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Salvador e o patrimônio histórico  

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulo 8 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é apresentar a cidade de Salvador, a primeira capital do 

Brasil, destacando a sua importância para a estrutura administrativa colonial da América portuguesa e 

a sua relação com a lógica mercantil de domínio europeu. Além disso, os alunos terão contato com os 

conceitos de patrimônio e monumento, identificando a sua relevância para a compreensão da história. 

Por meio da interpretação de monumentos como o Forte da Barra, os alunos serão introduzidos às 

metodologias de análise, identificando elementos que explicam parte da história de Salvador, assim 

como da própria estrutura administrativa da América Portuguesa. Por fim, os alunos serão estimulados 

a conhecer a história local, por meio da seleção e análise de um patrimônio da região onde moram.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar o estabelecimento do governo-geral após as capitanias hereditárias como uma 
característica da administração portuguesa na colônia.  

• Analisar os motivos que levaram a fundação da cidade de Salvador e relacioná-los aos 
objetivos da colonização e ocupação portuguesa. 

• Identificar os fatores que levaram Salvador a se estabelecer como capital da colônia. 

• Conhecer a estrutura administrativa colonial na América portuguesa e sua relação com o 
período da União Ibérica.  

• Reconhecer a importância do patrimônio histórico material e imaterial de Salvador. 

• Conhecer alguns marcos históricos da cidade, no período colonial. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

As lógicas mercantis e o domínio 
europeu sobre os mares e o 
contraponto Oriental 

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao 
domínio no mundo atlântico. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Forte de Santo Antônio da Barra, um patrimônio histórico 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para a lousa e para o professor 

Recursos e/ou material necessário: dicionário, projetor multimídia ou impressões em papel das imagens dos fortes de 

Salvador 

Materiais de referência:  

• Revista Curta Salvador. Disponível em: <http://curta.salvador.ba.gov.br/images/Revista_PMS.PDF>. Acesso em: 
15 jul. 2018.  

• “Primeira Capital”. Revista Curta Salvador, ano I, edição n°1, junho/2014, pp.40-62. Disponível em: 
<http://curta.salvador.ba.gov.br/templates/curta/img/curta02.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2018. 

• Dicionário Aulete digital – verbete “monumento”. Disponível em: <www.aulete.com.br/monumento>. Acesso 
em: 16 jul. 2018.  

• LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: História e Memória. Campinas, SP: Editora Unicamp, 1994. 

• Definição de Patrimônio Material e Imaterial no Portal do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN). Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218>. Acesso em: 16 jul. 2018.  

• Fototeca de faróis do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/fototeca/detalhes/26/fototeca-farois>. Acesso em: 16 jul. 2018.  

• Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que dispõe sobre o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm>. Acesso em: 20 jul. 2018.  

• Mapa das Capitanias Hereditárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 
<https://mapas.ibge.gov.br/escolares/publico-infantil/brasil/capitanias-hereditarias.html>. Acesso em: 20 jul. 
2018. 

Para iniciar esta sequência didática, apresente imagens do Farol da Barra (Forte de Santo 

Antônio da Barra) situado em Salvador e pergunte a eles: 

• Vocês conhecem essa edificação?  

• Se sim, onde ela está situada? 

• Qual a função dessa edificação (na atualidade e na época em que foi criada)?  

• Quais elementos sugerem a sua função?  

Reserve dez minutos para essa discussão. Espera-se que os alunos sejam capazes de identificar 

que se trata de um forte/farol. Dependendo da imagem, mencionarão a existência de um museu. Os 

alunos devem apontar que os fortes serviam para a defesa do território e, atualmente, têm apenas 

uma função turística. Peça para os alunos refletirem sobre as possíveis localizações desse forte, 

considerando que a sua construção se deu no momento da colonização da portuguesa sobre as terras 

brasileiras.  

Nesse momento, faça a mediação, explicando aos alunos que a edificação em questão é o Forte 

de Santo Antônio da Barra, cuja construção remete ao ano de 1534. A região onde esta situado é 

conhecida como Barra, local onde a cidade de Salvador foi fundada anos depois, em 1549. Este foi o 

primeiro forte do Brasil e o seu farol, construído no final do século XVII, funcionava com lampiões à 

base de óleo de baleia, de modo que somente em 1937 passou a funcionar por meio da eletricidade. 

http://curta.salvador.ba.gov.br/images/Revista_PMS.PDF
http://curta.salvador.ba.gov.br/templates/curta/img/curta02.pdf
http://www.aulete.com.br/monumento
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218
http://portal.iphan.gov.br/fototeca/detalhes/26/fototeca-farois
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm
https://mapas.ibge.gov.br/escolares/publico-infantil/brasil/capitanias-hereditarias.html
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Prossiga pontuando que os fortes são estruturas arquitetônicas militares que fazem a defesa 

e proteção de territórios. Lembre os alunos que a cidade de Salvador está localizada no litoral 

brasileiro, onde a colonização portuguesa se concentrou no século XVI.  

Ressalte que foi na capitania da Bahia de Todos os Santos – tempos depois transformada em 

sede da administração colonial portuguesa com a instituição de um governo-geral – onde se 

desenvolveram importantes atividades econômicas de exploração, como o pau-brasil e a implantação 

da cana-de-açúcar. Se possível, mostre o Mapa das Capitanias Hereditárias do IBGE para que os alunos 

visualizem e localizem a capitania em questão.  

Explique que a construção do Forte está relacionada com os esforços da Coroa Portuguesa em 

garantir a defesa da colônia, impedindo o acesso e a sua ocupação de outras nações que disputavam 

territórios, como os franceses e os holandeses. Ressalte que em Salvador chegaram a ser construídas 

30 fortalezas, o que mostra o empenho da metrópole portuguesa na proteção da sua colônia. Aponte 

que desses 30 fortes, 11 ainda existem, como o de Monte Serrat e o de Santo Antônio Além do Carmo 

(às margens do mar), ou o caso do Forte de São Marcelo, construído em alto-mar. Se possível, mostre 

imagens de faróis da região nordeste na fototeca de faróis do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) para que os alunos visualizem as diferenças e semelhanças.  

Reitere que apesar das atuais tecnologias dos navios e embarcações, parte dos faróis continua 

a ter utilidade, já que guiam navegantes dos riscos do oceano. Explique aos alunos que além dessa 

função, os faróis se tornaram monumentos, sendo tombados como patrimônio histórico. O Farol da 

Barra de Salvador, por exemplo, foi tombado como patrimônio pelo IPHAN, em 1938, e desde 1974 

abriga o Museu Náutico da Bahia, onde recebe milhares de turistas anualmente.  

Chame a atenção dos alunos para dois conceitos: “monumento” e “patrimônio”. Peça para que 

procurem o significado no dicionário e anotem no caderno as definições. Para realizar o diálogo com 

os alunos acerca do que é monumento, adote a concepção do historiador francês Jacques Le Goff, de 

que monumento é tudo aquilo que de alguma forma evoca um passado e cujo reconhecimento da sua 

importância está vinculada à memória coletiva, ou seja, o monumento é um suporte que faz recordar 

e ajuda a entender fatos históricos considerados importantes para determinada população. Oriente os 

alunos a complementarem as definições com essa discussão e afirme que, nesse sentido, o Farol da 

Barra – assim como outros fortes que ainda existem na cidade de Salvador e na costa brasileira – pode 

ser considerado monumento arquitetônico militar representativos da história da colonização do Brasil 

e, no caso específico, de Salvador.  

Com relação ao termo “patrimônio”, adote as terminologias existentes na legislação de 1937, 

do Decreto Lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937 e, em seguida, apresente a ampliação do conceito 

realizada na Constituição de Federal de 1988, no artigo 216. Anote no quadro essas definições e peça 

aos alunos que anotem no caderno.  

Ressalte a diferenciação feita pelo próprio IPHAN, o qual em 1937 definia “patrimônio” 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 
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arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. Já em 1988, o Artigo 216 introduziu uma 

alteração que ampliou o conceito, de modo que patrimônio cultural passou a significar os bens “de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Nesse 

momento, explique aos alunos que, de acordo com o Instituto (IPHAN), essa nova definição de 

patrimônio incorporou outras formas de expressão como “os modos de criar, fazer e viver; as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”. 

Para verificar se os alunos compreenderam o significado, pergunte a eles quais outros 

exemplos de monumentos e patrimônio material e imaterial podem ser citados. Dentre os 

monumentos, espera-se que, fazendo a analogia com os fortes apresentados, sejam citadas as 

edificações históricas, como igrejas, bairros, edificações, cidades. Em seguida, complemente com 

exemplos imateriais, como a capoeira, a culinária (no caso, o acarajé) e festas religiosas, como a Festa 

do Senhor Bom Jesus do Bonfim, todos eles tombados pelo IPHAN.  

Nesse momento, como forma de exercitar a aplicação dos conceitos, proponha aos alunos a 

elaboração de um trabalho em grupos de até quatro pessoas, pedindo a eles que realizem uma 

pesquisa sobre os monumentos ou patrimônios materiais e imateriais que existem na cidade ou região 

em que vivem. De acordo com as possibilidades locais, oriente-os a organizarem uma visita a esses 

locais e, se possível, fotografá-los para compor o trabalho. Caso não seja possível fotografar, sugira a 

elaboração de desenhos ou a pesquisa e seleção de imagens já existentes para sua composição. 

Explique aos alunos que o trabalho escrito deve ter até três páginas (textos e imagens legendadas), 

mas será necessário preparar uma apresentação para a turma, que pode ser feita com cartazes ou 

recursos tecnológicos – dependendo da estrutura disponível. Para ajudar os grupos na realização deste 

trabalho, proponha o seguinte roteiro: 

• Nome do patrimônio. 

• É um patrimônio material ou imaterial? Por quê?  

• Onde está localizado e qual é a história de sua origem.  

• É um monumento?  

• Qual a função desse patrimônio ou monumento na atualidade?  

• No caso de patrimônio material, qual o aspecto de conservação? (Sujo, pichado, rachado. 
Oriente para a busca de informações sobre a preservação de arquitetura original, 
verificando se passou por restaurações.) 

A entrega do trabalho será processual. No final da aula seguinte, os alunos devem apresentar 

um esboço em uma folha, indicando o patrimônio escolhido, as possíveis fontes de pesquisa, assim 

como indicar a estratégia de registro. Será um momento de orientação e validação da escolha e dos 

argumentos relacionados ao tema de cada grupo. A entrega e apresentação dos trabalhos será feita 

na última aula desta sequência didática.  
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Por fim, explique aos alunos que a Aula 2 terá função de apresentar os principais marcos da 

história da cidade de Salvador durante o período colonial e, ao mesmo tempo, ser um exemplo de 

análise e abordagem na interpretação da história por meio de patrimônios, que pode ser adotado nos 

trabalhos. 

 

Aula 2– Salvador, a primeira capital do Brasil 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: organizados em um semicírculo para que seja realizado as projeções e o debate com a sala 

Recursos e/ou material necessário: quadro e giz 

Materiais de referência: 

• NETO, Alexandre Shigunov; MACIEL, Lizete Shizue Bomura. “O ensino jesuítico no período colonial brasileiro: 

algumas discussões”. Revista Educar, Curitiba, n. 31, p. 169-189, 2008. Editora UFPR. Disponível em: 

<www.scielo.br/pdf/er/n31/n31a11>. Acesso em: 17 jul. 2018. 

• MATTOSO, Kátia M. de Queirós. “Bahia opulenta: uma capital portuguesa no Novo Mundo (1549 - 1763)”. 

Revista de História da USP. Disponível em: <www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/62048/64877>. 

Acesso em: 18 jul. 2018. 

• SANTOS, Fernanda. “O Colégio da Bahia e o projeto educativo da Companhia de Jesus no Brasil colonial”. 

Revista Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. Disponível em: 

<www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf8/ST6/012%20-%20Fernanda%20Santos.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2018. 

• Preservação do patrimônio cultural brasileiro – Infopatrimônio. Disponível em: <www.infopatrimonio.org/>. 

Acesso em: 19 jul. 2018. 

Para retomar alguns aspectos trabalhados na primeira aula, pergunte aos alunos o que sabem 

sobre a capital da Bahia, Salvador. É provável que eles mencionem referências mais contemporâneas 

e ligadas à cultura da cidade, como a música, as praias, a culinária, a religião, além dos fortes, 

analisados na aula anterior, bem como outros cartões-postais importantes, como o Pelourinho. 

Pergunte a eles se é possível considerar esses elementos apontados como patrimônio. Espera-se que 

respondam afirmativamente. Complemente informando que são referências importantes do 

patrimônio cultural da cidade, cujo centro histórico é considerado um dos exemplos mais relevantes 

do urbanismo ultramarino português, em que a parte alta ficou reservada para funções 

administrativas, religiosas e residenciais, enquanto a parte baixa era voltada às atividades comerciais 

do porto. Afirme que o centro histórico de Salvador foi tombado em 1985, pela Unesco.  

Explique aos alunos que a aula focará em patrimônios históricos materiais, referenciando a 

fundação da cidade de Salvador e a sua articulação com o desenvolvimento da estrutura administrativa 

colonial. O objetivo é reforçar os argumentos que refletem a história de Salvador como a antiga capital 

da América portuguesa, destacando os monumentos militares e religiosos. Peça aos alunos que 

anotem no caderno os principais marcos e monumentos que representam parte desta história.  

Para isso, retome o contexto de fundação da cidade. Ressalte que se refere à mudança na 

estrutura administrativa da colônia que visava centralizar as ações da Metrópole na América 

Portuguesa e facilitar as transações comerciais com a África e o Oriente. Com o objetivo de enfatizar o 

que significou essa transformação, comente que a Coroa portuguesa implantou o governo-geral, em 

http://www.scielo.br/pdf/er/n31/n31a11
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/62048/64877
http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf8/ST6/012%20-%20Fernanda%20Santos.pdf
http://www.infopatrimonio.org/
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1549, substituindo o modelo administrativo mais descentralizado das capitanias hereditárias, no qual 

a Coroa portuguesa delegava a concessão e a exploração de porções de terras brasileiras aos 

donatários – nobres nomeados pela Coroa para assumirem essas capitanias. Como esses donatários 

tinham que assumir os custos da colonização e do desenvolvimento econômico das porções de terra 

que lhes cabiam, o modelo administrativo mostrou-se pouco eficaz.  

Explique que governo-geral representou uma primeira iniciativa da Coroa portuguesa de 

estabelecer um governo central que respondesse diretamente à metrópole, contando com os seus 

recursos e apoio. Tomé de Souza foi nomeado o primeiro governador-geral e teve o suporte de uma 

expedição formada por cerca de mil pessoas vindas de Portugal, contando com servidores civis e 

militares, objetivando aprimorar a administração da colônia. A primeira sede do governo-geral foi 

instalada na cidade-fortaleza de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, alçada a capital da América 

portuguesa. Retome o que foi dito na aula anterior, afirmando que tal escolha se deve ao fato de que na 

capitania da Bahia de Todos-os-Santos, transformada em capitania-real, representava os primórdios da 

colonização portuguesa no Brasil, onde foram desenvolvidas importantes atividades econômicas que 

rendiam riquezas destinadas à metrópole, como a exploração do pau-brasil e a economia açucareira.  

Para contextualizar o período de mais de 200 anos de capital do Brasil, aponte alguns marcos 

que impactaram a história da colônia. Explique, por exemplo, os reflexos da União Ibérica, entre 1580 

e 1640, ocorrida em função de uma crise sucessória, em Portugal, após a morte do rei D. Sebastião, 

que possibilitou ao rei da Espanha, Filipe II, parente de D. Sebastião, assumir o reino de Portugal. Do 

ponto de vista político, essa União tornou as terras brasileiras mais suscetíveis à invasão de inimigos 

da Espanha, como foi o caso da Holanda. Em 1624, os holandeses tentaram ocupar e formar uma 

colônia em Salvador, mas as forças coloniais ibéricas agiram rapidamente e reassumiram o controle 

sobre a cidade em 1625. A situação foi diferente em Pernambuco, onde a ocupação holandesa se 

estendeu até 1654. Mencione a Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo (fundada 1586), que 

serviu como quartel-general das tropas luso-hispano-brasileiras no enfrentamento dos holandeses, 

que ocuparam Salvador em 1624. Se possível, mostre imagens do convento, tombado em 1938.  

Reitere a importância da Igreja católica na cidade. Explique que, em parelelo à estrutura 

administrativa e militar formada em 1549, iniciou-se o projeto missionário de estabelecimento das 

bases da Igreja Católica na colônia, o qual contou com a chegada dos jesuítas ao Brasil para catequizar 

os indígenas. O propósito da catequização, além de conversão religiosa, era ensinar a cultura ocidental 

europeia, adequando os indígenas ao trabalho, de modo que contribuíssem para a exploração de 

riquezas para a metrópole.  

Explique que no mesmo ano de fundação de Salvador foi inaugurado na Bahia o Colégio dos 

Meninos de Jesus da Bahia. Como parte do projeto educativo da Companhia de Jesus, a obra foi 

inaugura pelo padre Manuel da Nóbrega, tornando-se a primeira escola jesuíta implementada no Brasil 

com o propósito de catequizar e ensinar meninos indígenas a ler e a escrever. Se possível, mostre 

imagens da Catedral Basílica de Salvador, inaugurada em 1672. Cite que ela representa um dos 

monumentos barrocos mais importantes do centro histórico de Salvador. Explique que a Catedral, 

tombada em 1938, foi construída no local onde foi o Colégio de Meninos da Bahia.  
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Após essa contextualização e exercício conjunto de análise de aspectos históricos por meio de 

patrimônios tombados da cidade de Salvador, como a antiga capital da América portuguesa, peça para 

que os alunos se reunam nos grupos de trabalho formados na aula anterior. Reserve 15 minutos para 

orientação dos trabalhos em grupo. Verifique as alternativas que os alunos apresentam, assim como a 

consistência dos argumentos e as formas de apresentação para a turma. Oriente-os com relação às 

fontes e aos aspectos que devem ser observados, verificando a possibilidade de visita e registros. 

Atente ao fato de que os alunos podem ter escolhido um monumento, local ou aspecto cultural que 

não tenha sido tombado. Se o estudante fizer isso, não inviabilize a proposta antes de considerar os 

argumentos. Se tiverem convergência com os conceitos de patrimônio, oriente-os a defender os 

motivos que justificam o seu tombamento. Peça aos alunos que considerem a forma como os 

patrimônios foram abordados e referenciados nesta aula, durante a realização dos trabalhos.  

 

Aula 3 – Apresentação dos trabalhos: patrimônios da região  

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo para que sejam realizadas as projeções e o debate com toda a turma 

Recursos e/ou material necessário: papel kraft, cartolina, fita crepe ou adesiva, lousa 

 

Prepare a sala para a apresentação dos trabalhos, organizando a ordem dos grupos. Faça a 

mediação e procure garantir a participação e envolvimento da turma, formulando perguntas e 

questionando alguns aspectos. Solicite também que expliquem as fotos (tomadas pelos próprios 

alunos ou selecionadas em pesquisa), pedindo que comentem em quais circunstâncias foram 

produzidas, selecionadas e desenhadas. Verifique o sentido atribuído ao conjunto apresentado e o seu 

significado na atualidade. No final de cada apresentação, pergunte o que torna o objeto escolhido 

relevante para a comunidade em que eles estão e por meio de que ações é possível fazer a sua 

preservação e divulgação.  

Ao final de todas as apresentações, promova um debate, afirmando que parte da história local 

e, consequentemente do Brasil, é revelada por meio da preservação do patrimônio histórico material 

e imaterial. Reforce a importância dessa preservação para a identidade nacional, ressaltando que a 

análise dos patrimônios, em conjunto com outros gêneros documentais e resquícios históricos do 

período, permite criar um debate entre diferentes interpretações, o que caracteriza o ofício do 

historiador pesquisador.  

Se possível, utilize exemplos das apresentações para problematizar os impactos sobre a 

ausência de preservação e conservação dos patrimônios. Por fim, retome o exemplo de Salvador e 

aponte como o Forte da Barra reflete uma dinâmica entre colônia e metrópole, assim como a própria 

lógica de dominação europeia  

No encerramento da aula, peça aos alunos que entreguem os trabalhos escritos e pendurem 

na parede os cartazes para que possam ser visualizados em conjunto.  
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Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se eles: 

• Reconhecem a relação existente entre a fundação de Salvador e as mudanças na estrutura 
administrativa da América Portuguesa; 

• Compreendem o sentido do conceito de patrimônio material e imaterial, assim como a 
própria definição de monumento; 

• Compreendem a relação do objeto pequisado com sua história local.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Sobre as origens da cidade de Salvador, quais motivos levaram os colonizadores a construírem 
fortes para proteger a cidade, estabelecida capital da colônia em 1549? 

2. Considerando a definição de patrimônio trabalhada durante a sequência didática, cite pelo menos 
um exemplo de patrimônio material e outro de patrimônio imaterial de Salvador. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que entre os motivos estão a garantia da segurança da cidade, 
além do propósito de assegurar a soberania portuguesa, evitando a ameaça de invasões 
estrangeiras. 

2. Os alunos podem citar como exemplos de patrimônio material de Salvador, o Forte de Santo 
Antônio da Barra, a Catedral Basílica de Salvador, o conjunto arquitetônico do Pelourinho e outras 
edificações relevantes e consideradas como marcos históricos da cidade. No que se refere aos 
patrimônios imateriais, os alunos poderão responder a capoeira, o acarajé, a Festa de Nosso 
Senhor do Bonfim, entre outras manifestações culturais consideradas patrimônios da cidade. 


