado nos bens materiais. Desse modo, seguindo as contribuições de 

DaRocha (2014), estes elementos são significados iniciando do conhecimento 

histórico, artístico e identitário que sempre fizeram parte de sua cultura, mas apenas 
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criam sentidos e signos por meio do conhecimento, assim reconhecendo e 

selecionando determinados bens como integrantes do próprio Patrimônio Cultural 

compartilhado pelo grupo de pessoas.  

Os artistas iniciaram a oficina narrando um pouco de suas trajetórias como 

artistas mosaicistas e como viviam com essa Arte. Logo após discutiram com os 

estudantes sobre a história do mosaico, como é utilizada a técnica, quais materiais 

são utilizados para a produção de um mosaico, os ministrantes levaram todos os 

materiais necessários para a construção de um mosaico e para produzir junto com a 

turma uma ideia de mosaico. Demonstraram e exemplificaram também onde estão 

os mosaicos da cidade de Campina Grande, mostrando fotos e falando do 

procedimento realizado.  

Durante a demonstração dos materiais, os ministrantes levaram duas telas já 

desenhadas pelo artista Kleberlan Oliveira, e dividiram a turma em dois grandes 

grupos, para experimentar na prática a produção de mosaico. 

O ensino através de projetos torna bem mais fácil a fixação dos conteúdos, 
pois conseguimos estar sempre conciliando a teoria com a prática o que nos 
dá bem mais firmeza para compreender o assunto estudado. Além disso o 
projeto deixa as coisas mais dinâmicas onde o aluno participa melhor das 
atividades desenvolvidas tornando-o mais participativo e interessado no 

conteúdo. (Estudante LF, 2016) 
 

Essa etapa de primeiro contato com os artistas, as obras e o fazer serviram 

além do conhecimento, de motivação pelo projeto, pois demonstraram satisfação ao 

compreender a proposta principalmente por ter sido explicada e realizada com o 

próprio artista e não através do professor de Artes, que geralmente intermedia o 

saber do artista para o aluno. A liberdade proposta pelo ensino por projeto, nos 

possibilita diversas formas de ensino, de deslocamento dos espaços, e vivências 

externas a comunidade escolar. Ampliando dessa forma as maneiras do saber. Com 

essa atividade coletiva observamos a cooperação entre os estudantes, o trabalho 

em grupo desenvolvendo a tolerância com as limitações do outro e o saber 

compartilhar os momentos dividindo as tarefas. 

É uma das características do método de projeto abordado por Kilpatrick citado 

por Knoll (1997), o desenvolvimento da responsabilidade, comportamento e 

relacionamento social, a interação com o grupo, pois para ele o projeto é realizado 
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sempre em grupo. Na figura 3, os alunos divididos em 2 grandes grupos produziram 

coletivamente mosaicos com os materiais e orientação dos artistas participantes. 

 

Figura 4- Produção de mosaicos com os artistas durante a oficina 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 

 

Até esse ponto nas atividades analisadas destaco as etapas em que um 

ensino por projeto deve passar não necessariamente com uma ordem fixa, pelo 

ponto de vista dos dois educadores apontados no primeiro capítulo. Conforme 

Kilpatrick (KNOLL, 1997), entre as 4 etapas que um ensino por projeto deve seguir 

(pretender, planejar, executar e avaliar) já poderíamos dizer que houve pretensão e 

planejamento dos envolvidos e início da execução com os estudos, pesquisas e 

oficina. Além disso, entre as etapas citadas por Hernandez (1998), em que devemos 

considerar que já foi realizado a escolha do tema a ser estudado, o eixo norteador, 

iniciada as pesquisas, a busca de materiais, referências, informações fora da escola 

para aprendizagem no projeto.  
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Finalizamos este momento conversando com os estudantes ao considerar a 

concentração deles dentro do processo, para assim, podermos caminhar nas 

atividades estando eles focados do início ao fim, foi discutido acerca do que foi visto 

nas duas primeiras etapas da oficina e discutimos em relação ao que estava sendo 

visto em relação a todos os temas apontados no projeto que estavam sendo 

discutidos em conjunto entre as professoras nas outras disciplinas.  

Em Geometria, com o estudo das formas, procuramos analisar estas nas 

obras produzidas, percebemos alguns erros de encaixes de pecinhas de cerâmica, 

os estudantes perceberam que os ângulos e as linhas não estavam em harmonia 

como deveriam influenciando na estética da obra em geral, ao visualizar a imagem e 

ver as peças desencontradas, considerando também as observadas na exposição 

dos artistas.  

Nesta etapa em que se ocorreu uma avaliação, que também faz parte do 

projeto sem precisar ser o último item a ser realizado, com o objetivo de acompanhar 

os procedimentos já realizados refletindo os próximos passos a serem seguidos 

podendo ser inclusive retrogrado, o que não foi o caso, retomando algo que não foi 

bem executado. 

 Foi discutido sobre os patrimônios históricos e culturais que estavam sendo 

vistos em sala na disciplina de História, considerando que a aula de campo seria o 

próximo momento e esse estudo seria de extrema importância para que os 

estudantes pudessem aproveitar melhor esta saída. Os estudantes falaram sobre a 

memória social e identificaram os patrimônios culturais da cidade. Tal afirmativa 

pode ser vista na fala da aluna: “Aprendi com a pesquisa e a visita, os patrimônios 

são vestígios de um passado vivido por um povo, ou lugar, que deixa uma 

lembrança sobre a história” (T, 2016). Foi proposto para os alunos que se dividissem 

em grupos e escolhessem um ponto da cidade a ser visitado para pesquisar e se 

aprofundar sobre a história do local e sua influência e importância na cidade e assim 

na hora da visita o grupo de alunos apresentaria sua pesquisa.  

Planejamos a aula de campo, objetivando uma visita às obras públicas que 

continham a técnica do mosaico, cuja maioria era do artista Kleberlan Oliveira que já 

havíamos conhecido sua trajetória de vida e seu processo de construção dos 

mosaicos aos pontos considerados patrimônios históricos e culturais da cidade de 
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Campina Grande-PB, sendo uns registrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP)8 e outros não. 

 Considerando a perspectiva sobre o patrimônio cultural aqui abordada, 

seguindo a própria definição do IPHAN (2016), o patrimônio cultural é um conjunto 

de referências culturais fundamentais para um determinado grupo, seja em menor 

escala (comunidade), média escala (municipal, estadual) ou larga escala (nacional, 

humanidade). Dito alternamente, o patrimônio cultural é concebido através da 

seleção de determinados bens culturais eleitos socialmente, cuja representação 

identifica, diferencia, unifica as pessoas detentora desse patrimônio enquanto grupo 

identitário que compartilha destes bens. Assim, mesmo não registrados pelo 

IPHAEP, importa que estes bens culturais estão registrados na memória social.  

Sair da escola, como estratégia de ação, de novos conhecimentos foi 

considerada uma atividade bastante exitosa, professores e alunos, que 

transpassaram suas empolgações aumentando a motivação, peça chave para 

desenvolvimento do projeto. Ficou comprovado com essa atividade que os 

estudantes, ao saírem da sala de aula, apresentaram um comportamento 

diferenciado, ficando mais focado nos assuntos discutidos posteriormente.  

Passamos a compartilhar o conhecimento em espaços vivenciados por eles 

que, ao invés deles serem ouvintes, são atuantes no dia-a-dia. Então os estudantes 

se sentiram parte daqueles lugares, porém não o conheciam da forma em que 

estavam sendo enfatizados, histórico e culturalmente, mas sim como um espaço de 

passagem, diversão, passeio, logo o interesse em saber a história e a importância 

daqueles lugares foi maior. Como declarado por alguns alunos participantes do 

projeto: 

Na aula de campo me proporcionou uma visão diferente dos locais, cada 
um deles com seu valor histórico e eu acho que o mosaico proporcionou um 
valor cultural ainda maior pois muitos desses locais onde foram feitos esses 
mosaicos não tinham absolutamente nada e são locais que por serem 
pontos turísticos são muito visitados pelos turistas claro, e não pelos 
próprios moradores de campina grande, como eu tinha dito, eu percebi que 
não conhecia a minha cidade. Acho que tanto eu como meus colegas de 
sala de aula acharam a iniciativa do projeto muito bacana porque agregou 

                                                             
8 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba -IPHAEP- tem por função resgatar 
e preservar a memória da Paraíba, através do Cadastramento e Tombamento de bens móveis e 
imóveis, que possuam reconhecido valor histórico, artístico, cultural, ecológico e paisagístico. 
(Informação retirada do site do governo da Paraíba, disponível em: < 
http://paraiba.pb.gov.br/iphaep/institucional/> 



53 

 

um conhecimento cultural que eu não tinha da minha própria cidade. Achei 
super válido. (Estudante B, 2016) 
 
Eu considero valido esse tipo de metodologia de ensino porque as vezes o 
aluno tem dificuldade em absolver conteúdos e se utilizando de uma coisa 
mais externa mais atrativa, há maiores possibilidades do aluno aprender e o 
professor cumprir a sua missão que é de ensinar um determinado conteúdo. 
(Estudante E 2016) 
  
Em relação aos locais visitados dentro de campina grande foi muito bom a 
gente conheceu o açude novo, o teatro, a pirâmide, os pioneiros... e até a 
própria história de campina, que mudou muita coisa de antigamente pra ca, 
mudou o estado físico de cada um desses locais e está muito diferente de 
como era antes e eu aprendi a história de cada um, porque eu sabia mas 
não assim tão profundo, só sabia assim por cima. (Estudante R, 2016) 
 

Corroborando com DaRocha (2014) pode-se aperceber que as coisas não 

têm sentidos inatos, ou seja, os elementos representativos da cultura de Campina 

Grande não têm valores por si, mas são as pessoas quem lhes atribuem tais 

valores. Assim, importa destacar a concepção dos estudantes para com os 

elementos visitados e conhecidos que passam de meros espaços constitutivos da 

cidade, mas não sentidos por eles, para uma concepção sensível e simbólica de 

pertencimento ao lugar, com maior valor cultural.  

Ou seja, a partir da educação patrimonial tornou-se possível valorizar sem 

reprimir a salvaguarda desses elementos patrimoniais. Sem discurso de que é 

importante preservar por se referir à coisa pública, para a dimensão do sensível e do 

pertencimento, sendo tais elementos constitutivos dos próprios estudantes já que 

demonstram e dão sentido às suas existências por representarem a vida de seus 

parentes e seu espaço. 

Na atividade de campo o roteiro realizado foi pelo centro histórico da cidade. 

Os alunos que haviam se dividido em grupos ficaram responsáveis de pesquisar e 

estudar um dos pontos visitados e compartilhar as informações com o restante do 

grupo. Com esse tipo de atividade pudemos encarregar os alunos dando-lhes 

autonomia, priorizando a responsabilidade por aquele conhecimento a ser passado 

para os outros.  

Na primeira parada, que foi no Parque Açude Novo, localizado no centro da 

cidade em formato circular, é um lugar que ainda não foi registrado pelo IPHAEP, 

porém faz parte do patrimônio considerado pela comunidade campinense como 

pertencente de sua história, o grupo de estudantes preparados para falar desse 
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ponto da cidade, apresentaram a respeito de seu surgimento e a simbologia do 

obelisco9 localizado no meio do parque marcando o centro da cidade.  

 
Figura 5- Aula de campo. Visita ao Açude Novo 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 

 

Continuando a aula de campo, visitamos o Teatro Municipal Severino Cabral, 

que fica próximo ao Parque Açude Novo, onde tivemos uma visita guiada por uma 

monitora, que nos recebeu e contou a história do teatro, e mostrou toda estrutura do 

teatro por dentro e por fora, considerando que muitos dos alunos nunca haviam 

entrado no teatro municipal, também não se encontra ainda registrado como 

patrimônio pelo IPHAEP. Com isso, não se pretende deslegitimar tal elemento, mas 

ratificar DaRocha (2014) ao assegurar que o Patrimônio Cultural são bens culturais 

materiais e imateriais compartilhados e selecionados por um determinado grupo, 

assim, mesmo que tal elemento não seja reconhecido ao nível federal, estadual ou 

                                                             
9 Monumento Obelisco está localizado no marco zero da cidade de Campina Grande –PB, construído 
em 1975 pela Prefeitura Municipal da cidade em homenagem aos índios Ariú, acreditando que 
haviam sido os primeiros moradores da cidade, posteriormente foi descoberto que os primeiros 
habitantes havia sido os índios Cariri, porém a homenagem se manteve aos Ariú por questões 
políticas. 
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mesmo municipal, importa a referência simbólica e sentido por um determinado 

grupo social em relação ao bem, no caso, o próprio teatro municipal como 

importante espaço de criação para os citadinos.  

 Ainda no teatro encontramos quase invisível devido aos prédios construídos 

na frente atrapalhando a visão, um painel de cerâmica na parte externa posterior do 

teatro do artista plástico carioca Roberto Magalhães, a obra se trata de um grande 

painel ou mural, de aproximadamente 20 metros de comprimento por 10 metros de 

altura, apresenta um estilo individual do artista carioca Roberto Magalhães, artista 

contemporâneo brasileiro. O painel está situado na parte posterior do Teatro 

Municipal Severino Cabral, não se trata de um mosaico em si, mas de uma Arte 

Muralista sobre cerâmica. 

Figura 6- Aula de campo. Visita ao Teatro Severino Cabral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 
 

Figura 7- Aula de campo, mural de Roberto Magalhães no Teatro Municipal Severino Cabral 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog do jornalista Otavio Maia10 

                                                             
10 Disponível em: http://otaviocomarte.blogspot.com.br/2011/06/desprezo-e-indiferenca-com-o-

patrimonio.html. Acessado em 20 de Set de 2014. 

http://otaviocomarte.blogspot.com.br/2011/06/desprezo-e-indiferenca-com-o-patrimonio.html
http://otaviocomarte.blogspot.com.br/2011/06/desprezo-e-indiferenca-com-o-patrimonio.html
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Próximo ao Parque Açude Novo, já encontramos uma obra de Arte em 

Mosaico, a obra do artista Kleberlan Oliveira, produzido por encomenda de um 

estabelecimento privado, a obra faz referência a uma escultura da cidade “Os 

Pioneiros da Borborema”, que também é um dos pontos visitados mais à frente. 

Segundo o artista, a imagem foi escolhida e solicitada pelo dono do 

estabelecimento. Por se tratar de um espaço privado, esta obra não tem relação ao 

ponto histórico visitado, porém por estar nas proximidades e ser uma obra do artista 

já conhecido pelo grupo, houve o interesse de se aproximar e observar os detalhes 

da obra, focando mais nos detalhes técnicos do mosaico.   

Figura 8- Aula de campo, obra do artista Kleberlan Oliveira, Açude Novo 

 
Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 

 

No Parque do Povo, onde acontece a maior festa da cidade o São João, foi 

registrado o patrimônio cultural material da Paraíba, tendo o monumento 

arquitetônico considerado pelo povo, patrimônio cultural, chamado de Pirâmide, é 

um ícone bastante simbólico pois a partir dela se criou o Parque do Povo, onde hoje 

é realizada várias atividades durante a festa de São João da cidade. Antes de ser 

construída era um local onde os campinenses na época do São João, dançavam 

quadrilhas, comendo e bebendo comidas típicas da festa, em meados de 1980 foi 

construído o monumento em formato de pirâmide a fins de firmar o evento ali 

existente, conforme dito por ARAUJO e SOUSA (2003). 

Na Pirâmide mais um grupo de estudantes apresentou seus estudos, em 

relação a história, data de construção e como é utilizada atualmente nos festejos 
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juninos. No local encontramos mais uma obra do artista Kleberlan Oliveira, um mural 

com uma imagem bastante significativa representando a festa junina de Campina 

Grande, estando totalmente conectada ao espaço, pois é no Parque do Povo que é 

realizada a maior festa da cidade, o São João, manifestação considerada o principal 

patrimônio cultural imaterial do município, visto que movimenta a cidade por um 

período de aproximadamente 1 mês com shows, barracas de comidas típicas, 

palhoças para as pessoas dançarem, parques e exposição de artesanatos.  

 

Figura 9- Aula de campo, Parque do Povo, obra do artista Kleberlan Oliveira 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio 

 

Ainda nas proximidades do Parque do Povo, visitamos outra obra em mosaico 

do artista Kleberlan Oliveira em parceria com o professor campinense Inácio 

Macedo, na técnica do mosaico que se encontra nas paredes do Centro Cultural 
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Lourdes Ramalho11. A obra apresenta em sua imagem motivos geométricos 

relacionados a atividades artísticas, visto que o centro cultural onde está a obra, é 

um local que oferece atividades artísticas para a comunidade, nas áreas de cênicas, 

visuais e musical. 

Figura 10- Aula de campo, mural do Centro Cultural Lourdes Ramalho, no Parque do Povo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 

 

Nossa próxima parada, foi no Açude Velho12, mais especificamente na obra 

‘Os Pioneiros da Borborema’, obra do artista Pernambucano José Corbiniano Lins13, 

realizada para o centenário da cidade de Campina Grande/PB em 1963 (Barbosa, 

2011), localizada nas margens do Açude Velho esta obra se tornou bastante 

significativa, desde a escolha dela como imagem ícone na camisa do projeto até a 

escolha da própria para obra final. A escultura chamou atenção dos alunos, tanto por 

ser uma obra de Arte e está em um local considerado cartão postal da cidade, logo, 

esteticamente agradável aos olhos, bem como por ser o único monumento artístico 

da cidade que é tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico do estado da Paraíba 

(IPHAEP).  

O monumento se faz importante principalmente por sua referência a história 

da cidade representando os três primeiros povos que habitaram Campina Grande 

                                                             
11 Centro Cultural Lourdes Ramalho localizado no Parque do Povo, é uma instituição de caráter artístico-

cultural-educacional vinculada à Prefeitura de Campina Grande-PB.  
12 O Açude Velho foi construído em meados de 1830 como uma primeira fonte de abastecimento de 
água do município de Campina Grande-PB. Conforme CAMPOS (2011). 
13 José Corbiniano Lins, desenhista, pintor e escultor de Olinda-Pe. 
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formando a identidade e marcando a história da cidade: o índio, o tropeiro e o 

catador de algodão. Essa obra fortalece a memória e a identidade dos citadinos 

simbolizando a origem da municipalidade campinense. Importa salientar que, 

através de conversas informais durante o projeto com a comunidade escolar e 

outros moradores da cidade, foi facilmente detectado certa confusão sobre a 

representação dessa obra, a qual muitas vezes é resumida apenas como 

representação dos “Tropeiros da Borborema”, resignando a própria origem étnica 

dos índios e a contribuição da indústria algodoeira e seus trabalhadores para o 

desenvolvimento econômico da cidade e região.   

Foi gratificante perceber o conhecimento demonstrado pelos estudantes, que 

demonstraram apreensão do conhecimento histórico e identitário sobre a obra, seu 

sentido cultural e significado histórico. No local mais um grupo de alunos apresentou 

seus conhecimentos pesquisados, falamos da representação e significância da obra 

para a cidade e suas origens.  

Particularmente, é difícil passar por todos esses locais atualmente não se 
lembrar um pouco do que foi aprendido no projeto. A exemplo, o próprio 
monumento dos Pioneiros da Borborema. Muitos passam por lá mas não 
param pra pensar que aquele monumento representa personagens que 
construíram a cidade em que estão pisando. Após o projeto, certamente 
todos os estudantes que participaram um pouco dos primórdios de Campina 
Grande ao ali passar. (Estudante M, 2016)  
 
 

Figura 11- Aula de campo, Açude Velho, obra "Pioneiros da Borborema" 

 
Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 
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Na visita à Universidade Federal de Campina Grande, fomos com o propósito 

de visitar painéis de mosaico produzidos pelo artista Kleberlan Oliveira, discutimos 

sobre a técnica, ressaltando os espaços entre as cerâmicas e os encontros entre os 

ângulos e as linhas. A obra visitada era decorativa com motivos florais. 

 
 

 
Figura 12- Aula de campo, mural de mosaico do artista Kleberlan Oliveira, na UFCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 

 

E finalizando nossa aula de campo fomos ao espaço do aeroporto da cidade, 

para vermos um painel de aproximadamente 60 metros quadrados, em mosaico de 

pedacinhos de granito marrom sobre o mármore bege, pensado por Ariano 

Suassuna14 e executado por seu genro Guilherme da Fonte15. Foi analisado a 

técnica, o material utilizado que era diferente dos já vistos nos mosaicos anteriores, 

logo, os estudantes foram possibilitados a ver exemplos de diferentes mosaicos na 

cidade em relação ao material, tamanho e artistas. A obra de Ariano Suassuna faz 

referência à iconografia armorial, e tinha um poema dedicado a seu pai João 

Suassuna que já foi governador da Paraíba.  

 

 

 

 

 

                                                             
14 Dramaturgo, romancista e poeta paraibano. 
15 Genro de Ariano Suassuna e companheiro na produção de mosaicos, formando uma dupla, já 
possuem obras juntos em diversos espaços públicos da Paraíba e de Pernambuco. 
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Figura 13- Aula de campo, visita a obra de Ariano Suassuna, no aeroporto 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 

 

Após a aula de campo, os estudantes voltaram cheio de ideias e empolgados 

para as atividades finais do projeto, considerando um processo em que foi bastante 

explorado por eles, despertando mais interesse por sua história. Por mais que os 

alunos conhecessem os locais visitados em suas vivencias cotidianas, com a aula 

de campo foi possível perceber o descobrimento de novos ambientes, embora sendo 

os mesmos locais, mas no sentido de apresentarem um novo significado, um novo 

registro na memória, além de terem tido a oportunidade de adquirir um 

conhecimento globalizante ao se conectar com diferentes informações e 

experiências do grupo.  Pela ótica de Bastos (2012): 

Aulas de Campo são lições praticadas fora da escola que favorecem a 
interação disciplinar através de uma abordagem de temas socioculturais 
relevantes para a compreensão crítica e reflexiva da realidade. São elas 
que permitem aos alunos relacionar vários conceitos, valores, 
procedimentos e atitudes às suas práticas cotidianas. São aulas diferentes, 
interativas, prazerosas e criativas onde professores e alunos estreitam os 
laços da confiança e amizade e carregam esses sentimentos de volta para o 
espaço da sala de aula e para além dos muros da escola. (BASTOS, 2012 
pag. 01) 
 

Com a atividade fora da escola, a aula de campo foi possível perceber o 

envolvimento dos estudantes com a aprendizagem a partir da familiarização com os 

ambientes visitados, que faziam parte do cotidiano da história deles, assim, eles 

estavam à vontade para falar e curiosos para saber mais ao se identificar com o 

espaço. O que se diferencia do falar sobre aquele espaço dentro da sala de aula, 

onde os alunos apenas imaginam o local, podendo se dispersar inúmeras vezes do 

assunto, ao pensar em outras coisas. Considerando a perspectiva de Bastos (2012) 

acerca da aula de campo, ainda se trata de uma relação de confiança entre o 
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professor e o aluno, na medida que se iguala as posições físicas tornando uma 

relação de parceria entre ensino e aprendizagem. 

Durante a visita e também durante o período de duração do projeto, nos foi 
passado um pouco da história de cada lugar. Ficamos sabendo que os 
locais literalmente fazem parte da história de Campina Grande, contribuindo 
diretamente para o desenvolvimento social e econômico da cidade. 
(Estudante M, 2016) 

Antes do projeto, maioria das coisas citadas, se passavam despercebidas, 
mas hoje ao conhecer muito mais sobre suas histórias, passamos a 
enxergar de forma bem diferente de antes, pois sabemos o porquê daquilo e 
a sua importância. (Estudante MJ, 2016) 
Através do projeto pude conhecer melhor a história de Campina Grande, 
pois antes do projeto eu não sabia muito sobre isso, e através das visitas 
aos principais locais da cidade entendi onde ocorreu e como ocorreu a 
formação desta grande cidade que é Campina Grande. Hoje quando passo 
nesses locais sempre me vem na memória um pouco da história que 
ocorreu por lá. (Estudante LF, 2016) 
Antes do projeto esses lugares eram somente pontos turísticos mais depois 
do projeto eu vi que eles são mais que isso, que são a alma a estrada 
percorrida pelo povo campinense estampada em monumentos. E isso fez 
com que eu passasse a ver cada um desses lugares com outros olhos. 
(Estudante E, 2016) 

 

Com os depoimentos dos alunos é possível comprovar o significado e 

importância desse tipo de atividade, rompendo a rotina diária de ensino da escola, 

trabalhando com os alunos a valorização e identificação dos seus patrimônios que a 

partir de atividades como esta ultrapassa o sentido de ser apenas o monumento 

visitado, e sim o reconhecimento da escola enquanto mediadora do conhecimento. A 

vivencia da integração do processo educacional como mediador entre o patrimônio 

cultural, o ensino e a escola. 

A etapa final do projeto foi a elaboração da obra de Arte em mosaico dentro 

da escola. A imagem escolhida (figura 13) pelos alunos para representar a obra final, 

foi a imagem da escultura “Pioneiros da Borborema” devido a sua importância 

enquanto significado para a história e cultura da cidade e por representar bem o 

projeto, pois, como mencionado por uma professora da escola admiradora do 

projeto, “uma obra de Arte, que representa a história da cidade fortalecendo a 

memória e identidade social local, registrada como Patrimônio Cultural pelo IPHAEP 

e ainda transformada em mosaico pelos alunos, perfeita”(Professora Patrícia, 2012). 
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Figura 14- Imagem utilizada como referência no projeto 

 
Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 

 

O monumento ‘Os Pioneiros da Borborema’ conforme consulta em Boletim 

Informativo da Sociedade Paraibana de Arqueologia (2005), a obra do escultor 

pernambucano José Corbiniano Lins16 está localizada nas margens do Açude Velho, 

que representa a origem da cidade: o índio, simbolizando os primeiros povos a 

habitar a localidade, a catadora de algodão representando o desenvolvimento 

industrial; e o tropeiro referenciando o comércio. A obra foi erguida em homenagem 

ao centenário de Campina Grande/PB em 1964. A escolha desse monumento foi 

pertinente na medida que dialoga com todos os conteúdos abordados no projeto, 

tanto como monumento artístico bem como patrimônio cultural, na obra identificamos 

uma representação identitária e memória ao ser representado a origem dos povos 

habitantes que praticamente criaram a cidade de campina Grande-PB, fazendo uma 

releitura dessa imagem na técnica do mosaico pelos próprios alunos. 

Para essa etapa, o artista e oficineiro Kleberlan Oliveira, trouxe um rascunho 

da imagem escolhida em desenho para os alunos esboçarem na parede. O artista, 

rabiscou o primeiro traço na parede juntamente com os alunos que foram 

completando o desenho. Enquanto uns alunos desenhavam, outros já quebravam a 

cerâmica e outros preparando a massa, para colagem. Assim, iniciaram a produção 

                                                             
16 O artista plástico José Corbiniano Lins é natural de Olinda/PE, trabalha com desenho, pintura e 

escultura, suas obras podem ser encontradas em diversas cidades do Brasil além de já terem sido 
expostas em galerias, museus, salões de artes em países da Europa, América Latina e Oriente 
médio.     
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final da oficina de mosaico, que foi a elaboração coletiva de um painel em mosaico 

na parede da escola.  

 
Figura 15- Etapa final do projeto, construção do mosaico no muro da escola 

 

         

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 
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Figura 16- Etapa final do projeto, construção do mosaico no muro da escola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 

 
 

Ainda mantendo as pesquisas e os estudos concomitante com a prática e as 

ações do projeto, foram apresentados aos estudantes em sala de aula artistas que 

trabalham ou trabalharam com a arte do mosaico no Brasil, observamos e 

analisamos suas obras quanto aos aspectos técnicos, e interpretativos da arte. 

Segue abaixo exemplo de duas imagens utilizadas dos artistas, Di Cavalcanti e 

Paulo Werneck, respectivamente: 
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Figura 17- - Imagens utilizadas em sala de aula como exemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: página digital -  Mosaicos do Brasil17 e na página digital - Copacabana em Foco 18 

 

O último momento relacionado ao projeto aconteceu no dia 10 de outubro de 

2012, numa quarta-feira, vésperas do dia oficial do aniversário da cidade de 

Campina Grande, PB, às 8 horas da manhã. Foi convidada toda comunidade 

escolar, pais dos estudantes e funcionários da escola para prestigiar o painel 

finalizando as etapas do projeto, realizado pelos alunos em homenagem ao 

patrimônio cultural da cidade, utilizando a técnica do mosaico. 

Foi uma manhã bastante significativa, em que percebemos que todo o esforço 

para realização do projeto tinha sido validado através dos resultados apresentados 

em relação ao conhecimento teórico dos assuntos abordados adquirido e 

demonstrado ao longo do projeto e a técnica do mosaico também aprendida no 

projeto. Os alunos mostraram um resultado bastante satisfatório para eles e para a 

comunidade escolar. Preparamos um banner explicativo que ficou exposto no dia da 

apresentação e posteriormente na secretaria da escola. A direção da escola 

preparou um letreiro parabenizando a cidade, que ficou exposto apenas no dia da 

apresentação do projeto. Conforme os depoimentos de dois estudantes participantes 

do projeto: 

Os conteúdos abordados foram compreendidos sim de uma forma clara, 
todos os objetivos que a professora dava a gente ia lá atrás fazia até 
conseguir, eu acho que a gente se deu muito bem nessa etapa de 
conhecimento em base do projeto. (Estudante R, 2016) 

                                                             
17 Disponível em: http://mosaicosdobrasil.tripod.com/id88.html. Acesso em: 20 de Set de 2014  
 
18 Disponível em: https://ama2345decopacabana.wordpress.com/paineis-e-murais-em-mosaico/.  
Acesso em: 20 de Set de 2014 
 

http://mosaicosdobrasil.tripod.com/id88.html
https://ama2345decopacabana.wordpress.com/paineis-e-murais-em-mosaico/
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Os conteúdos foram aprendidos de maneira satisfatória o decorrer do 
projeto, os professores mostravam o conteúdo de forma simples e sucinta. 
Além disso, através da prática nos fez compreender melhor o que foi dito 
em sala, isso nos permitiu um aprendizado bem mais rico em conteúdo. 
(Estudante LF, 2016)  
 

Os alunos homenagearam a cidade cantando o hino. Alguns estudantes e 

pais de alunos discursaram suas experiências e o que acharam do projeto. Os 

próprios estudantes ficaram encarregados de fazer a filmagem no dia e as fotos, 

pois queriam participar de todas as etapas e divulgaram nas redes sociais, como 

mostra na figura 18. 

 
Figura 18- Apresentação do projeto à comunidade escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autoria de Illian Narayama, 2012. Acervo Próprio. 
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No início do projeto, a ideia dos alunos em querer ter um trabalho na escola 

que chamasse a atenção e marcasse o espaço deles, não parecia tão grandiosa 

como ao final do projeto, no sentido de ter um significado importante na vida dos 

estudantes não só dos que participaram da produção, mas também dos que ali iriam 

passar a partir daquele dia, se tornando esta arte não só uma obra dos alunos do 

projeto, mas a memória de um conhecimento, de uma experiência vivida e 

transformada em Arte, em uma obra que passou a fazer parte do cotidiano da 

comunidade escolar, iniciando novas histórias, memórias e identidades, com 

diversos significados, transformando a escola em outro espaço. Conforme 

depoimentos dos estudantes participantes do projeto: 

 
Antes do mosaico era apenas um muro igual a qualquer outro, que 
significava apenas um pouco de proteção a nossa escola, não passava 
disso, não tinha como se observar outro sentido nele, mas depois do 
projeto, sem dúvida alguma não tinha como passar por ele sem notar, e 
ainda mais sabendo que fomos os responsáveis por aquela obra de arte, e 
passou a ter um grande significado, pois foi sinônimo de muito trabalho e 
esforço da parte de todos que participaram da criação do mesmo! E hoje 
vejo ele como mais um marco para nossa história, pois é algo que irá ficar 
ali por muito tempo, assim espero! E que as pessoas que veem irão ver 
futuramente não vão mais observar aquele muro sem sentido, pois sem 
dúvida nenhuma saberão que aquele monumento significa algo que já foi 
vivenciado. (Estudante MJ, 2016) 
 

Destarte, através dos depoimentos dos estudantes pode-se afirmar que 

através do processo educativo a escola deixou de ser apenas um espaço envolto 

por quatro paredes para se transmitir. O ensino por projeto possibilitou a quebra das 

barreiras disciplinares que, além de disciplinar o conhecimento, também o faz com 

os corpos ao manterem sentados adquirindo informações como conhecimentos, mas 

sem o gerarem. Assim, a transdisciplinaridade e interdisciplinaridade foram 

resultantes desse modo de ensinar que busca abranger e contemplar a dimensão 

mais holística capaz de uma educação humana, ao quebrar estas barreiras. 

Contudo, além do ensino por projeto, o fazer do mosaico, as vivências e 

conhecimentos compartilhados proporcionaram a experiência educacional sob outro 

ângulo. Agora, a escola é um espaço de sentido e sentimento de pertencimento para 

os estudantes envolvidos na atividade que, por meio da construção do mosaico, 

também puderam construir seus laços e identidades representados em matérias, 

agora passando para o intangível e plano sensível.   
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Considerações Finais 
Do Projeto ao Sentido Patrimonial: análise e reflexões 
 

Os problemas motivadores à realização desta pesquisa-ação, sobretudo 

acerca da desmotivação do aprender ao estilo disciplinar tradicional, era permanente 

na realidade da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Hortênsio Ribeiro e pode 

continuar a ser com o retorno dessa forma fragmentada de disciplinas no 

organograma do ensino. Porém, não é um problema específico dessa realidade 

escolar. Comumente podemos averiguar depoimentos em diversas mídias, 

pesquisas científicas ou mesmo conversas informais com estudantes ou 

profissionais da educação que esta é uma realidade compartilhada em diversos 

espaços educacionais.  

Os problemas escolares abordados neste trabalho não são únicos da escola 

em questão, mas percebemos determinados problemas comuns às realidades 

escolares. Logo as contribuições teórico-metodológicas desenvolvidas aqui 

extrapolam aos resultados do projeto e passam para o plano de estudo de caso que 

a caracteriza como pesquisa-ação.  Com isto, não tenho a menor pretensão de 

encerrar ou esgotar as discussões teóricas ou metodológicas apresentando um 

resultado formulado para aplicação, mas pretendo contribuir através da experiência 

abordada com alguns aspectos analíticos e, principalmente, produzir material sobre 

o ensino de Artes e de Educação Patrimonial que, como demonstrado ao longo do 

trabalho, são áreas escassas de trabalhos reflexivos publicados. Assim, a pretensão 

deste trabalho é contribuir como subsídio acadêmico e profissional aos pares.   

Desse modo, as reflexões e análises desenvolvidas ao longo dessa pesquisa-

ação, não condiz à uma realidade localizada específica a escola aqui analisada, mas 

pretende subsidiar outras realidades e estratégias de ensino que busquem superar 

as limitações desmotivadoras do ensino tradicional. Igualmente, não pretende 

esgotar a discussão acerca de estratégias e modos de ensino para superação de 

tais problemas, nem demonstrar uma forma perfeita que resolveu o problema do 

desinteresse e desmotivação escolar. 

 Esta dissertação possibilita ampliar a discussão através da reflexão 

colaborativa sobre modo de Ensino por Projeto, bem como sobre a Educação 

Patrimonial, cuja metodologia e conteúdo proporciona complementariedade entre 

método e técnicas de ensino de Artes. 
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Sobre o “ensino por projeto”, é possível perceber nesta pesquisa-ação que se 

trata de uma forma estratégica de executar o processo educacional a partir da 

experiência, característica que corrobora com as contribuições teóricas dos 

principais expoentes sobre o “ensino por projeto” (Dewey, 1958; Kilpatrick, 2006; 

Hernández, 1998).  

Enquanto pode-se observar a descrição do projeto executado, não se tratou 

de um método predefinido, contrariando a denominação proposta por Kilpatrick, 

também não se pôde determinar como um trabalho por projeto, visto que em nossa 

experiência, enquanto equipe escolar, tratava-se da implantação dos macrocampos 

como forma estrutural da pedagogia aplicada na escola.  

Desse modo, percebemos que se trata de um processo educacional, cujo 

ensino é ação estratégica fundamental para execução. Ou seja, ao considerar esse 

processo como “ensino por projeto”, contemplamos o desenvolvimento 

metodológico, ainda que não uniforme ou universal como propunha Kilpatrick, e 

possibilitamos a execução como um trabalho específico, embora noutros espaços 

também se caracterize como estratégia estrutural.  

Não obstante, consolidamos a definição desenvolvida por Dewey e ratificada 

por esses dois autores ao assegurarem o caráter da experiência como central. 

Compreender o “ensino por projeto” é fundamentalmente conceber o processo 

educacional através da experiência prática, resolutiva e teórica com base na tríade 

da educação brasileira com pesquisa, ensino e extensão.  

Outra característica importante sobre essa estratégia de ensino é a gama de 

possibilidades que proporciona para diversos temas e para inúmeras áreas de 

conhecimentos envolvidas. No caso analisado, apenas três áreas tradicionais do 

conhecimento foram inicialmente envolvidas - Arte, Geometria, História – mas que se 

desdobrou ao agregar artistas do mosaico, setor pedagógico da escola, além da 

própria expansão do ensino para área, não prevista, da Educação Patrimonial.  

Em outros termos, o “ensino por projeto” proporciona as alçadas ideias da 

educação brasileira, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Se no primeiro 

momento, o projeto vislumbrou a interdisciplinaridade entre as três primeiras 

disciplinas, foi através da transdisciplinaridade que o processo educacional alcançou 

o ápice e diferenciação diante das tradicionais estratégias de ensino.  
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 Estas características também foram proporcionadas pelo próprio tema 

selecionado, trabalhar com o Patrimônio Cultural da cidade, observe que não se 

tratava inicialmente de abordar a educação patrimonial. Se a ideia principal foi 

elaborar uma atividade artística a partir de formas geométricas, a temática do 

Patrimônio Cultural foi incorporada como conveniência metodológica a partir da 

demanda dos próprios estudantes, o que acarretou no envolvimento das outras 

áreas de conhecimento ao processo. 

Este tema possibilitou abordar os aspectos de ensino, através das atividades 

disciplinares; de pesquisa, ao deparar com o desconhecimento dos bens 

patrimoniais da cidade; e de extensão, ao envolver outras pessoas e realizar 

pequenas expedições urbanas. 

 Outro importante fator é a escassa produção sobre educação patrimonial, cuja 

pesquisa bibliográfica sobre o tema é demonstrada no trabalho como forma 

exaustiva de análises e que pouco corroboram os artigos analisados com a 

perspectiva alçada neste trabalho. Desse modo, as contribuições sobre a 

transdisciplinaridade e interdisciplinaridade como formas propiciadas na educação 

patrimonial, seja pelo fato do tema não ser inerente a qualquer disciplina ou pelo 

tema apresentar diversas dimensões do conhecimento científico, são apresentadas 

como promissora e importante área para o currículo da educação brasileira ao 

abordar dimensões disciplinares, sociais (patrimônio cultural) e naturais (patrimônio 

natural). 

 Estes aspectos trans e interdisciplinares também facilitam na superação 

logística da grade curricular, pois, dentro do tradicional sistema de ensino, além das 

dificuldades no cotidiano de se realizar uma aula por falta de materiais e espaço 

ainda tem o tempo para interferir no processo. O tempo para se realizar o ensino por 

projetos influencia bastante e limita muitas vezes na escolha do tema, como 

trabalhar e até nas ideias que surgem durante o processo. Assim, com duas aulas 

para o ensino de Arte, foi possível pensar no ensino através de projeto. 

Vale ressaltar a tríade do processo educacional: Escola, Patrimônio Cultural, 

Ensino. Aqui, a apreensão do espaço escolar como elemento constitutivo do 

repertório patrimonial cultural dos atores envolvidos é tema central na pesquisa. 

Assim, a escola passa de um espaço alheio e disciplinador de alunos e passa a ser 

ocupado como lugar motivador de intervenção social através da experiência. A 
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escola ganha a dimensão interventora no mundo como lugar de elaboração e 

experimentação do processo educacional sobre a realidade social, no caso, o 

Patrimônio Cultural. 

Neste sentido, também podemos ratificar a concepção de que o Patrimônio 

Cultural é, na verdade, a seleção de elementos culturais de um determinado grupo 

que são identificados, originados e pertencentes a um mesmo grupo a partir do 

compartilhamento desses elementos ou referências culturais. Assim sendo, essa 

ideia de negociação possibilita perceber os sentidos e signos sobre os patrimônios 

como construídos relacionalmente no social, visibilizando experiências históricas e 

sentidos de vida que ultrapassam os muros da escola, seja construído 

materialmente ou ideologicamente.  

Finalmente, se pudemos perceber que a intervenção experiencial do ensino – 

através do processo educacional – sobre o Patrimônio Cultural da cidade acarretou 

na construção de um mosaico na própria escola e que esta experiência acarretou na 

construção de outros sentidos dos atores envolvidos sobre a própria escola, agora 

sentida como lugar de pertencimento. Destarte, esta experiência também nos 

permite aludir o caso aqui explanado aos casos de depredação do Patrimônio 

Cultural nas antigas capitais brasileiras, cujos fatores de gentrificação e 

monetarização dos bens acarretam no descaso e abandono do proprietário. Este 

trabalho, nos permite assegurar que estes casos não são normais tampouco 

naturais de um processo social, mas são reflexos de uma educação tradicional 

fragmentada e autoritária, cuja experiência sentida na escola ou nos centros das 

cidades, mais que mudanças arquitetônicas, tratam-se de formas de vivências 

educacionais e de construção de sentidos de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALMEIDA, Maria Elizabette B. de, PRADO, Maria Elisabette B. Brito. Resgatando a 
Questão da Gestão em Sala de Aula. 2008. Disponível 
em:<http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/gestao/ges_basico/etapa_
2/p3.html> Acessado em: 20 jul. 2016. 
 
AQUINO, Cristiane Valdevino. Educação Patrimonial na sala de aula: a escola 
como patrimônio cultural. Em: Educação Patrimonial: diálogos entre escola, 
museu e cidade. Superintendência do IPHAN na Paraíba/Casa do Patrimônio da 
Paraíba. Org. Átila Bezerra Tolentino...[et al]. Caderno temático 4. João Pessoa: 
IPHAN, 2014. Págs.25-31. 
 
ARAUJO, Adriano, SOUSA, Emmanuel. Memória: parque do povo. Retalhos 
Históricos de Campina Grande. Disponível 
em:<http://cgretalhos.blogspot.com.br/2016/06/memoriaoparquedopovo.html#.WHdz
320rVI> Acessado em: 10 de set de 2012.  
 
BASTOS, Fernando. A Importância das Aulas de Campo. O povo online. 
Disponível 
em:<http://www.opovo.com.br/app/colunas/opovonaeducacao/2012/03/06/noticiasop
ovonaeducacao,2795670/a-importancia-das-aulas-de-campo.shtml>. Acessado em: 
20 de nov de 2016. 
 
BARBOSA, Virgínia. Corbiniano. Pesquisa Escolar Online. Fundação Joaquim 
Nabuco. Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>. Acessado 
em: 24 ago. 2014. 
 
BISOGNIN, Edir Lucia; SILVEIRA, Flávia Lopes da. Resgate Hitórico-Cultural das 
Origens do Mosaico: sua aplicação ao design. Disciplinarum Scientia, Série: 
Artes, Letras e Comunicação, Santa Maria, v.6, n.1, p. 15-28, 2005. Disponível em: 
http://sites.unifra.br/Portals/36/ALC/2005/resgate.pdf. Acessado em: 15 de ago. 
2012. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino 
Médio). Secretaria de Educação: linguagens códigos e suas tecnologias. Brasília: 
MEC, 2000. 
 
CAMPOS. Jameson Ramos. O Açude Velho de Tantas Histórias. Rainha da 
Borborema. Blogger. 2011. Disponível em:<http://rainha-da-
borborema.blogspot.com.br/2011/04/o-acude-velho-foi-o-primeiroacude.html>. 
Acessado em: 02 de dez de 2014 
 
_______. Codigo Civil, Codigo de Processo civil, constituição Federal. Org. 
Anne Joyce Angher. 5ª. ed. São Paulo: Rideel, 2005. 
 
_______. Educação Patrimonial: históricos, conceitos e processos. Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2014. 
 

http://cgretalhos.blogspot.com.br/2016/06/memoriaoparquedopovo.html#.WHdz320rVI
http://cgretalhos.blogspot.com.br/2016/06/memoriaoparquedopovo.html#.WHdz320rVI
http://www.opovo.com.br/app/colunas/opovonaeducacao/2012/03/06/noticiasopovonaeducacao,2795670/a-importancia-das-aulas-de-campo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/colunas/opovonaeducacao/2012/03/06/noticiasopovonaeducacao,2795670/a-importancia-das-aulas-de-campo.shtml
http://rainha-da-borborema.blogspot.com.br/2011/04/o-acude-velho-foi-o-primeiroacude.html
http://rainha-da-borborema.blogspot.com.br/2011/04/o-acude-velho-foi-o-primeiroacude.html


74 

 

BRITO, Vanderley de. O Obelisco do Açude Novo, uma Homenagem indevida 
aos Ariú. Retalhos Históricos de Campina Grande. PB, 2011. Disponível em:   
http://cgretalhos.blogspot.com.br/2013/04/o-obelisco-do-acude-novo-uma-
homenagem.html#.V8CTujW0rVI. Acesso em: 08 de set. de 2012. 
 
DEWEY, John. Experiência y Educación. Buenos Aires: Editorial Losada, 1958. 
125p. 
 
Dicio, Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br>. 
Acesso em: 14 Dez de 2016. 
 
Educação Integral. Ministério da educação. Disponível em: 
<http://educacaointegral.mec.gov.br/proemi> Acesso em: 12 de ago de 2016  
 
ENGEL, Guido Irineu. Pesquisa-ação. Educar. Curitiba, n.16, p.181-191.2000. ed 
da UFPR. Disponível em: 
http://www.educaremrevista.ufpr.br/arquivos_16/irineu_engel.pdf. Acessado em: 27 
de ago. de 2016. 
 
FERREIRA, Nicholas Gabriel Minotti Lopes. O Papel da Experiência na Filosofia 
de John Dewey SP, Vol. 4, nº 2, 2011. Disponível em: 
<https://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/nicholasmin
otti.pdf> Acesso em 18 jul. 2016. 
 
FONSECA, Maria Cecília Londres. Para Além da pedra e cal: por uma concepção 
ampla de patrimônio cultural. Em: Memória e Patrimônio: ensaios 
contemporâneos. Regina Abreu e Mário Chagas (orgs.). Rio de Janeiro: DP&A, 
2003. Págs. 56-76.  
 
_________________. Referências Culturais: base para novas políticas de 
patrimônio. Em: O Registro do Patrimônio Imaterial. IPHAN/Minc: 2006. Págs. 85-
97. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 13a. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1983. Págs. 63-87 
 

__________. Educação e mudança. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1997. 

 

GATTÁS, Maria Lúcia Borges; FUREGATO, Antonia Regina Ferreira, A 
Interdisciplinaridade Na Educação. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste 
[en linea] 2007, 8 (Enero-Abril). Disponível 
em:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324027956011> ISSN 1517-3852. 
Acessado em: 14 de nov de 2016. 
 

HERNÁNDEZ, Fernando e Ventura, Montserrat. A Organização do Currículo por 
Projetos de Trabalho. 5a. Ed., Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
  

http://educacaointegral.mec.gov.br/proemi


75 

 

_________________________.Transgressão e Mudança na Educação os 
projetos de trabalho. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 
 
_________________________. Cultura visual, mudança educativa e projeto de 
trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 
KILPATRICK, W. H. O método do Projeto. Viseu: Livraria Pretexto e Edições 
Pedagogo. (2006) 
 
KNOLL, M. The project method: Its vocational education origin and 
international development. Journal of Industrial Teacher Education.1997 34(3), 59-
80. Disponível em: http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v34n3/Knoll.html?re. 
Acessado em: 12 de jul de 2016. 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro. 
Zahar, 1986. 
 
LIMA, Marcio Antônio Cardoso. Escola Nova, pragmatismo deweyano e formação 
de professores: algumas (dês) considerações. Revista Diálogo Educacional . v.4, 
n.10, p.69-92, set./dez.2003.  
 
MACHADO, Felipe da Silva, BARROS, Regina Cohen. Projeto de Trabalho: um 
enfoque integrador na construção de conhecimentos.2010. Disponível em:< 
file:///C:/Users/ID/Downloads/download(1947)%20(1).PDF> Acessado em: 15 de jun 
de 2015.    
 
MAIA, Otavio. Desprezo e Indiferença com o Patrimônio Cultural Público. Blog 
Otaviocomarte. PB, 2011. Disponível em: 
http://otaviocomarte.blogspot.com.br/2011/06/desprezo-e-indiferenca-com-o-
patrimonio.html. Acessado em: 08 de set. de 2012. 
 
MARQUES, Liliana. William Kilpatrick e o Método de Projeto. Cadernos de 
Educação de Infância nº. 107 Jan/Abr 16. Disponível em: 
http://apei.pt/upload/ficheiros/edicoes/Artigo%20Destaque.pdf Acessado em: 10 jul. 
2016  
 
MORAIS, Márcia de Oliveira.et al. O Ensino Através de Projetos Colaborativos co 
Suporte de um Ambiente Virtual. Anais do XXVIII Congresso da SBC. PA, 2008. 
Disponível em: http://www.br-ie.org/pub/index.php/wie/article/view/978/964. 
Acessado em 16 jul de 2016. 
 
MOSAICOS. Lindomar. Mosaicos. Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/artes/mosaico>. Acessado em: 08 de ago 2012. 
 
NASCIMENTO, Patricia Lima Verde. Antes de Tudo... Transdisciplinaridade na 
Escola. Revista online de Iniciativa do Portal do Professor, do MEC. 2011. 
Disponível em:<https://transdisciplinaridade.wordpress.com/2011/03/18/dicas-de-
entendimento-e-diferenciacao-dos-conceitos-multidisciplinaridade-

https://transdisciplinaridade.wordpress.com/2011/03/18/dicas-de-entendimento-e-diferenciacao-dos-conceitos-multidisciplinaridade-pluridisciplinaridade-interdisciplinaridade-transdisciplinaridade/
https://transdisciplinaridade.wordpress.com/2011/03/18/dicas-de-entendimento-e-diferenciacao-dos-conceitos-multidisciplinaridade-pluridisciplinaridade-interdisciplinaridade-transdisciplinaridade/


76 

 

pluridisciplinaridade-interdisciplinaridade-transdisciplinaridade/>. Acessado em: 20 
de nov 2016 
 
PARAIBA. Governo do Estado da Paraíba. Referenciais Curriculares do Ensino 
Fundamental: Linguagens e Diversidade Sociocultural/ Governo do Estado da 
Paraíba. Secretaria de Educação e Cultura. Gerência Executiva da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental. – João Pessoa: SEC:Grafset, 2010. 
 
________. Boletim Informativo da Sociedade Paraibana de Arqueologia. IPHAEP 
aprova processos para tombamento de bens culturais da capital e Campina 
Grande-PB. SPA Sociedade Paraibana de Arqueologia. Ano X - Nº112 - Campina 
Grande/PB - Jul/2005. Disponível em: 
<http://mhn.uepb.edu.br/Boletins/Boletim_112_JUL_2015.pdf>. Acessado em: 20 de 
jul de 2016. 
 
ROCHA, Darllan Neves da. A arte é para todos: patrimônio cultural, tradição de 
conhecimento, processos sociotécnicos e organização social do trabalho entre 
os artesãos do Alto Moura (Caruaru-PE). Dissertação de mestrado-UFPB-CCHLA. 
João Pessoa, 2014. 
 
SANTOS, Gisele do R. C. Mugnol. Metodologia de Ensino por Projetos na Área 
de Artes. 2007. Disponível em: 
<http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2007/anaisEvento/arquivos/CI-409-
10.pdf> Acessado em: 18 de jun de 2015. 
 
SILVA, Luciana Pereira da, TAVARES, Helenice Maria. Pedagogia de Projetos: 
inovação no campo educacional. Revista da Católica. Uberlândia, v.2, n.3, p.236-
245, 2010. Disponível em: < 
http://catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigosv2n3/16-Pedagogia.pdf> 
Acessado em: 18 de jun de 2015. 
 
TEIXEIRA, Anisio; WESTBROOK, Robert B. John Dewey. Coleções Educadores 
MEC. Trad. por José Eustácio Romão, Verone Lane Rodrigues (org.) Recife: 
Fundação Joaquim Nabuco, Ed. Massangana, 2010. Disponível 
em:<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4677.pdf> Acessado em 
20 de jul de 2016.   
 
TEIXEIRA, Milton. Breve historia da arte do mosaico- Europa e Brasil. 2009. 
Disponível em: <http://sites.unisanta.br/muvi/muvi/expos/expo6/Mosaicos.htm 
http://bairroeducadorcomplexodoalemao.wordpress.com/2009/10/02/breve-historia-
da-arte-do-mosaico-%E2%80%93-europa-e-brasil/>. Acessado em: 08 de ago de 
2012. 
 
Um pouco sobre história dos mosaicos. Disponível em: <http://www.arte-em-
mosaico.blogspot.com.br>. Acessado em: 10 de ago 2012. 
 

https://transdisciplinaridade.wordpress.com/2011/03/18/dicas-de-entendimento-e-diferenciacao-dos-conceitos-multidisciplinaridade-pluridisciplinaridade-interdisciplinaridade-transdisciplinaridade/
http://mhn.uepb.edu.br/Boletins/Boletim_112_JUL_2015.pdf
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2007/anaisEvento/arquivos/CI-409-10.pdf
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2007/anaisEvento/arquivos/CI-409-10.pdf
http://catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigosv2n3/16-Pedagogia.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4677.pdf
http://sites.unisanta.br/muvi/muvi/expos/expo6/Mosaicos.htm
http://bairroeducadorcomplexodoalemao.wordpress.com/2009/10/02/breve-historia-da-arte-do-mosaico-%E2%80%93-europa-e-brasil/
http://bairroeducadorcomplexodoalemao.wordpress.com/2009/10/02/breve-historia-da-arte-do-mosaico-%E2%80%93-europa-e-brasil/


 

Anexo 1 

Questionário semiestruturado para entrevistas 

 

1- Como você avalia o Ensino Através de Projeto? 

2- Fez diferença em relação a aprendizagem? 

3- Teve diferença em relação ao ensino comum da escola nas aulas de Arte? 

4- Em relação aos conteúdos abordados no projeto, foram compreendidos? 

5- Você considera importante esse tipo de experiência de ensino? 

6- Em relação aos locais visitados, no projeto: o que mudou após o projeto?; como 

você via antes?; o que você aprendeu?; esses locais fazem sentido para você? 

7- Sobre o muro da escola, o que mudou? Como era o espaço antes do mosaico? 

Tem algum sentido para você, o novo muro da escola? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 2 

 

Projeto: Re)descobrindo  o Patrimônio Cultural de Campina Grande através da 

Arte Geométrica do Mosaico 

 

INTRODUÇÃO 

Este projeto está relacionado a uma melhor compreensão sobre Patrimônio 

Histórico e Cultural que através de uma abordagem lúdica e interdisciplinar pretende 

interagir com o conhecimento entre as seguintes linguagens: Artes, História e 

Geometria. 

E para desenvolver tais linguagens, em uma conversa com os alunos 

chegamos a um tema geral sugerido para nortear este projeto, Educação 

Patrimonial, considerando a significância da cidade de Campina Grande- PB, para 

historia da Paraíba, vimos a importância de fortalecer a relação do individuo com 

suas heranças culturais, estabelecendo um melhor relacionamento destes com a 

memória de sua cidade, percebendo sua responsabilidade pela valorização e 

preservação do Patrimônio. 

Partindo destas observações se constituiu a ideia de desenvolver um trabalho 

que levasse os alunos a ampliar seus conhecimentos sobre patrimônio histórico e 

cultural a partir da interação com a Arte, mais especificamente com a técnica do 

mosaico, um tema que dialoga bastante, pois foi percebido que está presente em 

grande parte do centro da cidade em locais que fazem parte do  patrimônio cultural 

da cidade de Campina Grande- PB, como revestimento de prédios, bancos de 

praças, murais, etc.  

Este projeto também propõe uma abordagem interdisciplinar acerca das 

explanações geométricas, na medida em que é explorado o estudo das Formas, 

através dos conceitos de arte na técnica do mosaico, sendo estas, elementos 

essenciais para a disciplina da geometria. Pretendemos expor as técnicas do 

mosaico através dos segmentos de pavimentação de superfícies e/ou mural. 

 

JUSTIFICATIVA 

A proposta de trabalho docente com a turma do 1° ano da Escola Estadual de 

Ensino Médio Dr. Hortênsio de Sousa Ribeiro, surge em diálogos sobre preservação 

de patrimônio, memória e identidade, visto que os alunos não se mostraram a 



 

vontade para discutir sobre, pois não estavam bem inteirados com o tema, 

Educação Patrimonial. Logo, foi identificada a necessidade de explorar esse tema na 

busca de desenvolver o mínimo de capacidade para compreensão de conceitos 

como, identidade, memória, patrimônio cultural e importância de preservação. E 

junto foi discutida a ideia de como iria ser trabalhado, os estudantes demonstraram 

bastante interesse em desenvolver algum trabalho prático, fotografias, pinturas... 

mas ao iniciar as pesquisas sobre a cidade de Campina, foi percebido uma 

manifestação singela da arte do mosaico em alguns pontos principais da cidade. E 

surge a ideia de explorar um pouco a técnica com os alunos, sobre os principais 

conceitos, que são os artistas que trabalham com mosaico, quais materiais são 

utilizados. Enfim, conhecimentos inscritos no campo das linguagens visuais e que 

não fazem parte do universo cultural e cognitivo dos alunos.  

A técnica do mosaico pode ser considerada uma arte milenar e pode ser 

encontrada em diversos locais públicos da cidade de Campina Grande, sejam eles, 

obras de arte, bancos de praças, pisos ou até mesmo murais em prédios 

arquitetônicos. Para além de belas combinações de pedacinhos de pedras, a arte do 

mosaico possibilita inúmeras aplicações práticas da geometria, é uma arte que exige 

uma aliança precisa entre a arte e a matemática, pois para adquirir um senso 

estético nas produções das obras em mosaico, é necessário que haja um bom 

entendimento nas formas geométricas; pois um dos fundamentais conceitos da arte 

com o mosaico é harmonizar ângulos e linhas dos pequenos pedaços de materiais 

escolhido para compor a obra, sejam estes, cerâmicas, pedras, vidros, conchas, etc. 

 Assim sendo, percebemos que a relação geométrica com a arte vai além das 

estéticas da obra de arte, pois o homem sempre esteve cercado por uma rica 

variedade de formas geométricas fornecidas pela natureza. Portanto, trabalhar 

conceitos geométricos integrados com a Arte da construção de mosaicos fortalecerá 

esses conceitos e facilitará a aprendizagem dos alunos em ambas as áreas.  

 No tocante à nossa abordagem acerca do patrimônio histórico e cultural, 

consideramos a relevância de contextualizar os alunos no que se refere a forma 

como este vivenciam e experimentam a cidade onde moram, a forma como 

estabelecem  uma relação de pertencimento ao lugar, de forma a favorecer a 

construção de identidades coletivas e pessoais a partir do apelo à memória e à 

história da cidade de Campina Grande,PB, na busca por revisitar o passado 

intermediadas pelas trilhas da história que procuram chamar a atenção para a 



 

importância da cidade no contexto da colonização portuguesa, o que em grande 

medida é corroborado pelos pontos históricos culturais da cidade cujo a população é 

que dão conta da necessidade de se preservar e valorizar essa memória.  

Assim, considerando que boa parte da comunidade, devido a uma série de 

problemas que geram um enorme déficit na qualidade da educação que nos é 

oferecida pela escola pública, acaba por não conhecer (ou seria reconhecer?) a 

importância histórica e cultural da cidade de Campina Grande, PB, e acreditando 

que o conhecimento histórico é um mecanismo de construção de identidades tanto 

coletivas quanto individuais responsáveis, como já mencionamos, por construir e 

fortalecer vínculos socioculturais entre as comunidades e os indivíduos a partir de 

uma (re) leitura do lócus onde estão estabelecidos. 

  É neste sentido que procuramos construir uma proposta didática que envolva 

nas aulas de Artes o debate acerca do patrimônio histórico e cultural da cidade com 

a disciplina de História e consequentemente a disciplina de Geometria atrelada aos 

conceitos de formas no conhecimento e desenvolvimento da técnica do mosaico, 

para que tenham a oportunidade não só de conhecer, mas também experimentar na 

prática cada linguagem.  

Destarte, estamos tentando articular nosso projeto com as perspectivas de 

ensino contempladas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 

2000 (PCNs) as quais trazem uma proposta que é interdisciplinar para as aulas de 

artes que devem em sua prática, favorecer o contato e a familiarização com o 

contexto e as práticas culturais locais. Neste sentido, além de falar sobre história e 

patrimônio histórico e cultural.  

De acordo com os PCNs, através do conhecimento se desenvolve o respeito 

e a capacidade de saber questionar as produções de Artes presentes no entorno, 

assim como as demais do patrimônio cultural e do universo natural.  Estamos 

trabalhando para que ao final do projeto a nossa turma possa, minimamente: 

compreender e utilizar a Arte do Mosaico; articular um pensamento crítico de forma a 

fazer questionamentos; que a partir das experiências dentro ou fora de sala de aula 

sejam diminuídas as dificuldades de aprendizado no que envolve conceitos e 

cálculos geométricos, identificação das formas geométricas; tenham curiosidade e 

realizem trabalhos, que abordem ambos os temas; e que a partir do pouco 

conhecimento de Patrimônio que compartilhamos, eles possam ter outra imagem da 

cidade em que vivem e passem a respeitar o patrimônio histórico e cultural, não 



 

apenas local, mas também o global e principalmente sejam multiplicadores desse 

sentimento de respeito. 

 

OBJETIVOS 

 GERAL 

Compreender a importância da preservação do Patrimônio Histórico Cultural 

de Campina Grande desenvolvendo trabalhos práticos de representação visual 

explorando as técnicas da Arte do Mosaico interagindo com conceitos da Geometria 

Plana. 

ESPECÍFICO 

Estabelecer uma conexão interdisciplinar entre as disciplinas de Geometria, História 

e Artes. 

 Conhecer a história da Arte dos Mosaicos; 

 Conhecer artistas que trabalham com a técnica do mosaico num âmbito 

regional e global; 

 Identificar obras de arte na técnica do mosaico na cidade de Campina 

Grande, PB; 

 Identificar as figuras geométricas; 

 Observar nos revestimentos que utilizam o mosaico, ângulos e linhas; 

 Construir uma consciência de preservação patrimonial; 

 Conhecer e valorizar a história e a memória da nossa cidade através do seu 

patrimônio; 

 Construir um diálogo entre a comunidade e a escola na proposta de defesa do 

patrimônio histórico e cultural de Campina Grande, PB; 

 Reconhecer e classificar as figuras geométricas; 

 Aplicar o conceito da geometria na construção de uma obra artística coletiva 

na técnica do mosaico; 

 Aplicar na produção de uma obra na técnica do mosaico, imagens 

relacionadas ao patrimônio histórico e cultural de Campina Grande, PB, 

estabelecendo composições entre as figuras geométricas; 

 



 

METODOLOGIA 

Como estratégia metodológica, pretendemos no presente projeto, desenvolver 

atividades na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Hortênsio Ribeiro, em que 

utilizem os espaços físicos desta, como, as salas de aulas, para uma melhor 

explanação dos conteúdos teóricos e exposição de documentários e imagens dos 

assuntos a serem desenvolvidos; a biblioteca, um espaço propício para pesquisas 

bibliográficas e realização de trabalhos; e o pátio, como um ambiente que possibilita 

as aulas práticas, bem como o uso dos materiais adequados para a técnica do 

mosaico. 

Também disponibilizaremos de aulas de campo, fora do ambiente escolar a 

fim de envolver o alunado com as pesquisas e os temas que serão abordados no 

projeto. Será oferecido para os alunos uma oficina de Arte com Mosaico, com 

artistas da cidade de Campina Grande, PB convidados. 

Para a realização das atividades, este projeto contará com a participação dos 

alunos do 1º ano G da referente escola, e das professoras: Artes, Illian Rocha; 

Historia, Rosangela Santos; e Geometria, Soraya Camelo. 

O projeto acontecerá durante o 2º período do ano letivo de 2012, entre os 

meses de Agosto e Outubro. As atividades a serem realizadas no projeto 

consentido pela diretora da escola juntamente com a professora de Artes, e as 

outras professoras envolvidas no projeto, farão parte da grade curricular da escola 

durante o período a ser realizado. Serão produzidas vivencias significativas em 

Artes, em que os alunos terão a possibilidade de realizar produções individuais e 

coletivas na técnica do Mosaico, acerca do tema, Patrimônio Histórico-Cultural, em 

consonância com os conceitos da Geometria Plana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 

 

ETAPAS Ago/2012  Set/2012 Out/2012  

Definição do 

tema 

X   

Elaboração do 

Pré Projeto 

X   

Elaboração do 

Material 

X X  

Aplicação das 

Aulas Teóricas  

X X X 

Realização da 

Oficina de 

Mosaico 

 X X 

Aula de Campo  X  

Produção 

coletiva de um 

painel em 

Mosaico 

 X X 

Elaboração dos 

Resultados 

  X 

Apresentação 

dos Resultados 

  X 

 

 

AVALIAÇÃO  

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem durante o projeto deverá 

ter um caráter formativo, ou seja, os alunos serão observados quanto ao seu 

desenvolvimento qualitativo, através de um acompanhamento continuado de seu 

desempenho. Os dados observados através deste acompanhamento feito pelas 

docentes do projeto junto aos estudantes propiciará a detecção de possíveis 

deficiências no processo de aprendizagem, facilitando a reorganização do método 

de ensino que será utilizado. 



 

 As observações de desempenho dos alunos serão realizadas ao termino de 

cada atividade considerando os seguintes aspectos: 

 Capacidade de discussão, contextualização e reflexão a cerca do tema 

abordado; 

  O desenvolvimento dos aspectos práticos e concretos das atividades 

propostas de Artes, História e Geometria; 

 O desenvolvimento dos aspectos relativos à interação social do aluno no 

ambiente escolar ou em campo; 

Os alunos que não atingirem os patamares mínimos pré-estabelecidos de 

aproveitamento e absorção do conteúdo, será oferecido um acompanhamento 

específico (individual) por parte das decentes do projeto, a fim de trabalhar tais 

aspectos de desempenho não satisfatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Certificado de premiação Mestres da Educação com o projeto 

“(Re) Descobrindo o Patrimônio Cultural de Campina Grande” 

 
 
 
 
 

 


