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RESUMO 

 

Esta pesquisa discute os espaços territoriais como documentos vivos, que 

ensejam interpretações e possibilidades educacionais para múltiplos 

conhecimentos, e a memória e o esquecimento como produtos sócio-histórico-

culturais. Em parceria com educadores da Escola Jaqueira Bery Barreto de 

Araújo, em Presidente Kennedy - ES, objetivou-se investigar as relações locais 

com os sambaquis e a possibilidade de integração desse patrimônio arqueológico 

ao acervo do patrimônio cultural local por intermédio de uma intervenção 

pedagógica dialógico-dialética. Confeccionou-se coletivamente uma Sequência 

Didática como referência para os processos de ensino-aprendizagem debatidos 

na mediação. A educação libertadora freireana, a complexidade moriniana e a 

mediação vygotskyana corresponderam ao referencial teórico. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, cuja coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de 

questionários, observação sistemática e entrevistas semiestruturadas ao longo do 

projeto de extensão “Introdução à Pré-história Brasileira”. Destaca-se nos 

resultados da formação dialógico-dialética de cunho crítico-emancipatório a 

possibilidade de mudança no olhar dos participantes em relação ao patrimônio 

cultural local e a percepção de seus papéis de sujeitos históricos e sociais 

produtores e ressignificadores da cultura. 

Palavras-chave: Formação de professores. Educação Patrimonial. Espaços 

educativos não formais. Sambaqui.  
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ABSTRACT 

 

This research discusses territorial spaces as living documents, which provide 

interpretations and educational possibilities for multiple knowledge, and memory 

and forgetfulness as socio-historical-cultural products. In partnership with 

educators from the Jaqueira Bery Barreto de Araújo School in Presidente Kennedy 

- ES, the objective was to investigate the local relations with the sambaquis and 

the possibility of integrating this archaeological heritage with the local cultural 

heritage through a dialogical- dialectic. A Didactic Sequence was collectively 

created as a reference for the teaching-learning processes discussed in mediation. 

Freirean liberating education, Morian complexity and Vygotsky mediation 

corresponded to the theoretical framework. This is a qualitative research, whose 

data collection was performed through the application of questionnaires, 

systematic observation and semi-structured interviews throughout the extension 

project "Introduction to Brazilian Prehistory". It stands out in the results of the 

dialectic-dialectic formation of a critical-emancipatory nature, the possibility of a 

change in the participants' gaze in relation to the local cultural patrimony and the 

perception of their roles of historical and social subjects that produce and 

resignificators of culture. 

 

Keywords: spaces. Teacher training. Patrimonial Education. Non-formal 

educational. Sambaqu.i 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nasci em Minas Gerais, mas com apenas um ano de idade já morava em Vitória 

e, em seguida, passei a residir em um bairro de trabalhadores da antiga Aracruz 

Celulose, o bairro de Coqueiral em Aracruz. Lembro-me de muitas casas sem 

moradores, de ruas que eram nossas para brincar do modo como entendíamos, 

de guardas que circulavam pelo bairro em bicicletas, os quais, naquela época, 

pareciam estar fiscalizando nossas brincadeiras “subversivas”, tais como: roubar 

manga na vizinhança, caçar passarinho com estilingue, andar de bicicleta nas 

áreas restritas da empresa gerenciadora do bairro. Tudo isso, no início da década 

de 1980, parecia muito normal para os garotos que moravam na rua Cerejeiras, 

meus amigos de infância: Armando, Klebinho, Marcelo Bruike, Marcelo Pereira, 

Jorge, Samuel, Salomão, Edvan, Gil e o já falecido Carlos.  

O bairro de Coqueiral localiza-se nas proximidades de uma comunidade indígena, 

Caieiras Velhas, o que me proporcionou contato superficial, e frequente, com os 

índios desse núcleo. Toda viagem que fazíamos a Vitória, e naquela época era 

uma viagem por estrada de chão em boa parte do percurso, passávamos por 

dentro de Caieiras Velhas, e eu olhava atento pra tudo que podia.  

Com o passar dos anos, pude acompanhar algumas mudanças no local e também 

percebi que os índios paulatinamente desapareciam de nosso convívio. Não 

deveria ser muito bom conviver conosco, pois sempre julgávamos que os índios 

tinham piolho e, dentro dos ônibus, queríamos distância. Mas eu também tinha 

piolho e a desculpa ouvida na antiga Escola Ativa, a única escola particular do 

bairro, era que o piolho pulava na nossa cabeça quando nos aproximávamos dos 

índios.  

Existiam apenas duas escolas no bairro, uma pública e outra particular. Hoje 

observo essa orquestração educativa com muito mais criticidade do que na época 

e posso entender alguns sentimentos de colegas que na época eu não entendia. 

Estudar na escola particular parecia criar algo de especial em relação aos alunos 

da escola pública e talvez isso tornasse nosso convívio raro e inusitado. 
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Minha experiência na Escola Ativa, na opinião dos professores sempre 

classificada como uma grande escola, também contribuiu para meu entendimento 

acerca dos índios que viviam em nosso entorno. Um dia estudamos a mitologia 

indígena, fato que muito me interessou, afinal aqueles índios eram quase que 

estrangeiros para nós, uma espécie de gente de fora com hábitos estranhos e 

cultura inapropriada, pelo menos era o que eu entendia a partir do que me 

falavam dos índios.  

O dia em que estudamos a mitologia tupi foi marcante porque descobri que Tupã 

era o trovão – conceito que mais tarde descobri como incorreto, assim como 

quase tudo que aprendi sobre nativos brasileiros na Educação Básica - que Jaci 

era a deusa lua e Guaraci era o deus sol. No fim da aula, veio a grande surpresa, 

a professora termina sua explicação, em meio à euforia sobre o tema, que 

contagiava os alunos, afirmando: “tudo isso é folclore, coisas que são de mentira, 

nada disso é de verdade”. Essa revelação causou uma frustração na turma. Na 

semana seguinte, estudando folclore, conclui que o folclore era o conjunto de 

coisas fantásticas e fantasiosas que algumas pessoas acreditavam mas nunca 

soube quem, porque ou em que circunstâncias os temas folclóricos foram 

produzidos.  

Algum tempo depois, a questão do folclore tornou-se um grande problema para 

mim. Vários dos meus colegas me convidavam para participar das missas e cultos 

aos domingos e como meus pais não frequentavam a igreja comecei a participar 

por intermédio dos familiares dos colegas que assumiam a responsabilidade e me 

levavam, até que um dia, em uma doutrinação para crianças, depois de ouvir 

sobre o paraíso, Adão e Eva, a serpente e o fruto proibido, indaguei meio ansioso, 

me lembro: “isso é folclore? ”. Alguns adultos passaram a se ajoelhar na minha 

frente e a conversar seriamente comigo, a família do meu coleguinha teve uma 

conversa estranha com meus pais e acabei não frequentando mais essas missas 

e cultos porque já não era convidado e também já não sentia mais desejo de ir, 

não sei ao certo o porquê.  

A dúvida sobre o que era o folclore persistia, mas para mim, algumas coisas 

fantásticas eram folclore e outras não, algo definido por alguém que 

provavelmente sabia das coisas.  
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Essa temática só emergiu em minhas reflexões muito tempo depois. Ingressei no 

curso de história da Universidade Federal do Espírito Santo em uma época muito 

difícil: separação dos meus pais, dificuldades financeiras entre outras situações 

mais delicadas. No primeiro semestre comecei a trabalhar como professor em 

uma escolinha de Ensino Fundamental II em um lugar chamado Pitanga, no 

município de Serra – ES.  

Eu não possuía o menor preparo para lecionar e me lembro de uma reunião em 

que concordei em cortar os estudos sobre índios, algo proposto em conjunto 

pelos docentes como forma de acelerar o conteúdo, tendo em vista o 

cumprimento do calendário escolar, devido aos problemas com paralisações. 

Afinal, com tanta coisa importante para lecionar, essa temática devia mesmo ser, 

no mínimo, exagero de uma pessoa que sabia das coisas, mas organizou um 

programa enorme, o qual demandava o trabalho superficial de tudo.  

Enquanto lecionava três dias na semana e estudava na graduação apenas dois 

dias por semana, aprendi que o patrimônio cultural podia ser material e imaterial, 

o que remeteu a uma discussão acerca das comunidades indígenas, sua 

ancestralidade no Brasil e seu legado cultural para nossa sociedade. Esse foi um 

momento marcante por ter desencadeado uma série de novas curiosidades sobre 

o tema e algumas descobertas sobre a relevância desses povos. 

Durante esses estudos sobre a herança cultural dos povos indígenas ocorreu meu 

primeiro contato com o termo sambaqui, o que me causou muita curiosidade, 

afinal, era uma palavra de etimologia tupi, uma língua de horticultores e 

ceramistas que ocuparam extensa parte do litoral brasileiro e batizaram grande 

parte dos locais em que vivemos, tais como: Itaúnas (pedra preta, ferro), 

Marataízes (canais do mar), Itapemirim (caminho pequeno de pedras), Aracê 

(aurora), Bacutia (mudar de direção), Guarapari (curral das garças).  

Estudos arqueológicos apontam que os guerreiros Guaranis, na grande migração 

de 2 mil anos AP, sobrepujaram os povos sambaquieiros que já estavam 

assentados na costa brasileira. Portanto, o termo sambaqui advém da 

interpretação dos tupis, conquistadores sobre pescadores-coletores litorâneos 

pré-históricos, acerca dos aglomerados faunísticos que encontravam ao longo da 

zona litorânea, construídos, muitas vezes, séculos antes da presença Guarani no 
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litoral. Posteriormente, os conquistadores dos sambaquieiros também acabaram 

massacrados pelos portugueses colonizadores. 

O termo sambaqui tem relação direta com a ideia de amontoado de conchas, 

trabalho exaustivo praticado pelos sambaquieiros ao longo de décadas, séculos e 

milênios para construir um sambaqui. Mas, na verdade, trata-se de algo mais 

complexo, pois também servia como cemitério e poderia haver moradias em seus 

arredores, o que levanta suspeitas acerca de possíveis relações sociais no 

entorno do sambaqui. Talvez houvesse relações dos sambaquis com motivos 

religiosos, o que ainda representa uma incógnita para a Antropologia. O fato é 

que os sambaquis não eram apenas aglomerados de lixo de restos alimentícios 

de uma comunidade pré-colonial. 

Outro evento marcante quando comecei a trabalhar foi a oportunidade de me 

envolver com uma pesquisa arqueológica desenvolvida no Santuário Nacional de 

São José de Anchieta na antiga aldeia de Reritiba, núcleo histórico da atual 

cidade de Anchieta, litoral sul do Espírito Santo, a 80 km da capital, Vitória.  

Nossa pesquisa na região resultou em uma apresentação na Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC) em 1996 em São Paulo, que homenageou 

(in memorian) Florestan Fernandes. Esse foi um momento de grande 

aproximação com as questões relacionadas às comunidades tradicionais das 

Américas, momento em que percebi que faziam parte de um segmento social e 

historicamente excluído e explorado. Nesse momento, eu começava a construir 

minhas análises sobre as relações entre o papel relegado aos nativos e aos 

demais segmentos sociais historicamente excluídos.  

No início da minha carreira como professor, que foi simultâneo ao meu processo 

de formação universitária, acabei buscando outros campos de pesquisa e, por um 

longo período, fiquei distante da área arqueológica. No entanto, ao final do ano de 

2015, busquei diversificar minha formação e participar de um processo seletivo 

para o mestrado em Ensino de Humanidades no Instituto Federal do Espírito 

Santo. Com a minha aprovação, tive a oportunidade de ser selecionado pelo 

Professor Carlos Roberto Pires Campos para participar do seu projeto de 

pesquisa no município de Presidente Kennedy e dar continuidade ao trabalho de 

outros pesquisadores que têm interesse na preservação do patrimônio cultural 
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local, especificamente, os vestígios da presença de povos sambaquieiros e seus 

concheiros.  

A pesquisa coordenada pelo professor Carlos Roberto Pires Campos vem sendo 

desenvolvida em um sítio arqueológico do tipo sambaqui chamado Campinas 1, 

que está localizado na região rural do município de Presidente Kennedy, no sul do 

estado do Espírito Santo, no distrito de Santo Eduardo, na localidade de 

Campinas, regiões representadas nos mapas abaixo (Figura 1 e 2).

 

Figura 1 - Mapa Político do ES e localização de Presidente Kennedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Wikipedia, 2017.  
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Figura 2 - Mapa de Presidente Kennedy - O círculo branco representa a localização do sambaqui 
estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves, 2017.  

 

Atualmente compomos uma nova equipe de pesquisadores encarregados de dar 

vazão aos estudos dos sambaquis da Paleolaguna de Presidente Kennedy. 

Estamos empenhados no levantamento de dados acerca das relações entre os 

povos locais e o patrimônio arqueológico, antes que ocorra o desaparecimento 

completo desses vestígios de populações pré-coloniais, pois grande parte do 

sambaqui já foi usado para construção civil e pavimentações de vias vicinais ou 

simplesmente eliminados como detritos sem valor (Figura 3). 

Dessa forma, compreendemos nossa pesquisa como uma ação relevante diante 

dos debates sobre Educação Patrimonial, bem como uma oportuna chance de 

promover uma Práxis pedagógica (FREIRE, 1987, p. 8) mediadora de uma 
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revisão acerca da história pré-colonial dos kennediense, que tiveram poucas 

oportunidades para ouvir falar sobre os povos originais do local em que vivem e 

os vestígios de sua cultura. Em Presidente Kennedy, assim como em todo nosso 

país, ainda existe pouca proximidade da população com as perspectivas 

arqueológicas, geralmente associadas a experiências oriundas do cinema e dos 

mitos.   

 
Figura 3 - Área do sambaqui Campinas I. Material conchífero. 

 

 

  Fonte: Autor, 2017. 

 
 

Também vale destacar que os sítios arqueológicos brasileiros são de propriedade 

da União, patrimônio de todos os brasileiros, razão pela qual não são permitidas 

intervenções físicas, exceto com autorização do IPHAN (Instituto do Patrimônio 

cultural e Artístico Nacional).  

Apesar de uma legislação vigente para a proteção do Patrimônio Cultural, muitos 

sambaquis sofreram ações predatórias e tiveram suas estruturas quase que por 

completo destruídas. O sambaqui Campinas 1 (Figura 4), por exemplo, um dos 

locais em que desenvolvemos pesquisas, conforme relato de moradores e a partir 

da leitura das áreas de dispersão de vestígios (Figura 5), já teve cerca de quatro 

metros de altura, atualmente restando apenas montículos que não passam de 

meio metro de altura.  
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Figura 4 – Sambaqui Campinas I (à esquerda alunos sobre os resquícios do sambaqui, à direita 

estratigrafia à mostra proveniente de atividades predatórias). 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 5 - Poligonal que indica os limites do Sambaqui Campinas I. 

 

Fonte: Carlos Roberto Pires Campos, 2017 

 

A ocorrência de sambaquis é frequente na borda de grandes corpos d’água ou em 

manguezais, locais onde havia comida o ano todo. É importante destacar que os 

sambaquis do litoral sul do Espírito Santo somente ficaram conhecidos quando da 
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elaboração do Diagnóstico Arqueológico Interventivo nas Áreas impactadas pela 

construção do Mineroduto da Ferrous em 2008. Dos poucos sambaquis 

identificados, a maioria está devastada, e as dificuldades em preservar esse 

Patrimônio Cultural são crescentes.  

Em muitos casos a preservação do Patrimônio Arqueológico entra em conflito 

com interesses financeiros, o que dificulta a eficiência de qualquer argumento 

mais subjetivo frente aos interesses imediatistas. Esse quadro característico de 

uma sociedade capitalista marcada por um utilitarismo, que justifica fins pelos 

meios, apresenta-se como um desafio para mestrandos do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ensino de Humanidades (PPGEH), que têm como 

objetivo desenvolver capacidades criadoras e técnico-profissionais em Ensino de 

Humanidades; favorecer a apropriação dos conhecimentos epistemológicos, 

pedagógicos e éticos, contribuindo para a formação de docentes e pesquisadores 

em Ensino de Humanidades; qualificar profissionais no ensino de disciplinas no 

campo das ciências humanas, sociais, filosofia, linguística, letras e artes da 

educação básica, da graduação, da pós-graduação e como pesquisadores. Nesse 

âmbito, a Arqueologia por ser ciência eminentemente humana, dialoga 

diretamente com a proposta do Mestrado em Ensino de Humanidades e nesse 

diapasão se insere nossa pesquisa, no campo da Educação Patrimonial. 

Apesar dos desafios propostos por esses objetivos do mestrado, todos os 

integrantes da primeira turma, da qual faço parte, estão empenhados em 

dissertações que procuram abordar problemas concretos e criar Produtos 

Educacionais que contribuam para a superação da sociedade adversa, em parte, 

fruto da separação dicotômica entre sujeito e objeto. 

Temos consciência da complexidade que envolve nossa pesquisa, razão pela 

qual traçamos nosso objetivo a partir do interesse em avaliar, segundo a 

perspectiva da comunidade local, o que significa o sambaqui e quais as 

possibilidades para que esse objeto de estudos arqueológicos possa vir a 

configurar-se como patrimônio reconhecido localmente pela comunidade 

kennediense.  

Em nossas pesquisas nos deparamos com inúmeras contingências que podem 

impedir, retardar ou ainda evitar o sucesso das estratégias de estudos já 
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consagradas, tais como: número reduzido de pessoal das secretarias municipais 

de cultura, descompromisso das autoridades, ausência de recursos financeiros, 

entre outros.  

Cientes dessas dificuldades, entendemos que existem muitas limitações para o 

sucesso de um projeto de preservação do patrimônio cultural nessa área, no 

entanto, por intermédio de uma intervenção pedagógica, acreditamos ter a chance 

de mediar a ampliação dos enlaces entre as comunidades de Presidente Kennedy 

e os sambaquis locais e, dessa forma, por meio da apresentação da organicidade 

existente entre os sambaquis e a ocupação pretérita do local, pretendemos 

construir coletivamente um novo quadro na dinâmica das relações entre os 

kennedienses e a história pré-colonial espiritossantense. 

Para tanto, buscamos parcerias com os educadores locais, pois a escola 

configura-se como ambiente propício para o debate e a discussão, o que facilitaria 

a introdução de temas que pudessem contribuir para a abertura de um diálogo a 

respeito das relações entre o conhecimento dos educadores acerca dos 

sambaquis e a nossa proposta de intervenção e reflexão sobre o patrimônio 

cultural. Com base nessa estratégia seria fundamental que os professores 

pudessem refletir sobre: a) O que são os sambaquis? b) Quem construiu os 

sambaquis? c) Quais os possíveis motivos para essa empreitada? d) Quando os 

sambaquieiros ocuparam o local em que vivo hoje? e) Como viviam os 

sambaquieiros? f) Existem semelhanças entre o atual estilo de vida e o dos 

sambaquieiros?  

Nossa linha de pesquisa é balizada pelas Práticas Educativas em Ensino de 

Humanidades e dispomos de encontros regulares para discutir estratégias de 

ação e reflexão sobre nossos objetos de estudos. A maior parte dessas 

oportunidades ocorrem no Grupo de Estudo e Pesquisa em Divulgação e 

Popularização da Ciência, o DIVIPOP.  

O DIVIPOP busca ampliar as discussões relacionadas à divulgação científica, 

disseminar o conhecimento sobre Ciência e Tecnologia, visando ao 

desenvolvimento da cidadania e a democratização científica. Feiras, mostras 

culturais, visitas a museus, realização de aulas de campo em espaços não 

formais, tais como unidades de conservação, trilhas interpretativas e qualquer 
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ambiente em que os atores sociais possam conhecer a ciência ao vivo 

representam interesses do grupo de estudos. A Ciência auxilia na descoberta do 

mundo, uma excitante atividade humana, a qual, na maioria das vezes, não está 

acessível por questões culturais, econômicas ou sociais, elementos que 

almejamos discutir nas linhas de pesquisa do DIVIPOP.  

Atualmente estão em curso vários estudos organizados pelo Professor Carlos 

Roberto Pires Campos, responsável direto pelas pesquisas em sambaquis de 

Presidente Kennedy, pesquisador das áreas de Divulgação Científica, de 

Educação Patrimonial, de Arqueologia Pré-Colonial, entre outras. Como membro 

desse projeto, compreendo minha pesquisa como uma proposta relevante para as 

dinâmicas educacionais que contribuem para com o fomento das discussões 

acerca do tema Patrimônio Cultural, das dinâmicas educacionais de cunho 

científico e do levantamento de dados arqueológicos da história pré-colonial, 

geralmente escassos e pouco valorizados socialmente.   

Nossa pesquisa relaciona-se com a Educação Patrimonial a partir da perspectiva 

da compreensão dos espaços territoriais como documentos vivos, com diversas 

possibilidades de interpretações e acessíveis pelas mais diversificadas 

estratégias educacionais, pois se apresenta como uma ferramenta que tem 

grande possibilidade de uso pelos saberes mais diferenciados e diversificados, 

inclusive em sua dimensão política, partindo do princípio de que memória e 

esquecimento são produtos sociais, sobretudo em uma sociedade em que nem 

sempre a população se identifica, ou se percebe, no conjunto do que é chamado 

patrimônio cultural nacional (PINHEIRO, 2015, p. 23), o que torna a Educação 

Patrimonial estratégica para abordar transdisciplinarmente1, ou ao menos, 

interdisciplinarmente as contradições que permeiam a dinâmica social histórica. 

A transdisciplinaridade ainda é entendida apenas como a explicitação de desejos 

de um exercício repleto de dificuldades, ainda assim, escreverá Edgar Morin 

(1999, p. 135-136): “A ciência nunca teria sido ciência se não tivesse sido 

transdisciplinar.” 

                                                           
1 Etapa superior à interdisciplinaridade; não atinge apenas as interações ou reciprocidades, mas situa 
essas relações no interior de um sistema total; interação global das várias ciências; inovador; não é 
possível separar as matérias; é a manifestação de uma concepção de conhecimento que pretende 
existir antes da transformação do sujeito a partir de referências que ultrapassam os paradigmas 
modernos que fazem a existência da ciência (RIBEIRO; MILANI, 2009, p. 71) 
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As pedagogias ativas propostas por Paulo Freire (1998) em sua Educação 

Libertadora também são marcadas pela busca da transdisciplinaridade quando se 

propõem contemplar conhecimentos, saberes e práticas, o que basicamente retira 

hierarquias excludentes e exclusivistas acerca da validade dos conhecimentos e 

acolhe democraticamente a história dos sujeitos, suas bagagens, favorecendo o 

enriquecimento das mesmas.  

Lev Vygotsky (2007, p. 97) afirma que os estímulos podem conduzir ao 

desenvolvimento e, a partir dessa perspectiva, objetivando uma visão planetária, 

crítica, empenhada em refletir sobre a complexidade inerente à relação dialética 

entre sujeito e objeto, partimos da busca dos olhares, dos saberes e das práticas 

locais kennedienses, em parte leigos, em associação à diversas conceituações 

científicas, para enriquecer percepções conceituais patrimoniais e permitir uma 

nova dialética social preocupada com a autoemancipação.  

 Quando percebemos que o descaso e o abandono de uma cultura também 

podem representar injustiças étnicas, regionais, religiosas ou financeiras, e que já 

ocorreram inúmeras vezes na história e ainda ocorrem cotidianamente, temos 

uma maior chance de decodificar um comportamento perverso, frequentemente 

encontrado em nossas sociedades.  

Sociedades marcadas por processos de exploração colonialistas e/ou 

imperialistas trazem em seu histórico a exclusão, a discriminação e a 

desigualdade como perfis de um eurocentrismo que nega tudo que é diferente de 

suas referências, o que, inevitavelmente, é fator causador de abandono 

(SANTOS, 2010). 

A decodificação das entrelinhas que geram aparente legitimidade nos processos 

de exclusão acaba recaindo, em grande escala, na educação, pelas autoridades 

públicas.   

Para Paulo Freire (2002, p. 16), apesar de ser fundamental o respeito ao senso 

comum, o estímulo à capacidade criadora significa compromisso com a 

consciência crítica. O autor considera que a "promoção" da ingenuidade não se 

faz automaticamente, a qual revela códigos fundamentais aos sujeitos que 
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buscam a autoemancipação2. O que na perspectiva marxista poderia ser tratado 

como a transição do “concreto vivido3” para o “concreto pensado4” (MARX; 

ENGELS, 1988).  

Para Paulo Freire, o educador tem o dever de respeitar os saberes que o 

educando já possui como também questionar junto deles a existência de alguns 

saberes dentro do conteúdo (FREIRE, 1996, p. 21), o que implica acrescentar aos 

temas apresentados pelos grupos, outros que ele os chama de "temas de 

dobradiça". Estes "temas dobradiça" constituem a contribuição do educador-

educando, que introduz outros temas que podem auxiliar e enriquecer a 

compreensão do grupo:  

Se a programação educativa é dialógica, isto significa o direito que 
também tem os educadores-educandos de participar dela, incluindo temas 
não sugeridos. A estes, por sua função, chamamos de “temas dobradiças”. 
Como tais, ora facilitam a compreensão entre dois temas no conjunto da 
unidade programática, preenchendo um possível vazio entre ambos, ora 
contêm, em si, as relações a serem percebidas entre o conteúdo geral da 
programação e a visão do mundo que esteja tendo o povo (FREIRE, 1987, 
p. 66). 

 

Discutir conceitos como o de Patrimônio Cultural apresentou-se como estratégia 

para a mediação de outros olhares sobre as iniciais percepções locais acerca das 

amplas discussões sobre cultura. Dessa forma, promove-se a ciência e a 

perspectiva democrática de revisão dos valores que sobressaem em uma 

sociedade, bem como valoriza-se o localismo, elementos constitutivos de um 

povo, apertando-se o passo em direção a uma sociedade mais crítica.  

O capítulo seguinte busca apresentar abordagens de autores que discutem o 

povoamento da costa brasileira durante a história pré-colonial, o que nos 

fornecerá uma maior base conceitual arqueológica para discutir as relações entre 

os sambaquis, as populações primitivas e os principais aspectos do cotidiano dos 

pescadores-coletores pré-históricos durante a formação de professores em 

Presidente Kennedy. 

                                                           
2 Tradução política da filosofia da práxis. Somente através de sua própria práxis revolucionária, pela experiência 
na ação, pela aprendizagem prática, pela autoeducação no combate, que a classe subversiva pode derrubar o 
poder das classes dominantes e transforma a si mesmas. 
3 Senso comum. 
4 Trabalho científico, análise mediatizada por teorias. 
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A fundamentação teórica acerca das abordagens sobre a história pré-colonial e o 

povoamento da costa brasileira foi estruturada a partir de pesquisas que 

contemplam referências nas áreas, tais como: Madu Gaspar, Tania Andrade 

Lima, Daniela Klokler, André Prous, Paul de Blasis, Sheila Mendonça de Souza, 

Alberto Lamego e Aziz Ab’Saber. Além desses autores, arquivos do IPHAN foram 

requisitados como fundamentação para as discussões acerca o Patrimônio 

Cultural, bem como sobre aspectos da Educação Patrimonial e da Divulgação 

científica.  
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2 CONJUNTURAS E ABORDAGENS PARA UMA MEDIAÇÃO DO   

PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Como pretendemos mediar discussões sobre o Patrimônio Cultural em Presidente 

Kennedy por meio de formação continuada para docentes é necessário 

apresentar conceitos fundamentais sobre o tema, bem como selecionar 

informações relevantes sobre o local da formação.  

Esse cuidado é imprescindível devido às dimensões que a formação pode vir a 

tomar. Nesse sentido, já sabemos da grande demanda local por estratégias 

pedagógicas que possam contribuir para melhorar as relações de ensino-

aprendizagem (FREIRE, 2002), bem como os interesses da prefeitura local em 

promover formação para toda rede de educadores. 

Uma relevante fundamentação teórica respalda nossas abordagens sobre o 

Patrimônio Cultural, a Educação Patrimonial, a Divulgação Científica, a 

Arqueologia e os sambaquis, que especificamente representam a base para 

nossa mediação pedagógica de caráter dialógico-dialética.  

A partir da abordagem desses temas, esperamos contribuir com novas 

interpretações para as dinâmicas sociais e históricas locais e, por meio de 

produção coletiva do conhecimento, confeccionar em parceria com os docentes 

participantes da formação, uma Sequência Didática que possa favorecer práticas 

pedagógicas criativas. 

Por fim, pretendemos construir um Produto Educacional para uma possível 

ressignificação dos sambaquis em Presidente Kennedy por meio de um conjunto 

de estratégias que possibilitem aos educadores locais, sujeitos na construção de 

seus conhecimentos, saberes e práticas, para enriquecer sua compreensão sobre 

sua ancestralidade e refletir sobre descasos, e o abandono do Patrimônio Cultural 

local, decodificando comportamentos perversos, frequentemente encontrados em 

nossas sociedades, marcadas por processos de desvalorização de determinados 

grupos ou culturas em nome da exaltação eurocêntrica de herança colonial.   

Um dos aspectos da pesquisa arqueológica brasileira na atualidade são os 

estudos sobre a ocupação costeira por pescadores e coletores instalados na faixa 
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litorânea por volta de 6500 anos AP5 que deixaram elevações arredondadas 

formadas por restos faunísticos como: conchas, ossos, sementes, frutos, 

artefatos, restos de fogueiras e até mesmo sepultamentos humanos. Esse tipo de 

sítio arqueológico é denominado sambaqui, palavra de etimologia Tupi, língua 

falada pelos horticultores e ceramistas que ocupavam parte significativa da costa 

brasileira desde antes do início da colonização europeia (GASPAR, 2000, p. 9) e 

teriam supostamente conquistado os sambaquieiros.  

Do ponto de vista da história pré-colonial, nossa pesquisa buscou apoio em obras 

básicas, de autores que discutem com segurança o povoamento da costa 

brasileira, entre eles Madu Gaspar, Tania Andrade Lima, Daniela Klokler, André 

Prous, Paul de Blasis, Sheila Mendonça de Souza, Alberto Lamego e Aziz 

Ab’Saber. Esperamos que esse arcabouço teórico possa inicialmente atender às 

necessidades teóricas de campo e subsidiar a confecção da proposta da 

sequência didática que será apresentada aos educadores da EMEIEF - Escola de 

Jaqueira Bery Barreto de Araújo, em Presidente Kennedy.  

 

2.1 ASPECTOS GERAIS DE PRESIDENTE KENNEDY 

 

O município de Presidente Kennedy está situado no extremo sul do estado do 

Espírito Santo, limítrofe com o estado do Rio de Janeiro, o que historicamente 

marcou a população local, pois ela se divide em um convívio constante em dois 

estados.  

Merece destaque no município a lendária fazenda Muribeca, propriedade que 

tinha 9 léguas e meia de frente por 8 léguas e meia de fundo e foi uma das 

maiores fazendas pecuárias do Brasil, abrangendo sul do Espírito Santo e norte 

do Rio de Janeiro, até a região de Campos (KENNEDY, 2017). Na época a 

fazenda localizava-se na Capitania de São Tomé. 

Em 1750, chegou à região a imagem de Nossa Senhora das Neves, vinda 

diretamente de Portugal. Atualmente é símbolo do Patrimônio Cultural Local e 

motivo para grandes festividades. A devoção religiosa local é forte e movimenta 

toda a comunidade Kennediense em torno dos preparativos religiosos e 

                                                           
5 Antes do Presente 
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comemorações que ocorrem entre os dia 30/07 e 05/08, sendo efetivamente 

finalizada em 15/08, com a festa do Laço. 

O município de Presidente Kennedy foi emancipado de Itapemirim em 30 de 

dezembro de 1963. Naquele momento, o município seria chamado de Batalha, 

mas com o assassinato do presidente estadunidense, John F. Kennedy, o 

deputado estadual Adalberto Simão Nader tomou a iniciativa de sugerir que se 

homenageasse o político, e justificou sua sugestão pela iniciativa do então 

presidente estadunidense de criar a “Aliança para o Progresso”. A lei estadual de 

criação da cidade entrou em vigor no dia 04 de abril de 1964 (KENNEDY, 2017). 

Atualmente Presidente Kennedy tem cerca de 588 Km² e população estimada em 

2017 de 11. 742 habitantes (IBGE, 2017). Até 2015, o salário médio mensal era 

de 2.4 salários mínimos (Figura 6).  

 
Figura 6 - Presidente Kennedy - Demografia. 

 

Fonte: IBGE 2017. 

 

A proporção de pessoas ocupadas era de 22.2%. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, o município tinha 

40.6% da população nessas condições, o que o colocava em uma situação que 

se pode considerar compatível com os aspectos nacionais, ou seja, na 14ª 
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posição entre as 78 cidades do estado e na posição 2662 entre as 5570 cidades 

do Brasil (IBGE, 2017). 

Em 2014, Presidente Kennedy possuía um PIB per capita de R$ 815093.79. Na 

comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 1 de 78. Já 

em comparação com cidades do Brasil como um todo, sua posição era de 1 de 

5570 (IBGE, 2017). Esses dados apresentam um contraste que pode ser 

percebido no município. A grande riqueza do PIB per capita não fica evidente nas 

condições de vida da sociedade ou na infraestrutura do município (Figura 7). 

 
Figura 7 – Rendimento em Presidente Kennedy 

 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Presidente Kennedy tem a maior renda per capita do estado do Espírito Santo e 

ficou conhecido como a nova capital brasileira do petróleo, devido à grande 

produção em alto mar. Grandes empresas estão instaladas nessa região e atuam 

em toda área trazendo seus benefícios e malefícios.  

As riquezas naturais também são abundantes no município, o qual possui, entre 

outros destaques, o maior mangue por extensão, do Brasil. Além disso, as belas 

praias e sua falésias também são destaques locais no campo do turismo.  
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Recentemente, escândalos de corrupção tornaram o município notícia nacional, o 

que trouxe a complexidade, inerente às relações entre as grandes empresas e os 

políticos locais, à tona. Ficava ali explícita a contradição existente entre uma 

arrecadação milionária que não vencia a pobreza e a falta de infraestrutura local. 

O enfrentamento das contradições sociais passa pela compreensão das 

intencionalidades que moldam culturas e, consequentemente, pessoas. A 

consciência do sujeito sobre sua autoemancipação apresenta-se como 

imprescindível para a emergência de uma sociedade mais democrática e 

equânime, que busque a superação da realidade social. Segundo Becker (1993, 

p.18) 

Não basta ter nascido para ser sujeito do conhecimento. Um corpo é dado 
por hereditariedade: um sujeito é construído passo a passo, minuto a 
minuto, por força da ação própria. Ação no espaço e no tempo. Ação sobre 
o meio social, econômico, cultural, nunca ação no vazio. Isto significa que 
antes de qualquer ação, existe um a priori: a organização herdada. Mas 
esta organização, por mais importante que seja, por mais numerosas que 
sejam as informações (genéticas) aí contidas, não é cognitiva strictu 
sensu, ela não constitui um sujeito epistêmico. Mas, também não é o meio 
físico ou social que determinará simplesmente essa organização, em 
termos cognitivos. 
 
 

“Contrariamente à opinião hoje difundida, o desenvolvimento das aptidões gerais 

da mente permite o melhor desenvolvimento das competências particulares ou 

especializadas” (MORIN, 2003, p.21), ou seja, com o favorecimento das aptidões 

naturais da mente em selecionar e resolver problemas, em duvidar, pode-se 

contribuir para o desenvolvimento da inteligência geral, o que pode ser decisivo 

para o sucesso no desenvolvimento de competências particulares ou 

especializadas que possam contribuir para as descodificações sociais (FREIRE, 

2002). Desenvolvendo-se a mente, pode se desenvolver melhor as competências 

cidadãs. 

 

2.2 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A Divulgação Científica tem como objetivo compartilhar conteúdos e processos 

relacionados às informações científicas com as parcelas sociais que não são 

tradicionalmente consideradas parte da comunidade científica. Esse ideal está 

cercado de contingências e apresenta desafios em todas suas nuances. 
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Em meio a esses desafios, Chassot (2006, p. 90) sugere que a escola reivindique 

um papel mais atuante diante da disseminação do conhecimento em meio aos 

complexos processos globalizantes e, mesmo sob generalizada proletarização6 

dos profissionais da área de educação, que ela possa se assumir como uma 

espécie de pólo de conhecimentos privilegiados, que busque formar cidadãos 

autônomos, para participar das tomadas de decisões de forma crítica e 

consciente. 

A complexidade à qual a crescente sociedade planetária está inserida demanda 

ferramentas que possam efetivamente contribuir para a superação dos presentes 

e futuros desafios. A partir disso, a escola pode vir a ser o local ainda mais 

adequado para a apropriação dos conhecimentos por meio da Ciência, 

considerada fundamental para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, para a 

cidadania, assim como para o progresso tecnológico e econômico das sociedades 

(DE LIMA MARQUES et al., 2016, p. 61). 

Quando a escola defende uma educação científica, que valoriza a 

experimentação e a investigação, leva o aluno a pensar, a formular hipóteses e a 

testar suas concepções, o que contribui para o desenvolvimento de novas 

relações problematizadoras e transformadoras da realidade. Dessa forma, a 

promoção de um ensino crítico e problematizador forma um cidadão 

cientificamente alfabetizado, capaz de compreender os vocabulários científicos e 

utilizar conceitos diversos para enfrentar desafios e refletir sobre seu cotidiano. 

Chassot (2006) também considera que atualmente não se pode mais conceber 

propostas para um ensino sem incluir nos currículos componentes orientados na 

busca de aspectos sociais e pessoais dos estudantes (CHASSOT, 2003, p. 90), 

pois, para o autor, ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem que 

está escrita na natureza, da qual também somos parte. E segundo o autor: 

“Assim, considerar a ciência como “uma linguagem para facilitar nossa 
leitura do mundo natural” e sabê-la como descrição do mundo natural 
ajuda a entendermos a nós mesmos e o ambiente que nos cerca” 
(CHASSOT, 2003, p. 93). 

                                                           
6 Contexto de exploração e empobrecimento do professorado; de expropriação de sua didática e dinâmica de 
ensino, substituídas por estratégias e currículos fragmentados, muitas vezes sem sentido para muitas 
comunidades; e na iniciativa privada ainda há a expropriação de parte da riqueza que produz. 
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Concordamos com Chassot (2006, p. 94) quando afirma que a alfabetização 

científica é o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres 

a procederem a uma leitura do mundo onde vivem, bem como em sua oposição 

ao presenteísmo7 e ao cientificismo8, formas de estruturar o saber encontradas 

em todos os ambientes sociais, sobretudo em nossas salas de aula. No entanto, 

ainda temos que nos balizar pela constante lembrança de que a ciência é um 

constructo humano, mutável e, consequentemente, falível, como afirma Granger 

(1994, p. 113): 

A ciência é uma das mais extraordinárias criações do homem, que lhe 
confere, ao mesmo tempo, poderes e satisfação intelectual, até pela 
estética que suas explicações lhe proporcionam. No entanto, ela não é 
lugar de certezas absolutas e [...] nossos conhecimentos científicos são 
necessariamente parciais e relativos.  
 

 

Apesar dessas perspectivas de falibilidade da ciência, ainda assim, ela representa 

nossa melhor ferramenta para compreender a natureza, ou seja, a complexidade 

inerente ao universo em que estamos inseridos.  

Os métodos científicos, bem como a verificação pública de informações, 

representam uma forma de conhecimento que, uma vez disseminado por uma 

escola consciente de seu propósito humanizado, podem assumir papeis 

fundamentais na construção social dos discursos democráticos. 

Diante de tamanho desafio, Chassot (2006, p. 99) aponta que se fará 

alfabetização científica quando o ensino das ciências, em qualquer nível, 

contribuir para a compreensão de conhecimentos, procedimentos e valores que 

permitam aos estudantes tomar decisões e compreender as diversas utilidades da 

ciência e suas aplicações na melhoria da qualidade de vida. Sem nos 

esquecermos das consequências negativas que advêm da má utilização desses 

conhecimentos, frequentemente disfarçados por uma razão instrumental que 

busca conferir-lhes legitimidade mesmo diante da desumanidade que podem 

gerar. 

 

                                                           
7 vinculação exclusiva ao presente, sem enraizamento com o passado e sem perspectivas para o 
futuro. 
8 crença exagerada no poder da ciência e/ ou atribuição à mesma de trazer apenas benéficos. 
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2.3 A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

Uma Educação Patrimonial alinhada aos preceitos das pedagogias ativas da 

Educação Libertadora contribui com o processo de autoconstrução do sujeito em 

seu percurso de transformação e produção coletiva de conhecimentos, saberes e 

práticas. O ensino de humanidades tem estreita relação com esse tipo de 

Educação Patrimonial, pois o ponto de partida para compreender um pensador 

humanista não pode ser outro a não ser a partir da referência ao ser humano 

enquanto centralidade de todo seu esforço reflexivo (PEROZA, 2012). A proposta 

é compartilhar ideais de formação de cidadãos críticos e conscientes, 

comprometidos com a promoção da equidade, da ética e da justiça na sociedade. 

O tema educação patrimonial ganhou uma nova perspectiva a partir do início da 

década de 1980 com a criação da Fundação Nacional Pró-Memória, instituição 

responsável pela criação do Projeto Interação9. A partir desse momento, o 

trabalho educativo com foco na cultura ganhou notoriedade e passou a relacionar 

a educação básica aos diferentes contextos culturais existentes no país. A ideia é 

diminuir a distância entre a educação escolar e o cotidiano dos alunos 

considerando a ideia de que o binômio cultura e educação são indissociáveis 

(BRANDÃO, 1996). Nesse contexto, o Ministério da Educação definiu cultura em 

1983 como: 

[...] processo global em que não se separam as condições do meio 
ambiente daquelas do fazer do homem, em que não se deve privilegiar o 
produto – habitação, templo, artefato, dança, canto, palavra – em 
detrimento das condições históricas, socioeconômicas, étnicas e 
ecológicas em que tal produto se encontra inserido (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 1983 apud BRANDÃO, 1996). 
 

 

Com a implementação dessas diretrizes, o objetivo era associar a prática escolar 

rotineira e concreta da educação básica à realidade não menos rotineira e 

concreta de cada contexto cultural, tal como ele existe e se reproduz, para tornar 

essa realidade um instrumento de sua própria transformação, em cada uma de 

                                                           
9 Como ação promovida pelo Estado, o Projeto Interação entre Educação Básica e os diferentes 
contextos culturais existentes no país, foi criado em 1981 e começou a ser executado em 1982. Era 
uma proposta ambiciosa, acreditavam na construção de uma escola pública capaz de habilitar o 
educando a fazer uma leitura crítica do mundo e por meio dela encontrar caminhos para contribuir 
para sua transformação, pois entendiam que a escola poderia formar construtores de utopias. 
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suas comunidades sociais de realização (PINHEIRO, 2015, p. 22). Assim, uma 

educação pensada como processo, busca promover a reflexão constante e a 

ação transformadora dos sujeitos no mundo, superando o modelo da educação 

reprodutora de informações, atrelada aos conceitos que identificam os educandos 

como depósitos de informações. 

Na Pedagogia do Oprimido já encontramos severas críticas a essas estruturas 

educacionais tradicionais, nas quais em lugar de comunicar-se, o educador faz 

“comunicados” e depósitos que os educandos recebem pacientemente, 

memorizam e repetem (FREIRE, 1987, p. 33). Portanto, para pensar a educação 

para o patrimônio cultural, as estratégias de mediação dialógico-dialética para a 

construção coletiva do conhecimento ganharam significativo destaque, pois se 

propunham a observar as comunidades como produtoras de saberes, 

promovendo uma cultura de maior protagonismo.  

Com a finalidade de promover o desenvolvimento de competências cognitivas e 

lidar com os problemas é que a Educação deve visar, desde cedo, ao estímulo, à 

crítica e à curiosidade para resolver os problemas fundamentais da condição 

humana de nossa época. Essa atividade crítica que permite “repensar o 

pensamento”, comporta também “a dúvida de sua própria dúvida” (MORIN, 2003, 

p.21). Nesse contexto Morin sugere a seguinte reflexão acerca dos 

conhecimentos: 

Todo conhecimento constitui, ao mesmo tempo, uma tradução e uma 
reconstrução, a partir de sinais, signos, símbolos, sob a forma de 
representações, ideias, teorias, discursos. A organização dos 
conhecimentos é realizada em função de princípios e regras; comporta 
operações de ligação (conjunção, inclusão, implicação) e de separação 
(diferenciação, oposição, seleção, exclusão). O processo é circular, 
passando da separação à ligação, da ligação à separação, e, além disso, 
da análise à síntese, da síntese à análise. Ou seja: o conhecimento 
comporta, ao mesmo tempo, separação e ligação, análise e síntese 
(MORIN, 2003, p.24). 

 

A construção do conhecimento ocorre de forma compartilhada, em uma mediação 

entre sujeitos, e a heterogeneidade do grupo enriquece o diálogo, e a cooperação 

ampliando as capacidades individuais, o que nos remete à reflexão vigotskyana 

acerca da centralidade do diálogo na ação pedagógica (MARQUES, 2005, p. 4). 

Para Vygotsky, a linguagem e o pensamento humano possuem uma estreita 
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ligação, pois as construções sociais dos significados das palavras cumprem tanto 

a ação de representação quanto a de generalização, o que permite a 

reconstrução do real ao nível do simbólico. 

Em Educação Patrimonial, as simbologias são objetos de estudos praxiológicos 

responsáveis pela produção de conhecimentos, mas também fazem parte dos 

saberes populares e das práticas ancestrais de comunidades tradicionais. 

Generalizamos essas simbologias qualificando-as, muitas vezes, como cultura. 

Paulo Freire também discutiu aspectos da cultura e a utilizou como uma das 

primeiras temáticas sugeridas nas etapas do seu método para estimular no 

alfabetizando o exercício de compreender-se criticamente no mundo (PEROZA, 

2012): 

Pareceu-nos, então que o caminho seria levarmos o analfabeto, através de 
reduções, ao conceito antropológico de cultura. O papel ativo do homem 
em sua e com sua realidade. O sentido da mediação que tem a natureza 
para as relações e comunicações dos homens. A cultura como 
acrescentamento que o homem faz ao mundo que ele não fez. A cultura 
como resultado de seu trabalho. De seu esforço criador e recriador. O 
homem, afinal, no mundo e com o mundo, como sujeito e não como objeto. 
[...] descobrir-se-ia criticamente agora, como fazedor desse mundo da 
cultura. Descobriria que ele, como o letrado, ambos têm um ímpeto de 
criação e recriação. Descobriria que tanto é cultura um boneco de barro 
feito pelos artistas, seus irmãos do povo, como também é a obra de um 
grande escultor, de um grande pintor ou músico. Que cultura é a poesia 
dos poetas letrados do seu país, como também a poesia do seu 
cancioneiro popular. Que cultura são as formas de comportar-se. Que 
cultura é toda criação humana (FREIRE, 1963, p. 17). 
 

 

Max Weber foi um dos pensadores importantes nesse período e discutiu diversos 

temas, entre eles o de cultura. Naquele momento, Weber entendia o homem 

como um animal que vivia preso a uma teia de significados. Essa interpretação foi 

utilizada por Geertz (1973, p.15) quando sugeriu que essa teia e sua análise 

eram, efetivamente, o que chamamos de cultura. 

Geertz (1973) afirma que a missão do antropólogo é desvendar esses significados 

estabelecendo relações, de forma a ensejar uma interpretação semiótica10 do 

objeto analisado, e que uma boa interpretação antropológica só será possível por 

                                                           
10 O nome semiótica vem da raiz grega semeion, que quer dizer signo. Semiótica, portanto, é a ciência dos 
signos, é a ciência de toda e qualquer linguagem (SANTAELLA, 1983, p.7). A semiótica é a ciência que tem por 
objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de 
constituição de todo e qualquer fenômeno de produção de significação e de sentido (SANTAELLA, 1983, p.13). 
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meio da seleção de informantes, da transcrição de textos, do levantamento de 

genealogias, do mapeamento de campos etc (GEERTZ, 1973, p.15). O autor 

ressalta que a cultura nunca é particular, ela sempre é pública, e que as teias 

propostas por Weber não têm criadores identificáveis, ou seja, os fatos 

inovadores nascem e evoluem numa reprodução espontânea e despercebida dos 

agentes culturais e na maioria das vezes só percebidos em uma análise 

extrínseca.  

Como um sistema de signos passíveis de interpretação – ressalta Geertz (1973, 

p.24) – a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente 

os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; 

ela é um contexto, algo dentro do qual eles (os símbolos) podem ser descritos de 

forma inteligível.  

As considerações de Geertz (1973) contribuíram com uma nova perspectiva, 

oposta a conceitos que atrelavam a cultura a um fenômeno natural, alinhando-a 

aos fenômenos sociais, cuja gênese, manutenção e transmissão estão a cargo 

dos atores sociais, espécie de mediadores na construção e desconstrução de 

aspectos culturais. Também consideramos o tema mediação dialógico-dialética é 

muito relevante para atingir os objetivos de nossa pesquisa, com destaque para a 

perspectiva vygotskyana sobre o tema.  

O conceito de mediação em Vygotsky apresenta aspectos importantes para o 

tema Educação Patrimonial. Na obra Pensamento e Linguagem (VYGOTSKY, 

1987) as ações humanas são apresentadas como responsáveis por efeitos que 

mudam o mundo, mudam os homens e por meio de instrumentos, signos e dos 

processos de mediação podem ser desenvolvidos os processos psicológicos 

superiores ou a cognição.  

Em Pensamento e Linguagem, Vygotsky propõe que se analise o aspecto 

intrínseco da palavra, ou seja, o seu significado, pois é no significado da palavra 

que o pensamento e a fala se unem. Instrumentos e signos social e 

historicamente construídos contribuem para a estruturação e organização do 

ambiente e do pensamento. Dessa forma, ações mediadoras promovidas pelos 

pares interferem diretamente na incorporação de uma cultura, o que também 

pode ser empregado nas ações educativas para a valorização do patrimônio 
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cultural por meio da Educação Patrimonial, instrumento importante no processo 

de reconhecimento dos cidadãos como seres sociais e históricos. 

O pensamento complexo (MORIN, 2006) se apresenta como requisito para a 

interdisciplinaridade e visa a articular os variados saberes e seus campos de 

conhecimento sem a perda de suas particularidades, como um holograma, em 

que cada parte contém a totalidade da informação do objeto representado, não só 

a parte se encontra no todo, mas o todo encontra-se igualmente na parte. 

Nossa pesquisa relaciona-se com a Educação Patrimonial a partir da perspectiva 

da compreensão dos espaços territoriais como documentos vivos, com diversas 

possibilidades de interpretação e acessíveis pelas mais diversificadas estratégias 

educacionais, pois se apresenta como uma ferramenta que tem grande 

possibilidade de uso pelos saberes mais diferenciados e diversificados, inclusive 

em sua dimensão política, partindo do princípio de que memória e esquecimento 

são produtos sociais, sobretudo em uma sociedade em que, nem sempre, a 

população se identifica, ou se vê, no conjunto do que é chamado de patrimônio 

cultural nacional (PINHEIRO, 2015, p. 23). 

Avaliamos que as ações educativas de valorização e preservação do patrimônio 

devem considerar a preservação dos bens culturais como prática social inserida 

nos contextos sociais, com as devidas ressignificações desses bens culturais e 

com o ajustamento do valor histórico dos mesmos ao seu lugar atual, em sua 

comunidade de inserção, ou seja, ao lugar social onde o bem está agora 

(BRANDÃO, 1996).  

Um trabalho nesse sentido foi desenvolvido pela pesquisadora Michele Pires 

Carvalho em 2014, que por meio de investigação junto aos professores da rede 

municipal de Vila Velha – ES, evidenciou a precária experiência de ensino-

aprendizagem integrada à Educação Patrimonial vivenciada no município:  
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Uma vez identificada a teoria de fundamentação do trabalho, foi realizado 
levantamento junto aos professores, com questionário investigativo para 
compreender as ações que configuravam as experiências dos professores 
da rede municipal de ensino no que tange à temática Educação 
Patrimonial. A aplicação do questionário no momento exploratório, 
conseguiu traduzir o diagnóstico da situação e seus resultados 
possibilitaram o planejamento e a efetivação do processo de intervenção. 
Com base na análise dos questionários, foi possível concluir que a 
metodologia da Educação Patrimonial não é vivenciada pela maioria dos 
professores da rede municipal de Vila Velha/ES e, muito menos, 
apropriada pelos alunos de forma crítica (CARVALHO, 2014). 

 
 

Essa perspectiva de Educação Patrimonial, enquanto proposta pautada no 

diálogo e na preservação dos patrimônios culturais locais, deve sempre procurar 

promover a abertura de canais de interlocução com a sociedade e com os órgãos 

públicos para que seja fortalecido o vínculo entre a comunidade e seu patrimônio 

cultural, proporcionando possível potencialização das ações educativas de 

preservação do patrimônio e integrando diversidades locais.  

Outro fator importante para o sucesso das ações educativas de preservação e 

valorização do patrimônio cultural é o estabelecimento de vínculos entre políticas 

públicas de patrimônio e as de cultura, turismo cultural, meio ambiente, educação, 

saúde (PINHEIRO, 2015, p. 25).  

A Educação Patrimonial também deve primar pela clareza quanto ao conceito de 

patrimônio cultural previsto na Constituição de 1988, especificamente no Artigo 

216: “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”. A partir disso foi incorporado o conceito de 

referência cultural e a definição dos bens que poderiam ser reconhecidos, com 

destaque para os de caráter imaterial. É importante salientar que existem 

diferenças nas qualificações ou classificações do Patrimônio Cultural (BOLLE, 

1984; FUNARI, 2006) (Quadro 1 e 2):  
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Quadro 1 – Patrimônio cultural material. 

Condição Definição 

 
Móveis 
 

Obras de arte, estátuas, 
ferramentas, documentos, 
instrumentos, utensílios; 

 
Imóveis 
 

São basicamente 
edificações com finalidades 
religiosas, comerciais, 
industriais ou de moradia. 

 

Fonte: BOLLE, 1984; FUNARI, 2006. 

 

 
Quadro 2 - Patrimônio cultural imaterial. 

 
Perspectiva Definição 

 
Perspectiva 
Cultural 
 

Ritmos, danças, cantos, contos, cultos 
religiosos, festividades, grafismos e 
técnicas produtivas tradicionais de 
uma região, com grande força do 
simbolismo e da oralidade; 

 
Perspectiva 
Humana 
 

Personalidades vivas de uma região, 
que possuem grande conhecimento 
acerca do patrimônio cultural imaterial 
da cultura popular. 

 
Perspectivas 
que se somam 
ou se 
sobrepõem 

Histórico; arquitetônico; arqueológico; 
obra de engenharia; paisagístico – 
natural, rural ou urbano; ecológico; 
museológico; intelectual; artístico; 
bibliográfico; monumento; da cultura 
indígena; da cultura negra; quilombola; 
da cultura popular; vivo; outros: militar, 
paleontológico, naval, tecnológico etc. 

 

Fonte: BOLLE, 1984; FUNARI, 2006 

 

Também buscamos tratar em nossa pesquisa, bem como em nossa proposta de 

Produto Educacional, uma perspectiva de Educação Patrimonial que promova a 

visibilidade de culturas marginalizadas ou excluídas, ampliando diálogos 

interculturais, estratégias de valorização das diversidades e o desenvolvimento de 

uma cultura de tolerância com essa mesma diversidade, objetivando a afirmação 

das diferentes maneiras de ser e estar em um mundo de lutas e contradições. 

Essa aprendizagem deve ser construída dialogicamente a partir de 

especificidades locais, como seus bens culturais, suporte vivo para a construção 
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coletiva do conhecimento que incorpora as necessidades e expectativas das 

comunidades envolvidas (PINHEIRO, 2015, p. 23).  

A constituição de patrimônios históricos e artísticos nacionais é uma prática 

característica dos Estados modernos (FONSECA, 2005, p. 21) e basicamente 

encaminhada, a partir daí, por intelectuais com especializações em áreas 

específicas do saber que consideram como patrimônio bens “móveis ou imóveis” 

que tenham valor como símbolo nacional, além dos valores culturais formulados 

pelas áreas do saber que fazem parte (arte, história, arquitetura, arqueologia, 

etnologia e antropologia). 

Os desafios na seleção de Patrimônios Culturais e artísticos nacionais perpassam 

a construção de uma representação da sociedade considerando sua pluralidade 

cultural e a promoção do sentimento comum de pertencimento, além disso, os 

patrimônios selecionados devem ser aceitos de forma consensual, o que recai 

com grande complexidade sobre os intelectuais, segundo Fonseca (2005, p. 22): 

Os intelectuais que estão direta ou indiretamente envolvidos em uma 
política de preservação nacional fazem o papel de mediadores simbólicos, 
já que atuam no sentido de fazer ver como universais, em termos 
estéticos, e nacionais, em termos políticos, valores relativos, atribuídos a 
partir de uma perspectiva e de um lugar no espaço social. E são também 
os intelectuais que, ao apontarem, no exercício de sua função crítica, o 
caráter arbitrário da representação vigente de patrimônio, atuam no 
sentido de sua transformação.   
    
 

Com base na perspectiva supracitada, o papel dos intelectuais envolvidos 

historicamente na seleção do que pode ser considerado patrimônio cultural e 

artístico nacional tem grande relevância, indicações e argumentações conceituais 

desses intelectuais podem ser usadas de duas formas: como ferramentas para 

superar conceitos que apontam esses patrimônios como universos fechados, 

como representações de uma nação una e coesa identificada a um Estado 

centralizador, e para o desenvolvimento de hábitos que reflitam sobre práticas 

sociais de construção e de objetificação de identidades coletivas, que discutam os 

interesses conflitantes dentro de um projeto nacional e busquem possibilidades de 

participação social ainda não exploradas (FONSECA, 2005, p. 29). 

Considerando as lacunas existentes na cidadania brasileira, a atuação do Estado 

tem papel decisivo nas políticas de cultura baseadas na defesa de valores que 
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garantam o exercício dos direitos culturais e na criação de condições para 

implementá-los, como defendido por Fonseca (2005, p. 47): 

(...) considerar todos cidadãos como homens de cultura, assim como 
propunha Gramsci, em condições de exercer os direitos culturais, e atuar 
no sentido de converter esse princípio – que no caso do Brasil ainda é um 
ideal – em realidade.  

 

O uso simbólico que os diferentes grupos sociais fazem de seus bens também é 

apresentado como fator decisivo à produção, conservação e destruição de seu 

patrimônio, ao longo do tempo e do espaço, a partir de noções de história e arte 

envoltas nas questões relacionadas à memória, tradição e a construção de 

identidades coletivas (FONSECA, 2005, p. 51). 

A partir disso, considerarmos este estudo como um elemento significativo para a 

reflexão sobre novas possíveis conexões de pertencimento local, exemplo 

didático para pensar acerca da nossa própria produção cultural material e 

imaterial, nossos símbolos, nossas dinâmicas sociais e seus desdobramentos 

sobre as pessoas.  

 

2.4 HISTÓRIA PRÉ-COLONIAL: O POVOAMENTO DA COSTA BRASILEIRA  

 

Nosso território está repleto de evidências arqueológicas da colonização humana 

em seu litoral e os sambaquis representam parte desse legado de grande 

diversidade cultural.  

As teorias mais tradicionais apontam a chegada dos primeiros habitantes da 

América entre 18 e 13 mil anos AP passando pelo Estreito de Bering. Essas 

pessoas teriam aproveitado a oportunidade oferecida pelas mudanças climáticas 

que resultaram no recuo da linha da costa e na exposição de amplas planícies 

litorâneas para seguir as migrações de bisãos, cavalos, mamutes ou caribus 

através da Beríngia11 (GASPAR, 2004, p. 154).  

Nessa perspectiva, quando os primeiros caçadores chegaram à grande planície 

do centro da América do Norte e prosperaram obtendo um acentuado crescimento 

demográfico, contribuíram para a extinção dos grandes animais naquela área, o 

                                                           
11 Também chamada Ponte Terrestre de Bering, grande extensão de terra firme entre o Alasca e a 

Sibéria durante as glaciações. É o atual Estreito de Bering. 



47 
 

 
 

que forçou novas migrações para o sul, chegando até a Terra do Fogo (GASPAR, 

2004, p. 155). Essa hipótese, de uma espécie de corrida migratória, conclui que 

houve um possível povoamento continental em apenas 500 anos.  

No entanto, ainda existem estudos que sugerem reflexões distintas, tais como as 

pesquisas realizadas por Dillehay (1997) no sítio de Monte Verde no Chile, que 

obteve datações de 12.800 anos AP12, o que lança questionamentos quanto a 

possíveis novas datações acerca da chegada do homem à América. 

As pesquisas de Kipnis (1998) também se mostraram questionadoras das 

referências arqueológicas tradicionais, pois apontaram que os ocupantes do Brasil 

Central eram principalmente coletores com uma indústria lítica caracterizada pela 

presença de raspadores utilizados no trabalho da madeira, contando com poucas 

pontas de projétil, o que contradiz aspectos das teorias que se referem a essas 

comunidades humanas como caçadoras da megafauna.  

Kipnis (1998) ainda apresentou Indícios interessantes quanto aos restos 

botânicos que indicam a exploração de coquinhos, guariroba, licuri, chichá 

(amendoim-de-bugre), pequi, jatobá e outros frutos do cerrado. Sua caça tinha 

predominantemente como presa animais de pequeno e médio porte (roedores, 

tatus, primatas, preguiças, lebres, antas), répteis, aves e peixes.  

Enfatizando essas novas evidências diante das abordagens clássicas da 

arqueologia pré-colonial, Gaspar (2004, p. 155) conclui citando Kipnis (1998): 

“Para o autor, não há nenhuma evidência clara de caça à megafauna e, como 

bem demonstra, trata-se de um modo de vida bem diferente daqueles dos 

caçadores de grandes animais que ocuparam a América do Norte”. 

Niéde Guidon (2004, p. 138), apoiada em novos resultados de pesquisa, 

considera que a ocupação da região do Parque Nacional da Serra da Capivara 

remonta a 100 mil anos AP, bem como outros pesquisadores citados por Gaspar 

(2004, p. 155) que reconhecem indícios de ocupação humana em períodos 

anteriores a 18 mil anos AP, o que também vai de encontro às explicações 

clássicas sobre a chegada do homem à América. 

                                                           
12 AP, antes do presente; por convenção, o presente é o ano de 1950, em referência à descoberta 
da datação por carbono 14, em 1952. 
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Gaspar (2004, p. 155) cita Paulo DeBlasis (2001) quando sugere que um 

crescente número de pesquisadores começa a aceitar a possibilidade de que o 

homem chegou à América em datas anteriores às afirmações clássicas referentes 

ao Estreito de Bering, apesar das fragilidades que essas hipóteses ainda 

carregam. Esses posicionamentos demonstram a constante revisão ao qual esses 

conceitos são submetidos e como ainda são marcados por polêmicas. 

Os sambaquis de Presidente Kennedy no estado do Espírito Santo também estão 

submetidos às polêmicas da arqueologia, como os casos supracitados, sobretudo 

em decorrência da variação do nível do mar que arrasou os registros mais antigos 

dos pescadores-coletores (GASPAR, 2004, p. 155), o que, consequentemente, 

infringe certo grau de naturalidade nas revisões teóricas desses temas. Todavia, o 

avanço tecnológico e o surgimento de novas evidências progridem com o passar 

do tempo e podem trazer novos olhares aos estudos já consagrados na área.   

Atualmente estudos arqueológicos apontam datações de 7 mil anos AP como o 

momento em que o litoral começava a ser ocupado intensamente por pescadores-

coletores, mas existem outros dados que ainda precisam de melhor averiguação e 

que apontam ocupações litorâneas entre 10 e 9 mil anos (KLÖKLER, 2001), o que 

nos remete a um dos possíveis ajustes que futuramente podem ser feitos quanto 

às conclusões sobre esse tema.  

Lund foi o responsável pelos primeiros estudos arqueológicos realizados no Brasil 

em 1843. Na ocasião, em Lagoa Santa, estado de Minas Gerais, encontrou 

ossadas humanas misturadas com as de animais. Também foi responsável por 

registros sobre instrumentos de pedra polida e por afirmar que os sambaquis 

eram obra dos primeiros habitantes litorâneos (PROUS, 2006, p. 8). 

Ao final do século XIX foram realizadas as primeiras escavações nos sambaquis 

de Santa Catarina e do Amapá por Von den Steinen e Emílio Goeld, 

respectivamente. Buscavam identificar o “patamar evolutivo” dos nativos 

brasileiros em relação a uma escala europeia. Nessa época, pesquisadores 

consideravam os nativos brasileiros muito primitivos, ao ponto de atribuírem as 

cerâmicas Marajoara a povos como fenícios ou gregos, pois supunham que 

seriam esses objetos inviáveis para as técnicas das comunidades que aqui viviam 

(PROUS, 2006, p. 8).  
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Ainda no século XIX, Kröne, estudando os sambaquis do litoral de São Paulo, 

correlacionava de forma pioneira as variações culturais às mudanças ambientais, 

como as alterações do nível do mar (PROUS, 2006, p. 8), tema que se tornou 

recorrente nesses estudos, haja vista a relevância do paleoambiente sobre as 

coletividades humanas sambaquieiras. 

Lamego, em 1946, na obra “O Homem e a Restinga”, já apontava relações entre a 

complexa intencionalidade da construção dos sambaquis, a procura por regiões 

lagunares por parte dessas populações costeiras e a presença dessas estruturas 

na divisa entre os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro: 

Parece-nos fora de dúvida que, de acordo com testemunhos geológicos 
baseados na origem das restingas, o "homem dos sambaquis" viveu nessa 
região quando a foz do Itabapoana duas léguas mais recuada, abria-se 
numa enseada vindo até a grande zona de pântanos denominados lagoa 
Feia13. Com a sua riqueza faunística êste seio de mar certamente atrairia o 
rude habitante do litoral, guloso de moluscos. Daí os sambaquis de 
"Concheiras" no Espirito Santo e os da margem direita, atualmente a 
dezenas de quilômetros do mar (LAMEGO, 1946, p. 126). 
  

 

A versatilidade dos pescadores-coletores litorâneos foi gradualmente constatada 

no decorrer de pesquisas nos sambaquis que trouxeram à luz um pouco da 

complexa engenhosidade compartilhada por essas comunidades sambaquieiras, 

como afirma Prous na citação que apresentamos a seguir (2006, p. 24): 

 
Com ossos de peixe recortados faziam-se as pontas usadas como farpas e 
anzóis. Ossos de mamíferos marinhos eram transformados em recipientes, 
ou usados como tábuas, aproveitadas como material de construção em 
alguns sepultamentos mais sofisticados. Algumas conchas tinham a borda 
serrilhada por lascamento e eram usadas como facas ou serras. Não se 
fabricava cerâmica, mas os sambaquianos do litoral catarinense cavavam 
pequenas fossas nas acumulações de concha, que revestiam de argila para 
torná-las impermeáveis. Dessa forma, podiam usá-las como recipientes 
para receber líquidos e até ferver a água, jogando nela pedras quentes. 
 

 

As populações Tupi, agricultores e ceramistas que tinham a mandioca como base 

de sua subsistência, teriam sucedido os sambaquieiros na ocupação litorânea em 

um processo de expansão territorial deflagrado por esses povos, cerca de 2 mil 

anos AP (GASPAR, 2004, p. 157).  

                                                           
13 Vasta área de tremedais (terrenos alagadiços). 



50 
 

 
 

Os locais ocupados pelos tupis são frequentemente identificados por suas 

cerâmicas, bem características, com pinturas policrômicas, em vermelho e/ou 

preto em base branca. Os vasilhames eram decorados com grande esmero 

estético, tais como: finos desenhos geométricos, decorações plásticas feitas antes 

que a argila secasse ou ainda com impressões de dedos, unhas ou estiletes 

(GASPAR, 2004, p. 157). 

A própria palavra sambaqui é de etimologia Tupi, proveniente dos termos Tamba, 

que significa conchas e Ki, que significa amontoado. Esse é um exemplo da 

capacidade de observação e síntese dos falantes da língua Tupi (GASPAR, 2009, 

p. 41), que nos deixaram o legado do termo que direciona nossa pesquisa, pois 

não temos acesso à maneira ao qual os originais pescadores-coletores utilizavam 

para designar sua construção litorânea mais marcante.  

  

2.5 OS SAMBAQUIS COMO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO  

 

Freire (1987) discutiu o processo de codificação-descodificação-problematização 

como estratégia para superação de injustiças sociais, frequentemente atreladas 

às injustiças cognitivas. Considerando os sambaquis como evidência cultural de 

comunidades tradicionais pré-coloniais e o total descaso recorrente com a 

herança de matrizes culturais socialmente distantes das referências hegemônicas 

e politicamente dominadas, sugerimos, por intermédio desta pesquisa, uma 

revisão acerca dos valores sociais em relação a esses sítios.  

O termo sambaqui deve ser utilizado para caracterizar sítios arqueológicos 

localizados frequentemente às margens de volumosos corpos d’água, tais como 

grandes rios, lagunas e manguezais, constituindo-se plataformas secas que se 

destacavam em meio a uma paisagem, sendo estas mesmas, cultura material 

(GASPAR, 2000). 

Atualmente, o museu do Sambaqui da Beirada em Saquarema, no estado do Rio 

de Janeiro, representa a primeira exposição arqueológica ao ar livre no Brasil. Em 

boas condições de visitação, ele foi registrado em 1995 e abriga três esqueletos, 

além de conchas, lâminas de machado, cascas de ostras e restos de cozinha, 

cercados e expostos ao público (Figura 8): 
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Figura 8 – Sambaqui de Saquarema 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Disponível em: http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/museu-do-sambaqui-da-
beirada#prettyPhoto – Saquarema, RJ. Acesso em: 02 set. 2017. 

 

Os sambaquis, como apontam os referenciais estudados, em sua maioria, tiveram 

longo período de atividade, com a maioria funcionando ininterruptamente por 

centenas de anos. Alguns, entretanto, tiveram atividade durante mais de mil anos 

(GASPAR, 2000, p. 45). Ao longo de séculos, os depósitos faunísticos e os rituais 

fúnebres, característicos dos sambaquis, bem como suas fogueiras ritualísticas, 

resultaram no incremento desse legado arqueológico, que, em alguns casos, 

chegaram a atingir grandes proporções (KLÖKLER, 2001). Esses sítios 

arqueológicos configuram-se como construções dessas culturas, constituídas em 

sua maioria por pescadores e coletores que iniciaram a instalação e ocupação do 

litoral brasileiro por volta de 6.500 anos AP.  

Os sambaquis são basicamente formados por restos faunísticos, formando 

construções elevadas em forma arredondada e em algumas regiões do Brasil 

chegam a ter mais de 30m de altura, como é o caso de alguns sambaquis em 

Santa Catarina, como o apresentado na figura 9 abaixo. Trata-se de sítios 

arqueológicos de complexa estrutura, formados por contínuas deposições de 

conchas e material faunístico como restos de peixes, moluscos, aves e 

mamíferos, o que remete os estudiosos da área a discutir acerca da possível 

diversidade de atividades sociais em torno dos sambaquis.  
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Figura 9 – Parque Arqueológico do Sambaqui Sul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:< http://omaiorsambaquidomundo.blogspot.com.br/2011/06/>.Acesso em 15  jul. 
2017. 
 

 

Estudos dos padrões de ocupação, territorialidade, demografia e organização 

social dos sambaquieiros apontam a hipótese de que essas comunidades 

costeiras partilhavam o território e configuravam um amplo sistema regional 

(DEBLASIS, 2007, p.33), afirmação baseada na ideia de que desenvolveram uma 

espécie de articulação comunal em torno de estratégias e ideologias amplamente 

compartilhadas incluindo construções públicas e/ou atividades cerimoniais 

(DEBLASIS, 2007, p.33). Isso contrasta com antigas afirmações acerca dos 

sambaquis apenas como simples produto de bandos de coletores de moluscos 

com grande mobilidade social. “Construídos tanto em planícies quanto em 

encostas, diretamente na areia ou sobre o embasamento rochoso” (LIMA, 2000, 

p. 272), são catalogados com significativa incidência do Rio Grande do Sul até a 

Baía de Todos os Santos, sobretudo em lagunas do respectivo trecho costeiro.  

Lima (2000, p.272) afirma que, na retilínea costa do Nordeste, áreas em que as 

formações lagunares desaparecem, os sambaquis também não são encontrados, 

voltando a ocorrer apenas no litoral do Maranhão e do Pará, áreas igualmente 

reentrantes e com numerosas baías. 

http://omaiorsambaquidomundo.blogspot.com.br/2011/06/
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Klokler (2015) registrou importantes dados provenientes de estudos centrados no 

sítio Jabuticabeira II, no litoral sul do estado de Santa Catarina. Essa pesquisa de 

caráter multidisciplinar coordenada por Paulo DeBlasis e Paulo Gianinni aborda 

os rituais funerários nos sambaquis e os hábitos alimentares que podem ser 

apontados a partir de evidências deixadas nas diversas camadas dos concheiros, 

aspectos importantes para estudos que pretendem compreender a complexidade 

social envolta na construção de um sambaqui. 

As pesquisas supracitadas forneceram dados relevantes a respeito do 

comportamento dessas unidades sociais sambaquieiras e a associação entre 

seus membros, como descreve Klokler (2015, p. 113): 

Peixes são os animais mais utilizados para os banquetes funerários, sendo 
que bagres e corvinas destacam-se (...). Os dados sugerem o 
compartilhamento e a continuidade no uso de locais de captura e técnicas 
de pesca. O pequeno porte dos espécimes recuperados sugerem a 
utilização de redes nas atividade de pesca. As espécies são em geral as 
mesmas e com proporções similares em todas as áreas funerárias 
analisadas (...), mamíferos e aves também são parte do ritual e encontram-
se especialmente associados a sepultamentos.  

 
 

A ausência de tecnologias de armazenamento de alimentos e de sua circulação 

obrigou os sambaquieiros, para garantir os provimentos para o grupo, a 

estabelecerem-se em locais onde pudessem coletar alimentos o ano todo, quais 

sejam, próximos de enseada, canal, rio, laguna, manguezal e planícies de 

inundação (GASPAR, 2000, p. 42).   

Durante os estudos de campo de nossa pesquisa tivemos a oportunidade de 

constatar a presença de incontáveis vestígios de sambaquis em Presidente 

Kennedy, a maioria não catalogados e intensamente depredados. A figura 10 a 

seguir apresenta um desses episódios. O local foi uma área de extração de terra 

e, ao que parece nele existiu um sambaqui de proporções grandiosas, pois 

encontramos restos faunísticos (Figura 11) característicos de sambaquis em toda 

a área compreendida entre mim, que estou mais próximo da câmera e o professor 

Carlos Roberto Pires Campos, que se encontra na elevação ao fundo.   
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Figura 10 – Área remanescente de um grande sambaqui – Sambaqui do Limão - ES 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 11- Prospecção no Sambaqui Campo do Limão – análise de material malacológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Gaspar (2000, p. 48) também registra a presença de peixes grandes entre os 

restos faunísticos dos sambaquieiros, o que pode ser interpretado como mais 

uma evidência da ocupação de ilhas por esses povos, algumas até distantes da 
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costa, o que indica o uso de algum tipo de embarcação, que também devia ser 

usada para deslocamentos em pontos diferentes da costa ou em rios, além de 

outros vestígios encontrados nas próprias ilhas. 

A Paleolaguna do Itabapoana apresenta significativos indícios da presença de 

pescadores-coletores pré-históricos, o que seria justificável devido a abundância 

local de recursos. Esses povos pré-históricos precisavam encontrar áreas que 

lhes fornecessem significativas quantidades de alimentos por todo ano, o que se 

apresentava como uma tarefa estratégica para seu sucesso.  

Atualmente os estudos arqueológicos apontam a existência de sambaquis que 

ficaram ativos por décadas, séculos e até mesmo milênios (GASPAR, 2000), o 

que comprova o êxito dos pescadores-coletores em sua empreitada pela 

sobrevivência nas zonas litorâneas. A proximidade de água acaba destacando-se 

como quesito relevante nos estudos arqueológicos sobre os sambaquieiros, como 

apontam estudos da década de 1950 relatados por Ab'Sáber (1953, p. 215):  

Um pequeno sambaquí próximo de Cananéia - situado perto do local 
denominado "Brucuânia", a uma distância de mais ou menos 2 km em 
linha reta da lagoa aberta (Mar de Cananéia), a cavaleiro de pequeno 
promontório, nos serviu de base para uma série de constatações 
importantes. Uma parte do edifício repousa diretamente sobre areia pura 
de praia. Em frente ao baixo promontório arenoso e englobando ao N e ao 
S encontra-se uma vasta zona de manguezais muito recentes, 
atravessados pelo "marigot14" Maria Rodrigues. 
 
 

Apesar dos inúmeros registros atuais de sambaquis em zonas lagunares é 

possível que muitos tenham desaparecido, desde o período colonial, devido a sua 

utilização para a fabricação de cal, ou ainda tenham sido soterrados nos areais 

(LAMEGO, 1946, p. 124). 

Sobre as interpretações dos sambaquis advindas das pesquisas arqueológicas, 

no decorrer da história, encontramos duas correntes com posicionamentos 

diferentes: naturalistas e artificialistas. Segundo nos aponta Gaspar (GASPAR, 

2000, p. 12), a tendência naturalista considerava os sambaquis decorrentes de 

fenômenos naturais, como recuo do mar e ação dos ventos sobre as conchas 

lançadas à praia. Os defensores da tendência artificialista, por sua vez, julgavam 

                                                           
14 Rio de água salgada 



56 
 

 
 

os sambaquis resultantes da ação humana. Nesse caso, as explicações para os 

restos faunísticos encontrados nos sítios eram as mais diversas15.  

Além desses restos faunísticos que compunham os sambaquis, como já exposto, 

também existem muitos registros arqueológicos e debates sobre os 

sepultamentos humanos, o que divide em duas visões a tendência artificialista: 

aqueles que interpretam os restos faunísticos como resultado da acumulação de 

restos de comida e, portanto, com o sambaqui se configurando em moradia. E a 

vertente que, ao considerar os sambaquis como monumentos funerários, devido à 

presença de sepultamentos, os compreende como cemitério (GASPAR, 2000, p. 

14). 

Dessas duas tendências de interpretação dos sambaquis, a naturalista e 

artificialista, surge uma tendência interpretativa denominada de “mista”, pois 

enxerga tanto elementos naturais quanto humanos na formação dos sambaquis. 

Embora, segundo Gaspar (2000, p. 13), “não tenham sido feitas reflexões sobre 

os processos naturais que auxiliaram a formação dos sítios”, posteriormente as 

investigações dessa corrente apontam que após o sambaqui ser abandonado 

pelo grupo construtor, o local pode ter sofrido intervenções de processos naturais 

que levaram ao formato atual. Eventos como processos eólicos, chuvas intensas, 

mudanças abruptas do clima poderiam ter interferido na configuração morfológica 

dos sambaquis nos últimos cinco mil anos, o que também sempre deve ser 

considerado nas respectivas análises arqueológicas. 

Sobre as características físicas dos sambaquieiros, Prous (PROUS, 2006) afirma 

que havia destacada diferença entre homens e mulheres, ou seja, dimorfismo 

sexual, sendo os homens, naturalmente, mais robustos. As análises dos restos 

mortais identificam também que as atividades realizadas por essa população 

deixaram marcas em seus corpos, sobretudo nas articulações dos ombros e 

joelhos, advindas de atividades como remadas e agachamentos.  

                                                           
15 Uma interpretação bastante carregada de preconceito via os sambaquis como “a lata de lixo da história”, 
por ver aquele local simplesmente como local de descarte de restos alimentares. Em parte, podemos 
atribuir o fôlego dessa visão negativa como resultado das ideologias nacionalistas e românticas em voga no 
século XIX (LANGER, 2001). 
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A literatura consultada apresenta casos de fratura, em decorrência das intensas 

atividades físicas, como remar, pescar, arremessar e grande desgaste nos 

dentes, devido ao consumo de sementes, frutos com casca dura, como 

coquinhos, butiás, ou utilização dos dentes como terceira mão16 e a presença de 

areia misturada com a alimentação.  

Análises de coprólitos locallizaram a presença de helmintos, nematelmintos e 

outros microorganismos apontaram paleopatologias. “Uma frequente patologia 

dos ossos da testa sugere carência de ferro, talvez decorrente de parasitas 

intestinais” (PROUS, 2006, p. 30). 

À parte as tendências arqueológicas interpretativas dos sambaquis, algumas 

vezes divergentes, baseando-se nos apontamentos de Gaspar (GASPAR, 2000, 

p. 33), conseguimos atribuir aos sambaquis, quando no mesmo espaço, a 

associação com outros espaços da vida cotidiana, tais como o local da moradia e 

o local de compartilhamento da vida social. É possível, a partir da perspectiva 

interpretativa, associar os sambaquis, ainda, a um espaço funerário, um local de 

culto, local de construção de grandes fogueiras para culto aos mortos, aos 

deuses, ao universo (Figura 12). 

Os estudos acerca da complexidade engendrada pelas comunidades litorâneas 

pré-coloniais na construção dos sambaquis é um fato curioso e pode contribuir 

para o refinamento sobre nossa compreensão dessas sociedades ancestrais, 

além de considerarmos esse estudo como um elemento significativo para a 

reflexão sobre novas possíveis conexões de pertencimento local, exemplo 

didático para pensar acerca da nossa própria produção cultural material e 

imaterial, nossos símbolos, nossas dinâmicas sociais e seus desdobramentos 

sobre as pessoas.  

 

 

 

 

                                                           
16 Na pesca com tarrafas, atualmente, é comum que os dentes ajudem a segurar a rede de pesca no 
memento da preparação do arremesso, o que possivelmente também ocorria em culturas pré-coloniais. 
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Figura 12 – Evidências faunísticas características de um sambaqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do autor,2017. 

 

2.6 A ARQUEOLOGIA PÓS-PROCESSUAL  

O local que estudamos no interior do município de Presidente Kennedy, às 

margens da paleolaguna do Itabapoana, em sua banda sul, no estado do Espírito 

Santo, conta com vários sambaquis nas proximidades de áreas alagáveis, além 

de também ser frequentemente encontrados cercados por vegetação de restinga 

e Mata Atlântica. 

Os Sambaquis estudados em Presidente Kennedy foram batizados de Sambaqui 

Campinas 1 e Sambaqui Campo do Limão e, provavelmente, construídos 

provavelmente por volta de 3000 AP. Esses sambaquis estão localizados na 

região rural do município de Presidente Kennedy, distrito de Santo Eduardo, 

localidade de Campinas, situando-se a sudeste da sede do município, nas 

coordenadas UTM 24k 286.383 E/ 7.653.079N, a 23 km da sede, nos arredores 

da Paleolaguna do Rio Itabapoana. A figura 11 apresenta a disposição com a qual 

geralmente encontramos os vestígios de sambaquis durante a pesquisa em 

Presidente Kennedy. 
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A margem capixaba da foz do Rio Itabapoana é contemplada por uma planície de 

restingas que percorre cerca de cinco quilômetros do litoral para o interior, o que 

permite refletir sobre a probabilidade dos sambaquis da região ser anteriores às 

tais restingas (LAMEGO, 1946, p. 127), ou seja, foram então construídos em 

circunstâncias geográficas diferentes da atual, o que nos remete à constante 

tentativa de reconstituir o paleoambiente dos sambaquieiros para compreendê-

los. 

Esse exercício de reconstrução paleoambiental e das culturas que nele se 

movimentavam é a base do trabalho da Arqueologia Pós-Processual, pois 

enquanto corrente fundada na perspectiva arqueológica de estudo das culturas a 

partir de seu aspecto material (GASPAR, 2000, p. 7), busca, por meio da 

subjetividade, do viés interpretativo e da interdisciplinaridade, novas estratégias 

para compreender seu objeto e afirmar sua relevância na luta dos povos pelo seu 

passado e por seus direitos (FUNARI, 2010, p. 2). 

Gaspar (2000, p. 26) relata que a partir da década de 1990 a arqueologia 

brasileira começou a abandonar o excessivo empirismo que sempre a 

caracterizou e passou a integrar ao cenário científico temas como a domesticação 

de vegetais, o sedentarismo, a identidade social, a territorialidade e a organização 

social, o que resgatou a atenção dos arqueólogos aos sambaquis e às discussões 

acerca da complexidade social, da presença de chefes, dos complexos rituais 

funerários, da possível presença de escultores e dos sítios como fruto de um 

orquestrado trabalho social. 

É claro que os sítios não guardam indícios de todos os aspectos da vida social e, 

portanto, apenas vestígios preservados são usados como referências. No entanto 

especulações quanto ao uso de plumas pelos sambaquieiros podem ter 

relevância, pois sabemos da valorização dos índios brasileiros a esses materiais 

(GASPAR, 2000, p. 29), logo essa seria uma suposição característica de uma 

arqueologia pós-processual, estratégia que vem promovendo reflexos nas 

maneiras de perceber e abordar os sambaquis, como afirma Gaspar (2000, p. 30): 
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A renovação por que passa a arqueologia brasileira tem sérios reflexos na 
maneira de perceber e abordar os sambaquis. O enfoque atual lança nova 
luz sobre a ocupação pré-histórica do litoral e permite traçar o modo de 
vida da sociedade sambaquieira.  

 
Além de sítios arqueológicos, os sambaquis podem ser considerados espaços 

educativos, bem como podem ser compreendidos como forma de representação social, 

como materialização do conhecimento criado pelo homem pré-colonial, como local em 

que se apresenta a cultura e a riqueza de uma determinada época, a memória de um 

povo, como espaço de encontro de cultura e de seus variados agentes culturais 

(CAMPOS, 2015, p. 275). 

Compreendendo a oportunidade de lançar novas reflexões sobre a ancestralidade 

kennediense e tornar os sambaquis um novo possível patrimônio local, nos 

debruçamos aqui na conceituação do tema, na busca de apresentar uma 

evidência cultural de comunidades tradicionais pré-coloniais com grandes 

potenciais educacionais e reflexivos, além de representar uma relevante ação no 

sentido da popularização da ciência. 

Por meio de uma formação continuada para professores, intencionamos mediar 

uma estratégia de construção de possíveis novos caminhos de ressignificação 

dos sambaquis locais, em um espaço expandido de aprendizagem, para além da 

sala de aula, pautado na construção coletiva do conhecimento. 
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 3 PROBLEMA DA PESQUISA 

Partindo da perspectiva dos moradores locais e suas relações com o ambiente 

que foi compartilhado por pescadores-coletores pré-coloniais, desenvolvemos o 

seguinte problema de pesquisa: o atual lugar ocupado pelos sambaquis no acervo 

do Patrimônio Cultural kennediense pode ser alterado a partir de novos 

conhecimentos e reflexões provenientes de uma formação pedagógica mediada?  

O ineditismo desta pesquisa reside na oportunidade de dar voz aos kennedienses 

para se posicionaram quanto ao que sentem ou sabem sobre o abundante 

patrimônio arqueológico com o qual sempre conviveram, mas não preservaram. 

Traçamos a hipótese de que os kennedienses não têm o sambaqui como 

patrimônio arqueológico, ou de qualquer outro tipo, basicamente, pelo 

desconhecimento acerca de sua representatividade social pré-colonial, sua 

apresentação como cultura e riqueza de uma determinada época, como memória 

de um povo, como espaço de encontro de culturas e de seus variados agentes 

culturais, e que a decodificação dos sambaquis pode alterar essa perspectiva.  

 

3.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

3.1.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a perspectiva dos professores de Presidente Kennedy quanto a 

possível classificação dos sambaquis locais como parte do acervo do Patrimônio 

Cultural local a partir de mediação dialógico-dialética em formação continuada 

proveniente de projeto de extensão.  

  

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

Promover estratégias de Divulgação Científica por meio da oferta de uma 

formação continuada aos professores da EMEIEF – Escola Municipal de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental de Jaqueira Bery Barreto de Araújo  
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Investigar a incidência dos sambaquis em Presidente Kennedy buscando um 

esforço interpretativo para compreender alguns momentos das relações sociais 

pretéritas; 

Planejar e executar a sistematização processual de uma Sequência Didática com 

participação dos professores da EMEIEF – Escola de Jaqueira Bery Barreto de 

Araújo, apropriada às reflexões acerca dos sambaquis como possível patrimônio 

cultural local, bem como fornecedora de novas reflexões que possam contribuir 

para as decisões locais sobre essa qualificação.  

Considerando essa delimitação, buscou-se um diálogo com as pesquisas na área, 

o que resultou em um levantamento de teses de Doutorado e dissertações de 

Mestrado em instituições de ensino como a Universidade de São Paulo (USP), a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), a Universidade de Campinas (UNICAMP), a 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), a Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR), a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Universidade 

Federal de Brasília (UNB), entre outras. 
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4 DIÁLOGO COM AS PESQUISAS NA ÁREA 

 

4.1 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

O objeto de estudos dessa pesquisa foi construído a partir da constatação da 

presença de sambaquis em Presidente Kennedy que eram desconhecidos pela 

comunidade local e foram paulatinamente destruídos ou depredados pela 

ausência de interesse e/ou projetos das populações e autoridades locais para sua 

preservação.  

Com base nesse contexto desenvolvemos nossa pesquisa para buscar uma 

alternativa que contribua para a ressignificação dos sambaquis nas comunidades 

de Presidente Kennedy a partir de uma parceria com os educadores da EMEIEF - 

Escola de Jaqueira Bery Barreto de Araújo (Figura 13 e 14). 

 
Figura 13 - Distrito de Jaqueira.  

 

 
 

Fonte Google Earth. 
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Figura 14 - Distrito de Jaqueira.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 
Desenvolvemos a hipótese de que os kennedienses não têm o sambaqui como 

patrimônio arqueológico, ou de qualquer outro tipo, basicamente pelo 

desconhecimento acerca de sua representatividade, o que nos motiva a acreditar 

em um significativo potencial para formações continuadas que tratem do tema, 

como estratégia para descodificar os sambaquis e potencializar o Patrimônio 

Cultural local. 

As pesquisas em arqueologia são vastas, mas os trabalhos sobre sambaquis não 

ocupam a preferência na arqueologia pré-colonial, apesar de sua relevância para 

compreender diversos aspectos de comunidades ancestrais. Em pesquisa na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a partir dos descritores: 

“Educação Científica”, encontramos um número de registros muito expressivo, 

com 275 na USP, 384 na UFSC, 114 na UFRGS, 257 na UNICAMP, 112 na 

UNESP, 103 na UFSCAR, chegando ao total de apontamentos feito pela 

plataforma em 1573 dissertações e 678 teses; com o descritor “Educação 

Patrimonial” os números foram reduzidos e chegaram a 28 registros na USP, 24 

registros na UNICAMP, 18 registros na UFSM, 13 registros na UNB, 11 registros 

na UNESP, 10 registros na UFOP, totalizando 158 dissertações e 49 teses; com o 

descritor “sambaqui”, encontramos 37 registros na USP, 26 registros na UFSC, 6 

registros na UFRGS, 5 registros na FIOCRUZ, 4 registros na UFPE, 3 registros na 
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PUC-RS, chegando em um total apontado pela plataforma de 67 dissertações e 

24 teses. Esse procedimento foi realizado em 20-06-2016. Finalizamos com o 

descritor “arqueologia na história pré-colonial” em 09-08-2016 e encontramos 14 

registros na USP, 10 na UFPE, 3 na UFS, 2 na UFPB, 2 na UNESP e 1 na CDTN, 

1 na FGV, 1 na PUC-RS, 1 na UFRN e 1 na UNICAMP. 

Como o volume de pesquisas encontradas superou nossas expectativas, optamos 

por uma inicial seleção de títulos que pudessem aproximar relações com nossa 

pesquisa. Cada descritor ficou inicialmente com cerca de 20 a 100 títulos que 

então foram analisados em seus Resumos e Sumários. A partir disso 

selecionamos entre 10 e 15 dissertações e teses para cada descritor e nos 

debruçamos em uma leitura mais minuciosa. Finalmente chegamos à seleção 

final das pesquisas que preenchiam os parâmetros que desenvolveremos a 

seguir. 

 

4.2 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O trabalho de Chernicharo (2010) apresentado ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, abordou a 

ciência como uma cultura e a educação científica como um processo de 

aproximação dos estudantes às práticas características da cultura científica.  

O trabalho teve como objetivo contribuir para construção do conhecimento acerca 

de práticas docentes que visem a aproximar os alunos da cultura cientifica, com 

ênfase no ensino da disciplina de biologia.  

Os autores analisaram uma sequência didática de experimentação aberta em 

aulas de biologia para alunos do primeiro ano do ensino médio, os quais 

procederam um experimento para responder a determinada questão relacionada 

à disciplina. Em seguida, os argumentos utilizados pelos alunos foram analisados, 

bem como a interação professor-aluno, buscando-se compreender as habilidades 

dos professores que poderiam contribuir para produção de argumentos 

complexos e coerentes. Para tanto, os autores se basearam no padrão de 

discurso IRF apresentado por Mortier (2007, apud Chernicharo, 2010).  
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Como resultado, o trabalho sugere que algumas habilidades podem ser utilizadas 

em sala de aula para promover a enculturação científica, tais como a “utilização 

de linguagem pictórica e a utilização de material biológico em sala de aula”.  

Por meio da educação científica também pretendemos construir com educadores 

de Presidente Kennedy uma estratégia para revisar conceitos prévios sobre a 

localidade em questão, assim como contribuir com estratégias para a reflexão 

contínua sobre as mudanças sociais, não nos limitando, como na dissertação em 

questão, a aspectos da disciplina de biologia, mas objetivando elementos da 

formação humana em geral. 

A cultura científica pode ampliar a prática reflexiva e tornar mais frequente os 

questionamentos, assim como a formulação de hipóteses. Justamente o que 

precisamos para reavaliar os elementos da história pré-colonial de formação 

cultural mais difundidos e, não raro, marcados por traços de preconceito, de 

exclusão e de desconhecimento. 

A dissertação de Leodoro (2001) apresentada à Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo aborda os objetos industrializados como instrumentos 

pedagógicos da educação científica, evidenciando a inventividade, o 

conhecimento, as concepções estéticas e suas relações com o imaginário 

científico e tecnológico da sociedade contemporânea.  

Essa dissertação trabalha em uma linha que dialoga com nossa pesquisa, pois 

busca relações entre a inventividade contemporânea e nossos processos 

produtivos, relacionando o homem com o seu tempo histórico. Nossa linha de 

pesquisa também busca apresentar essas relações, mas como pano de fundo 

para confeccionar uma sequência didática. 

Essa dissertação nos leva a refletir acerca da dialética materialista marxista e 

suas dinâmicas relacionadas aos contextos, às necessidades circunstanciais de 

cada momento. Portanto, entendemos o homem como fruto de seu tempo, 

geralmente, e, dessa forma, cada indivíduo como alguém que constitui e é 

constituído por uma historicidade. 

A dissertação de Júlio (2009) apresentada à Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas, teve o propósito de balizar a implementação 
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da educação científica nas séries iniciais, assim como averiguar as 

consequências desse tipo de estratégia educacional sobre os educandos da 

EMEF Elvira Muraro em Campinas, São Paulo.  A partir de uma pesquisa-ação 

que consistiu na implantação de um projeto educacional, o autor demostra que 

esta prática pedagógica contribui para uma aprendizagem significativa e 

autônoma para os alunos. Essa pesquisa também teve como proposta a 

aproximação entre os alunos da escola pública e a universidade, a fim de 

fortalecer as discussões sobre ensino, aprendizagem e pesquisa na escola 

pública. 

Este trabalho apresenta resultados que podem contribuir para com nossa 

pesquisa, pois desenvolve uma experiência de educação científica e conclui que 

há significativa eficiência na utilização dessa estratégia no desenvolvimento de 

novos saberes, com destaque para a autonomia que passou a marcar a rotina de 

estudos dos sujeitos da pesquisa. No entanto, nosso projeto busca atuar junto aos 

professores da Educação Básica, especificamente no campo de práticas de 

ensino, o que requisitará outros elementos no modelo metodológico. 

Experiências de aplicação e desenvolvimento da educação científica auxiliam no 

pensar para uma proposta em Presidente Kennedy, mas não podem ser 

simplesmente copiadas e postas em prática, pois existem muitos elementos 

peculiares em cada comunidade, os quais devem ser ponderados 

conscientemente.  

 

4.3 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

A dissertação de Panachuk (2011) apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Arqueologia no Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade de São 

Paulo é voltada para o debate acerca da multiplicidade de coletivos que se 

confrontam no campo do licenciamento ambiental. Esse embate favorece a 

fricção entre os coletivos, que se atualizam e transmudam proporcionando a 

explicitação dos embates políticos, econômicos e culturais.  
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Essa dissertação busca informações nos sítios arqueológicos Terra Preta 1 e 2 

situados no município de Juriti no Pará e questiona se naquela localidade viveram 

povoados subsequentes ou se um grupo foi anulado pelo outro. 

Dessa forma, a pesquisa contribui para com nossa investigação a partir das 

discussões da rivalidade das comunidades pretéritas e seus legados, bem como a 

apresentação de alguns desafios arqueológicos para a elaboração de 

conhecimentos nessa área. Outra contribuição relevante para nosso projeto de 

pesquisa é a discussão acerca dos múltiplos interesses envolvidos em questões 

econômicas de cunho ambiental, o que pode contribuir com os embasamentos 

necessários para nossa argumentação sobre a ressignificação das relações entre 

as comunidades de Presidente Kennedy e os sambaquis locais, bem como os 

conceitos que têm sobre a história local.    

A explicitação dos interesses antagônicos que envolvem uma sociedade contribui 

com entendimentos menos ingênuos das relações humanas e podem corroborar 

com o aprimoramento das relações sociais a partir de conceitos de convívios mais 

humanizados, tanto com as demais pessoas quanto com a natureza.  

A dissertação de Fernandes (2008) apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 

Paulo, consiste em uma pesquisa de campo realizada no sitio Arqueológico Topo 

do Guararema em Cachoeira Paulista, São Paulo. Em estreito diálogo com a 

literatura da área, o trabalho busca compreender o conceito de arqueologia 

pública, bem como suas questões e como elas perpassam o contexto da 

arqueologia no Brasil. Visa a desenvolver uma perspectiva de arqueologia pública 

aplicada a projetos de educação não-formal. Está, dessa forma, voltada para o 

debate das temáticas públicas de interesses da arqueologia: legislação, gestão, 

ética e educação.  

Essa dissertação busca, ainda, resgatar informações acerca das comunidades 

primitivas referentes ao Sítio Arqueológico Topo do Guararema em Cachoeira 

Paulista, São Paulo, antes que novas obras de infraestrutura destruam os 

vestígios humanos locais.   
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Assim sendo, essa dissertação se aproxima de nossa pesquisa quanto ao 

interesse em dialogar com a sociedade a partir de uma perspectiva arqueológica 

e de suas possíveis contribuições quanto à preservação do patrimônio público. 

Por outro lado, essa dissertação envereda por discussões muito específicas 

quanto aos interesses da arqueologia, o que não corresponde ao fim de nosso 

projeto de pesquisa. 

Essa dissertação nos faz pensar acerca da relevância da abordagem 

arqueológica nos processos de desenvolvimento de uma educação patrimonial, o 

que pode auxiliar na ampliação de garantias científico-metodológicas consistentes 

a respeito da história, restringindo amadorismos. 

A tese de Lopes (2007) apresentada à Faculdade de Educação da Universidade 

de Campinas investiga a temática da cidade na relação com o processo de 

expansão da modernidade capitalista, assim como os conceitos de história, 

memória e educação. A tese ainda investiga as potencialidades histórico-

educacionais contidas no espaço urbano enfocado como patrimônio cultural.  

A estratégia metodológica utilizada baseia-se na análise da inserção social de 

José de Castro Mendes no universo campineiro bem como das visões da cidade 

de Campinas, S.P., por ele elaboradas e divulgadas na imprensa local, tendo 

como referência a série “Campinas de Ontem e de Hoje: visão em dois tempos”, 

período: 1960-1965, divulgada pelo jornal Correio Popular. A partir da análise 

dessas fontes literárias, o autor discute as transformações no cenário urbano 

campineiro decorrentes da expansão do ideário da modernidade capitalista.  

Essa pesquisa investiga as relações do capitalismo cotidiano e sua significância 

dentro dos processos histórico-educacionais, o que também pretendemos abordar 

em nossa pesquisa. No entanto, destacaremos padrões vinculados à história pré-

colonial, o que gera algumas alterações em estratégias metodológicas, pois não 

dispomos de elementos provenientes da escrita para a construção das 

argumentações. 

O trabalho supracitado nos faz refletir acerca do potencial educacional contido no 

espaço urbano que, enquanto patrimônio cultural, pode fornecer leituras sobre as 

sociedades, suas prioridades, seus hábitos, suas relações afetivas, suas rotinas 
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alimentícias, suas valorizações simbólicas e ajudar na compreensão de 

subjetividades sociais que nem sempre são facilmente percebidas.    

 

4.4 SAMBAQUI 

 

A dissertação apresentada por Abbas (2013) ao Departamento de Genética e 

Biologia Evolutiva no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 

buscou averiguar a implementação de uma metodologia para análise marcadores 

de estresse músculo-esqueletal e a possibilidade de correlação entre os graus de 

desenvolvimento das enteses estudadas com as possíveis atividades 

desenvolvidas pelos indivíduos analisados, como a pesca, aparentemente de 

grande relevância nessas sociedades. 

Além disso buscam outros dados como o número de homens e mulheres, a idade 

desses restos mortais, o tempo médio de vida. Os resultam apontam para eficácia 

da metodologia avaliada e demostram que os indivíduos analisados, 

independente do sexo e idade, seriam indivíduos robustos, de musculatura 

avantajada, o que parece remeter ao nível de atividade física requerida no 

cotidiano dos mesmos, bem como seus hábitos alimentares.  

Essa dissertação se aproxima da nossa pesquisa, pois contém dados sobre o 

fenótipo dos sambaquieiros e o cotidiano das suas comunidades e estratégias de 

sustento. No entanto, os dados estatísticos da dissertação são muito amplos e 

nosso projeto está focado em buscar elementos para ressignificar o sambaqui em 

Presidente Kennedy. 

Dessa forma, a pesquisa apresenta afirmações consistentes acerca dessas 

comunidades sambaquieiras, o que poderá tornar mais sólido os argumentos 

acerca da dinâmica de vida em torno dos mounds na história pré-colonial no 

estado do Espírito Santo. 

A dissertação apresentada por Assunção (2010) ao Programa de Pós-Graduação 

em Arqueologia, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 

Paulo discute o contexto regional de ocupação das populações sambaquieiras em 

uma área lagunar de formação holocênica, a Paleolaguna de Santa Marta. 
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Os autores realizaram um cadastro contendo informações de todos os sítios 

arqueológicos conhecidos na área, a partir de pesquisas bibliográficas, visitas de 

campo, levantamentos regionais extensivos, prospecções intensivas e 

intervenções arqueológicas.  

Foi constatada a existência de mais de 90 sambaquis na região, além de sítios 

relacionados aos grupos Guarani e Jê.  

Os dados possibilitaram analisar como se processava a distribuição espacial e 

cronológica da ocupação sambaquieira, propiciando subsídios para inferir sobre o 

sistema de ocupação e territorialidade das populações pescadores-caçadoras-

coletoras que habitaram a região em um determinado período histórico.  

Essa perspectiva de levantamento de dados da ocupação geográfica se aproxima 

da nossa pesquisa, mas não nos restringimos a esse tema, uma vez que  

priorizamos um processo de formação de professores em história pré-colonial 

para fins de educação patrimonial. 

A dissertação apresentada por Gomes (2012) ao Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia Social, setor Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade 

Federal do Paraná, questiona aspectos simbólicos em contextos associados a 

esculturas conhecidas como zoólitos, zoósteos e antropólitos.  

A pesquisa foi delimitada ao litoral meridional brasileiro, compreendendo do litoral 

sul do estado de São Paulo à região litorânea e de planalto do estado do Rio 

Grande do Sul. Os autores realizaram visitas ao acervo dos museus da região 

com a proposta de observação, análise e registro fotográfico das peças, além de 

se basearem na literatura e na pesquisa de documentos.  

A abordagem conceitual utilizada foi da arqueologia contextual e da antropologia 

simbólica para subsidiar a reflexão acerca da cultura material associada a rituais e 

formas de representações simbólicas relativas a aspectos da relação 

homem/animal. Além disso, os autores buscaram avaliar como as variabilidades 

das ocorrências das esculturas se relacionam com o universo simbólico dessas 

ocorrências, analisando os diferentes contextos de compartimentos regionais e as 

dimensões de significado das paisagens onde se encontram. 
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Em análise à dissertação, concluímos que a oportunidade de somar dados 

arqueológicos estudados em mais uma região do litoral brasileiro poderia agregar 

elementos relevantes ao mosaico do estudo dos sambaquis e ampliar o foco da 

maioria dos estudos acerca do tema, que geralmente estão vinculados aos sítios 

arqueológicos existentes do litoral de São Paulo em direção ao Sul.    

A tese apresentada por Silva (2012) ao Programa de Pós-Graduação em 

Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 

procura compreender aspectos das indústrias líticas relacionadas a alguns 

sambaquis da Ilha de São Luís no Maranhão.  Os conceitos básicos utilizados 

para compreender as indústrias líticas ali estabelecidas entre 3.840 e 1.420 AP 

foram os de cadeia operatória e sistema tecnológico. 

Essa tese levanta informações sobre os artefatos produzidas pelas comunidades 

costeiras pré-coloniais na Ilha de Marajó e encontrados em sambaquis ou em 

suas imediações, o que pode ser comparado com levantamos semelhantes em 

Presidente Kennedy. Por outro lado, nossa pesquisa tem a perspectiva 

arqueológica apenas como uma parcela das informações que pretendemos 

discutir, pois a ressignificação dos sambaquis em Presidente Kennedy para a 

comunidade local demandará outros fundamentos de cunho patrimonialístico e 

científico educacionais. 

Essa tese nos leva a pensar sobre os desafios envolvidos no processo de 

ocupação costeira durante o período pré-colonial e as relações entre as 

ferramentas líticas encontradas nos sambaquis com os estudos da paisagem e a 

dinâmica da ocupação humana na Paleolaguna do Itabapoana. A relação entre as 

ferramentas líticas e as pessoas que as produziram podem nos ajudar a 

considerar a vida social das coisas, os eventos em que elas eram usadas, a 

tecnologia necessária para sua confecção, a técnica que elas produziam para a 

domesticação e transformação da natureza entre outras reflexões não menos 

importantes. 

A busca por trabalhos que dialogassem com a nossa pesquisa contribui em 

diversos quesitos, mas, sobretudo, com nosso entendimento acerca da relevância 

do tema desta pesquisa, pois os registros sobre a destruição do patrimônio 

arqueológico são recorrentes nas publicações nacionais. 



73 
 

 
 

O capítulo seguinte apresenta as referências para a fundamentação teórica desta 

pesquisa, a qual buscou alinhamento com a Educação Libertadora de Freire, a 

Aprendizagem mediada de Vygotsky e na Teoria da Complexidade de Morin. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Não basta ter nascido para ser sujeito do conhecimento. Um corpo é dado por 

hereditariedade: um sujeito é construído passo a passo, minuto a minuto, por 

força da ação própria, ação no espaço e no tempo (BECKER, 1993, p.18). 

Buscamos no materialismo histórico-dialético os subsídios para a condução de 

nossa pesquisa, bem como nossa proposta de intervenção pedagógica por meio 

de formação continuada junto aos professores de Presidente Kennedy. 

A dialética que aparece no pensamento de Karl Marx surge como uma tentativa 

de superação da dicotomia entre o sujeito e o objeto. O caráter material 

proveniente da organização dos homens na sociedade para a produção e a 

reprodução da vida e o caráter histórico, proveniente de como eles vêm se 

organizando por meio de sua história, configuram aspectos do materialismo 

histórico-dialético de Marx, atento em mapear as leis fundamentais que definem a 

forma organizativa da humanidade no decorrer da história. Nesse sentido, 

segundo Pires (1997, p. 87): 

O princípio da contradição, presente nesta lógica, indica que para pensar a 
realidade é possível aceitar a contradição, caminhar por ela e apreender o 
que dela é essencial. Neste caminho lógico, movimentar o pensamento 
significa refletir sobre a realidade partindo do empírico (a realidade dada, o 
real aparente, o objeto assim como ele se apresenta à primeira vista) e, 
por meio de abstrações (elaborações do pensamento, reflexões, teoria), 
chegar ao concreto: compreensão mais elaborada do que há de essencial 
no objeto, objeto síntese de múltiplas determinações, concreto pensado. 
Assim, a diferença entre o empírico (real aparente) e o concreto (real 
pensado) são as abstrações (reflexões) do pensamento que tornam mais 
completa a realidade observada. 
 
 

O materialismo histórico-dialético influenciou pensadores renomados que também 

buscamos para respaldar nossa pesquisa. Entre eles, selecionamos Paulo Freire 

e sua proposta de Educação Libertadora fundamentada em pensamento e ação, 

em uma Práxis, na autoemancipação e na equidade; Lev Vygotsky e a teoria 

histórico-cultural do processo de aprendizagem; Edgar Morin e a visão planetária 

inserida na teoria da Complexidade. 

Este capítulo será voltado ao apontamento da seleção de autores que discutem 

pedagogias progressistas, que valorizam a criticidade, a autonomia e a 

solidariedade, bem como contribuem com subsídios teóricos para as discussões 
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previstas para a formação continuada que mediaremos em Presidente Kennedy 

sobre o povoamento da costa sul capixaba, os estudos da paisagem e a dinâmica 

de ocupação humana na Paleolaguna do Itabapoana, região em que 

desenvolvemos nossa pesquisa (Figura 15). 

 

Figura 15 - Sambaqui Campinas I. Planície de inundação do Rio Itabapoana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte Google Earth, 2017. 

 
Nesse momento de reflexão e ação, nos comprometeremos com a atenção às 

inibições, aos silêncios e a timidez que às vezes impõem obstáculos à formação, 

impedindo aos coautores dessa construção coletiva de conhecimento de se 

sentirem efetivos sujeitos desse processo (FREIRE, 2002).  

Partindo dessa perspectiva, propomos a mediar uma possível ressignificação das 

relações de pertencimento (HALL, 2006, p. 50) entre a comunidade docente local, 

participante da organização de uma Sequência Didática fundamentada em 

diretrizes da educação patrimonial e científica, e os sambaquis.  

Os debates arqueológicos podem expor semelhanças e contradições de épocas 

diferentes da vida em sociedade naquela região, o que pretendemos utilizar para 

criar condições de uma mediação baseada na aprendizagem crítica, que nega a 

simples transferência de conhecimentos, e defende um ambiente que instigue a 

curiosidade, a inquietação, a humildade, a persistência e a solidariedade 

(FREIRE, 1996).  
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O materialismo histórico dialético apresenta-se como uma crítica consistente ao 

capitalismo e serve como base para vários pensadores que consideram o homem 

como fruto de seu momento histórico, como Paulo Freire e Lev Semenovic 

Vygotsky. Esses autores, de fundamentação marxista, construíram suas 

tendências e teorias pedagógicas a partir da compreensão da vida real, prática, 

cotidiana, histórica, deixando-nos um legado com propósitos humanizantes, 

opostos à razão instrumental predominante no modo de produção capitalista.  

Neste capítulo, organizamos as contribuições diretas de Paulo Freire e Lev 

Vygotsky para nossa pesquisa, com destaque para a perspectiva dialética 

marxista, dialógica da perspectiva histórico-cultural compartilhadas por ambos.  

Buscamos aproximações com os pressupostos da Educação Libertadora, com 

vistas a problematizar o atual conhecimento e valorização relativos à história pré-

colonial brasileira. Na Teoria Sócio Histórica, buscamos o conceito de mediação, 

primordial para nossa pesquisa, pois discute, em linhas gerais, a mediação dos 

símbolos culturais e a constituição do pensamento. 

Também trazemos a Teoria da Complexidade de Edgar Morin com os 

fundamentos para sustentar a interdisciplinaridade como condição necessária nas 

abordagens do tema Educação Patrimonial.  

A obra "A cabeça bem feita - Repensar a reforma, Reformar o pensamento", de 

Edgar Morin, foi utilizada em nossa pesquisa como referência para discutir os 

prejuízos decorrentes da fragmentação dos conteúdos em um mundo complexo, 

de problemas polidisciplinares, que produz informação em grande volume e com 

graves inadequações entre os saberes. Trata-se de uma obra que ressalta o 

didatismo como encorajamento do autodidatismo, orientação que consideramos 

essencial nessa pesquisa .  

O legado freireano teve como ponto basilar o amor e a justiça social, (FREIRE, 

1967, p. 97) elementos que poderiam prosperar pela via do diálogo, que o autor 

encarava como o sentimento de amor se tornando ação, fundamento de sua 

práxis17. Por meio de uma pedagogia popular, condenou a sectarização e 

denunciou o seu caráter mítico, fundamentalista e irracional, nutriente de uma 

                                                           
17 Na perspectiva marxista: tipo de atividade prática própria do homem, simultaneamente objectiva e 

subjectiva. 
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realidade falsa, de dialéticas domesticadas, o que, consequentemente, impede 

qualquer tentativa de promover a mudança sobre a sociedade. Na prática, não há, 

por parte do sectário opressor, o interesse na mudança social, na humanização, 

pois estão vinculados a valores como os que Freire (1987, p.16) chama de falsa 

generosidade.  

Em nossa pesquisa, trazemos para o centro do palco a obra Pedagogia do 

Oprimido (1987;1998), pois acreditamos que a permanência da ordem social 

injusta garante a oportunidade de perpetuação da falsa generosidade, que é 

resumida em interesses egoístas que submetem o oprimido a um humanitarismo 

que reflete a própria opressão. Na prática, isso é apenas mais um instrumento de 

desumanização. 

A teoria vygotskyana do desenvolvimento mental humano, ou teoria histórico-

cultural, considera que a situação social seria o ponto de partida para mudanças 

dinâmicas por meio da apropriação de traços de personalidade e conduta. A partir 

dessa perspectiva, utilizamos a obra A Formação Social da Mente: o 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores (2007) como principal 

diretriz vygotskyana para embasamento deste trabalho. 

A partir dos ideais da Educação Libertadora de Paulo Freire, buscaremos registrar 

as perspectivas dos kennedienses sobre os sambaquis e, por meio de 

pensadores das áreas da Divulgação Científica, da Educação Patrimonial e da 

Arqueologia, proporemos uma intervenção pedagógica com a finalidade de 

favorecer uma mudança no olhar dos professores da educação básica de 

Presidente Kennedy sobre o tema.  

 

Entendemos nossa proposta como uma ferramenta científica para a agregação de 

valores, pois se é uma educação com base na ciência, não existe lugar para o 

dogma nem para a dialética domesticada. A cultura da ampliação dos horizontes 

do conhecimento pode ser útil na construção de uma sociedade mais humanizada 

e na superação da falsa generosidade (FREIRE, 1987, p.16). 

Somente no momento em que os oprimidos se entenderem como “hospedeiros” 

dos opressores, poderão contribuir para a luta pela sua libertação (FREIRE, 1987, 
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p.17). O autor defende um conhecimento construído junto ao oprimido e não para 

o oprimido, como um projeto de resgate da humanização baseado na reflexão do 

oprimido acerca da sua opressão e de suas causas, como meio de superação da 

dualidade: ser enquanto parecer e o parecer é parecer como o opressor.  

A partir dessa perspectiva, concebemos um produto educacional que não poderia 

ser confeccionado sem um contexto de construção coletiva do conhecimento. 

Portanto, as contribuições dos educadores de Presidente Kennedy compõem 

organicamente todos os momentos desta pesquisa, em especial o produto 

educacional, uma Sequência Didática construída a partir de uma Práxis 

pedagógica de reflexão e ação no sentido da autoemancipação (MARX; ENGELS, 

2015). 

Esse esforço para construir um novo olhar para a realidade caracteriza nossa 

pesquisa como dialético e dialógico, cuja jornada marca-se por pontes entre 

saberes eruditos e populares, racionais e emocionais, constitutivos de uma 

metodologia de saberes diversos e das mais variadas fontes (ROMÃO, 2000, 

p.14). 

Paulo Freire ambicionava superar a prática educacional mecânica e descortinar, 

por meio de um processo de alfabetização popular, questões políticas, sociais e 

culturais que promovessem às pessoas a compreensão de seus papéis no mundo 

e sua inserção na história, ampliando-lhes as possibilidades de construção 

recíproca em um processo de ensino-aprendizagem em que conhecer não está 

pautado na afirmação categórica intransigente, mas no questionamento 

inteligente do real.  

Para tanto, a chamada Educação Progressista Libertadora promoveu uma sólida 

crítica ao método tradicional de educação, focando na alfabetização de adultos 

em contextos não-formais de educação, fundamentada na problematização e 

na dialogicidade, elementos que também consideraremos em nossa pesquisa. 

Na perspectiva freireana, a problematização deve favorecer ao educando o 

confronto com situações de sua vida diária, desestabilizando seu conhecimento, 

levando-o a sentir falta do que ainda não sabe. Essa modificação apenas é 

possível quando o educando passa de um nível de "consciência real efetiva" para 
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o nível de "consciência máxima possível" (FREIRE, 1981, p.66). Isso implica uma 

educação que é realizada com o educando e não sobre o educando, vez que o 

sujeito da ação educativa não é passivo, nem um mero recebedor dos conteúdos 

que são depositados pelo educador, como ocorre em tradicionais modelos de 

ensino. Este modelo de educação foi chamado por Freire de "educação bancária" 

(FREIRE, 1987, p.36).  

O diálogo envolvido na educação progressista é aquele que permite a fala do 

outro, a interlocução, o movimento entre educador e educando, cujo conteúdo não 

é aleatório. Esse diálogo de caráter diretivo permite que o educando tenha a 

chance de reconhecer aspectos do seu pensar ingênuo e pode proporcionar o 

desenvolvimento de uma educação problematizadora, fundamentada na 

investigação do universo temático dos educandos ou no conjunto de seus temas 

geradores, objetivando explicitar suas situações contraditórias ou situações limites 

(FREIRE, 1987, p.51), contextos aparentemente intransponíveis pelos indivíduos 

quando estes se encontram ao nível da consciência real efetiva.  

Apesar do clima de desesperança gerado pelas situações limites, elas não devem 

ser vistas como o fim das possibilidades, mas como obstáculo a ser superado 

durante a caminhada da libertação que demanda por um novo posicionamento 

crítico. 

Para chegar a um novo pensamento crítico, uma investigação temática deve 

contar com investigadores que promovam levantamentos preliminares das 

condições locais por meio de conversas informais com os indivíduos. 

Antes da oferta da formação continuada agendamos uma visita à escola com a 

finalidade de superar formalismos excessivos e refinar nossas recíprocas 

curiosidades quanto aos desdobramentos do processo formativo que será 

mediado. A partir disso, identificando algumas das contradições locais, 

elaboramos temas com o objetivo de apresentar codificações das contradições 

para a apreciação dos educadores, como sugestão para uma análise de sua 

própria realidade (FREIRE, 1987, p.55). 

Nas reuniões dos círculos de investigação temática (FREIRE, 1987, p. 64), os 

sujeitos são desafiados pela equipe interdisciplinar de educadores a expor 
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sentimentos e opiniões de si, dos outros e do mundo em face das situações 

existenciais codificadas, o que preenche mais uma etapa do processo de 

decodificação da educação problematizadora. A formação continuada proposta 

para os educadores de Presidente Kennedy não comporta plenamente a 

concepção freireana de círculos de investigação temática. Todavia, balizamos as 

etapas da formação e da confecção do Produto Educacional a partir dessa 

perspectiva, objetivando aspectos propedêuticos de um processo de 

decodificação-problematização. 

Freire (1987) subdivide o conceito de educação problematizadora em cinco 

etapas, com as quatro primeiras dedicadas à investigação temática e a quinta, e 

última, ao trabalho em sala de aula. Destaca ainda que a investigação temática 

está inserida em um processo de codificação-decodificação-problematização, pois 

na perspectiva freireana as contradições vividas pelos educandos são a eles 

apresentadas em códigos que devem ser decodificados e problematizados no 

ambiente de ensino (FREIRE, 1967, p. 109), na última etapa da educação 

problematizadora, fase que sucede a última etapa de uma investigação temática. 

Vygotsky também tratou de questões relacionadas aos processos de ensino-

aprendizagem afirmando que o desenvolvimento apresenta dois momentos 

distintos mediados por signos: o desenvolvimento real, determinado por aquilo 

que a pessoa é capaz de executar de forma autônoma, e o desenvolvimento 

potencial, aquilo que a pessoa ainda não pode realizar de forma independente, 

mas pode ser executado com o auxílio de alguém com mais experiência. Entre 

esses, encontra-se a zona de desenvolvimento proximal, potencial ou próximo 

(VYGOTSKY, 1989, p. 4; VYGOTSKY, 2007, p. 97), caracterizada pelas 

capacidades emergentes, em que os estímulos podem conduzir o 

desenvolvimento real para o potencial, ocorrendo o que Vygotsky (2007) 

classificou como internalização, momento da construção, uma nova função. 

Ações ou problemas solucionados com a ajuda de outra pessoa ou de um grupo 

serão posteriormente executadas de forma autônoma, o que se tornaria uma zona 

de desenvolvimento real, que caracteriza o nível de desenvolvimento mental 

retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o 

desenvolvimento mental prospectivamente (VYGOTSKY, 2007, p. 98). Todas as 
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funções aparecem no desenvolvimento duas vezes e em dois planos. Inicialmente 

seria entre pessoas, no plano social, posteriormente, individualmente, no plano 

psicológico. 

Portanto, as maiores possibilidades da educação estão na zona de 

desenvolvimento proximal, pois é por meio dos estímulos ali apresentados e da 

assimilação de significados e conceitos que ocorre o salto qualitativo, o 

desenvolvimento.  

O desenvolvimento ocorreria em espiral, passando pelo mesmo ponto a cada 

nova revolução. Cada círculo dessa espiral poderia ser associado ao 

desenvolvimento real e cada linha ascendente, à zona de desenvolvimento 

potencial. Dessa forma, processos educacionais formais ou informais, 

sistematizados ou não, podem ser considerados necessários e universais nos 

processos de desenvolvimento das características não naturais e históricas do 

homem (VYGOTSKY, 1988, p. 7). 

Na perspectiva de Morin (2003), nosso sistema de ensino promove a manutenção 

da hiperespecialização18 quando devia combatê-la. A separação disciplinar, bem 

como o isolamento dos objetos de seu ambiente dificultam a compreensão das 

correlações e a percepção das contradições.  

Morin (2003) aponta que as disciplinas escolares realizam a circunscrição da área 

de competência, o que é relevante aos processos da ciência, mas também pode 

acarretar em uma hiperespecialização do pesquisador e um risco de “coisificação” 

do objeto estudado, do qual se corre o risco de esquecer que é destacado ou 

construído” (MORIN, 2003, p.105).  

Surge aí a possibilidade de percepção do objeto da disciplina como uma coisa 

autossuficiente, negligenciando-se as ligações e solidariedades do objeto 

estudado com outros objetos em outras disciplinas e com o universo ao qual faz 

parte. 

“Contrariamente à opinião hoje difundida, o desenvolvimento das aptidões gerais 

da mente permite o melhor desenvolvimento das competências particulares ou 

                                                           
18 ... ou seja, a especialização que se fecha em si mesma sem permitir sua integração em 
uma problemática global ou em uma concepção de conjunto do objeto do qual ela 
considera apenas um aspecto ou uma parte. 
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especializadas” (MORIN, 2003, p.21), ou seja, com o favorecimento das aptidões 

naturais da mente em selecionar e resolver problemas, em duvidar, pode-se 

contribuir para o desenvolvimento da inteligência geral, o que pode ser decisivo 

para o sucesso no desenvolvimento de competências particulares ou 

especializadas. 

A obra de Freire (2001) sugere a busca de um caminho que possa contribuir para 

a superação da contradição de um oprimido que traz o opressor em si e deve 

encontrar um caminho para superar sua condição dual sem reproduzir a 

desumanidade à qual foi submetido, ou seja, ele deve criar uma realidade que 

não conhece ainda, mas a detém em potencial latente. A alfabetização tem papel 

especial nessa missão, pois é por meio dela que ocorre o processo de ensino-

aprendizagem, que é a maneira de tomar consciência do real, superando a 

compreensão mágica do mundo por uma compreensão mais crítica que o ajude a 

realizar sua vocação ontológica (FREIRE, 2001, p.44) e inserir-se na construção 

da sociedade e da mudança social.  

Norteia nossa pesquisa uma proposta promotora da visibilidade de culturas 

marginalizadas ou excluídas, contribuindo com diálogos interculturais, estratégias 

de valorização das diversidades e o desenvolvimento de uma cultura de tolerância 

com essa mesma diversidade, objetivando a afirmação das diferentes maneiras 

de ser e estar em um mundo de lutas e contradições. Essa aprendizagem deve 

ser construída dialogicamente a partir de especificidades locais, partindo do 

princípio que todos têm o direto de saber sua própria história, sua ancestralidade. 

A construção do conhecimento ocorre de forma compartilhada, em uma mediação 

entre sujeitos, e a heterogeneidade do grupo enriquece o diálogo, a cooperação e 

a informação, ampliando as capacidades individuais, o que nos remete a outro 

elemento da reflexão vigotskyana, a centralidade do diálogo na ação pedagógica 

(MARQUES, 2005, p. 4). Para Vygotsky (2007), a linguagem e o pensamento 

humano possuem uma estreita ligação, pois as construções sociais dos 

significados das palavras cumprem tanto a ação de representação quanto a de 

generalização, o que permite a reconstrução do real ao nível do simbólico.  

O diálogo e o dialógico nos remetem à dialética marxista, reflexão que gerou forte 

influência sobre Vygotsky, bem como sobre Paulo Freire e Edgar Morin. De forma 
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geral, o marxismo, com destaque para as conjunturas do materialismo histórico 

dialético, subsidiou esses pensadores em suas análises do homem como um ser 

histórico submetido às condições econômicas de seu tempo e sob forte influência 

dos valores sociais sob os quais nasceu.    

Freire (1987) defendeu que somente a conscientização de sua situação de 

oprimido pode contribuir para a libertação do homem. Portanto, o processo 

educativo deve ter preocupação radical com a autonomia dos sujeitos e com a 

transformação da realidade, passando pelo desenvolvimento intelectual pleno do 

educando, o que não pode ser atingido pela fragmentação e especialização da 

educação bancária. 

Morin (2003,p.13) analisa que: “De fato, a hiperespecialização impede de ver o 

global (que ela fragmenta em parcelas), bem como o essencial (que ela dilui)” e 

questiona o mundo de incompreensão em que vivemos, incompreensão que recai 

tanto sobre estranhos quanto familiares, e sugere um questionamento sobre as 

chaves psicopsicanalíticas difundidas de forma dogmática e reducionista em 

nossa cultura (MORIN, 2003, p. 51).  

Para Morin (2003, p.53) “O aprendizado da auto-observação faz parte do 

aprendizado da lucidez” e, portanto, a aptidão reflexiva deveria ser encorajada e 

estimulada, destacando que a aprendizagem da compreensão e da lucidez nunca 

são concluídas.  

A partir dessa aptidão reflexiva, Morin (2003) considera importante o 

reconhecimento das ideias como meios de ocultação do real (self-deception), o 

que vai além da clássica visão de que as ideias representam meios de 

comunicação com o real e, portanto, seria necessário refletir sobre como cada um 

produz mentiras para si e sugere que se trate de:  

[...] exemplificar constantemente como o egocentrismo autojustificador e a 
transformação do outro em bode expiatório levam a essa ilusão, e como 
concorrem para isso as seleções da memória que eliminam o que nos 
incomoda e embelezam o que nos favorece (seria o caso de estimular a 
escrita de um diário e a reflexão sobre os acontecimentos vivenciados) 
(MORIN, 2003, p.53). 

 

Em culturas que foram marcadas pelo colonialismo e pelo imperialismo, a herança   

eurocêntrica, burocrática, autoritária, discriminadora, antidemocrática e 
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dogmática, não pode apresentar a complexidade do mundo, pois, se assim o 

fizesse, também apresentaria a exclusão que esse tipo de cultura promove.  

O conhecimento sobre a ancestralidade local da qual os sambaquis fazem parte, 

não é considerado relevante na educação formal, não formal, o que abre uma 

lacuna para a compreensão da complexidade presente em nossa ancestralidade. 

Conhecer a cultura de nossas comunidades tradicionais afirma nossa democracia 

cognitiva e contribui com a superação de injustiças sociais, que sempre têm uma 

injustiça cognitiva (FREIRE, 1987).   

Para Morin, o século XX marcou a humanidade com a certeza das incertezas, ou 

seja, com a certeza da indestrutibilidade das incertezas, foi o momento da 

conscientização dos limites do conhecimento tanto na perspectiva cognitiva 

quanto histórica.  

Para Morin (2003, p. 59), há três princípios de incerteza no conhecimento: 

“o primeiro é cerebral: o conhecimento nunca é um reflexo do real, mas 
sempre tradução e construção, isto é, comporta risco de erro; o segundo é 
físico: o conhecimento dos fatos é sempre tributário da interpretação; o 
terceiro é epistemológico: decorre da crise dos fundamentos da certeza, 
em filosofia (a partir de Nietzsche), depois em ciência (a partir de 
Bachelard e Popper)”. 

 

Para o autor, essas incertezas podem ser percebidas globalmente em recentes 

eventos históricos marcantes, tais como a Revolução Francesa e a Revolução 

Russa.  

Segundo o autor, nosso ensino tende para o programa, ao passo que a vida exige 

estratégia e, se possível, serendipididade19 e arte. É justamente uma reversão de 

conceito que deveria ser efetuada a fim de preparar os alunos para os tempos de 

incerteza (MORIN, 2003, p.62). 

 

 

 

                                                           
19 Atenção aos detalhes; “arte de transformar detalhes, aparentemente insignificantes, em indícios que 
permitam reconstituir toda uma história” (MORIN, 2003, p. 23). 
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(...) opõe-se ao programa, ainda que possa comportar elementos 
programados. O programa é a determinação a priori de uma sequência de 
ações tendo em vista um objetivo. O programa é eficaz, em condições 
externas estáveis, que possam ser determinadas com segurança. Mas as 
menores perturbações nessas condições desregulam a execução do 
programa e o obrigam a parar. A estratégia, como o programa, é 
estabelecida tendo em vista um objetivo; vai determinar os 
desenvolvimentos da ação e escolher um deles em função do que ela 
conhece sobre um ambiente incerto. A estratégia procura incessantemente 
reunir as informações colhidas e os acasos encontrados durante o 
percurso (MORIN, 2003, p.62). 

 

“Não se ensinam os homens a serem homens honestos, mas ensina-se tudo o 

mais”, citando Pascal (MORIN, 2003, p.21) e o pensamento Clássico de 

Montaigne acerca da ideia que mais vale uma “cabeça bem-feita” que bem cheia. 

Morin explica que o significado de uma “cabeça bem-feita” está associado a uma 

aptidão geral, à inteligência apta para tratar os problemas de maneira organizada, 

a qual permitiria estabelecer ligações entre os saberes dando-lhes sentido (2003, 

p.21).  

Por meio da curiosidade e das reflexões acerca das complexidades que envolvem 

o conhecimento, Morin (2003) defende que a aprendizagem da vida será 

realizada por duas vias, a interna e a externa (2003, p. 77). No desenrolar desse 

processo, será necessário aprender a ultrapassar a causalidade linear causa-

efeito e compreender a causalidade mútua interrelacionada, a causalidade circular 

(retroativa, recursiva), as incertezas da causalidade (2003, p.77), já que as 

mesmas causas não produzem sempre os mesmos efeitos quando os sistemas 

que elas afetam têm relações diferentes e ainda pondera que existem contextos 

em que causas diferentes podem provocar os mesmos efeitos.     

Para Vygotsky (1989), as mudanças ocorrem por toda vida, não estão prontas ao 

nascer e não são adquiridas passivamente graças às pressões do meio social, 

mas seriam intensas na infância e não estariam vinculadas a estágios rígidos, 

mas a determinadas situações sociais concretas do desenvolvimento e suas 

mudanças. Isso proporcionaria condições para as transições, ou seja, para o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, resultado dos hábitos culturais em 

que o indivíduo se desenvolve (VYGOTSKY, 1989, p. 4). 

Segundo Morin (2003, p.14), o atual contexto educacional marcado pela 

hiperespecialização impede a compreensão dos aspectos globais por conta das 
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fragmentações do conhecimento. A hiperespecialização dilui e restringe a 

compreensão daquilo que é essencial. Além dos desafios do global e do 

complexo, existe o problema da expansão descontrolada do saber, pois “o 

conhecimento só é conhecimento enquanto organização, relacionado com 

informações e inserido no contexto destas” (2003, p. 16).  

Essa situação pode ser perigosa de várias formas, mas salienta que os 

conhecimentos compartimentados só servem para usos técnicos e não 

conseguem efetivamente dar conta da complexidade da situação humana na vida, 

dos desafios de nossa época. 

“A reforma do pensamento é que permitiria o pleno emprego da 
inteligência para responder a esses desafios e permitiria a ligação de duas 
culturas dissociadas. Trata-se de uma reforma não programática, mas 
paradigmática, concernente a nossa aptidão para organizar o 
conhecimento” (Morin, 2003, p. 20).  
 

 

A reforma do ensino deve levar à reforma do pensamento e a reforma do 

pensamento deve levar à reforma do ensino ( MORIN, 2003, p.20) e assim, 

construir uma cabeça bem-feita, apta para organizar os conhecimentos e evitar a 

acumulação estéril. Esse cidadão globalizado teria mais chances de promover a 

ligação e a síntese entre os conhecimentos, suprimindo as disjunções 

elevaríamos a capacidade de responder aos desafios da globalidade e da vida 

cotidiana.  

O filósofo francês acredita na capacidade do homem de resolver problemas gerais 

e defende o desenvolvimento de um pensamento sistêmico por meio da 

reorganização do pensamento. Trata-se de reforma capaz de formar cidadãos 

planetários, solidários, éticos, aptos em lidar com os desafios.   

Para Freire (1987, p.16), o desafio do homem está em lutar contra os 

mecanismos sociais que contribuem para os processos de exclusão e para as 

cenas de súplicas de humildes a poderosos. No entanto, isso deve partir dos 

“condenados da terra”, dos oprimidos e daqueles que se solidarizam com essa 

causa e pretendem, por meio da humanização, a construção de uma 

generosidade verdadeira. Portanto, apenas o humanismo e não o humanitarismo 

pode contribuir para um novo quadro social.  
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Portanto, educar é um ato político e aprender é uma experiência social 

compartilhada. Implicam produzir e compartilhar conhecimentos, saberes e 

práticas, em um processo dialógico capaz de formar cidadãos plenos, 

profissionais competentes e intelectuais críticos, dotados de consciência política e 

cientes da iníqua e adversa situação social. 

O capítulo seguinte apresenta a metodologia empregada nesta pesquisa, o que 

nos remeterá às abordagens acerca das pesquisas qualitativas de Lüdke e André, 

bem como os demais contextos da pesquisa, da Escola Jaqueira Bery Barreto e 

dos sujeitos, os educadores kennedienses. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1 A PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo intervenção pedagógica, na qual 

foram utilizados para coleta de dados entrevistas semiestruturadas, questionários 

e observação sistemática da realidade escolar. Nossa proposta é ampliar os 

conhecimentos da cultura pré-colonial, enquanto patrimônio imaterial e material, 

de um grupo de professores do município de Presidente Kennedy – ES.  

As pesquisas do tipo qualitativa possuem características básicas que delineiam 

seus procedimentos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Entre esses procedimentos 

consideramos inicialmente o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador seu principal instrumento, já que a pesquisa qualitativa envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada. Assim, enfatiza mais o processo que o produto e considera 

significativamente relevante retratar a perspectiva dos participantes (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p.11).   

Como os dados coletados são predominantemente descritivos, o material obtido 

em nossa pesquisa é rico em descrições de situações, acontecimentos, bem 

como conta com transcrições de entrevistas e de depoimentos, fotografias e 

outros documentos.  

Nossa preocupação com o processo foi maior do que com o produto, pois 

estamos alinhados com Lüdke e André (1986, p. 12) quando afirmam que o 

interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema de pesquisa é 

verificar como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas 

interações cotidianas, ou seja, nas mais evidentes manifestações. Lüdke e André 

(1986, p. 12) também destacam que ao considerarmos os diferentes pontos de 

vista dos participantes, os estudos qualitativos ainda permitem iluminar o 

dinamismo interno das situações. O significado que as pessoas dão às coisas 

merecem atenção especial dos pesquisadores, que devem flagrar a perspectiva 

dos participantes, elemento chave para o sucesso da pesquisa. 
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A abordagem de dados seguiu o processo da análise do conteúdo pois não nos 

preocupamos em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas antes do 

início dos estudos, já que entendemos que as abstrações se formam ou se 

consolidam basicamente a partir da inspeção dos dados num processo de baixo 

para cima (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.13). Apesar disso, desenvolvemos hipóteses 

no início da pesquisa, atentos todavia, para que as perspectivas iniciais não 

comprometessem as conclusões deste trabalho. 

Em campo, fizemos variados tipos de registros e, ao final, nossa pesquisa 

contava com materiais provenientes de diversas fontes, compilados em um diário 

de campo, com entrevistas, depoimentos, fotografias e questionários. 

A observação e as entrevistas representaram nossos instrumentos básicos para a 

coleta de dados. Durante as entrevistas, prezamos pela interação com os 

entrevistados e buscamos uma atmosfera de reciprocidade entre as partes 

envolvidas, entre quem pergunta e quem responde.  

Apesar de um roteiro de perguntas, não impusemos uma ordem rígida das 

questões. Buscamos flexibilizar as entrevistas para que o entrevistado pudesse 

discorrer sobre o tema sob reduzidas formalidades, o que julgamos mais 

interessante para a pesquisa e para o aprofundamento acerca de temas 

solicitados em um questionário trabalhado com os professores no início da etapa 

de campo. Portanto, essa entrevista semiestruturada foi desenvolvida a partir de 

um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o 

entrevistador fizesse as necessárias adaptações (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34).  

Nossas preocupações durante a pesquisa consideraram o respeito à cultura e aos 

valores dos entrevistados, bem como a de todos os participantes diretos ou 

indiretos da pesquisa. Também buscamos ampliar nossa capacidade de ouvir 

atentamente e estimular o entrevistado no sentido de garantir um clima de 

confiança e de liberdade de expressão. 

A partir de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009), buscamos descrever as 

informações emitidas no processo de comunicação a partir de procedimentos 

sistemáticos para o levantamento de indicadores que permitam inferências de 

conhecimento.  
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De acordo com Bardin (2009), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 

de investigação que, através de uma descrição objetiva e sistemática do conteúdo 

manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações. E para nossa pesquisa de intervenção qualitativa, utilizaremos a 

análise de conteúdo temática, pois a noção de tema refere-se a uma afirmação a 

respeito de determinado assunto. 

Com a perspectiva da Análise Temática (BARDIN, 2009), recortamos o texto em 

unidades de registro, categorias, isto é, núcleos de concentração de significados. 

Bardin (2009) afirma que tema é a unidade de significação que naturalmente 

emerge de um texto analisado, sempre respeitando os critérios do arcabouço 

teórico que fundamenta a pesquisa. Dessa forma, buscamos descobrir os núcleos 

de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou frequência 

signifiquem alguma coisa para as análises. 

A partir desses recursos organizamos nossas análises buscando ancoragem em 

autores consistentes e relacionando as informações, sempre norteados pela 

possibilidade de iluminar nossa compreensão acerca do olhar da cultura local em 

Presidente Kennedy, sobre seu Patrimônio Cultural e sua história pré-colonial. 

 

6.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Nossa pesquisa está inserida em um conjunto de estudos organizados pelo 

professor Carlos Roberto Pires Campos, pesquisador das áreas de divulgação 

científica, educação patrimonial, arqueologia pré-colonial, entre outras. Entre 

esses estudos destacamos uma experiência de campo que ocorreu na localidade 

da Fazenda do Limão, no município de Presidente Kennedy – ES, na qual 

participaram 22 mestrandos do programa de pós-graduação em Educação em 

Ciências e Matemática (EDUCIMAT) do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) 

juntamente com 3 professores do programa, que foram pioneiros nos estudos 

junto aos sambaquis de Presidente Kennedy. 

Durante essa experiência pedagógica, foram feitos vários levantamentos de 

dados acerca do sítio, a partir de caminhamentos e de observações sistemáticas 
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do espaço, partindo de uma perspectiva interdisciplinar. A saída a campo foi 

estruturada em três partes: o pré-campo, com teorias sobre os ambientes 

costeiros, a saída a campo e a coleta de dados em diários de campo (CAMPOS, 

2014, p.27, 28), modelo de pesquisa e coleta de dados frequentemente utilizado 

pelo pesquisador. 

Por meio da análise dos dados coletados pelos mestrandos do EDUCIMAT 

(Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) foram sedimentadas 

informações básicas para a abertura de novas frentes de estudos acerca dos 

sambaquis de Presidente Kennedy. 

Entre as informações catalogadas inicialmente destacam-se que os sambaquis 

estudados estão localizados na borda de uma planície de inundação, local que 

possui abundância de plantas como arrebenta-cavalo e capim-cidreira, o que 

poderia indicar a presença de recursos medicinais em tempos pretéritos; que a 

composição dos sambaquis conta com a predominância da espécie de conchas 

do tipo anomalocardia brasiliana, e o acamamento das conchas indica que os 

sambaquis foram construídos com finalidades específicas (CAMPOS, 2015, p. 

280). Estudos estratigráficos feitos nesses locais, em perfis à mostra, revelaram a 

presença de atividades culturais relacionadas ao fogo e a análise prévia da base 

do sambaqui indicou a predominância de areias quartzosas, argilo-sílticas e 

argilosas, e a área compõe-se de depósitos de areia, cascalho e argila nos 

demais aluviões da área (idem, ibidem).  

A partir dessas informações fundamentais e complexas, foram abertas discussões 

acerca das atividades antrópicas e sua relação com o mar e com os ecossistemas 

que com elas dialogam. Foi a partir desse momento que compusemos um novo 

grupo sob a orientação do professor Carlos Roberto Pires Campos. Essa nova 

equipe é formada por seus orientandos do Mestrado em Ensino de Humanidades, 

do Instituto Federal do Espírito Santo e tem como projeto levar os dados 

referentes ao supracitado estudo a professores em um trabalho de formação 

continuada. 

Nessa nova fase de estudos nos sambaquis de Presidente Kennedy, na 

Paleolaguna do Itabapoana, usamos o histórico de interpretações antropológicas 
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a respeito dos sambaquis como estratégia para trabalhar a Divulgação Científica 

e confeccionar abordagens e estratégias de interpretação do patrimônio cultural 

local, por meio de conceituação dos temas científicos abordados e de reflexões 

sobre a história pré-colonial local, sempre a partir das demandas dos professores 

da EMEIEF - Escola de Jaqueira Bery Barreto de Araújo, coautores da formação 

continuada e da Sequência Didática que configura nosso Produto Educacional. 

Dessa forma construímos paulatinamente uma discussão sobre regras básicas do 

método científico, bem como as contingências da vida das comunidades 

tradicionais pré-coloniais, e começamos a correlacioná-las às nossas próprias 

contingências e dinâmicas sociais, o que desdobrou em uma percepção de 

similaridade entre as necessidades das populações humanas de cada momento 

histórico e seus impactos sobre a vida das pessoas e o meio em que vivem, 

assim como suas produções culturais dialeticamente vinculadas ao cotidiano de 

cada comunidade.  

Em nossa pesquisa, também estivemos atentos à perspectiva dos kennedienses 

quanto aos sambaquis, pois para que pudéssemos apresentar alguma relação 

entre eles e o patrimônio cultural local. Inicialmente deveríamos saber o quanto 

isso fazia sentido para essa comunidade. Para tanto, preparamos questionários e 

entrevistas semiestruturadas que pudessem fornecer posicionamentos pessoais 

dos educadores locais a respeito dos sambaquis. 

É comum o desconhecimento, por parte das mais diversas localidades, sobre sua 

ancestralidade histórica, bem como também é comum a desvalorização dessa 

ancestralidade, pois os valores mudam, assim como as contingências da vida. E 

talvez as relações entre os valores e as contingências da vida, uma vez 

identificadas, conscientizadas, possam ser usadas como ferramentas no ensino, o 

que acreditamos.  

É exatamente por acreditarmos no potencial de ensino crítico que pode ser 

trabalhado por meio da arqueologia que nos empenhamos em trazer outros 

olhares sobre as evidências das comunidades de pescadores-coletores que 

viveram na Paleolaguna do Itabapoana para os professores de Presidente 

Kennedy.  
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Nossa estratégia de intervenção partiu inicialmente de estudos arqueológicos nos 

arredores do distrito de Jaqueira, em Presidente Kennedy. A partir disso, 

desenvolvemos uma proposta de formação continuada organizada por meio de 

um curso de extensão oferecido pelo Cefor, com carga horária de 80h para os 

professores da Escola Jaqueira Bery Barreto de Araújo. Objetivávamos revisar 

conceitos acerca da divulgação científica, dos sambaquis, da arqueologia pré-

colonial e do patrimônio cultural e propiciar ambiente favorável à mediação 

dialógico-dialética de uma possível revisão dos educadores locais sobre o 

Patrimônio Cultural kennediense. Como estratégia afirmativa, confeccionamos, 

em parceria, uma Sequência Didática, de forma que pudéssemos gerar um 

Produto Educacional coletivo, que respeitasse os conhecimentos, saberes e 

práticas locais e que sintetizasse as novas reflexões desdobradas na formação.  

Acreditamos que o trabalho com os descritores poderia contribuir  na lapidação de 

uma perspectiva didática por parte dos sujeitos da pesquisa e no momento em 

que fossem novamente solicitados a apresentar seu parecer sobre o tema dos 

sambaquis que, nesse contexto, foi tratado a partir da extrapolação de seu valor 

arqueológico e com a culminância em um conceito de ferramenta de ensino de 

caráter crítico, teriam elementos novos para um  (re)posicionamento sobre o 

tema. Poderiam assim decodificar, como o quer Paulo Freire, algumas 

contradições sociais e, dessa forma, assumirem um novo posicionamento crítico 

diante desse tema. 

 

6.3 CONTEXTO DA ESCOLA 

 

A EMEIEF - Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Jaqueira Bery Barreto de Araújo está localizada no distrito de Jaqueira em 

Presidente Kennedy e conta com Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos. 

Segundo dados do Censo/2016 a Educação Infantil da escola está subdividida em 

Pré-Escola e Creche, o Ensino Fundamental compreende os Anos Iniciais e Anos 

Finais e a Educação de Jovens e Adultos abrange o Ensino Fundamental – 

Supletivo. 
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A escola possui ampla infraestrutura e conta com internet banda larga, água 

filtrada, alimentação escolar para os alunos e coleta de lixo periódica. Ainda 

segundo o Censo/2016, a escola conta com computadores administrativos, 

computadores para alunos, TV, videocassete, DVD, antena parabólica, copiadora, 

retroprojetor, impressora, aparelho de som, projetor multimídia (datashow), fax, 

câmera fotográfica/filmadora. 

O espaço físico de todo o complexo educacional compreende 17 salas de aulas, 

125 funcionários, sala de diretoria, sala de professores, laboratório de informática, 

laboratório de ciências, sala de recursos multifuncionais para Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes coberta, quadra de 

esportes descoberta, cozinha, biblioteca, parque infantil, banheiro dentro do 

prédio, banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala 

de secretaria, banheiro com chuveiro, refeitório, despensa, almoxarifado, pátio 

descoberto, área verde (Figuras 16 a 21). 

 
Figura 16 - Frente da escola Bery Barreto. 

 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 17 - Frente da escola Bery Barreto - zona rural. 

 

 
 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 18 - Salas de aula. 

 

 

 

 Fonte: Autor, 2017 
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Figura 19 - Refeitório da escola.  
 

 

 
 Fonte: Autor, 2017. 

 
 

Figura 20 - Sala de educação especial 
. 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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Figura 21 - Ginásio e quadra descoberta. 
 

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

6.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve como sujeitos os professores do turno vespertino da EMEIEF 

Bery Barreto de Araújo. O grupo em questão era formado majoritariamente por 

professores do Ensino Fundamental II que participavam da formação continuada 

que oferecemos em Presidente Kennedy por intermédio do Cefor/IFES e intitulada 

“Introdução à Pré-história brasileira”. 

A média anual de professores por turno gira em torno de 40 profissionais, em um 

regime multiturno, matutino, vespertino e noturno, totalizando cerca de 120 

profissionais da educação que oscila na maior incidência nos contratados em 

designação temporária. Existem projetos da prefeitura local para novos 

concursos, pois a demanda local é crescente, o município é detentor de 

significativos recursos e para continuar sendo local de investimentos e reconhece 

a necessidade de investimentos, sobretudo na educação.   

No dia 09/06/2017 visitamos a Escola Jaqueira Bery Barreto para compartilhar 

com os professores, coordenadores e o diretor, os preparativos iniciais para a 

mediação dialógico-dialética na formação continuada e coletar as expectativas 

dos educadores para o evento então programado para os dias 19, 20 e 

21/07/2017. 
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A formação continuada aconteceu durante três dias do mês de julho de 2017 e 

contou com a participação de 84 profissionais da educação do município de 

Presidente Kennedy, trabalhadores da Escola Jaqueira Bery Barreto de Araújo, 

importantíssima instituição de ensino público para região devido a suas 

dimensões que atendem a significativa parcela da população local. Além disso, 

essa instituição de ensino ficava nas imediações de vários sítios arqueológicos do 

tipo sambaqui, historicamente depredados pelas gerações que vivem e viveram 

naquela localidade, o que a tornava um local que poderia vir a ser um propagador 

de novos valores da Educação Patrimonial com relação aos sambaquis, 

presentes, de alguma forma, na vida de todos da região, mesmo sem o devido 

conhecimento do que representavam.  

Parte dos profissionais da formação continuada residiam em Jaqueira, na própria 

localidade em que fica a escola escolhida para a formação. Outros participantes 

viviam em áreas adjacentes, ainda dentro do município de Presidente Kennedy. 

Apenas a menor parcela dos participantes da formação vivia em outros 

municípios.  

Muitos dos participantes da formação viveram a maior parte da vida em Jaqueira, 

mas eram naturais das mais variadas regiões, como mostra a figura abaixo 

(Figura 22):  

Figura 22 – Naturalidade dos sujeitos da pesquisa. 

 
 

Fonte: Autor, 2107. 
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Para garantir maior viabilidade na coleta de dados para a pesquisa, não 

submetemos todos os participantes da formação aos questionários e às 

entrevistas semiestruturadas. Selecionamos o grupo de professores do turno 

vespertino, pois contava com a maior parte dos professores do Fundamental II. 

A escolaridade dos educadores participantes da pesquisa compreende 23 

graduados e 10 especialistas. Todos, de forma geral, demonstraram interesse em 

continuar sua formação partindo para mestrados profissionais, tais como o de 

humanidades, que despertou grande interesse na comunidade educacional local. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 PROJETO DE EXTENSÃO: “INTRODUÇÃO À PRÉ-HISTÓRIA BRASILEIRA” 

 

O grupo de pesquisas DIVIPOP, que tem como linhas de pesquisa a Divulgação 

Científica e a educação em espaços não formais e o ensino de ciências da 

perspectiva histórica, filosófica, sociológica e cultural, desenvolveu estudos 

arqueológicos recentemente no sul do estado do Espírito Santo, promovendo uma 

experiência pedagógica de campo que ocorreu na localidade da Fazenda do 

Limão, no município de Presidente Kennedy – ES, durante a qual foram feitos 

vários levantamentos de dados acerca do sítio, a partir de caminhamentos e de 

observações sistemáticas do espaço, de uma perspectiva interdisciplinar.  

Após essa fase inicial de coleta de informações, começamos a preparar as rotas 

de uma intervenção estruturada pela via da formação continuada para uma 

instituição de ensino da região. A instituição selecionada foi a EMEIEF – Jaqueira 

Bery Barreto de Araújo, uma importantíssima instituição de ensino público para 

região devido suas dimensões e a significativa população local. Além disso, essa 

instituição de ensino ficava nas imediações de vários sítios arqueológicos do tipo 

sambaquis, historicamente depredados pelas gerações que vivem e viveram 

naquela localidade. 

Com a finalidade inicial de buscar saber mais sobre o conhecimento local sobre 

os sambaquis, bem como o valor desse patrimônio por parte das comunidades da 

região, estruturamos uma proposta de formação continuada com a apresentação 

da relevância dos sambaquis para a arqueologia. A partir dessas diretrizes, a 

formação continuada passou a configurar-se como uma estratégia de divulgação 

científica voltada aos primeiros passos rumo à alfabetização científica quanto às 

questões relacionadas ao Patrimônio Cultural.   

Esse projeto de extensão foi organizado a partir das pesquisas do professor 

Carlos Roberto Pires Campos e contou com seu direcionamento e supervisão. A 

equipe que atuou em Presidente Kennedy foi formada por mim, professor Rodrigo 

Simão Miranda, pelo professor Pedro Carlos de Oliveira Alves e pelo professor 
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José Ramos de Sousa. Cada professor envolvido no projeto de extensão buscou 

elaborar suas respectivas diretrizes de pesquisa e coletar dados a partir da 

mediação com os kennedienses.  

Após inúmeros debates e seleção de vários temas que consideramos relevantes 

para nossa proposta de formação, encaminhamos nosso projeto para as 

autoridades do município de Presidente kennedy responsáveis pela área 

pedagógica, que se interessaram por uma formação continuada para professores 

da educação básica que pudesse apresentar novas dinâmicas e estratégias aos 

educadores locais, e que partisse de perspectivas da sociodiversidade, da 

etnodiversidade e da epistemo-diversidade, o que consistia na base de 

sustentação de nossa proposta de intervenção local para a promoção da 

Educação Patrimonial e da Divulgação Científica. 

 

7.2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

Dia 01 – Data 19/07 – Turno: matutino 

Nossa equipe chegou a Jaqueira, Presidente Kennedy, no dia 19/07/2017 por 

volta das 7h da manhã. Tomamos um café e nos dirigimos para o local da 

formação, a Escola Bery barreto de Araújo. Por volta das 9:00h da manhã, fomos 

recebidos pelo diretor da escola, Jhonata Silva Barreto. Naquele momento a 

escola já se encontrava pronta para as atividades da formação, mas nem todos os 

professores e funcionários que participariam se encontravam na instituição. A 

estrutura foi montada em uma das salas de aula, com equipamento de audiovisual 

e internet (Figura 23). 
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Figura 23 - Início do curso de formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Enquanto aguardávamos o início das atividades, o diretor Jhonata nos informou 

orgulhoso que a média anual de professores por turno gira em torno de 40 

profissionais, em um regime multiturno, matutino, vespertino e noturno. 

Complementou afirmando que ainda existe um trânsito de professores sob 

designação temporária que dificulta a formação de um quadro de profissionais 

mais estável, mas existem projetos da prefeitura local para novos concursos.  

O diretor também nos relatou um pouco da história da escola e do seu fundador, 

importante líder comunitário, Bery Barreto de Araújo. Trata-se de uma figura 

importante na história local, cujo nome está presente em vários locais (Figura 24). 

Nesse momento, o diretor nos relatou que os professores são orientados a 

explorar pedagogicamente sobre a história do Bery Barreto de Araújo e seu ideal 

de desenvolvimento para a região. Alguns professores também nos abordaram 

falando sobre seus interesses em pesquisa e o quanto gostariam de uma 

oportunidade para fazer um mestrado em Vitória ou no Rio de Janeiro. 

Por volta das 9h10min, os professores entraram na sala da formação e iniciamos 

as atividades. Nesse momento o professor Carlos Roberto Pires Campos iniciou a 

formação apresentando alguns trabalhos de arqueologia que já desenvolveu na 

região. Em seguida, tratou de aspectos da proposta da formação continuada, que 

tem como pano de fundo os sambaquis de Presidente Kennedy, bem como sua 
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importância na educação patrimonial, e traçou linhas gerais sobre a estrutura do 

curso de formação. 

Figura 24 - Quadro de Bery Barreto de Araújo exposto no pátio interno da escola 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

O curso iniciou-se com abordagens acerca do povoamento da América e a 

história pré-colonial de Presidente Kennedy. Os professores participantes 

estavam atentos, alguns produzindo anotações, outros fotografando. Em um 

primeiro momento, foram abordadas teorias sobre como o homem chegou à 

América e as polêmicas envoltas na ocupação das Américas do Norte, Central e 

do Sul. Nesse primeiro momento de curso não houve intervenção de nenhum 

participante com questionamentos ou quaisquer considerações.  

Houve uma pausa por volta de 10h40min para um lanche oferecido pela direção 

da escola. A formação retornou às 11 h. 

Nesse segundo momento da primeira parte da formação, os professores 

participaram mais intensamente, perguntando e questionando, pois foram 

discutidos aspectos geográficos da região, os quais fazem parte do seu cotidiano.  

A partir desse momento, os professores consideraram que viviam nas 

proximidades da área de inundação do Rio Itabapoana, na qual identificamos os 

sambaquis; a qual enfrentou várias cheias do rio em sua história de vida; a qual 

vinha recebendo muitos investimentos, cuja infraestrutura atual era muito melhor 

do que em momentos anteriores. 
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Ao tratarmos sobre os sambaquis, ao abordarmos sobre sua estrutura, 

apresentando imagens, um professor murmurou: “isso é um sambaqui?”. O 

professor parecia apresentar certa decepção com o que seria um sambaqui e sua 

composição. Alegou também que aquilo era muito comum em toda região de 

Presidente Kennedy e Itapemirim e havia brincado com materiais provenientes 

dos sambaquis por toda vida, sem ter a menor informação sobre a mínima 

relevância daquele material. 

Consideramos esse pronunciamento muito interessante, pois nos apresentava a 

familiaridade que aquelas pessoas tinham com os vestígios conchíferos dos 

sambaquis e o juízo de valor que faziam dos mesmos. A decepção do professor 

era proveniente de uma “certeza”, aparentemente orgânica, de que aqueles 

materiais com os quais conviveu não poderiam ter qualquer representatividade de 

valor em lugar algum ou de forma alguma, afinal sempre estivem jogados por toda 

região. 

Considerando que os vestígios conchíferos dos sambaquis representam 

patrimônio arqueológico, importante manifestação de culturas pré-coloniais e são 

completamente desconhecidos pela maioria dos kennedienses, nos voltamos ao 

contexto da educação colonial em que o processo de europeização descartava a 

cultura nativa, tornando-a um equívoco ou um crime, impondo uma educação 

monocultural. Freire (2002) alertava que a educação tinha funções sociais 

antagônicas e contraditórias, se por um lado poderia conspirar em favor da 

libertação, por outro também tinha a chance de promover a domesticação, a 

alienação. Morin (2006) afirma que somente o pensamento complexo pode 

permitir uma maior compreensão do mundo e que a fragmentação das 

informações dificulta a percepção das contradições vividas cotidianamente. 

Podemos associar essas reflexões aos sambaquis, peças de um quebra cabeças 

que foram descartas e restringem a compreensão de nossa ancestralidade.  

A negação do multiculturalismo foi característica no colonialismo e no 

imperialismo, o que disseminou uma cultura que não permite a aceitação das 

diferenças, da pluralidade humana, negando diálogos com as matrizes culturais 

socialmente distantes e politicamente subjugadas. O diálogo envolvido na 

educação progressista freireana é aquele que permite a fala do outro, a 
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interlocução (FREIRE, 1987, p.51), elemento escasso ainda hoje e com 

consequências diretas sobre nossas atuais formas de ver o mundo.  

Essas considerações dos educadores convergiam com nossas hipóteses sobre o 

desconhecimento local dos sambaquis e, apesar da convivência local histórica 

com esse valioso patrimônio arqueológico, não havia qualquer abordagem de 

educação formal, informal ou não-formal sobre o tema na região. Percebíamos 

então uma oportunidade de intervenção que poderia trazer relevantes mudanças 

e bons resultados sob a ótica da Educação Patrimonial.  

Na perspectiva vygotskyana, ações ou problemas solucionados com a ajuda de 

outra pessoa ou de um grupo serão posteriormente executadas de forma 

autônoma (VYGOTSKY, 2007, p. 98). Reflexão que se apresenta como nossa 

expectativa para a autoemancipação patrimonial kennediense, mesmo que ainda 

em caráter inicial.  

Aproveitando o contexto, o diretor Jhonata informou que até hoje são retiradas 

conchas do Campo do Limão para pavimentação de estradas vicinais, o que 

ocorre havia longa data na região e com grande naturalidade, tanto por iniciativa 

de interesse privado quanto pelas autoridades públicas. Também considerou que 

até a pavimentação da Rodovia 162 – Trecho entre Presidente Kennedy e Marobá 

– a estrada, constantemente estava repleta de materiais semelhantes aos que 

apresentávamos como provenientes dos sambaquis (Figura 25). 
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Figura 25 - Rodovia 162 e placa de inauguração. 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Em seguida, ao ver a imagem de um sambaqui da região, um professor 

perguntou: “mas qual a importância disso?”. O seu questionamento foi respondido 

no decorrer do curso e a partir da apresentação da importância dos sambaquis 

para a Arqueologia. No entanto, frisamos que a importância dos sambaquis existe 

se a sociedade local assim decidir, pois quem realmente estabelecerá a 

importância e seu valor são as comunidades residentes de Presidente Kennedy e 

adjacências. 

Também consideramos que estudos dos padrões de ocupação, territorialidade, 

demografia e organização social dos sambaquieiros apontam a hipótese de que 

essas comunidades costeiras partilhavam o território e configuravam um amplo 

sistema regional (DEBLASIS, 2007, p.33). Os grupos de coletores e pescadores 

desenvolveram uma espécie de articulação comunal em torno de estratégias e 

ideologias amplamente compartilhadas incluindo construções públicas e/ou 

atividades cerimoniais (DEBLASIS, 2007, p.33), o que contrasta com antigas 

afirmações acerca dos sambaquis apenas como simples produto de bandos de 

coletores de moluscos com grande mobilidade social. Reflexões assim leva-nos a 

obter importantes informações sobre nossa ancestralidade pré-colonial, o que 

tona os sambaquis valiosos bens culturais, mesmo em uma sociedade pragmática 

como a nossa, pois em vários balneários brasileiros, os sambaquis se tornaram 
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atrações turísticas e despertaram interesses preservacionistas nos comerciantes 

locais. 

A partir do momento em que os profissionais da Escola Bery Barreto de Araújo 

sentiram que suas considerações eram decisivas e altamente relevantes para a 

temática em andamento, aumentaram significativamente os questionamentos e as 

considerações sobre o tema que, naquele momento, estava bem mais inserido 

em suas vivências. Então uma Professora relatou que onde ela morou, próximo 

ao rio Itabapoana, havia muitos esqueletos, outra relatou que nunca viu ninguém 

comentar nada sobre sambaquis em formação pedagógica ou em qualquer outra 

circunstância. Uma outra professora ainda considerou que o ensino de história 

local é muito precário, pois foi passada entre as gerações apenas oralmente, sem 

registros escritos, o que foi contestado pelo diretor Jhonata, que nos apresentou 

materiais escolares sobre a história de Presidente Kennedy e região. 

A cobrança da professora demonstrava seu desconhecimento sobre as obras 

existentes na escola quanto a história local kennediense. Aparentemente não 

eram materiais utilizados com frequência, mas segundo o diretor existiam. 

Atentamos naquele momento para discutir a importância existente na educação 

formal, não-formal e informal.  

A educação formal seria aquela organizada em instituição de ensino ou de 

formação profissional, com objetivos, tempo determinado, avaliações formais e 

periódicas, cuja meta é uma certificação. A educação não-formal é aquela 

desenvolvida em espaços não formais de ensino ou formação que, tais como 

museus, centros de ciências etc. Compreende-se como educação informal 

qualquer tipo de ensino que resulta da vida em família, laboral de lazer ou 

simplesmente social, não estruturada e não necessariamente sistematizada, sem 

compromissos com créditos, horários ou avaliações. Ao discutirmos a importância 

das três formas de educação listadas, buscamos os caminhos da 

autoemancipação (FREIRE, 2002).   

Vygotsky (2007) reforça nossas discussões acerca da importância da autonomia 

dos sujeitos cognoscentes em meio aos modelos educacionais quando afirma que 

a criança parte de suas generalizações, de seus significados, que são 

determinados pela aprendizagem fora da escola (sociedade, família, o contexto 
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que proporciona a formação de conceitos diários ou conceitos cotidianos) e 

estabelece uma relação lógica entre suas considerações e aquelas propostas no 

ambiente escolar, em práticas educativas formais ou informais.  

Ao adentrarmos nas discussões acerca do termo sambaqui, os professores 

mostraram-se bastante surpresos. Perguntaram a razão de os poderes públicos 

não agirem em defesa do patrimônio. Perguntaram o que poderiam fazer. Muitos 

relataram experiências pessoais e memórias relativas a contatos e até 

brincadeiras nos sambaquis sem saber o que estes representavam, salvo alguns 

dizeres populares, tais como: “essa região já foi mar e um dia o mar vai reivindicar 

suas posses”. 

Após o fim da primeira manhã de curso, uma professora relatou que seu pai 

recolhia muitas “coisas” de sambaquis (ele era pescador) e que pessoas de 

outras regiões vinham para comprar dele as peças e restos encontrados. O pai 

dela, inclusive, havia encontrado uma cruz também, mas esta não foi vendida, 

continua na família. Entretanto todos os outros artefatos encontrados ele vendeu. 

Ela se lamentou pela falta de conhecimento sobre os sambaquis na época. 

Os professores que participaram das atividades de formação pela manhã 

lecionavam majoritariamente no Ensino Fundamental II. 
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Almoço 

Após o almoço procedemos a uma expedição a um sambaqui localizado nas 

proximidades da escola. Tratava-se de um sambaqui em avançado estágio de 

destruição (Figura 26).  

 
Figura 26 – Fauna malacológica presente no sambaqui. 

 

 Fonte: Autor, 2017. 

 

O professor Jhonata nos relatou que aquela região contou com forte extração de 

terras para construção civil e pavimentação de estradas vicinais, o que, 

consequentemente, destruiu os sambaquis locais, que acabaram sendo retirados 

juntamente com a areia para as obras de infraestrutura, restando apenas uma 

pequena parte dos materiais que eram extremamente abundantes. Também 

relatou que ele próprio brincou muitas vezes em concheiros sem ter o menor 

conhecimento do que aquilo representava, pois em nenhum momento tinha 

ouvido falar dos sambaquis. 

 

Dia:01 – Data:19/07 – Turno: Vespertino 

O professor Carlos Roberto Pires Campos iniciou a apresentação da proposta do 

curso de formação continuada para os professores, apresentou seus dados 

autobiográficos, bem como seu histórico de pesquisas. Nesse momento foi 

aplicado um questionário diagnóstico, o qual buscava levantar dados sobre o 
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olhar dos professores sobre os sambaquis locais, bem como o significado 

daquelas estruturas para os docentes, além de um levantamento dos 

conhecimentos prévios dos professores sobre conceitos que seriam tratados no 

decorrer da formação. 

A participação inicial dos professores e funcionários ficou restrita a pequenos 

comentários bem-humorados e a curiosidades sobre a história pré-colonial. 

Alguns professores se mostraram surpresos ao saberem que o Estreito de 

Behring permitiu a passagem a pé dos hominídeos da Ásia para a América do 

Norte, outros faziam suas anotações em silêncio. Esse grupo de professores e 

funcionários eram majoritariamente do Ensino Fundamental I. 

No decorrer das discussões sobre a história pré-colonial, alguns professores 

tiveram dificuldades para compreender elementos relativos à cronologia, 

representada pelas siglas AP/BP. Trata-se de uma forma de datar, estabelecida 

em 1954, quando se escolheu o dia de 1º de janeiro de 1950 como ponto de 

partida para essa escala de tempo em que se calcula a idade radiocarbônica. A 

ideia é indicar quantos anos se passaram desde a morte de um organismo vivo 

até o ano de 1950. Foi explicado que na cronologia científica a sigla AC, antes de 

Cristo, e a sigla DC, depois de Cristo, não são compartilhadas por todas as 

culturas, o que traz um problema de comunicação científica. Sendo assim, o 

melhor seria datar os eventos em relação direta com o atual momento, sistema 

mais disseminado nas abordagens geológicas e arqueológicas da atualidade. 

Novamente, como na turma da manhã, quando a formação passou a abordar 

sobre os sambaquis de Presidente Kennedy, o interesse dos professores foi 

despertado. Uma professora perguntou se o sambaqui se “regenera”, 

apresentando uma certa preocupação com os processos históricos de destruição 

desses monumentos e desconhecimento do que efetivamente seria um sambaqui, 

como ela mesma explicou. 

Curiosamente, mesmo sem conhecer categoricamente a importância dos 

sambaquis, os professores expressam certa lamentação quando descobrem que 

os sambaquis estão sendo destruídos, sobretudo quando afirmamos que eles 

constituem um patrimônio cultural local.  
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Esse grupo de professores e funcionários também questionou várias vezes sobre 

a definição e a composição de um sambaqui: “mas afinal o que seria um 

sambaqui?”, “Professores questionam muito a definição do que é sambaqui?”, 

“Sambaqui é patrimônio cultural?”, “Sambaqui é sempre perto do mar?”, “Pode 

existir manifestação de sambaqui em outras regiões longe do litoral?”, 

“Encontramos próximo à praia 03 esqueletos. Eles poderiam ser sambaquis?”. 

A partir desse momento as contribuições foram generalizadas e, no transcurso 

das quais, emergiram inúmeras críticas às instituições públicas e às autoridades 

locais: “Aqui não há interesse dos políticos em proteger o patrimônio, pois é 

permitido retirar areia em qualquer lugar e de qualquer forma” – afirmação de uma 

professora; “Que tipo de órgão que devemos  procurar para fazer essas 

denúncias sobre a destruição dos sambaquis?”; “Tem algum interesse 

financeiro?”; “Temos muitos alunos que vivem nesses locais e não conhecem 

esses lugares e podem explorar esses conhecimentos”; “Vocês vieram aqui só 

para plantar a sementinha?” – professora questionando se ajudaríamos na 

preservação dos sambaquis e na criação de uma nova cultura local ou faríamos 

apenas uma explicação inicial sobre o tema e deixaríamos o resto com eles; “O 

meu pai durante muito tempo trabalhou retirando essa areia com sambaqui, ele 

não sabia” (Figuras 27 – 30). 

Após o encerramento das discussões do turno vespertino do curso de formação, 

uma outra professora também relatou que agora se sentia mal, pois o pai 

trabalhou durante muito tempo retirando areia de locais onde haviam sambaquis. 

Ela se sentiu com uma espécie de “dívida”. 

Nesse momento final do primeiro dia de formação, o diretor Jhonata nos explicou 

que o distrito de Jaqueira recebia esse nome devido a um pé de jaca que era 

usado como referência para a localidade e que essa árvore ainda existia e ficava 

na propriedade de um morador na entrada da localidade. Também acrescentou 

que sempre lhe pedia que não cortasse o pé de jaca enquanto ela tivesse saúde e 

não causasse nenhum risco, pois entendia que aquela árvore era uma referência 

para o local. 
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Figura 27 - Recepção dos educadores. 
 

 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 28 - Abertura da formação. 

 

 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 29 - Conceituação de sambaqui. 

 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 
Figura 30 - Conceituação de patrimônio. 
 

 

 
 Fonte: Autor, 2017 
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Dia 02 – Data 20/07 – Turno: matutino 

No segundo dia de formação, chegamos à escola às 8h30min e fomos recebidos 

pelo diretor Jhonata Barreto. O local da formação já estava preparado, como no 

dia anterior, e apenas instalamos nossa apresentação e nos preparamos para 

receber os professores que aceitaram participar de uma entrevista 

semiestruturada na meia hora que antecedia ao horário oficial previsto para o 

início da formação. 

A formação começou às 9h e foi feita uma retomada acerca do significado e das 

possibilidades de usos pedagógicos do sambaqui para resgatar o contexto da 

conclusão do 1º dia de formação continuada.  

Dando prosseguimento ao curso, abordamos os conceitos de patrimônio e de 

Divulgação Científica, bem como suas contradições, o que gerou boa participação 

dos professores presentes. Um professor afirmou: “Não dominamos esses 

conceitos, mesmo trabalhando com os mesmos cotidianamente. Todos partem do 

pressuposto que já é um conceito plenamente assimilado pelos educadores, o 

que é um engano”. Às 10h10min houve um intervalo para o café e para uma 

rápida confraternização. 

Com o retorno do café, abordamos conceitos da Educação Problematizadora de 

Paulo Freire, com foco na educação popular, o que novamente nos remeteu a 

discussões sobre o patrimônio imaterial e material e suas referências sociais, bem 

como aos contextos de sua preservação, ou não. Nesse momento da formação, 

os próprios professores já comentavam sobre a relativização do Patrimônio 

Cultural, do sentido de valor que as pessoas de uma localidade concedem a 

alguma coisa ou a alguém. 

Aproveitando o interesse demonstrado pelos professores na ocasião, sugerimos 

propostas e estratégias de trabalho com a Educação Patrimonial.  

Em determinado momento da formação, um professor se mostrou bastante 

interessado e fez alguns questionamentos sobre patrimônio, o que abriu novas 

discussões: “Para virar patrimônio precisa de um certo tempo?”; “A região do sítio 

de Guarulhos é patrimônio?” (região após Campinas – Presidente Kennedy); outro 
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professor nos esclareceu sobre a pergunta que inicialmente não compreendemos, 

e nos disse: “É uma região rica em sambaquis mas não é tombada, em outras 

palavras, qualquer cidadão pode fazer o registro no IPHAN de qualquer 

sambaqui. Pode ser considerada patrimônio, mas necessita da intervenção das 

políticas públicas para assumir a condição de Patrimônio Cultural tombado. O 

santuário das Neves é um patrimônio tombado e essa foi uma escolha política 

proveniente de interesses sociais, ou havia um valor social? ”. 

Nesse momento, o diretor Jhonata solicitou a palavra e apresentou rapidamente 

seu interesse em contar com o auxílio dos professores na elaboração de um 

documentário sobre a vida de Bery Barreto de Araújo e registrou um pouco da sua 

visão e seus sonhos para a região de Jaqueira, local que existe basicamente 

devido aos ideais e atitudes desse homem.  

Para o diretor, o documentário funcionaria como um reconhecimento e uma 

estratégia de preservação da memória de Bery Barreto, mas sobretudo de seus 

sonhos para a localidade de Jaqueira, os quais não deveriam se perder para o 

próprio bem da região de Jaqueira. 

No final do turno matutino da formação, dois professores questionaram sobre 

material educativo para trabalhar os sambaquis: “Vocês trouxeram algum material 

para nos auxiliar em algum trabalho que os professores possam desenvolver com 

os alunos para preservar os sambaquis?”; “Em minhas brincadeiras de crianças 

eu tinha contato com os sambaquis mas não sabia de sua importância, já as 

crianças de agora não têm nem contato nem sabem sobre os sambaquis”. O 

diretor complementou os questionamentos dos professores querendo saber sobre 

quaisquer recursos que poderiam ser deixados para contribuir com essa nova 

diretriz para a educação local. 

Aproveitando as solicitações, argumentamos que nossa proposta é construir um 

guia de Educação Patrimonial para a história pré-colonial e ofertar aos 

professores e à comunidade local como recurso didático para auxiliar aos 

profissionais que tiverem interesse no trabalho com essa temática. Então, novas 

considerações e questionamentos foram feitos: “Não se deve impor nada, mas a 

apresentação desse conhecimento busca convidar as novas gerações à 

preservação do patrimônio, caso eles realmente desenvolvam esse interesse”; 
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“Vocês sabem dizer se tem algum órgão que tem interesse em escavar e 

preservar esses sambaquis?”; “Os conteúdos sobre a história de Kennedy são 

vagos e como superar essa condição?” – outro professor considerou: “Uma 

sugestão seria entrar na academia e sugerir um estudo sistematizado sobre a 

história de presidente Kennedy com a finalidade de atender aos quesitos 

considerados interessantes para a região e coletivizar esse material. Esse 

material pode assumir a condição de material didático”. 

Os professores do turno matutino se mostraram interessados, fotografaram e 

anotaram as informações sobre a metodologia da Educação Patrimonial, que 

basicamente partia da perspectiva da compreensão dos espaços territoriais como 

documentos vivos, com diversas possibilidades de interpretação. A Educação 

Patrimonial pode se configurar como uma ferramenta que tem grande 

possibilidade de uso pelos saberes mais diferenciados e diversificados, inclusive 

em sua dimensão política, partindo do princípio de que memória e o 

esquecimento são produtos sociais, sobretudo em uma sociedade em que, nem 

sempre, a população se identifica, ou se vê, no conjunto do que é chamado de 

patrimônio cultural nacional (PINHEIRO, 2015, p. 23). 

Ressaltamos que as ações educativas de valorização e preservação do 

patrimônio devem considerar a preservação dos bens culturais como prática 

social inserida nos contextos sociais, com as devidas ressignificações desses 

bens culturais e com o ajustamento do valor histórico ao seu lugar atual, em sua 

comunidade de inserção, ou seja, ao lugar social onde o bem está agora 

(BRANDÃO, 1996).  

Essa perspectiva de Educação Patrimonial, enquanto proposta pautada no 

diálogo e na preservação dos patrimônios culturais locais, deve sempre promover 

a abertura de canais de interlocução com a sociedade e com os órgãos públicos 

para que seja fortalecido o vínculo entre a comunidade e seu patrimônio cultural, 

potencializando ações educativas de preservação do patrimônio e integrando 

diversidades locais. 

.
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Dia 02 – Data 20/07 – Turno: vespertino 

Por volta de 13h30min aplicamos algumas entrevistas semiestruturadas com 

educadores participantes da formação que se propuseram a chegar mais cedo 

para contribuir para com nossa pesquisa.  

A formação do turno vespertino teve início às 14h05min, mas nem todos os 

professores haviam chegado. O curso foi iniciado com uma revisão sobre o que é 

sambaqui para adentrar no conceito de educação patrimonial, assim como foi feito 

pela manhã. Mas, apesar da mesma diretriz, os desdobramentos foram um tanto 

distintos. Os professores se mantiveram atentos, entretanto sem participar 

ativamente. Até às 14:21 os professores continuavam chegando. 

Solicitamos aos professores que se dividissem em grupos para o 

desenvolvimento de uma dinâmica, a qual se deu por meio da análise de charges 

do ano de 2007, seguida de discussões entre o grupo e a posterior apresentação 

de um membro do grupo acerca das semelhanças e diferenças da temática 

“políticas atuais” e de dez anos atrás. Uma professora fez uma intervenção 

falando da fita K7: “isso há 10 anos atrás era muito utilizado e hoje em dia não se 

fala mais devido à evolução da tecnologia”; outra professora relatou sobre a 

prostituição: “antigamente era um tabu e hoje é mais comumente tratado”; 

segundo outra professora: “a política mudou para pior”, o que foi complementado 

por outro grupo que argumentou: “houve um aperfeiçoamento de algumas 

práticas, como o roubo”; “a televisão mudou! ” 

Em continuidade à formação, uma professora trouxe material proveniente de um 

sambaqui, composto de conchas e terras de um local próximo a sua residência 

(Figura 30). Ela perguntou curiosa se aquilo era um sambaqui e todos ficaram 

interessados em saber se aqueles restos, com os quais a maioria ali havia 

brincado quando criança, realmente faziam parte dos vestígios conchíferos 

registrados por toda região. Enquanto todos buscavam saber se realmente eram 

os restos faunísticos que abordamos durante a formação, alguns relatavam, com 

um misto de culpa e brincadeira, que frequentemente depredavam esses 

sambaquis com ferramentas, inclusive. Muitas vezes, apenas por passa-tempo. 
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Respondemos que realmente era material encontrado na composição de 

sambaquis, o qual provavelmente se tratava dos vestígios pré-coloniais dos 

pescadores-coletores que abordamos durante a formação continuada. 

Figura 31 - Vestígios de sambaquis trazidos por uma moradora.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Fonte: Autor, 2017 

 

Em seguida organizamos os professores e funcionários novamente em grupos 

para desenvolvermos um jogo pedagógico que reproduzia parte da complexidade 

inerente aos interesses sociais de um momento específico da sociedade. A 

dinâmica fluiu bem, os professores tiveram que representar os interesses dos 

atores sociais representados nos crachás que receberam.  

Essa atividade de representação de papéis foi inspirada na teoria vygotskyana e, 

por intermédio da reprodução teórica de um específico momento histórico, a 

passagem da Idade média para a Idade Moderna, os participantes buscam 

negociar seus interesses com base nas dinâmicas econômicas e sociais do 

período histórico em questão. O segmento social que cada participante 

representava, bem como seus objetivos, foram delineados em um quadro 

entregue a todos (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Representação de papéis 

 
Contexto Histórico: século XV - Europa 
Objetivo: realizar o(s) interesse(s) do seu segmento social. 
Procedimento: identificar as características do seu segmento social e buscar 
aliados para realizar seus interesses. 
Importante: soldados são adquiridos apenas com o Povo (rural ou urbano). Cada 
soldado custa uma moeda de ouro. 

 

 

 

  Fonte: Autor, 2017. 

Segmento 
Social 

Rei/Rainha Família Real 
Dissidente 

Clero 
Conservador 

Clero 
Liberal 

Nobreza A 

Interesse Pretende 
permanecer no 
poder 

Pretendem 
chegar ao 
poder 

Querem mais 
influência 
política 

Querem 
mais justiça 
social 

Querem 
mais terras 

Força Militar 1000 soldados 200 soldados 300 soldados 100 
soldados 

200 
soldados 

Recursos 
Financeiros 

500 moedas de 
ouro 

200 moedas 
de ouro 

200 moedas de 
ouro 

100 
moedas de 
ouro 

300 
moedas de 
ouro 

Alimento 
Estocado 

1000 kg de trigo 
em estoque 

100 kg de 
trigo em 
estoque 

400 kg de trigo 
em estoque 

50 kg de 
trigo em 
estoque 

50 kg de 
trigo em 
estoque 

Terras 1000 alqueires 
de terras 

100 alqueires 
de terras 

500 alqueires 
de terras 

100 
alqueires 
de terras 

200 
alqueires 
de terras 

Segmento 
Social 

Nobreza B Nobreza 
C 

Nobreza 
D 

Burguesia Povo Zona 
Urbana  

Povo Zona 
Rural 

Interesse Querem 
controlar os 
recursos 
alimentícios 

Querem 
mais 
força 
militar 

Querem 
mais 
moedas 
de ouro 

Querem 
assumir o 
poder 

Querem 
mais 
liberdade e 
empregos 

Querem 
terras e 
alimentos 

Força 
Militar 

50 
soldados 

400 
soldados 

200 
soldados 

50 
soldados 

Sem 
exército 
organizado 

Sem 
exército 
organizado 

Recursos 
Financeiros 

500 
moedas de 
ouro 

100 
moedas 
de ouro 

200 
moedas 
de ouro 

2000 
moedas 
de ouro 

Sem 
recursos 
financeiros 
excedentes 

Sem 
recursos 
financeiros 
excedentes 

Alimento 
Estocado 

100 kg de 
trigo em 
estoque 

300 kg 
de trigo 
em 
estoque 

200 kg 
de trigo 
em 
estoque 

Sem 
alimento 
em 
estoque 

Sem 
alimento 
em 
estoque 

Sem 
alimento 
em 
estoque 

Terras 50 
alqueires 
de terras 

100 
alqueires 
de terras 

200 
alqueires 
de terras 

Sem 
posse de 
terra 
expressiva 

Sem posse 
de terra 
expressiva 

Sem posse 
de terra 
expressiva 



119 
 

 
 

 

Uma professora, após a dinâmica, fez uma intervenção com uma leitura particular 

do processo. Ela relacionou com a situação política atual, contexto em que o 

“pobre” só é lembrado por poder votar. Os professores comentaram bastante 

sobre as estratégias utilizadas para firmarem alianças e defender seus interesses 

sociais. Todos mostraram-se bastante empolgados com o jogo. 

Após o fim do jogo pedagógico, houve uma exposição teórica sobre a Divulgação 

Científica e foi apresentado o embasamento teórico utilizado no jogo pedagógico 

e em nosso projeto de formação. Nesse momento, expusemos considerações 

substanciais para nossa formação continuada e nossa pesquisa a partir da 

Mediação de Vygotsky, da Teoria da Complexidade de Morin e da Educação 

Libertadora de Paulo Freire. Os professores permaneceram atentos, mas sem 

procederem a maiores considerações ou questionamentos. 

No momento final do dia foi aplicada uma entrevista semiestruturada que contou 

com a participação de alguns professores. Dois dos participantes dessa etapa 

consideraram a entrevista semiestruturada um tanto complicada, mas 

gradualmente superaram as dúvidas com algumas explicações e justificativas que 

fornecíamos conforme a demanda de cada um. 

O encerramento dos trabalhos foi marcado por uma confraternização com trocas 

de e-mails e forte interesse local em buscar a oportunidade de um mestrado e de 

novas diretrizes pedagógicas com a utilização da história pré-colonial 

kennediense. 

Dia 03 – Data 21/07 – Turno: matutino/vespertino 

Chegamos à escola às 8h30min para aplicar uma entrevista semiestruturada com 

aqueles professores que aceitaram chegar mais cedo para a formação. Por volta 

das 9h, iniciamos as discussões sobre a SD. Nesse último dia de formação os 

educadores do turno matutino e vespertino estavam juntos pela manhã, o que 

levou a utilização de duas salas de aula para a conclusão do curso de formação 

continuada. A partir desse momento iniciamos a confecção da SD com as 

contribuições dos docentes participantes da formação.  
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Os educadores de Presidente Kennedy foram responsáveis por diversas análises 

e considerações sobre a realidade na qual estão imersos, as quais buscamos 

adequar ao nosso produto educacional. No início das discussões, surgiram muitos 

questionamentos sobre o tempo disponível na grade de conteúdos para novas 

estratégias, o que ocupou grande espaço nos debates para a confecção da SD.  

As supostas dificuldades dos cursistas também foram alvo de fortes 

considerações. A partir disso, o enfoque das discussões ocupou a pauta das 

facilidades que podem ou devem ser construídas para viabilizar a aprendizagem 

no cotidiano da sala de aula.  

Os professores também frisaram que recursos são facilmente disponibilizados, 

desde que as solicitações ocorram dentro dos protocolos e prazos estabelecidos 

pela Secretaria de Educação local e pela própria direção da escola. Concluíram 

que existe um razoável amparo para a implementação de estratégias 

pedagógicas na região, mas a disponibilização desses recursos ocorre de forma 

criteriosa. 

Durante a validação da SD, muitos professores concluíram que a linguagem 

usada nas descrições da proposta poderia ser mais simples e objetiva para 

facilitar a interpretação dos enunciados e, até mesmo, para que eles próprios 

pudessem ser mais fiéis ao instrumento.  

A partir dessas reflexões buscamos discutir sobre como seriam confeccionadas 

as alterações na SD sem a perda de seu embasamento, mas ainda assim, 

considerando uma busca de atendimento às considerações dos professores da 

forma mais fiel possível.  

Alinhamos a SD ao tempo previsto pelos professores para sua aplicação a partir 

da retirada de atividades suplementares e dinâmicas previstas, também tornamos 

as problemáticas nas perspectivas social/científica mais objetivas com exemplos 

das reflexões que são solicitadas. A articulação entre os conceitos e a 

problematização também se mostrou como um problema identificado pelos 

educadores, o que modificamos a partir da redução dos termos técnicos e pela 

maior modularidade nas atividades, criando um passo a passo para o clímax de 

reflexões almejado. Quanto às considerações sobre o problema e sua resolução, 
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deixamos à livre escolha dos educandos a participação ou não nas leituras 

propostas como atividade de avaliação, mas sugerimos o incentivo à participação. 

Quanto à organização das atividades e a relevância da contextualização, optamos 

por valorizar mais o tempo disponível para as discussões e contextualizações e 

reduzir o número de atividades solicitadas para casa ou durante a aplicação da 

SD.        

Uma nova discussão foi então aberta sobre a fidelidade e a liberdade de 

adaptação que possuíam sobre aquele documento, a SD. Concluíram que 

poderiam estabelecer um critério para o documento oficial, mas que poderiam 

adaptar com o passar dos anos e à medida em que a disponibilidade de tempo e 

conteúdos sofressem alterações. 

Por fim, pontuaram que a temática apresentada talvez não tomasse muito tempo 

extra, pois na verdade poderiam trabalhar os mesmos conteúdos já programados 

por intermédio de uma nova ferramenta, tendo os sambaquis como pano de 

fundo, agregando informações sobre esse novo tema para a comunidade.  

Ao término da validação da SD, foi feita uma confraternização de encerramento 

das atividades com a participação de todos os educadores da formação 

continuada (Figuras 32; 33). 

 
Figura 32 - Confraternização I - final da formação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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Figura 33 - Confraternização II - final da formação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor, 2017 

 
 

7.3 O QUE DIZEM OS QUESTIONÁRIOS E AS ENTREVISTAS       

SEMIESTRUTURADAS APLICADAS 

O volume inicial de professores e funcionários escolares que frequentariam o 

curso de formação girava na casa dos 200 profissionais, cerca de 120 

profissionais da Escola Jaqueira Bery Barreto e o restante de convidados de 

outras instituições de ensino da região, o que não era condizente com a estratégia 

que havíamos organizado inicialmente. Esse número denunciava, todavia, o 

tamanho da demanda local por formação continuada para os profissionais da 

educação. A partir desse momento, solicitamos uma adequação numérica que 

reduziu esse número para menos da metade do montante original.  

Sob uma nova proposta numérica, chegamos ao seguinte quadro geral de 

funcionários escolares e professores participantes da formação continuada 

(Figura 34): 
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Figura 34 – Sexo dos participantes da formação. 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Os participantes da formação foram divididos em duas turmas, uma no matutino e 

outra no vespertino. Essas turmas eram compostas por todo tipo de profissionais 

escolares, tais como: coordenadores, diretores, professores e servidores 

administrativos.  

Visando a obter maior objetividade na coleta de dados da pesquisa, selecionamos 

o grupo de profissionais do turno vespertino para a aplicação de questionários e 

entrevistas semiestruturadas que seriam utilizadas como balizadores de nossas 

considerações sobre a experiência na formação continuada. Nesse turno estariam 

os professores do Fundamental II, público específico para nos auxiliar na 

confecção da SD. 

A partir do instrumento que se encontra no apêndice A desta dissertação, 

obtivemos o perfil básico do grupo que compunha a formação e que contribuiu 

com nossa pesquisa a partir dos questionários e da participação em uma 

entrevista semiestruturada. 

Os educadores presentes na formação não possuíam mestrado ou doutorado, o 

que chegava até nós por meio de lamentações expressas em alguns comentários 

durante nossos encontros. Nessas ocasiões, os educadores participantes da 

formação continuada afirmavam que sonhavam com a oportunidade de um dia 

fazer um mestrado em Vitória ou no Rio de Janeiro (Figura 35). 
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Figura 35 – Escolaridade dos participantes da pesquisa. 

 
 

Fonte: Autor, 2017 

. 

Identificamos que boa parte dos participantes da pesquisa não informaram seu 

tempo de atuação no magistério, alguns mais jovens relataram que era o seu 

primeiro ano atuando na educação. Por outro lado, constatamos que apenas 

cerca de cinquenta por cento dos educadores participantes da formação 

continuada possuíam mais de 10 anos de experiência no magistério (Figura 36).  

 

Figura 36 – Tempo de docência na educação básica. 

 

 
 

Fonte: Autor, 2017. 
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O grupo selecionado para responder ao questionário e participar das entrevistas 

semiestruturadas, equipe vespertina da formação continuada, contou com 

predominante participação feminina, o que também era um reflexo geral da escola 

que contava com uma proporção média de dez mulheres para cada figura 

masculina naquele estabelecimento de ensino (Figura 37). 

 
Figura 37 – Sexo dos participantes da pesquisa. 

 
 

Fonte: Autor, 2017. 

 

A figura 38 nos apresenta um quadro de predominância de contratados sobre 

professores efetivos concursados, o que nos foi relatado em comentário pelo 

diretor Jhonata Barreto, como efeito da crescente demanda por educadores na 

região, o que fere perspectivas de qualidade para a educação e apenas favorece 

diretrizes econômicas. 

 
Figura 38 – Regime de trabalho dos docentes. 

 

 
 

Fonte: Autor, 2017. 
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Nossa hipótese inicial da pesquisa partia do pressuposto de que os sambaquis de 

Presidente Kennedy eram frequentemente destruídos pela população local por 

fatores que incluíam o simples desconhecimento sobre em que consistiam esses 

espaços. Obviamente os interesses econômicos também detinham relevante 

parcela nas justificativas para a destruição dos mounds, mas, segundo os 

educadores participantes da pesquisa, não saber o que era um sambaqui tornaria 

impossível o surgimento de qualquer discurso em nome de outros interesses que 

não fossem a construção civil e a pavimentação de estradas vicinais.  

Os dados da Figura 39 abaixo confirmam nossas expectativas sobre o reduzido 

número de pessoas que possivelmente conheciam os sambaquis.  

 
Figura 39 – Conhecimento a cerca de um sambaqui. 

 
 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Como a maioria dos participantes da pesquisa não sabia o que era o sambaqui, o 

conceito de sambaqui também seria algo restrito, como nos foi evidenciado 

conforme dados contidos na figura 40 abaixo, o que também já era parte de 

nossas hipóteses acerca das relações locais com tais sítios arqueológicos. 
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Figura 40 – Conceito de sambaqui. 

 
 

Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 41, a seguir, também nos apresenta uma relação já esperada em nossas 

hipóteses iniciais de pesquisa, pois o desconhecimento dos sambaquis por parte 

da população local de Presidente Kennedy traria dificuldades para a aceitação 

desse patrimônio arqueológico na classificação do patrimônio cultural local. 

 
Figura 41 – Sambaqui como patrimônio cultural. 

 
 

Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 42 demonstra um maior domínio por parte dos educadores de Presidente 

Kennedy acerca do conceito de Patrimônio Cultural. Apesar de se apresentarem 

reticentes para afirmar que dominam um determinado conceito, os participantes 

da formação foram um pouco mais confiantes do que na abordagem anterior 

sobre os sambaquis.  
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Figura 42 - Conceito de patrimônio cultural. 

 

 
 

Fonte: Autor, 2017. 

 

O ensino de ciências ainda se apresenta como um desafio, até mesmo nas 

instituições educacionais. A Figura 43 confirma a dificuldade apontada em artigos 

e livros com a conceituação de aspectos ligados à divulgação científica, bem 

como nos abre a oportunidade de refletir sobre quais seriam, então, as diretrizes 

balizadoras da educação, uma vez que a ciência e seus procedimentos ainda são 

restritos socialmente. 

 

Figura 43 – Conceito de divulgação científica. 

 

 
              

Fonte: Autor, 2017. 
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Os educadores participantes da formação tratavam sobre o patrimônio 

constantemente em seu cotidiano com os alunos. No entanto, como eles mesmos 

disseram, afirmar que dominavam um conceito, mesmo trabalhando com o 

mesmo cotidianamente, era algo difícil e, provavelmente, porque todos partem do 

pressuposto que já é um conceito plenamente assimilado pelos educadores, o 

que é um engano (Figura 44). 

 

Figura 44 – Conceito de educação patrimonial. 

 

 
 

Fonte: Autor, 2017. 

. 

O conceito de arqueologia foi inicialmente associado aos contextos midiáticos e 

aos filmes hollywoodianos, mas, com a consciência de que essa conceituação 

não representava o referido segmento da ciência. A Figura 45 apresenta 

informações semelhantes às outras solicitações conceituais, o que reafirma uma 

certa insegurança quanto aos conceitos científicos.    

 

Figura 45 – Conceito de arqueologia. 

 

 
 

Fonte: Autor, 2017. 
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A Figura 46 nos apresenta dados que sugerem que as formações continuadas 

contemplaram ao menos cerca de 50% dos educadores de Presidente Kennedy 

no último ano. Ao que pudemos observar, os temas selecionados e trabalhados 

pela nossa formação, organizada por intermédio do Cefor/IFES Vitória, foram 

inéditos, apesar da relevante frequência dos educadores kennedendes em 

atividades semelhantes sugeridas na região. 

 

Figura 46 – Formação continuada dos docentes. 

 

 
 

Fonte: Autor, 2017. 

 

O questionário que utilizamos junto aos educadores participantes da formação 

continuada em Presidente Kennedy tinha como objetivo principal tratar do 

questionamento fundamental de nossa pesquisa: o lugar dos sambaquis no 

acervo do patrimônio cultural de Presidente Kennedy. Esse instrumento foi 

entregue aos participantes do curso de formação ainda nos primeiros momentos 

das atividades.  

Nossa hipótese sugeria que a dificuldade de acesso às informações listadas no 

questionário, as quais propúnhamos trabalhar na formação continuada, poderiam 

fazer diferença no olhar dos kennedienses sobre o legado arqueológico que 

detêm em seu município.  

A partir dessa revisão, intencionávamos potencializar os educadores locais como 

multiplicadores de perspectivas que poderiam renovar aquilo que consideram 

Patrimônio Cultural local e, dessa forma, ampliar os horizontes acerca de 

prováveis discussões sobre a ancestralidade, as origens culturais da região e as 
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remotas dinâmicas sociais da territorialidade local desde a fase pré-colonial, que 

poderiam ser percebidas a partir das reflexões sobre a representatividade 

complexa existente nos sambaquis. 

Morin (2003) critica o distanciamento das disciplinas na escola, pois perde-se a 

visão de conjunto. Ensina-se a separar, a reduzir, a simplificar e a abandonar tudo 

aquilo que possa ser contraditório ao pensamento, ou que lhe tire sua 

estabilidade. Essa fórmula conspira em favor de determinados entendimentos da 

vida e da história e, de maneira cruel, descarta outras representatividades 

inevitavelmente intrincadas na complexidade do mundo, o que impede uma 

reflexão mais consistente. A complexidade é o uno e o múltiplo. É fenômeno 

quantitativo, pois é composta por unidades e interações, mas também é incerteza 

e acaso.  

A partir da análise moriniana (2003) sobre o ensino, entendemos que a negação 

da oportunidade de conhecer os sambaquis conspira contra qualquer chance de 

os kennedienses conhecerem de forma mais complexa sua ancestralidade, as 

antigas dinâmicas culturais locais, sua territorialidade histórica e o 

multiculturalismo que é explícito em um povo como o nosso, proveniente 

majoritariamente das matrizes indígena, africana e europeia. A característica 

desvalorização da interdisciplinaridade no ensino atual, marcado pela 

fragmentação disciplinar, também representa boa parte desse problema cognitivo 

que perpassa a dinâmica política e social, até porque uma injustiça cognitiva 

contém uma injustiça social. Uma educação democrática, progressista, permite a 

fala do outro, a interlocução (FREIRE, 1987, p.51), tem compromisso com a 

discussão das contradições, dos fatos e sistemas que se inter-relacionam, da 

complexidade aglutinadora que sempre pode levar a uma complexidade maior. A 

complexidade está, portanto, ligada a certa mistura de ordem e de desordem 

(MORIN, 2003): 

Devemos, pois, pensar o problema do ensino, considerando, por um lado, 
os efeitos cada vez mais graves da compartimentação dos saberes e da 
incapacidade de articulá-los, uns aos outros; por outro lado, considerando 
que a aptidão para contextualizar e integrar é uma qualidade fundamental 
da mente humana, que precisa ser desenvolvida, e não atrofiada. ( 
MORIN, 2003, p. 16) 

 



132 
 

 
 

A luta de Paulo Freire contra os mecanismos sociais que contribuem para os 

processos de exclusão valorizou um ensino democrático, comprometido 

radicalmente com a autonomia, com a equidade, com a solidariedade, por meio 

da humanização e por intermédio de uma generosidade verdadeira (1987, p.16). 

A Pedagogia da Libertação freireana influenciou nossos pressupostos para a 

formação continuada em Presidente Kennedy e, a partir disso, fundamentamos 

nossa proposta como uma ferramenta científica para a agregação de valores, pois 

se buscamos uma educação com base na ciência, não existe lugar para o dogma 

nem para a dialética domesticada (Freire, 1987, p.16). A cultura da ampliação dos 

horizontes do conhecimento pode ser útil na construção de uma sociedade mais 

humanizada e na superação da falsa generosidade (idem, ibidem), que 

associamos aqui àquele conhecimento baseado na transferência de conteúdos 

sem criticidade, submetido às ideologias dominantes, excludentes e 

antidemocráticas.   

Ao término do curso de formação, entregamos um novo instrumento que atuaria 

como complemento do questionário respondido pelos professores no início de 

nossas atividades na Escola Bery Barreto. Esse novo instrumento encontra-se no 

apêndice B e consiste em uma entrevista semiestruturada, por meio da qual 

buscamos a perspectiva dos participantes da formação continuada sobre os 

aspectos mais relevantes para uma revisão dos olhares sobre os sambaquis e o 

patrimônio cultural local.  

A restrição de disponibilidade de tempo dos professores impediu que todos 

participassem das entrevistas semiestruturadas, mas ainda conseguimos um 

grupo significativo de professores para essa etapa da coleta de dados. Treze 

trabalhadores da educação, ao todo, contribuíram com 40 respostas subdivididas 

em 5 temas discutidos durante a entrevista.  

No desenrolar das entrevistas, não obtivemos todas as respostas das perguntas 

previamente preparadas para dialogar com os educadores, pois prezamos mais 

pela fluidez nas argumentações e análises dos participantes do que no 

cumprimento engessado de uma planilha de perguntas. Passamos a apresentar 

as perguntas e respostas dos participantes dessa etapa da pesquisa: 
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Primeira pergunta: A formação continuada contribuiu com sua perspectiva original 

sobre os sambaquis? Justifique. 

Educador 21 – “Sim. O assunto ainda é pouco conhecido e o mais interessante é 

que existem esses sambaquis no nosso município”. 

Educador 18 – “Bem, eu adorei. Acabei descobrindo através de vocês uma coisa 

que eu não sabia sobre o nosso município, o que despertou muita vontade de 

conhecer mais”. 

Educador 33 – “A formação foi de grande valia, pois proporcionou uma reflexão 

sobre os sambaquis, montes compostos por moluscos, conchas. Sendo presente 

em vários pontos do litoral brasileiro, como depósito de materiais”. 

Educador 30 – “Sim, contribuiu muito, pois pude conhecer e aprender do 

assunto”. 

Educador 01 – “Sim, pois a além de não conhecer sobre o assunto contribuiu com 

o aumento dos meus conhecimentos”. 

Educador 02 – “Sim, até porque moro perto e nem imaginava que existiam 

sambaquis. Foi muito bom conhecer, saber desse patrimônio e que posso passar 

para meus filhos e moradores”. 

Educador 09 – “Sim, pois a formação me fez conhecer uma história sobre o lugar 

onde minha família conviveu a vida toda e não tínhamos o conhecimento do 

quanto os sambaquis foram importantes para a minha comunidade”. 

Educador 06 – “Sambaquis é o nome dado aos sítios pré-históricos formados pela 

acumulação de conchas, moluscos e ossos humanos. Esses sambaquis são 

importantes espaços em que são encontrados os registros das populações pré-

históricas”. 

Segunda pergunta: A formação contribuiu com sua perspectiva original acerca do 

Patrimônio Cultural? Justifique. 

Educador 06 – “Representa todo bem móvel, imóvel ou natural que tenha 

importante significado para uma sociedade, seja por seu valor estético, artístico, 

documental, científico, social, espiritual ou ecológico”. 
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Educador 09 – “Sim. Me fez querer conhecer mais sobre meu município”. 

Educador 33 – O patrimônio cultural é importantíssimo, pois é um bem material 

natural ou imóvel de grande importância, seja artístico, religioso, cultural, 

vinculado a fatos históricos e que deve ser preservado”. 

Educador 21 – “Considero todo aprendizado importante, principalmente em 

relação ao nosso patrimônio”. 

Educador 30 – “Sim, pois todo aprendizado é importante e também é sempre bom 

aprofundar mais sobre o assunto”. 

Educador 01 – “Sim, confirmou todos os meus conhecimentos adquiridos durante 

a minha formação sobre patrimônio, me fazendo pesquisar e adquirir novas 

informações, principalmente sobre os patrimônios do município”. 

Educador 02 – “Sim, pois podemos prosseguir procurando outros meios diversos 

que possam dar continuidade nas pesquisas, já que ele (sambaqui) não é 

considerado um patrimônio (para os kennedienses) e talvez tenha sido 

proposital”. 

Terceira pergunta: A formação contribuiu com sua perspectiva original sobre 

Divulgação Científica? Justifique. 

Educador 06 – “O termo divulgação científica tem cada vez alcançado maior 

repercussão nos ambientes escolares, que vão desde a formação do professor 

até sua atuação em sala de aula”. 

Educador 13 – “Sempre é bom aprender mais sobre o assunto, mas eu já tinha 

um conhecimento sobre esse assunto”. 

Educador 26 – “Sim. Pois entendemos que devemos levar conteúdos provados 

cientificamente para que os conteúdos possam ser mais significativos”.  

Educador 21 – “Sim, pois é bom saber que existem mestres e doutores se 

aprofundando em pesquisas e cuidando de nosso município”. 

Educador 30 – “Sim, pois com essas pesquisas alguns doutores nos mostram 

mais sobre nosso município”. 
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Educador 01 – “Sim, principalmente um comentário feito pelo professor sobre a 

relação entre divulgação e alfabetização científica, contribuindo também com 

todos os meus conhecimentos acerca do assunto”. 

Educador 02 – “Sim, aprendi um pouco”. 

Educador 09 – “Sim, aprendi que a ciência é importante para comprovar um 

estudo naquele momento, mas pode mudar com o passar do tempo”. 

Educador 33 – “A ciência deve ser vinculada ao processo de ensino-

aprendizagem. A alfabetização traz consequências culturais, sociais, econômicas, 

cognitivas, linguísticas, pois orienta processualmente o indivíduo a fazer uma 

leitura mais objetiva do mundo sobre a educação, ampliando sua condição de 

agente transformador”. 

Quarta pergunta: As estratégias de Ensino apresentadas na formação podem 

contribuir com sua prática de sala de aula? Descreva. 

Educador 30 – “Já está contribuindo. Vou estudar mais sobre o assunto para 

realizar com meus alunos algumas pesquisas”. 

Educador 18 – “Sim. É sempre um aprendizado. E principalmente para mim que 

estou iniciando”. 

Educador 01 – “Sim. Me faz pensar em trabalhar exclusivamente com os alunos 

uma pedagogia libertária, trazendo e explorando os assuntos históricos e os 

sambaquis”.  

Educador 21 – “Sim, pois a sala de aula é meio maçante e aprendendo novas 

estratégias de ensino tornamos o ensino prazeroso e eficaz”. 

Educador 02 – “Sim, através de vídeos aula, aulas de campo, já que o local é 

próximo à escola. Assim como experiências e pesquisas com o próprio solo, 

conchas...” 

Educador 09 – “Sim, pois através da formação aprendi outras maneiras lúdicas de 

desenvolver um trabalho em sala de aula com meus alunos”. 

Educador 33 – “São inúmeras as estratégias e possibilidades de trabalho que 

poderão ser realizadas: aulas de campo, apresentação das primeiras civilizações 
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(uso de mapas), as influências indígenas, cartazes, aspectos culturais, entre 

outros”. 

Educador 06 – “É essencial que você seja um bom exemplo para seus alunos 

para que o tratem com respeito. Escolhas democráticas de rodízio de temas, 

posição de liderança e treino dos alunos em diversos tipos de exercícios e testes 

contribuem”.  

Quinta pergunta: Como uma proposta de aprofundamento no conhecimento 

acerca do Patrimônio Cultural local pode interferir sobre sua compreensão do 

mundo e a de seus alunos? Explique. 

Educador 32 – “Hoje minha visão em relação ao patrimônio é muito diferente, 

graças aos professores que nos trouxeram uma linha de pensamento satisfatório 

em relação à trajetória dos estudos patrimoniais e culturais, que só são 

valorizados se a própria pessoa preservar aquele local. Preservar o patrimônio 

histórico e cultural faz com que as marcas de sua história se perpetuem no tempo 

(restaurar os monumentos). Levar o aluno a refletir sobre o lugar dele na 

sociedade hoje e o que será futuramente da nossa herança cultural”. 

Educador 21 – Com essa proposta de conhecimento podemos entender a história 

antiga e saber um pouco dos primeiros povos que aqui estavam antes dos 

portugueses”. 

Educador 01 – “Sim. Assim como o conteúdo abordado pelo minicurso abriu meus 

pensamentos e me fez pensar coisas novas sobre o passado, podemos gerar 

novos pensamentos nos alunos em classe para explorarem e conhecer algo a 

mais sobre a história que nos ronda e o passado dessas populações”. 

Educador 30 – “Com esse tema podemos entender sobre a história dos nossos 

povos”. 

Educador 02 – “Passar a valorizar mais o que tem em nossa região, materiais 

encontrados, entre outros” 

Educador 09 – “Me fez pensar que nosso município tem muitas histórias 

escondidas e que podem ser descobertas. Assim, também acredito que muitos 

alunos iriam gostar muito de saber mais um pouco sobre nossa história”. 
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Educador 33 – “Incentivar, apoiar e qualificar nossos alunos. Transmitir-lhes 

conhecimentos por meio de projetos que visam a valorização e o reconhecimento 

de nosso patrimônio e da nossa cultura”. 

Educador 06 – “Reconhecer a importância do patrimônio étnico, cultural e artístico 

para a preservação da memória e da identidade. Reconhecer o lugar onde se vive 

com pertencimento e identidade especial com a paisagem. Conhecer um pouco 

mais dessa trajetória e alguns de seus desafios atuais é fundamental para 

compreender quais são as possibilidades e potencialidades de tal política pública 

(educação pública) e desse conceito para o fortalecimento de vínculos de 

identidade”. 

 

7.4 A CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Como nossa proposta de pesquisa é baseada em uma intervenção pedagógica, 

propusemos como parte de nosso Produto Educacional, uma Sequência 

Didática20 que pudesse apresentar aos professores e funcionários da Escola 

Jaqueira Bery Barreto de Araújo uma metodologia pedagógica que contemplasse 

reflexões e estratégias para re(ver) o lugar dos sambaquis no acervo do 

Patrimônio Cultural dos kennedienses. 

Entendemos que os sambaquis representam elementos de uma cultura que 

parece não ser muito valorizada em nosso tempo e buscamos pistas que nos 

ajudam a compreender o porquê da seletividade presente em nosso histórico 

quando escolhemos valorizar, ou preservar, algumas manifestações culturais e 

destruir ou abandonar outras. 

Quando percebemos que o descaso e o abandono de uma cultura também 

podem representar injustiças étnicas, regionais, religiosas ou financeiras, e que já 

ocorreram inúmeras vezes na história, e ainda ocorrem cotidianamente, temos 

uma maior chance de decodificar um comportamento perverso, fato 

frequentemente identificado em nossas sociedades. A partir disso, elaboramos 

coletivamente com os professores e funcionários da Escola Bery Barreto de 

Araújo uma SD que pudesse sintetizar abordagens interdisciplinares, bem como 

                                                           
20 A Sequência Didática encontra-se no anexo. 
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representasse uma inspiração para a implementação de estratégias educacionais 

críticas.   

Buscamos uma abordagem interdisciplinar que considerasse os diferentes 

saberes na construção do conhecimento por meio de uma educação dialógica, 

democrática e valorizadora do protagonismo. 

Como fundamento metodológico para a construção da sequência didática, 

utilizamos o modelo proposto por Delizoicov (2001): problematização, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Esse modelo é 

fundado em uma concepção progressista da educação e tem como ponto de 

partida a consideração dos conhecimentos prévios que os alunos possuem 

acerca de sua realidade, em oposição à visão do aluno enquanto sujeito passivo 

em face do conhecimento. 

A ordem a partir da qual foi estruturada a sequência didática teve como base o 

modelo proposto por Guimarães e Giordan (2011), que contempla os seguintes 

elementos: título, estrategicamente selecionado pode ser um atrativo ou uma 

referência consistente sobre suas intenções com aquela SD; Público-alvo, vez 

que as sequências didáticas não são universais e inexiste um método válido para 

todas as ocasiões, o que demanda clareza quanto à delimitação do público-alvo 

fundamental; Problematização, sustentáculo da sequência didática e ponto de 

partida para a argumentação e desenvolvimento; Objetivos gerais, passíveis de 

serem alcançados, os quais devem refletir nos conteúdos abordados e permitir 

que as metodologias de avaliação possam medir se foram atingidos, ou não; 

Objetivos específicos, metas detalhadas que ajudam a organizar o processo de 

ensino, tanto o planejamento quanto na escolha das metodologias; Conteúdo, que 

deve estar disposto de forma que permita a relação entre as unidades didáticas 

que constituem a sequência didática e a integração dos conceitos pertinentes 

aparentemente isolados nas disciplinas, em atitude interdisciplinar. Dinâmica, 

metodologias variadas de ensino, por meio das quais são estabelecidas as 

situações de aprendizagem. Por fim, a avaliação, cujos métodos precisam estar 

diretamente relacionados ao que se pretende ensinar, condizentes com os 

conteúdos e objetivos. 
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A SD foi organizada em 8 aulas, com o título: Codificação-Problematização-

Descodificação. A Problematização foi construída a partir de abordagens acerca 

dos pescadores-coletores que viveram na Paleolaguna do Itabapoana, em 

Presidente Kennedy. Essas comunidades pré-coloniais criaram uma cultura em 

estreita relação com o meio em que viviam e um de seus principais vestígios de 

cultura material é o sambaqui. Na atualidade, também nos relacionamos com o 

meio e produzimos cultura e, a partir disso, questionamos na Problematização: os 

kennedienses têm alguma relação com os sambaquis que possa qualificá-los 

como Patrimônio Cultural? Atualmente podemos identificar produção cultural local 

proveniente da relação com o meio? Quais são os símbolos locais representativos 

do Patrimônio Cultural para os kennedienses? Como foi produzido esse 

sentimento de valorização do Patrimônio local e como isso interfere na vida 

cotidiana? Existe alguma similaridade entre os atuais contextos de produção 

cultural e os contextos pré-históricos?    

A primeira aula foi organizada para, inicialmente, colher os conhecimentos prévios 

dos participantes sobre sambaqui, Divulgação Científica, Patrimônio Cultural e 

cultura. Durante as discussões, foram apresentados conceitos clássicos acerca 

desses temas. 

Na segunda aula da SD, buscamos identificar exemplos de relações locais com o 

meio e discutir possíveis perspectivas culturais que podem ser propulsoras das 

mesmas. 

Na terceira aula, buscamos identificar os símbolos locais que assumem 

representatividade como Patrimônio Cultural para os Kennedienses, discutir a 

origem dessa valorização e refletir sobre possíveis outros Patrimônios Culturais 

que podem ter caído no abandono ou no esquecimento. Os participantes trocaram 

informações pessoais sobre o que consideram Patrimônio Cultural em Presidente 

Kennedy, participam de uma dinâmica em que exercem papéis sociais e tentam 

afirmar seus interesses por meio desses papéis.  

Na quarta aula da SD foi proposta uma discussão dos processos históricos de 

criação, desenvolvimento e manutenção de valores culturais e como eles 

contribuem para as escolhas do que é Patrimônio Cultural e o que não é. 
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Na quinta aula, propusemos reconhecer semelhanças entre os mecanismos de 

produção cultural da atualidade e os das comunidades de pescadores coletores 

pré-coloniais. 

Na sexta aula, sistematizamos informações que os participantes consideraram 

relevantes durante as aulas anteriores e contribuíram para sua compreensão do 

mundo e da sociedade em que vivem. Essas informações são compiladas para a 

apresentação de um seminário. 

Na sétima e oitava aula buscamos um momento conjunto para a finalização das 

tarefas solicitadas durante todo o percurso da SD e oportunizamos a socialização 

das reflexões, dos sentimentos, das observações e das percepções dos alunos, 

por meio da organização de uma mostra cultural. 

 

7.4.1 Validação da sequência didática 

 

No terceiro dia de formação em Presidente Kennedy organizamos a discussão e 

validação da SD com os professores e funcionários da Escola de Jaqueira Bery 

Barreto de Araújo.  

Iniciamos o dia de trabalho apresentando características e procedimentos para a 

produção de uma SD. Todas as informações desse momento foram discutidas 

com base nos exemplos contidos na proposta de SD construída coletivamente, 

que, etapa por etapa, foi apresentada e analisada pelos professores locais. 

À medida em que avançávamos nas discussões, os educadores podiam rever 

momentos de nossa formação, situações que foram experimentadas por eles 

próprios e que agora sugeríamos que também fossem apresentadas aos alunos, 

obviamente com as adaptações que considerassem necessárias, conforme a 

faixa etária com a qual trabalhavam e os demais contextos nos quais estavam 

inseridos.  

Um total de trinta e três educadores participaram da validação e apontaram 

valiosas contribuições para o enriquecimento da SD, que construímos no decorrer 

do curso de formação ofertado.  
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As considerações dos educadores foram feitas no instrumento de validação e 

amplamente discutidas entre o grupo, o que nos forneceu perspectivas mais 

próximas do cotidiano educacional de Jaqueira (Quadros 4 e 5). 

 
Quadro 4 – Validação da sequência didática. 

A – Estrutura e Organização 

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

A1. Qualidade e originalidade da SD e sua articulação 
com os temas da disciplina 

  1 8 24 

A2. Clareza e inteligibilidade da proposta   1 6 26 

A3. Adequação do tempo segundo as atividades 
propostas e sua executabilidade 

  5 13 15 

A4. Referencial Teórico/ Bibliografia:    1 4 28 

B – Problematização 

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

B1. O Problema:    1 8 24 

B2. Coerência Interna da SD:    6 9 18 

B3. A problemática nas perspectivas Social/Científica:   2  10 21 

B4. Articulação entre os conceitos e a problematização:    1 14 18 

B5. Contextualização de Problema:    1 8 24 

B6. O problema e sua resolução   1 15 17 

C – Conteúdos e Conceitos 

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

C1. Objetivos e Conteúdos    4 29 

C2. Conhecimentos Conceituais, Procedimentos e 
Atitudinais:  
 

   7 26 

C3. Conhecimento Coloquial e Científico  2  4 27 

C4. Organização Encadeamento dos Conteúdos   3 7 23 

C5. Tema, Fenômeno, Conceitos:  
 

   9 24 

D – Método de Ensino e Avaliação 

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

D1. Aspectos Metodológicos:    1 8 24 

D2. Organização das atividades e contextualização:     10 23 

D3. Métodos de avaliação:     8 25 

D4. Avaliação integradora:    1 5 27 

5. Feedback de Avaliação:     5 28 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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Quadro 5 - Comentários na validação da SD. 

OBSERVAÇÕES 

Professor 
1 

“O número de aulas da SD poderia ser ampliado para que as 
discussões pudessem ganhar mais tempo”.  

Professor 
2 

“A ordem dos conteúdos poderia ser alterada ou flexibilizada. 
Assim poderíamos adequar melhor para cada sala de aula”. 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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8 DISCUSSÃO – A ABORDAGEM DOS DADOS 

 

As pesquisas desenvolvidas em Presidente Kennedy sobre os sambaquis locais, 

ocupavam-se com um levantamento de dados, ainda que minimamente, antes 

que fossem completamente devastados. Com o aumento da oferta de 

informações sobre o tema e o crescimento do interesse local, houve o 

direcionamento para o compartilhamento daqueles dados com a comunidade 

docente kennediense, a partir de formação continuada solicitada pela prefeitura. 

Quando iniciamos o planejamento para a formação continuada voltada para a 

Educação Patrimonial, preparamos um questionário que pudesse nos oferecer 

informações básicas sobre as perspectivas dos docentes locais, acerca dos 

sambaquis, bem como sobre conceituações de Educação Patrimonial, Patrimônio 

Cultural, Arqueologia, entre outros dados.  

Para Paulo Freire (2002, p. 16), apesar de ser fundamental o respeito ao senso 

comum, a uma curiosidade ingênua, o estímulo à capacidade criadora é 

compromisso com a consciência crítica. O autor chama atenção a respeito da 

"promoção da ingenuidade”, que segundo ele, não se faz automaticamente, ou 

seja, há uma intencionalidade a ela subjacente, existem interesses escusos na 

miséria, na exclusão, na discriminação. A partir dessa dialética, dessa relação 

educador-educando, marcada por respeito às perspectivas, mas sob estímulos, 

sob novos paradigmas, iniciamos os primeiros passos para buscar estruturar uma 

mediação que pudesse contribuir de forma rigorosa e cognoscível para ensejar 

uma curiosidade epistemológica21.  

 

8.1 A DIALÉTICA NA PRODUÇÃO DE DADOS 

 

A partir de leitura flutuante orientada pelo interesse do pesquisador, buscou-se 

estabelecer uma comparação entre o início da formação, momento em que 

aplicamos um questionário, e o final da formação, etapa em que mediamos a 

entrevista semiestruturada.  

                                                           
21 Rigorosidade no pensamento crítico; superação da curiosidade ingênua; apropriação de novos 
conhecimentos, saberes e práticas como enriquecimento pessoal e de visão de mundo que ofereçam 
novas interpretações mais precisas. 
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A priori, os educadores não representam o senso comum, mas, como exposto no 

questionário no início da formação, os conceitos discutidos não faziam parte do 

arcabouço teórico da maioria do grupo, até mesmo os critérios básicos que 

distinguem o conhecimento científico dos demais não faziam parte do cotidiano 

educacional local. Partindo dos dados do questionário, que apontam que apenas 

um dos participantes da pesquisa não detinha experiência de graduação, 

supostamente, os demais que detinham essa experiência tiveram a chance de 

entrar em contato com critérios da ciência, ao menos na graduação. 

Essa ingenuidade (FREIRE, 2002, P. 16) afeta as possibilidades de aproximação 

entre os educadores locais, participantes da formação, e os conceitos 

fundamentais da Educação Patrimonial, pois dificulta reflexões e discussões 

sobre motivos para a valorização patrimonial de determinados elementos em 

detrimento de outros.  

Na concepção da formação, propusemos uma re(visão) das relações entre os 

educadores locais e os sambaquis, presentes desde a infância em suas vidas. 

Durante a formação, em uma oportunidade em que uma professora perguntou 

curiosa se: “aquilo (restos conchíferos) era um sambaqui?”, e todos ficaram 

interessados em saber se aquele material conchífero, com os quais a maioria ali 

havia brincado quando criança, realmente fazia parte dos vestígios de um sítio 

arqueológico, confirmamos mais um dado para afirmar a relevância de nossa 

pesquisa em uma perspectiva afirmativa local. 

Outras informações nesse sentido foram auferidas quando apenas seis 

educadores dos 38 afirmaram conhecer um sambaqui, apenas 5 disseram saber 

conceituar um sambaqui e somente 6 dos 38 consideravam o sambaqui um 

Patrimônio Cultural. Essas informações foram obtidas por meio de um 

questionário aplicado na abertura da formação, estrategicamente posicionado 

para colher as perspectivas dos educadores sobre os sambaquis e os demais 

conceitos que trataríamos, antes de nossa mediação dialógico-dialética. 

O índice de educadores que se diziam conhecedores dos sambaquis era 

reduzido, mesmo em condições em que todos relatavam experiências com os 

sambaquis locais, na infância ou mesmo na vida adulta, em atividades 

econômicas de extração de terra para reformas de estradas ou construção civil. 
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Os dados coletados por intermédio do questionário seriam contrapostos com 

outros dados provenientes da entrevista semiestruturada desdobrada nos 

momentos em que os participantes já possuíam novas informações dialogadas 

durante a formação. Intencionávamos a busca de associações espontâneas que 

fornecessem condições de capturar, em suas retóricas, resultados da formação 

que pudessem auxiliar na avaliação da dialética, da troca de experiências pela 

qual passamos ao longo dos dias em que conduzimos a formação continuada em 

Presidente Kennedy.  

Nossa intervenção tem o propósito de valorizar o localismo mediando a 

apresentação de conceitos e riquezas arqueológicas junto aos docentes de 

Presidente Kennedy. Pretendemos que essa intervenção configure-se como um 

convite a todos, com a finalidade de tornar aspectos e interesses locais evidentes, 

afinal, é muito comum que a educação local não considere especificidades 

regionais. Podemos inferir que existe um certo grau de superficialidade ou 

mimetização na seleção dos temas educacionais, uma vez que há um eclipse 

sobre elementos culturais abundantes de povos tradicionais pré-colonias da 

região. 

Como o questionário apresentava um quase desconhecimento local sobre os 

sambaquis e a entrevista semiestruturada apresentava diversas considerações 

sobre futuros trabalhos com os sambaquis, pesquisas e valorização das histórias 

locais, houve o surgimento de um novo estímulo. Algo semelhante também 

ocorreu no momento em que, durante a formação, abordamos temas referentes 

especificamente a Presidente Kennedy. De um grupo de professores calados, 

passamos a ter uma convulsão de debates e considerações ricas sobre o local 

em que sempre viveram e conhecem muito melhor do que qualquer um que 

venha de outro lugar.  

O propósito de obter considerações dos educadores de maneira espontânea, que 

apresentassem os indicativos sobre as transformações com as quais a formação 

continuada poderia ter contribuído, norteou a entrevista semiestruturada aplicada 

a 13 trabalhadores docentes da Escola Jaqueira Bery Barreto, que contribuíram 

com 40 respostas, subdivididas em 5 temas discutidos durante a entrevista. 
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As entrevistas semiestruturadas eram iniciadas com a apresentação da primeira 

pergunta e, a partir das respostas, outras perguntas eram apresentadas sem uma 

ordem precisa, pois objetivávamos a fluidez na interação com os participantes, o 

rompimento com interações engessadas e a equidade entre entrevistador e 

entrevistado.   

No transcurso das entrevistas, não obtivemos todas as respostas para as 

perguntas previamente preparadas para dialogar com os educadores, pois ao 

prezar pela fluidez nas argumentações e análises dos participantes, o tempo 

disponível para esse encontro acabava insuficiente para o cumprimento de toda a 

planilha de perguntas.  

A partir de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009), buscamos discutir as 

informações emitidas no processo de comunicação a partir de procedimentos 

sistemáticos para o levantamento de indicadores que permitissem inferências de 

conhecimento.  

Com a perspectiva da Análise Temática (BARDIN, 2009), recortamos o texto em 

unidades de registro, categorias, isto é, núcleos de concentração de significados. 

Formalizamos as categorias ao considerarmos as 40 respostas que obtivemos 

inseridas nos 5 temas que mediamos, com os 13 docentes que participaram das 

entrevistas. 

Identificadas as categorias, buscou-se registrar a frequência com que apareciam 

na retórica dos educadores em relação às 40 respostas que representavam o total 

de material disponibilizado diretamente pela entrevista semiestruturada. A partir 

disso, houve a possibilidade de contabilizar frequências, ou seja, o número de 

vezes que cada categoria aparecia nas associações espontâneas dos educadores 

e, assim, mensurar as contribuições da formação sobre aquele grupo de 

trabalhadores. 

 

8.2 MEDIAÇÃO E PRODUÇÃO DE DADOS 

 

Durante a mediação dialógico-dialética, começaram a surgir momentos de 

reflexão por parte dos docentes, que demonstravam um certo mal-estar pelas 

práticas que historicamente vinham destruindo o Patrimônio Arqueológico local.  
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Dia:01 – Data:19/07 – Turno: Vespertino 

Novamente, como na turma da manhã, quando a formação passou a abordar 

sobre os sambaquis de Presidente Kennedy, o interesse dos professores foi 

despertado. Uma professora perguntou se o sambaqui se “regenera”, 

apresentando uma certa preocupação com os processos históricos de destruição 

desses monumentos e desconhecimento do que efetivamente seria um sambaqui, 

como ela mesma explicou. 

Essas posturas foram recorrentes e despertaram interesses sobre como acionar 

órgãos públicos para ajudar na proteção dos sambaquis, como promover a 

conscientização de alunos e como conscientizar os adultos, moradores da 

comunidade. 

Dia:01 – Data:19/07 – Turno: Vespertino 

Em determinado momento da formação, um professor se mostrou bastante 

interessado e fez alguns questionamentos sobre patrimônio, o que abriu novas 

discussões: “Para virar patrimônio precisa de um certo tempo?”; “A região do sítio 

de Guarulhos é patrimônio?” (região após Campinas – Presidente Kennedy); outro 

professor nos esclareceu sobre a pergunta que inicialmente não compreendemos: 

“É uma região rica em sambaquis mas não é tombada, em outras palavras, 

qualquer cidadão pode fazer o registro no IPHAN de qualquer sambaqui. Pode ser 

considerada patrimônio, mas necessita da intervenção das políticas públicas para 

assumir a condição de Patrimônio Cultural tombado. O santuário das Neves é um 

patrimônio tombado e essa foi uma escolha política proveniente de interesses 

sociais, ou havia um valor social?”. 

Quando a discussão chegou ao maior Patrimônio Cultural local, O Santuário das 

Neves (Figura 47), houve um murmurinho generalizado, um momento rápido em 

que não conseguimos fazer qualquer registro mais específico e, logo em seguida, 

ocorreu uma intervenção do diretor aparentemente entusiasmado em fazer um 

comunicado. O tema do Santuário das Neves acabou não voltando mais para a 

pauta das discussões. 
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Figura 47 – Igreja de Nossa S. das Neves (SEC XVII). 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Dia:01 – Data:19/07 – Turno: Vespertino 

Nesse momento o diretor Jhonata solicitou a palavra e apresentou rapidamente 

seu interesse em contar com o auxílio dos professores na elaboração de um 

documentário sobre a vida de Bery Barreto de Araújo e registrou um pouco da sua 

visão e seus sonhos para a região de Jaqueira, local que existe basicamente 

devido aos ideais e atitudes desse homem.  

Para o diretor, o documentário funcionaria como um reconhecimento e uma 

estratégia de preservação da memória de Bery Barreto, mas sobretudo de seus 

sonhos para a localidade de Jaqueira, os quais não deveriam se perder para o 

próprio bem da região de Jaqueira. 

 

O grupo de professores foi tomado por uma euforia quando houve a oportunidade, 

pois queriam ser úteis em ações de preservação do Patrimônio Cultural local e se 

prontificaram em apoiar o projeto, o que demonstrava um momento de forte 

aliança do grupo, entusiasmados que estavam em valorizar o local em que viviam. 
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Esse clima de união em nome da valorização do Patrimônio local perdurou até o 

final da formação. Os índices de presença foram de 97%, sendo que a interação 

continuou e refletiu-se nos momentos das entrevistas semiestruturadas.  

As considerações feitas pelos educadores sobre a primeira pergunta da entrevista 

semiestruturada reafirmam nossos levantamentos iniciais com o questionário, 

bem como com nossas hipóteses acerca do possível desconhecimento local 

sobre os sambaquis. Além disso, corroboram com explicações para o fenômeno 

local do convívio frequente com o Patrimônio Arqueológico e generalizado 

desconhecimento ou interesse mais elaborado sobre os mesmos.  

Primeira pergunta: A formação continuada contribuiu com sua perspectiva original 

sobre os sambaquis? Justifique. 

O Quadro 6, a seguir, nos apresenta de forma sucinta, citações dos docentes a 

partir da categoria Mediação, com subcategorias, Formação e Sambaquis, para 

as quais obtivemos 18 frequências, correspondentes a 45% de menções nas 40 

respostas da entrevista semiestruturada. Durante a formação continuada, nos 

propusemos a mediar um novo olhar sobre os sambaquis e agora existe um novo 

elemento entre os educadores que participaram da formação e suas antigas 

relações com os mounds, o que também revela um novo conjunto de 

possibilidades para o patrimônio local.  

 
Quadro 6 - Categoria mediação 

Categoria Subcategoria Citações Frequência Porcentagem 

Mediação Formação “A formação foi de 
grande valia, pois 
proporcionou uma 
reflexão sobre os 

sambaquis” 

12 30% 

Sambaquis “trazendo e 
explorando os 

assuntos históricos e 
os sambaquis”. 

6 15% 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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Vygotsky (2007, p. 25) afirmou que “Não só todo fenômeno tem sua história, 

como essa história é caracterizada por mudanças qualitativas (mudança na forma, 

estrutura e características básicas) e quantitativas”. Essa consideração nos 

remete às nossas intenções de apresentar novos parâmetros como estratégia 

para ampliar olhares, democratizar conhecimentos e reflexões e contribuir para a 

ocorrência de interações mais complexas (MORIN, 2003, p. 16) com o Patrimônio 

Cultural e suas dinâmicas históricas de valorização e esquecimento, fruto de uma 

história, às vezes, marcada por exclusão de indivíduos e suas culturas. 

Enquanto alguns educadores participantes da formação continuada revelaram ter 

entrado em contato com elementos fundamentais da Ciência pela primeira vez, 

tais como o Educador 09: “Sim, aprendi que a ciência é importante para 

comprovar um estudo naquele momento, mas pode mudar com o passar do 

tempo”. Outros mostraram argumentos com rebuscamento e posicionamento 

político, como o Educador 33 - “A ciência deve ser vinculada ao processo de 

ensino-aprendizagem. A alfabetização traz consequências culturais, sociais, 

econômicas, cognitivas, linguísticas, pois orienta processualmente o indivíduo a 

fazer uma leitura mais objetiva do mundo sobre a educação, ampliando sua 

condição de agente transformador”. 

Para Paulo Freire, o educador tem o dever de respeitar os saberes que o 

educando já possui como também questionar junto deles a existência de alguns 

saberes dentro do conteúdo (FREIRE, 1996, p. 21), o que implica acrescentar aos 

temas apresentados pelos grupos, outros que ele os chama de "temas de 

dobradiça". Estes "temas dobradiça" constituem a contribuição do educador-

educando, que introduz outros temas que podem auxiliar e enriquecer a 

compreensão do grupo:  

Se a programação educativa é dialógica, isto significa o direito que 
também tem os educadores-educandos de participar dela, incluindo temas 
não sugeridos. A estes, por sua função, chamamos de “temas dobradiças”. 
Como tais, ora facilitam a compreensão entre dois temas no conjunto da 
unidade programática, preenchendo um possível vazio entre ambos, ora 
contêm, em si, as relações a serem percebidas entre o conteúdo geral da 
programação e a visão do mundo que esteja tendo o povo (FREIRE, 1987, 
p. 66). 
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Discutir conceitos como o de Patrimônio Cultural, revelou-se como estratégia 

eficiente para a mediação dialógico-dialética de outros olhares sobre as iniciais 

percepções locais acerca das amplas discussões sobre cultura.    

A resposta do Educador 2, “Sim, pois podemos prosseguir procurando outros 

meios diversos que possam dar continuidade nas pesquisas, já que ele 

(sambaqui) não é considerado um patrimônio (para os kennedienses) e talvez 

tenha sido proposital” apresenta uma conclusão, a partir das reflexões da 

formação, análoga aos conceitos freireanos (1987, p.66) relacionada aos “temas 

dobradiças”. Esses temas podem complementar reflexões ou mesmo elucidar 

lacunas, pois revela-se como uma reflexão que abre uma nova perspectiva de 

pesquisa rumo à descodificação de possíveis relações entre o Patrimônio Cultural 

e as conjunturas de valorização e desvalorização do Patrimônio Arqueológico. 

A percepção citada apresenta o reconhecimento de uma codificação, o 

desconhecimento dos sambaquis como algo que não teria ocorrido ao acaso. 

Essa consideração pode configurar-se como o início de um processo de 

descodificação, a passagem da curiosidade ingênua para a curiosidade 

epistemológica (FREIRE, 2002), o que remete a um processo de 

autoemancipação em que os sujeitos assumem a responsabilidade com a sua 

autonomia e desvendam mecanismos escusos intrincados socialmente.  

Na categoria Esquiva do Protagonismo (Quadro 7), encontram-se 4 frequências 

que equivalem a 10 % de menções no montante total de 40 respostas mediadas 

na entrevista semiestruturada. 

Quadro 7 - Categoria esquiva do protagonismo. 

Categoria Citações Frequência Porcentagem 

Esquiva do 
Protagonismo 

“pois é bom 
saber que 
existem mestres 
e doutores se 
aprofundando 
em pesquisas e 
cuidando de 
nosso 
município”. 

4 10 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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Durante o trabalho de análise, conseguimos identificar várias citações referentes 

ao tema que tratamos na segunda pergunta da entrevista semiestruturada.  

Segunda pergunta: A formação contribuiu com sua perspectiva original acerca do 

Patrimônio Cultural? Justifique. 

A partir da categoria Educação Patrimonial, produzimos duas subcategorias: 

Patrimônio Cultural e Políticas Públicas, com um total de 16 frequências 

correspondentes a 40% de menções dentro das 40 respostas da entrevista 

semiestruturada, com forte relacionamento com o conceito de Patrimônio Cultural.  

Durante o questionário, apenas 6 educadores de 38 diziam dominar o conceito de 

Educação Patrimonial. Ao final da formação o interesse pela Educação 

Patrimonial havia crescido de forma significativa (Quadro 8).  

Quadro 8 - Categoria educação patrimonial. 

Categoria Subcategor
ias 

Citações Frequência Porcenta
gem 

Educação 
Patrimonial 

Patrimônio 
Cultural 

“pois é bom saber que 
existem mestres e 
doutores se 
aprofundando em 
pesquisas e cuidando 
de nosso município”. 

15 37,5 

 Políticas 
Públicas 

“Reconhecer a 
importância do 
patrimônio étnico, 
cultural e artístico para a 
preservação da 
memória e da 
identidade. Reconhecer 
o lugar onde se vive 
com pertencimento e 
identidade especial com 
a paisagem. Conhecer 
um pouco mais dessa 
trajetória e alguns de 
seus desafios atuais é 
fundamental para 
compreender quais são 
as possibilidades e 
potencialidades de tal 
política pública 
(educação pública) e 
desse conceito para o 
fortalecimento de 
vínculos de identidade”. 

1 2,5 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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Durante os diálogos da entrevista semiestruturada, os educadores mencionaram 

com frequência aspectos da terceira pergunta com a quarta pergunta, o que pode 

representar uma certa tentativa de alinhar, com mais rigor, aspectos científicos 

com estratégias educacionais, como destacado pelo Educador 01: “ Me faz 

pensar em trabalhar exclusivamente com os alunos uma pedagogia libertária, 

trazendo e explorando os assuntos históricos e os sambaquis”.  

Terceira pergunta: A formação contribuiu com sua perspectiva original sobre 

Divulgação Científica? Justifique. 

Quarta pergunta: As estratégias de Ensino apresentadas na formação podem 

contribuir com sua prática de sala de aula? Descreva. 

A categoria Divulgação Científica contou com três subcategorias: Ciência, 

Aprofundamento do Conhecimento e Arqueologia. A frequência de respostas na 

categoria foi de 14 vezes, representando um montante percentual total de 35% 

das manifestações espontâneas, revelando indícios de uma aproximação entre os 

docentes e o tema que, para a maioria, era desconhecido, sendo que apenas 4 

dos 38 participantes indicaram conhecer o conceito de Divulgação Científica 

(Quadro 9).  
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Quadro 9 - Categoria divulgação científica. 

Categoria Subcategoria Citações Frequênci
a 

Porcentage
m 

Divulgaçã
o 
Científica 

Ciência “entendemos que 
devemos levar 
conteúdos provados 
cientificamente para 
que os conteúdos 
possam ser mais 
significativos”.  

4 10 

Aprofundame
nto do 
Conheciment
o 

“Já está 
contribuindo. Vou 
estudar mais sobre 
o assunto para 
realizar com meus 
alunos algumas 
pesquisas”. 

7 17,5 

Arqueologia “Sambaquis é o 
nome dado aos 
sítios pré-históricos 
formados pela 
acumulação de 
conchas, moluscos 
e ossos humanos. 
Esses sambaquis 
são importantes 
espaços em que são 
encontrados os 
registros das 
populações pré-
históricas”. 

3 7,5 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

A categoria Curiosidade, muito relacionada à pergunta três e à pergunta quatro, 

contou com duas subcategorias: Identidade e Estratégia. Essa categoria obteve 

uma associação espontânea de 11 frequências, que representam 27,5 % das 

citações diante das 40 respostas mediadas com os educadores. 

O tema Curiosidade pareceu mais apropriado para categorizar as intenções 

listadas pelos professores, pois apesar do termo “pesquisa” ser mencionado, o 

interesse mais vívido era decorrente da oportunidade de ter descoberto que havia 

algo de muito valor naquela região e que era, até então, completamente 

desvalorizado. A partir daí, a curiosidade direcionou estratégias para o 

aprofundamento acerca dos sambaquis, da Educação Patrimonial e da identidade 

local (Quadro 10). 
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Quadro 10 - Categoria curiosidade. 

Categoria 
 

Subcategorias Citações Frequência Porcentagem 

Curiosidade Identidade “Acabei 
descobrindo 
através de 
vocês uma 
coisa que eu 
não sabia 
sobre o nosso 
município, o 
que despertou 
muita vontade 
de conhecer 
mais”. 

6 15 

Estratégia “a sala de aula 
é meio 
maçante e 
aprendendo 
novas 
estratégias de 
ensino 
tornamos o 
ensino 
prazeroso e 
eficaz”. 

5 12,5 

 

   Fonte: Autor, 2017. 

 

A última pergunta da entrevista semiestruturada nos trouxe um pouco dos efeitos 

provocados nos educadores após a formação continuada. Percebemos que a 

mediação proposta entre os sambaquis locais e os educadores da Escola 

Jaqueira Bery Barreto trouxe uma oportunidade de revisão sobre as práticas 

pedagógicas e a Educação Patrimonial, axialmente ligadas aos sambaquis.  

Quinta pergunta: Como uma proposta de aprofundamento no conhecimento 

acerca do Patrimônio Cultural local pode inferir sobre sua compreensão do mundo 

e a de seus alunos? Explique. 

As considerações dos educadores a esse último quesito também demonstram 

estreitas relações com suas atuais histórias e percepções sobre os sambaquis 

como produções culturais, legados dos homens e mulheres que viveram ali muito 

antes dos kennedienses, os quais, de alguma forma, ocupam alguma 

ancestralidade na história local.  
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As respostas da quinta pergunta demonstram relações de ensino-aprendizagem 

que pudessem promover um contato mais agradável e produtivo entre educador e 

educando, como aponta o Educador 09: “Me fez pensar que nosso município tem 

muitas histórias escondidas e que podem ser descobertas. Assim, também 

acredito que muitos alunos iriam gostar muito de saber mais um pouco sobre 

nossa história”. Esse posicionamento apresenta aspectos de um novo alento para 

a dinâmica diária da sala de aula, o que atribuiria novos elementos cognitivos às 

relações dialéticas cotidianas dos processos de construção do sujeito 

cognoscente. 

A partir desse elenco de informações obtivemos maior proximidade com relação 

aos resultados advindos da formação continuada para os docentes de Presidente 

Kennedy, o que possibilitou uma consistente avaliação de efeitos da proposta 

pedagógica sobre as percepções dos professores nos instantes finais do evento. 
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9 PRODUTO EDUCACIONAL E DEVOLUTIVA AOS PROFESSORES 

 

9.1 DEMÉTRIO DELIZOICOV E A ORGANIZAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Considerando a histórica depredação dos sambaquis em Presidente Kennedy e 

nossa proposta de buscar pelas referências locais acerca dos significados dos 

sambaquis para os kennedienses, propomos neste projeto a produção de uma 

sequência didática em parceria com educadores da EMEIEF - Escola de Jaqueira 

Bery Barreto de Araújo, em Presidente Kennedy.  

Partindo das concepções de Demétrio Delizoicov (2001) buscaremos uma 

sequência didática fundamentada em um planejamento contextualizado e 

submetida a três momentos pedagógicos: Problematização Inicial, Organização 

do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento. 

Demétrio Delizoicov (2001, p. 5) cita Gaston Bachelard quando aborda o 

estudante que chega à aula com conhecimentos empíricos já construídos, fruto de 

sua interação com a vida, algo que utilizou para interagir com o mundo até então. 

No entanto, acrescenta que, por meio de rupturas, passamos do “conhecimento 

vulgar” para o “conhecimento científico”, ou seja, que até mesmo durante a 

educação escolar não se trata de “adquirir uma cultura experimental, mas de 

mudar de cultura experimental, de derrubar os obstáculos já amontoados pela 

vida cotidiana” (BACHELARD, 1977, p. 150).  

Em Paulo Freire, Delizoicov busca o conceito de “temas geradores” e enfatiza o 

trabalho constante e sistemático com o conhecimento prévio do aluno por meio do 

processo de codificação-problematização-descodificação (DELIZOICOV, 2001, p. 

9). Ainda considera que todo esse processo é estruturado com o auxílio dos 

“momentos pedagógicos”, a começar pelo que chamou de Problematização 

Inicial, pois ressalta que é para problematizar o conhecimento já construído que 

ele deve ser apreendido pelo professor; para aguçar as contradições e localizar 

as limitações desse conhecimento, quando cotejado com o conhecimento 

científico (DELIZOICOV, 2001, p. 5). Portanto, na perspectiva de Delizoicov 

problematizar é também: a escolha e formulação adequadas de problemas e a 
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promoção da discussão com a finalidade de encontrar as possíveis contradições e 

limitações dos conhecimentos (DELIZOICOV, 2001, p. 6). 

A partir desses fundamentos, o autor elaborou três momentos pedagógicos que 

podem contribuir significativamente para a formulação de nossa proposta de 

sequência didática em conjunto com a equipe multidisciplinar da EMEIEF - Escola 

de Jaqueira Bery Barreto de Araújo, em Presidente Kennedy.  

 

9.2 OS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

9.2.1 Problematização inicial 

 

Nessa etapa dos momentos pedagógicos, Delizoicov sugere a apresentação de 

situações reais que os alunos conhecem e presenciam e que exigem a introdução 

dos conhecimentos contidos nas teorias. Sugere a apresentação de poucas 

questões as quais devem ser inicialmente discutidas em pequenos grupos, para 

somente, em seguida, passar à discussão com todo o grupo (DELIZOICOV, 2001, 

p. 12). Essa primeira etapa é basicamente uma fase de apreensão e 

compreensão da posição dos alunos em face das questões em pauta, o professor 

apenas questiona posicionamentos e lança dúvidas sobre o assunto, pois dessa 

forma refina explicações contraditórias e localiza possíveis limitações do 

conhecimento expresso, concitando o aluno a buscar outros conhecimentos que 

ainda não detém (DELIZOICOV, 2001, p. 13). 

 

9.2.2 Organização do conhecimento 

 

Em um segundo momento, sob a orientação do professor, são selecionados os 

conhecimentos necessários para a compreensão dos temas e da problematização 

inicial. Essa etapa pode contar com grande variedade de atividades para o 

desenvolvimento dos conceitos identificados como fundamentais para a 

compreensão científica das situações que estão sendo problematizadas 

(DELIZOICOV, 2001, p. 13). 
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9.2.3 Aplicação do conhecimento 

 

Momento destinado à abordagem sistemática do conhecimento incorporado pelo 

aluno para analisar e interpretar os contextos que determinaram seu estudo e 

outras situações que podem ser compreendidas pelo mesmo conhecimento 

(DELIZOICOV, 2001, p. 13). 

 

9.3 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO PARTE DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Nossa pesquisa analisa os espaços territoriais como documentos vivos que 

ensejam interpretações e possibilidades educacionais inter-transdisciplinares para 

múltiplos saberes, inclusive políticos. Consideramos que memória e esquecimento 

são produtos sociais e, a partir disso, buscamos uma linha de visibilidade para 

culturas marginalizadas ou excluídas, com a valorização da diversidade e o 

desenvolvimento de uma cultura de tolerância que afirme as diferentes formas de 

sociedades em um mundo de contradições planetárias. 

Partindo da perspectiva dos moradores locais e suas antigas relações com o 

ambiente que foi compartilhado por pescadores-coletores pré-coloniais, 

desenvolvemos uma pesquisa que visou a contribuir para o conhecimento da 

cultura sambaquieira que existiu na região do atual município de Presidente 

Kennedy. Considerados Patrimônios Arqueológicos, estes sítios configuram-se, 

ainda, como rica fonte de conhecimentos sobre os antigos ocupantes da costa 

brasileira.  

Por meio de uma formação continuada, mediamos a aproximação entre os 

professores locais e a cultura sambaquieira, que sempre esteve presente em suas 

vidas, mas nunca preservada ou apropriada.   

Ao longo da formação elaboramos uma SD a partir de produção coletiva, por 

intermédio de reflexões, com revisão dos conhecimentos e saberes e produção de 

novos conteúdos reconhecidos pela comunidade educacional local como algo que 

detém suas digitais e lhes é familiar. Dessa forma almejamos proporcionar maior 

consistência à pesquisa e ao Produto Educacional, sobretudo junto à comunidade 

educacional kennediense, que terá acesso aos frutos dessa parceria como uma 
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referência para futuras estratégias desenvolvidas durante e por intermédio de 

suas práticas de ensino-aprendizagem cotidianas. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema Educação Patrimonial apresenta-se como um conteúdo relevante para a 

fundamentação de estratégias pedagógicas que busquem a ressignificação, 

manutenção ou valorização de Patrimônio Culturais materiais ou imateriais. 

As abordagens acerca da Educação Patrimonial frequentemente estão 

associadas ao Patrimônio Arqueológico e, consequentemente, a aspectos da 

ciência. Por isso mesmo, esses conceitos podem ser usados de forma estratégica 

para a promoção da Divulgação Científica. 

Os conhecimentos elencados em propostas de Educação Patrimonial têm caráter 

interdisciplinar, podem compor-se de temas das mais variadas disciplinas 

escolares, com vistas a agregar informações, reflexões e críticas aos currículos 

convencionais. Favorecem os conhecimentos empíricos humanizados e de ética 

universal, assumidos como significativos para a superação das superstições 

sociais que contribuem para processos de exclusão e marginalização de grupos 

étnicos, classes sociais ou gênero, pois apresentam, em sua perspectiva 

histórica, a diversidade existente na humanidade.   

Durante a pesquisa e o trabalho de formação continuada que mediamos em 

Presidente Kennedy, utilizamos os sambaquis locais como instrumentos para 

refletir sobre a valorização, ou desvalorização, do Patrimônio Cultural local. 

Os sambaquis representam elementos de uma cultura que parece não ser muito 

valorizada em nosso tempo e buscamos pistas que nos ajudem a compreender o 

porquê da seletividade presente em nosso histórico quando escolhemos valorizar 

e preservar algumas manifestações e destruir ou abandonar outras. 

O descaso e abandono de uma cultura revela um sinal de injustiças étnicas, 

regionais, religiosas ou financeiras. Esses processos excludentes já ocorreram 

inúmeras vezes na história e ainda ocorrem cotidianamente, basicamente 

seguindo diretrizes semelhantes em sua forma de apagar o sentido de valor de 

algo outrora valorizado.  

A Pedagogia da Libertação freireana influenciou nossos pressupostos para a 

formação continuada em Presidente Kennedy e, a partir disso, fundamentamos 
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nossa proposta como uma ferramenta científica para a agregação de valores, pois 

se é uma educação com base na ciência, não existe lugar para o dogma nem 

para a dialética domesticada. A cultura da ampliação dos horizontes do 

conhecimento pode ser útil na construção de uma sociedade mais humanizada e 

na superação do referencial cartesiano binário redutor da realidade, baseado na 

crua transferência de conteúdo sem criticidade e submetido às ideologias 

dominantes, excludentes e antidemocráticas. 

Morin (2006) afirma que somente o pensamento complexo pode permitir uma 

maior compreensão do mundo, uma vez que a fragmentação das informações 

dificulta a percepção das contradições vividas cotidianamente. Podemos associar 

essas reflexões aos sambaquis, peças de um quebra-cabeças que foram 

descartadas e restringem a compreensão de nossa ancestralidade.  

A negação da diversidade foi característica no colonialismo e no imperialismo, o 

que disseminou uma cultura que não permite a aceitação das diferenças, da 

pluralidade humana, impedindo diálogos com as matrizes culturais socialmente 

distantes e politicamente subjugadas (SANTOS, 2010). O diálogo envolvido na 

educação progressista freireana é aquele que permite a fala do outro, a 

interlocução (FREIRE, 1987, p.51), elemento escasso ainda hoje e com 

consequências diretas sobre nossas atuais formas de ver o mundo.  

A mediação dialógico-dialética entre os sambaquis de Presidente Kennedy e os 

educadores locais gerou forte interesse, dúvidas e expectativas para com o tema 

e, principalmente, grande curiosidade com os motivos acerca do histórico 

abandono daquele Patrimônio Arqueológico. Paulo Freire (1987) afirmava que 

apenas por intermédio da dialética “reflexão e ação dos homens sobre o mundo”, 

poderíamos transformá-lo, sem as quais, é impossível a superação da 

contradição opressor-oprimido. 

Considerando que os vestígios do material conchíferos dos sambaquis 

representam Patrimônio Arqueológico, importante manifestação de culturas pré-

coloniais, e são completamente desconhecidos pela maioria dos kennedienses, 

priorizamos, durante a formação, ao contexto da educação colonial em que o 

processo de europeização descartava a cultura nativa, tornando-a um equívoco 

ou um crime, impondo uma educação monocultural (SANTOS, 2010). 



163 
 

 
 

Nesse momento da formação, emergiu uma reflexão sobre o grande Patrimônio 

Cultural local, a Igreja da Neves. Essa reflexão foi interrompida pelo diretor da 

escola com um pronunciamento acerca de um projeto que lançaria para valorizar 

a Educação Patrimonial local. O tema da Igreja das Neves acabou não 

retornando, mas surgiram várias reflexões indiretas sobre o grande valor local 

desse patrimônio e sua histórica relação com os processos de doutrinação de 

caráter eurocêntricos. Freire (2002) alertava que a educação tinha funções sociais 

antagônicas e contraditórias, se por um lado poderia conspirar em favor da 

libertação, por outro também tinha a chance de promover a domesticação, a 

alienação.  

A formação que mediamos em Presidente Kennedy interveio na forma como 

alguns professores locais tratavam os sambaquis, o que descortinou interesses 

em pesquisa, sobre o tema e lançou uma inicial oportunidade de descodificação 

de um processo histórico cruel, intencionalmente voltado ao abandono das 

referências culturais das comunidades tradicionais. 

Por intermédio de uma formação continuada, favorecemos aos educadores 

kennedienses uma perspectiva que não havia surgido durante toda sua vida, a 

ideia de que os sambaquis locais pudessem ser importantes de alguma forma.  

Uma mediação dialógico-dialética elaborada a partir de demandas locais, na 

busca da valorização do Patrimônio Arqueológico intencionalmente voltada para a 

descodificação de aspectos culturais ancestrais, apresentou resultados imediatos 

nas percepções dos educadores do seu entorno e, consequentemente, ensejou 

novos elementos de compreensão que poderão ser amadurecidos e que 

pretendem compartilhados com os educandos. 

Na perspectiva vygotskyana, ações ou problemas solucionados com a ajuda de 

outra pessoa ou de um grupo serão posteriormente executadas de forma 

autônoma (VYGOTSKY, 2007, p. 98). Reflexão que se apresenta como nossa 

expectativa para a autoemancipação patrimonial kennediense, mesmo que ainda 

em caráter propedeutico.  

Mesmo que os sambaquis sejam um Patrimônio Arqueológico valorizado 

academicamente, é direto de qualquer cidadão ter acesso a essas informações, 
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principalmente se convive cotidianamente com eles. A postura que será 

desenvolvida, ou não, diz respeito aos moradores dessas localidades e as 

autoridades, mas em uma perspectiva democrática, valorizadora da equidade e 

que pretende superar processos étnicos de exclusão, o conhecimento desse 

patrimônio, sobretudo, a reflexão sobre sua histórica desvalorização e destruição, 

representa relevante oportunidade para exercitar a criticidade frente aos 

mecanismos usados para impedir nossa percepção da complexidade cotidiana 

das relações sociais perversas. 

Por meio da curiosidade e das reflexões sobre as complexidades que envolvem o 

conhecimento, o processo de ensino-aprendizagem ocorreu de forma 

compartilhada e com significativa integração durante a formação em Presidente 

Kennedy. O relato das experiências locais despertava interesses e nos fornecia 

indícios de que ocorriam eventos perceptíveis no transcurso da formação, mas 

também estavam sendo desdobradas experiências internas naqueles professores. 

Não tínhamos acesso a essas experiências, mas podíamos perceber uma 

motivação em seus pronunciamentos e o interesse em participar das discussões.  

Apesar da euforia e interesse local com a formação, verificamos que também 

havia uma dúvida de como aprender e ultrapassar a causalidade22 linear causa-

efeito que engessava antigas práticas pedagógicas que desenvolviam.  

A medida em que identificaram uma maior complexidade nas relações cotidianas 

com os sambaquis, surgia a percepção da causalidade mutuamente inter-

relacionada (MORIN, 2003). Todos estavam inseridos em uma mesma relação de 

desqualificação de algo que poderia fornecer-lhes novas perspectivas sobre seu 

mundo e pareciam indagar sobre o que mais poderia estar diante dos olhos de 

todos sem que estivesse sendo percebido.  

Essas incertezas da causalidade estavam presentes ao final da formação nas 

palavras dos educadores, quando revelaram o interesse em pesquisas e nos 

solicitavam referências que pudessem contribuir para tal. Solicitavam-nos, 

                                                           
22 condição ou qualidade do que é causal, do que produz efeito; ligação entre causa e efeito; produtor-produto; 
causalidade necessariamente recursiva, de modo que uma causa produz um efeito que se torna causa 
novamente (FREITAS, 2001). 
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também, o compromisso de retornar a Presidente Kennedy para disponibilizarmos 

nosso Produto Educacional para a escola, quando estivesse pronto.   

Paulo Freire (1987) afirmava que a superação da condição de exclusão e da 

curiosidade ingênua exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade 

opressora, para que, objetivando-a, simultaneamente, atuem sobre ela. 

Conhecendo aquilo que estava escondido diante dos olhos, sensação reveladora 

que se apresentou entre os professores kennedienses e os sambaquis, bem 

como com a Educação Patrimonial e com a Divulgação Científica, é possível 

transformar a realidade, pois esse representa o primeiro passo para ter a chance 

de tecer críticas consistentes à realidade. Esse é o papel de uma educação 

crítico-emancipatória. 

A medida em que os educadores demonstravam mais interesse pela região em 

que viviam, objetos constitutivos de suas vidas, como os sambaquis, passaram 

ser reconhecidos de forma distinta das percepções anteriores à formação, 

refletíamos sobre a importância de processos de formação com enfoque nas 

especificidades de cada localidade e como isso poderia tornar-se prática 

emancipatória formadora de sujeitos com condições de superação da dicotomia 

homem-mundo. 

Alguns professores consideraram satisfatórias nossas intervenções e 

preocupações com o patrimônio local. Também nos consideraram autoridades, 

mestres e doutores, para falar das riquezas locais, mas ainda não haviam 

percebido que tentávamos discutir a ideia de que eles eram as autoridades para 

apontar o que deve ou não ser patrimônio, demonstrando relativa ineficácia de 

nossas abordagens sobre alguns dos educadores e uma significativa dificuldade 

nas discussões sobre posturas de protagonismo, resistindo resilientes em 

discursos de passividade de suas partes. Freire relata que somente no momento 

em que os oprimidos se entenderem como “hospedeiros” dos opressores, 

poderão contribuir para a luta pela sua libertação (1987, p.17).  

Vários educadores manifestaram satisfação com a oportunidade de participar da 

formação, no entanto, em algumas considerações tivemos a chance de perceber 

o quanto as heranças da educação tradicional, ou a educação bancária que Freire 
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(1987) denunciava, mostrava-se presente. Isso seria inevitável, uma vez que 

fomos majoritariamente formados nessa pedagogia engessada. 

É necessário que tenhamos sempre humildade (FREIRE, 1996) para reconhecer 

que temos muito da cultura opressora em nós, afinal fomos educados por ela, e, 

portanto, a assunção dessa complexidade existencial e educacional nos torna 

mais aptos para sua superação. 

A teoria histórico-cultural, considera que a situação social seria o ponto de partida 

para mudanças dinâmicas por meio da apropriação de traços de personalidade e 

conduta, o que nos remete a considerar que em uma sociedade de pedagogias 

críticas, de sujeitos autônomos, desenvolvendo-se potenciais para a 

descodificação e problematização da vida. Isso diverge das pautadas na 

domesticação, que não podem empreender a criticidade devido ao medo do 

rompimento dos padrões considerados invioláveis. 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar o lugar dos sambaquis no acervo do 

Patrimônio Cultural kennediense, mediar uma formação continuada para 

professores locais com a finalidade de desenvolver novos olhares sobre os sítios 

arqueológicos, por meio da produção coletiva de uma prática pedagógica 

interdisciplinar, materializada em uma Sequência Didática.   

Acreditamos ter atingido esses objetivos quando elaboramos instrumentos de 

coleta de dados que nos forneceram considerações dos educadores locais acerca 

dos sambaquis. As primeiras considerações, registradas em um questionário, 

foram claras quanto ao total desconhecimento da representatividade dos 

sambaquis, sua significância arqueológica e seu valor memorialístico. Em um 

segundo momento de coleta de dados, por intermédio de entrevista 

semiestruturada, obtivemos considerações amplamente diferentes das obtidas no 

questionário, as quais foram fomentadas em uma formação continuada oferecida. 

Na entrevista semiestruturada, os educadores apresentaram espontaneamente 

um forte interesse por conhecer mais sobre tais monumentos históricos, como 

fonte de trabalho para a valorização do Patrimônio Cultural local, bem como em 

desenvolver políticas e ações educacionais para preservar os sambaquis locais. 

Nossa intervenção pedagógica trouxe novas perspectivas para suas práticas 

cotidianas, em suas palavras, agora renovadas.  
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Marcados pela ansiedade em apresentar aos seus alunos novos olhares sobre a 

cultura e o patrimônio da região em vivem, os professores consideraram relevante 

o aprofundamento nos temas da formação, bem como nosso possível retorno 

para expansão da proposta de formação para os demais professores da Rede de 

Ensino kennediense. 

Por fim, destacamos que esta pesquisa se preocupou em favorecer uma 

experiência didática a partir de formação continuada pautada na mediação 

dialógico-dialética para uma possível ressignificação dos sambaquis em 

Presidente Kennedy. Para tanto, lançou mão de um conjunto de estratégias que 

possibilitassem aos educadores locais, sujeitos na construção de seus 

conhecimentos, saberes e práticas, enriquecer a compreensão sobre sua 

ancestralidade e refletir sobre os eventos relacionados ao descaso e abandono de 

seu Patrimônio Cultural local. A proposta era descodificar comportamentos 

perversos frequentemente encontrados em nossas sociedades, marcadas por 

processos de desvalorização de determinados grupos ou culturas em nome da 

exclusiva exaltação eurocêntrica de herança colonial. Essas foram as 

contribuições que buscamos ofertar, apesar de nossas limitações quanto ao parco 

convívio com os professores kennedienses, apenas cerca de uma semana, e 

quanto ao tempo limitado para analisar a grande quantidade de dados obtidos. 

Apesar da compreensão de que podemos ampliar as discussões referentes a esta 

pesquisa, buscamos apresentar aqui um caminho para o encontro intersubjetivo e 

contribuir efetivamente para a construção de práticas político-pedagógicas 

alinhadas com as perspectivas crítico-emancipatórias por intermédio do diálogo-

dialético. 
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APÊNDICE A  – Questionário aplicado aos professores da formação 
“Introdução à Pré-História Brasileira”. 

 

  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: Codificação-Problematização-Descodificação 

 
 

Nome:  

Sexo (      ) Masculino    (      ) Feminino 

Endereço:  

Bairro:                                                           Cidade:                                                  Estado: 

Data de Nascimento:  CPF: RG: 

E-mail: Celular: CEP:  

 

Questionário 

 
1. Formação: (    ) Educação Básica  (    ) Técnico  (    ) Graduação  (    ) Especialista 

                        (    ) Mestrado  (    ) Doutorado  (    ) Outra. 

 
2. Tempo de atuação no magistério:  

 
3.  Concursado: (    ) Sim   (    ) Não 

 
4. Nascido em:                                                                     Estado 

 
5. Conhece um sambaqui? (     ) Sim  (    ) Não 

 
6. Domina o conceito de sambaqui? (     ) Sim  (    ) Não 

 
7. Considera o sambaqui um Patrimônio Cultural? (     ) Sim  (    ) Não 

 
8. Domina o conceito de Patrimônio Cultural? (     ) Sim  (    ) Não 

 
9. Domina o conceito de Divulgação Científica? (     ) Sim  (    ) Não 

 
Domina o conceito de Educação Patrimonial? (     ) Sim  (    ) Não 

 
Domina o conceito de Arqueologia? (     ) Sim  (    ) Não 

 
Sua última formação: (    ) há seis meses (    ) há um ano (    ) há mais de um ano 
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APÊNDICE B – Entrevista semiestruturada aplicada aos 
participantes da pesquisa 

 

 

 

 
ENTRVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
Escola – EMEIEF Jaqueira Bery Barreto de Araújo                                           
Mestrando: Rodrigo Simão Miranda 
Orientador: Pós-Doutor Carlos Roberto Pires Campos 
Instituto Federal do Espírito Santo – campus Vitória 
 

Nome:                                                                                                                Date: 

Área de Atuação: 

Área de Formação: 

 

1 – O minicurso contribuiu com sua perspectiva original sobre os sambaquis? Justifique. 
 

2 – O minicurso contribuiu com sua perspectiva original acerca do Patrimônio Cultural? 
Justifique. 

3 - O minicurso contribuiu com sua perspectiva original sobre Divulgação Científica? 
Justifique. 

4 – As estratégias de ensino apresentadas no minicurso podem contribuir com sua prática 
de sala de aula? Descreva. 

5 – Como uma proposta de aprofundamento no conhecimento acerca do Patrimônio 
Cultural local pode inferir sobre sua compreensão do mundo e a de seus alunos? Explique. 
 

Respostas, polêmicas, contradições, interpretações: 
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APÊNDICE C – Sequência didática interdisciplinar 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA INTERDISCIPLINAR 

Quadro baseado no modelo estrutural de uma Sequência Didática proposto por 

Guimarães e Giordan (2011). 

Mestrando: Rodrigo Simão Miranda   Orientador: Carlos Roberto Pires Campos 

 

Título: Codificação-Problematização-Descodificação 
 

 
Público Alvo: Alunos do 6º Ano – Ensino Fundamental II 
 
 

Problematização: 
 
Os pescadores-coletores que viveram na Paleolaguna do Itabapoana, em 
Presidente Kennedy, criaram uma cultura em estreita relação com o meio 
em que viviam e um de seus principais vestígios de cultura material é o 
sambaqui. Na atualidade, também nos relacionamos com o meio e 
produzimos cultura e, a partir disso, questionamos: os kennedienses têm 
alguma relação com os sambaquis que possa qualificá-los como 
patrimônio cultural? Atualmente podemos identificar produção cultural local 
proveniente da relação com o meio? Quais são os símbolos locais 
representativos do patrimônio cultural para os kennedienses? Como foi 
produzido esse sentimento de valorização do patrimônio local e como isso 
interfere na vida cotidiana? Existe alguma similaridade entre os atuais 
contextos de produção cultural e os contextos pré-coloniais?    
 

 

Objetivo Geral: 
 
Identificar implicações provenientes das relações entre cultura e 
patrimônio cultural por meio de uma revisão das justificativas para a 
escolha do patrimônio, bem como através da utilização de uma 
perspectiva científica que possa fundamentar novos olhares. 
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Conteúdos e Métodos 
 

 

Nº de aulas PI* 
01 

 

 

Objetivos Específicos: 
 
- Identificar possíveis temas geradores; 
- Identificar os conhecimentos prévios dos alunos quanto ao sambaqui e 
as comunidades pré-históricas de pescadores-coletores locais; 
- Identificar os conhecimentos prévios dos alunos quanto aos conceitos 
básicos de Divulgação Científica e Patrimônio Cultural; 
- Identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito de 
cultura; 
- Apresentar os conceitos de sambaqui, Divulgação Científica e Patrimônio 
Cultural; 
- Discutir os conceitos de cultura. 
 

Conteúdos: 
 
- Análise científica do patrimônio cultural. 
 

 

Dinâmica: 
 
- Iniciar as discussões por meio de “Temas Geradores” selecionados a 
partir das perspectivas apontadas pelos alunos na Problematização Inicial; 
- Discutir os tipos de patrimônios com os alunos; 
- Apresentar imagens de Patrimônios Culturais materiais popularmente 
conhecidos; 
- Apresentar uma música e um poema que represente o patrimônio 
imaterial; 
- Trocar ideias sobre a cultura e sua representatividade como patrimônio 
imaterial, bem como sua influência na criação do patrimônio material. 
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Conteúdos e Métodos 

 

 
Nº de aulas OC** 

01 
 

 
Objetivos Específicos: 
 
- Identificar exemplos de relações locais com o meio; 
- Discutir sobre as perspectivas culturais que podem ser propulsoras 
dessas atuais relações com o meio; 
 

 
Conteúdo: 
 
- As relações entre a atual população de Presidente Kennedy e suas 
dinâmicas culturais. 
 

 
Dinâmica: 
 
- Apresentar atividades econômicas, culturais e tradicionais que inferem de 
alguma forma sobre o meio, bem como suas possíveis origens;  
- Criar pequenos grupos para enriquecer as trocas de informações sobre 
as atuais atividades em Presidente Kennedy que têm relação com o meio 
e suas supostas origens; 
-  Interpretação de charges de jornais de 2007 como estratégia para 
buscar elementos culturais e suas ações sobre a vida das pessoas há dez 
anos (Anexo C).  
- Ainda em grupo buscaremos as semelhanças entre as notícias de dez 
anos atrás e da atualidade, assim como a indicação de elementos culturais 
presentes simultaneamente nos dois momentos. 
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Conteúdos e Métodos 

 

 
Nº de aulas OC** 

01 
 

 
Objetivos Específicos: 
 
- Identificar os símbolos locais que assumem representatividade como 
patrimônio cultural para os kennedienses; 
- Discutir a origem dessa valorização; 
- Avaliar possíveis Patrimônios Culturais que foram esquecidos ou 
abandonados; 
- Refletir sobre os motivos para tal abandono; 
- Apresentar aos educandos os critérios avaliativos usados na atividade de 
casa: pontualidade na entrega, originalidade e envolvimento individual. 
Justificar a atividade como parte das estratégias educacionais. 
 
  

 
Conteúdo: 
 
- A história local e sua inserção no contexto nacional e mundial. 
 

 
Dinâmica: 
 
- Divididos em grupos os alunos devem trocar informações sobre o que 
consideram Patrimônio Cultural em Presidente Kennedy; 
- Após as discussões devem apresentar suas considerações sobre o 
Patrimônio Cultural na perspectiva do grupo, assim como a suposta 
origem dessa valorização; 
- Dinâmica com crachás que designam papéis sociais clássicos na 
historiografia: sob papéis de reis, burgueses, clérigos e servos (o povo, a 
massa) os alunos participantes devem representar uma trama pelo poder 
e buscar alianças para garantir os interesses do grupo que representam. 
Em seguida, devem relatar como procederam na defesa de seus 
interesses, quais estratégias foram mais eficazes e relacionar a ética com 
a eficiência nas negociações deles próprios e dos demais grupos com os 
quais interagiram (Apêndices D, E). 
 
Atividade Extraclasse: os alunos devem tirar fotos ou fazer desenhos 
daquilo que consideram patrimônio cultural. Uma das fotos deve ser 
selecionada e impressa na escola com o nome do aluno. As fotos e/ou 
desenhos devem ficar em um acervo para avaliação e para a fase de 
Aplicação do Conhecimento.  
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Conteúdos e Métodos 

 

 
Nº de aulas OC** 

01 
 

 
Objetivos Específicos: 
 
- Recolher a 1ª Atividade Extraclasse - 1ª etapa avaliativa direta;  
- Descrever processos históricos de criação, desenvolvimento e 
manutenção de valores culturais; 
- Discutir como esses valores culturais contribuem com as escolhas do 
que é patrimônio cultural e o que não é; 
- Re(conhecer) desdobramentos da cultura sobre a vida profissional, 
pessoal e na coletividade em que estamos inseridos. 
 

 
Conteúdo: 
 
- Re(conhecer) as influências para me situar no mundo.  

 
Dinâmica: 
 
- Recolher a 1ª Atividade Extraclasse; 
- Apresentação de processos históricos que afirmaram hábitos 
alimentares, religiões, misoginia e racismo; Ex: Colonização promovendo a 
catequese e a expansão do cristianismo, A burca islâmica X misoginia 
(discriminação das mulheres), escravidão e discriminação pela cor.   
- Revisão acerca dos Patrimônios Culturais popularmente reconhecidos 
apresentados na problematização inicial; 
- Reflexão sobre o sambaqui e seu valor para os povos que ocuparam a 
Paleolaguna do Itabapoana e para os kennedienses; 
- Explorar as composições étnicas básicas do Brasil (índio, africano e 
português) e o lugar ocupado socialmente pelo legado cultural de cada 
um. 
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Conteúdos e Métodos 

 

 
Nº de aulas OC** 

01 
 

 
Objetivos Específicos: 
 
- Expor semelhanças entre os processos de criação, extinção e 
assimilação cultural ao longo da história; 
- Re(conhecer) semelhanças entre os mecanismos de produção cultural 
da atualidade e das comunidades de pescadores-coletores pré-coloniais, 
os sambaquieiros; 
- Apresentar aos educandos os critérios avaliativos usados na atividade de 
casa: pontualidade na entrega, originalidade e envolvimento individual. 
Justificar a atividade como parte das estratégias educacionais. 
 

 
Conteúdo: 
 
- A vida do homem e a produção cultural. 
 

 
Dinâmica: 
 
- Apresentar elementos do patrimônio material e imaterial de culturas que 
foram extintas ou assimiladas durante processos históricos, bem como 
suas simbologias; Ex: comunidades indígenas, comunidades africanas. 
- Sistematizar conceitos sobre nossas atuais vias de criação, 
desenvolvimento e manutenção de culturas; Festas comemorativas anuais 
reforçam culturas já existentes? 
- Especular sob perspectiva arqueológica (pós-processualidade) acerca 
das estratégias dos pescadores-coletores pré-coloniais para produzir 
cultura, sobretudo por intermédio das possíveis representatividades que 
detinham sobre os sambaquis; Se o sambaqui fosse uma espécie de 
igreja, o que aconteceria ali? Se o sambaqui fosse um cemitério, o que 
aconteceria ali? 
 
Atividade Extraclasse: cada aluno deve pensar e produzir um cartaz com 
uma frase que sintetize os aprendizados da Sequência Didática ou um 
trecho daquilo que foi abordado durante as aulas que marcou seu ponto 
de vista. Esse material deve permanecer em um acervo para avaliação e 
para a etapa de Aplicação do Conhecimento. 
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Conteúdos e Métodos 

 

 
Nº de aulas OC** 

01 
 

 
Objetivos Específicos: 
 
- Recolher a 2ª Atividade Extraclasse - 2ª etapa avaliativa direta; 
- Sistematizar juntamente aos educandos os conhecimentos que 
consideraram mais relevantes durante a aplicação da Sequência Didática. 
 

 
Conteúdo: 
 
- A seleção das informações que mais contribuíram com o processo de 
formação individual. 
 

 
Dinâmica: 
 
- Recolher a 2ª Atividade Extraclasse; 
- A partir das experiências individuais dos educandos, os professores 
devem auxiliá-los no resgate e seleção dos momentos que mais lhes 
foram agradáveis e significativos durante a aplicação da Sequência 
Didática;  
- Essa seleção de informações também deve resgatar momentos que 
foram considerados pelos alunos como significativos para sua forma de 
compreensão do mundo e da sociedade em que vivem; 
- As informações selecionadas devem compor um documento que possa 
ser apresentado pelos alunos em um seminário com a participação de 
pais/responsáveis e a comunidade escolar (alunos que não se sentem à 
vontade para falar em público devem ser respeitados, mas incentivados); 
- Apresentar aos educandos os critérios avaliativos usados na 
apresentação do seminário: consistência nos critérios de seleção de 
informações, originalidade, envolvimento individual e em grupo. 
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Conteúdos e Métodos 

 

 
Nº de aulas AC*** 

01 
 

 
Objetivos Específicos: 
 
- Oportunizar um momento de trabalho conjunto entre professores e 
alunos para escolher os locais de fixação dos cartazes e de varais com as 
fotos ou desenhos. 
- Apresentar aos educandos os critérios avaliativos usados nos 
procedimentos de escolha dos locais das exposições, da montagem da 
mesma e da apresentação do seminário: organização, envolvimento 
individual e em grupo. 
 
 

 
Conteúdo: 
 
- Democracia na organização e no trabalho em conjunto. 
 

 
Dinâmica: 
 
- Pensar e decidir juntamente com os alunos sobre o melhor local para a 
realização das exposições de cartazes, desenhos e fotos; 
- Montar toda a exposição com o auxílio dos alunos; 
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Conteúdos e Métodos 

 

 
Nº de aulas AC*** 

01 
 

 
Objetivos Específicos: 
 
- Oportunizar a socialização das reflexões, dos sentimentos, das 
observações e das percepções dos alunos; 
  

 
Conteúdo: 
 
- Descodificação dos sambaquis de Presidente Kennedy 
 

 
Dinâmica: 
 
- Apresentação do seminário organizado por professores e educandos aos 
pais/responsáveis; 
- Exposição de cartazes feitos pelos alunos com frases que sintetizem a 
experiência de formação;  
- Exposição de um varal com fotos ou desenhos daquilo que os alunos 
compreendem como Patrimônio Cultural;  
- A participação das famílias na apresentação do seminário deve ser 
considerada, pois afirma a valorização e importância das produções dos 
alunos diante de seus responsáveis, bem como integra a escola e a 
comunidade local. 
- Ao término da apresentação, todo material produzido pelos alunos pode 
servir para ambientar a sala de aula ou espaços específicos da escola até a 
confecção de um novo trabalho ou projeto educacional. 
 

 
Avaliação: 
 
- Produções individuais e em grupos, interações entre os grupos, 
participação no seminário e consistência nas informações apresentadas, 
confecção dos cartazes, seleção de fotos ou desenhos do Patrimônio 
Cultural local, organização e originalidade. 
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APÊNDICE D: Dinâmica dos crachás – contexto histórico-cultural. 

 
Contexto Histórico: século XVIII - Europa 
Objetivo: realizar o(s) interesse(s) do seu segmento social. 
Procedimento: identificar as características do seu segmento social e buscar aliados para realizar 
seus interesses. 
Importante: soldados são adquiridos apenas com o Povo (rural ou urbano). Cada soldado custa uma 
moeda de ouro. 
 

 

 

 

Segmento 
Social 

Rei/Rainha Família Real 
Dissidente 

Clero Conservador Clero Liberal Nobreza A 

Interesse Pretende 
permanecer no 
poder 

Pretendem 
chegar ao poder 

Querem mais 
influência política 

Querem mais 
justiça social 

Querem mais 
terras 

Força Militar 1000 soldados 200 soldados 300 soldados 100 soldados 200 soldados 

Recursos 
Financeiros 

500 moedas de 
ouro 

200 moedas de 
ouro 

200 moedas de 
ouro 

100 moedas de 
ouro 

300 moedas de 
ouro 

Alimento 
Estocado 

1000 kg de trigo em 
estoque 

100 kg de trigo 
em estoque 

400 kg de trigo em 
estoque 

50 kg de trigo 
em estoque 

50 kg de trigo 
em estoque 

Terras 1000 alqueires de 
terras 

100 alqueires de 
terras 

500 alqueires de 
terras 

100 alqueires 
de terras 

200 alqueires 
de terras 

Segmento 
Social 

Nobreza B Nobreza C Nobreza D Burguesia Povo Zona 
Urbana  

Povo Zona 
Rural 

Interesse Querem 
controlar os 
recursos 
alimentícios 

Querem mais 
força militar 

Querem mais 
moedas de 
ouro 

Querem 
assumir o 
poder 

Querem mais 
liberdade e 
empregos 

Querem terras 
e alimentos 

Força Militar 50 soldados 400 soldados 200 soldados 50 soldados Sem exército 
organizado 

Sem exército 
organizado 

Recursos 
Financeiros 

500 moedas de 
ouro 

100 moedas 
de ouro 

200 moedas 
de ouro 

2000 moedas 
de ouro 

Sem recursos 
financeiros 
excedentes 

Sem recursos 
financeiros 
excedentes 

Alimento 
Estocado 

100 kg de trigo 
em estoque 

300 kg de 
trigo em 
estoque 

200 kg de 
trigo em 
estoque 

Sem alimento 
em estoque 

Sem alimento 
em estoque 

Sem alimento 
em estoque 

Terras 50 alqueires de 
terras 

100 alqueires 
de terras 

200 alqueires 
de terras 

Sem posse de 
terra 
expressiva 

Sem posse de 
terra 
expressiva 

Sem posse de 
terra 
expressiva 
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APÊNDICE E - Dinâmica dos crachás – contexto histórico-cultural 

 

 

 

Rei/Rainha
Família Real 
Dissidente

Clero 
Conservador

Clero Liberal

Nobreza A
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Nobreza B Nobreza C

Nobreza D Burguesia

Povo Zona 
Urbana

Povo Zona 
Rural
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APÊNDICE F: Categoria mediação 

 
Categoria Subcategoria Citações Frequência Porcentagem 

Mediação Formação “A formação foi de 
grande valia, pois 
proporcionou uma 
reflexão sobre os 

sambaquis”, 
 

12 30% 

“contribuiu muito, pois 
pude conhecer e 

aprender do assunto”. 

“ pois além de não 
conhecer sobre o 
assunto contribuiu 

com o aumento dos 
meus conhecimentos”. 

“a formação me fez 
conhecer uma história 

sobre o lugar onde 
minha família conviveu 

a vida toda” 

“Já está contribuindo. 
Vou estudar mais 

sobre o assunto para 
realizar com meus 

alunos algumas 
pesquisas”. 

“Me faz pensar em 
trabalhar 

exclusivamente com 
os alunos uma 

pedagogia libertária” 

“a sala de aula é meio 
maçante e 

aprendendo novas 
estratégias de ensino 

tornamos o ensino 
prazeroso e eficaz”. 

“através de vídeos 
aula, aulas de campo, 

já que o local é 
próximo à escola. 

Assim como 
experiências e 

pesquisas com o 
próprio solo, 
conchas...” 
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“através da formação 
aprendi outras 

maneiras lúdicas de 
desenvolver um 

trabalho em sala de 
aula com meus 

alunos”. 

“São inúmeras as 
estratégias e 

possibilidades de 
trabalho que poderão 
ser realizadas: aulas 

de campo, 
apresentação das 

primeiras civilizações 
(uso de mapas), as 

influências indígenas, 
cartazes, aspectos 

culturais, entre outros”. 
 

“É sempre um 
aprendizado. E 

principalmente para 
quem está iniciando”. 

 

“Assim como o 
conteúdo abordado 
pela formação abriu 

meus pensamentos e 
me fez pensar coisas 

novas sobre o 
passado...” 

Sambaquis “trazendo e 
explorando os 

assuntos históricos e 
os sambaquis”. 

6 15% 

“Esses sambaquis são 
importantes espaços 

em que são 
encontrados os 

registros das 
populações pré-

históricas”. 
 

“não tínhamos o 
conhecimento do 

quanto os sambaquis 
foram importantes 

para a minha 
comunidade”. 
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“Sambaquis é o nome 
dado aos sítios pré-
históricos formados 
pela acumulação de 
conchas, moluscos e 

ossos humanos” 

“Conhecer um pouco 
mais dessa trajetória e 

alguns de seus 
desafios atuais é 
fundamental para 

compreender quais 
são as possibilidades 
e potencialidades de 

tal política pública 
(educação pública) e 

desse conceito 
(sambaqui) para o 
fortalecimento de 

vínculos de 
identidade”. 

“podemos prosseguir 
procurando outros meios 
diversos que possam dar 

continuidade nas 
pesquisas, já que ele 

(sambaqui) não é 
considerado um 

patrimônio (para os 
kennedienses) e talvez 
tenha sido proposital”. 
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APÊNDICE G: Categoria curiosidade 

 
Categoria 
 

Subcategorias Citações Frequência Porcentagem 

Curiosidade Identidade Acabei 
descobrindo 
através de vocês 
uma coisa que eu 
não sabia sobre o 
nosso município, 
o que despertou 
muita vontade de 
conhecer mais”. 

6 15 

Me fez querer 
conhecer mais 
sobre meu 
município”. 
 

“Reconhecer a 
importância do 
patrimônio étnico, 
cultural e artístico 
para a 
preservação da 
memória e da 
identidade. 
Reconhecer o 
lugar onde se vive 
com 
pertencimento e 
identidade 
especial com a 
paisagem” 

“Conhecer um 
pouco mais dessa 
trajetória e alguns 
de seus desafios 
atuais é 
fundamental para 
compreender 
quais são as 
possibilidades e 
potencialidades 
de tal política 
pública (educação 
pública) e desse 
conceito para o 
fortalecimento de 
vínculos de 
identidade”. 

“Me fez pensar 
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que nosso 
município tem 
muitas histórias 
escondidas e que 
podem ser 
descobertas. 
Assim, também 
acredito que 
muitos alunos 
iriam gostar muito 
de saber mais um 
pouco sobre 
nossa história”. 
 

“O assunto ainda 
é pouco 
conhecido e o 
mais interessante 
é que existem 
esses sambaquis 
no nosso 
município”. 

Estratégia “a sala de aula é 
meio maçante e 
aprendendo 
novas estratégias 
de ensino 
tornamos o ensino 
prazeroso e 
eficaz”. 

5 12,5 

“através de vídeos 
aula, aulas de 
campo, já que o 
local é próximo à 
escola. Assim 
como 
experiências e 
pesquisas com o 
próprio solo, 
conchas...” 

“Assim como o 
conteúdo 
abordado pela 
formação abriu 
meus 
pensamentos e 
me fez pensar 
coisas novas 
sobre o passado, 
podemos gerar 
novos 
pensamentos nos 
alunos em classe 
para explorarem e 
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conhecer algo a 
mais sobre a 
história que nos 
ronda e o 
passado dessas 
populações”. 

“Já está 
contribuindo. Vou 
estudar mais 
sobre o assunto 
para realizar com 
meus alunos 
algumas 
pesquisas”. 
 

“podemos 
prosseguir 
procurando outros 
meios diversos 
que possam dar 
continuidade nas 
pesquisas, já que 
ele (sambaqui) 
não é considerado 
um patrimônio 
(para os 
kennedienses) e 
talvez tenha sido 
proposital”. 
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APÊNDICE H: Categoria divulgação científica 

 

Categoria Subcategoria Citações Frequência Porcentagem 

Divulgação 
Científica 

Ciência “entendemos que 
devemos levar 
conteúdos 
provados 
cientificamente 
para que os 
conteúdos possam 
ser mais 
significativos”.  
 

4 10 

“O termo 
divulgação 
científica tem cada 
vez alcançado 
maior repercussão 
nos ambientes 
escolares, que vão 
desde a formação 
do professor até 
sua atuação em 
sala de aula”. 
 

“aprendi que a 
ciência é 
importante para 
comprovar um 
estudo naquele 
momento, mas 
pode mudar com o 
passar do tempo”. 
 

“A ciência deve ser 
vinculada ao 
processo de 
ensino-
aprendizagem. A 
alfabetização 
científica traz 
consequências 
culturais, sociais, 
econômicas, 
cognitivas, 
linguísticas, pois 
orienta 
processualmente o 
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indivíduo a fazer 
uma leitura mais 
objetiva do mundo 
sobre a educação, 
ampliando sua 
condição de agente 
transformador”. 
 

Aprofundamento 
do 
Conhecimento 

“Já está 
contribuindo. Vou 
estudar mais sobre 
o assunto para 
realizar com meus 
alunos algumas 
pesquisas”. 
 

7 17,5 

“através de vídeos 
aula, aulas de 
campo, já que o 
local é próximo à 
escola. Assim 
como experiências 
e pesquisas com o 
próprio solo, 
conchas...” 

“Assim como o 
conteúdo abordado 
pela formação 
abriu meus 
pensamentos e me 
fez pensar coisas 
novas sobre o 
passado, podemos 
gerar novos 
pensamentos nos 
alunos em classe 
para explorarem e 
conhecer algo a 
mais sobre a 
história que nos 
ronda e o passado 
dessas 
populações”. 

“É sempre um 
aprendizado. E 
principalmente 
para quem está 
iniciando”. 
 

“confirmou todos 
os meus 
conhecimentos 
adquiridos durante 
a minha formação 
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sobre patrimônio, 
me fazendo 
pesquisar e 
adquirir novas 
informações, 
principalmente 
sobre os 
patrimônios do 
município”. 
 

“principalmente um 
comentário feito 
pelo professor 
sobre a relação 
entre divulgação e 
alfabetização 
científica, 
contribuindo 
também com todos 
os meus 
conhecimentos 
acerca do 
assunto”. 
 

“Me fez pensar que 
nosso município 
tem muitas 
histórias 
escondidas e que 
podem ser 
descobertas. 
Assim, também 
acredito que muitos 
alunos iriam gostar 
muito de saber 
mais um pouco 
sobre nossa 
história”. 
 

Arqueologia “Sambaquis é o 
nome dado aos 
sítios pré-históricos 
formados pela 
acumulação de 
conchas, moluscos 
e ossos humanos. 
Esses sambaquis 
são importantes 
espaços em que 
são encontrados os 
registros das 
populações pré-
históricas”. 
 

3 7,5 
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“podemos 
prosseguir 
procurando outros 
meios diversos que 
possam dar 
continuidade nas 
pesquisas, já que 
ele (sambaqui) não 
é considerado um 
patrimônio (para os 
kennedienses) e 
talvez tenha sido 
proposital”. 

“Me faz pensar em 
trabalhar 
exclusivamente 
com os alunos uma 
pedagogia 
libertária, trazendo 
e explorando os 
assuntos históricos 
e os sambaquis”.  
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APÊNDICE I: Categoria esquiva do protagonismo 

 
Categoria Citações Frequência Porcentagem 

Esquiva do 
Protagonismo 

“pois é bom saber que 
existem mestres e 
doutores se 
aprofundando em 
pesquisas e cuidando 
de nosso município”. 
 

4 10 

“com essas pesquisas 
alguns doutores nos 
mostram mais sobre 
nosso município”. 

“podemos gerar novos 
pensamentos nos 
alunos em classe para 
explorarem e conhecer 
algo a mais sobre a 
história que nos ronda 
e o passado dessas 
populações”. 

“treino dos alunos em 
diversos tipos de 
exercícios e testes 
contribuem”. 
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APÊNDICE J : Categoria educação patrimonial 

 
Categorias Subcategorias Citações Frequência Porcentagem 

Educação 
Patrimonial 

Patrimônio 
Cultural 

“Hoje minha visão em 
relação ao patrimônio é 
muito diferente, graças 
aos professores que nos 
trouxeram uma linha de 
pensamento satisfatório 
em relação à trajetória 
dos estudos patrimoniais 
e culturais, que só são 
valorizados se a própria 
pessoa preservar aquele 
local. Preservar o 
patrimônio histórico e 
cultural faz com que as 
marcas de sua história se 
perpetuem no tempo 
(restaurar os 
monumentos). Levar o 
aluno a refletir sobre o 
lugar dele na sociedade 
hoje e o que será 
futuramente da nossa 
herança cultural”. 
 

15 37,5 

“Assim como o conteúdo 
abordado pela formação 
abriu meus pensamentos 
e me fez pensar coisas 
novas sobre o passado, 
podemos gerar novos 
pensamentos nos alunos 
em classe para 
explorarem e conhecer 
algo a mais sobre a 
história que nos ronda e o 
passado dessas 
populações”. 

“Com esse tema 
podemos entender sobre 
a história dos nossos 
povos”. 
 

“Passar a valorizar mais o 
que tem em nossa região, 
materiais encontrados, 
entre outros” 
 

“Me fez pensar que nosso 
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município tem muitas 
histórias escondidas e 
que podem ser 
descobertas. Assim, 
também acredito que 
muitos alunos iriam 
gostar muito de saber 
mais um pouco sobre 
nossa história”. 
 

“Incentivar, apoiar e 
qualificar nossos alunos. 
Transmitir-lhes 
conhecimentos por meio 
de projetos que visam a 
valorização e o 
reconhecimento de nosso 
patrimônio e da nossa 
cultura”. 

“O assunto ainda é pouco 
conhecido e o mais 
interessante é que 
existem esses sambaquis 
no nosso município”. 

“Sambaquis é o nome 
dado aos sítios pré-
históricos formados pela 
acumulação de conchas, 
moluscos e ossos 
humanos. Esses 
sambaquis são 
importantes espaços em 
que são encontrados os 
registros das populações 
pré-históricas”. 
 

“O patrimônio cultural é 
importantíssimo, pois é 
um bem material natural 
ou imóvel de grande 
importância, seja artístico, 
religioso, cultural, 
vinculado a fatos 
históricos e que deve ser 
preservado”. 
 

“Considero todo 
aprendizado importante, 
principalmente em 
relação ao nosso 
patrimônio”. 

“confirmou todos os meus 
conhecimentos adquiridos 
durante a minha 
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formação sobre 
patrimônio, me fazendo 
pesquisar e adquirir 
novas informações, 
principalmente sobre os 
patrimônios do 
município”. 
 

“podemos prosseguir 
procurando outros meios 
diversos que possam dar 
continuidade nas 
pesquisas, já que ele 
(sambaqui) não é 
considerado um 
patrimônio (para os 
kennedienses) e talvez 
tenha sido proposital”. 

“Me faz pensar em 
trabalhar exclusivamente 
com os alunos uma 
pedagogia libertária, 
trazendo e explorando os 
assuntos históricos e os 
sambaquis”.  
 

“Com essa proposta de 
conhecimento podemos 
entender a história antiga 
e saber um pouco dos 
primeiros povos que aqui 
estavam antes dos 
portugueses”. 
 

“Preservar o patrimônio 
histórico e cultural faz 
com que as marcas de 
sua história se perpetuem 
no tempo (restaurar os 
monumentos). Levar o 
aluno a refletir sobre o 
lugar dele na sociedade 
hoje e o que será 
futuramente da nossa 
herança cultural”. 
 

Políticas 
Públicas 

“Reconhecer a 
importância do patrimônio 
étnico, cultural e artístico 
para a preservação da 
memória e da identidade. 
Reconhecer o lugar onde 
se vive com 
pertencimento e 

1 2,5 
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identidade especial com a 
paisagem. Conhecer um 
pouco mais dessa 
trajetória e alguns de 
seus desafios atuais é 
fundamental para 
compreender quais são 
as possibilidades e 
potencialidades de tal 
política pública (educação 
pública) e desse conceito 
para o fortalecimento de 
vínculos de identidade”. 
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ANEXO A – Instrumento de validação da SD 

 
INSTRUMENTO DE ANÁLISE, AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS 

DIDÁTICAS 
(GUIMARÃES E GIORDAN 2011) 

Título: 

Data:       /    /                                           Público Alvo: 

Professor avaliador: 

Área de formação do avaliador: 

A – Estrutura e Organização 
Este grupo de análise está dividido em quatro itens de avaliação. Tem como função avaliar 
aspectos de apresentação das SD, desta forma faz-se necessário a observância dos 
elementos organizacionais de relação, clareza linguística, componente temporal e adequado da 
bibliografia indicada.  

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

A1. Qualidade e originalidade da SD e sua articulação com os temas 
da disciplina: Neste item avaliativo deve-se observar a originalidade da 

sequência didática e se existem outras propostas muito parecidas. Outros 
fatores a serem considerados são se a SD é inovadora, se promove 
interesse dos alunos e também se os conteúdos abordados compõem o 
currículo de ciências.  
 

     

A2. Clareza e inteligibilidade da proposta: A SD precisa possuir uma 

redação clara e direta, contendo todas as explicações necessárias para seu 
desenvolvimento. Deve-se considerar se, conforme redigida, as explicações 
são suficientes para um entendimento do que é proposto e como esta deve 
ser aplicada em sala de aula.  
 

     

A3. Adequação do tempo segundo as atividades propostas e sua 
executabilidade: O tempo é sempre uma variável importante nas 

atividades educacionais e também um fator limitante nas situações de sala 
de aula. É necessário, então, analisar se o tempo designado é condizente 
com as atividades e metodologias elencadas.  
 

     

A4. Referencial Teórico/ Bibliografia: O referencial de pesquisa precisa 

ser adequado à proposta, ao tema e aos conteúdos propostos.  
     

B - Problematização 
Por meio da problematização que a formulação dos problemas deve ser construída o que, por 
sua vez, gera a necessidade de trabalhar um novo conceito evidenciando o emprego dos 
conteúdos para compreensão da problemática levantada e da realidade, o que acaba por 
promover a apropriação dos conhecimentos ao se buscar resolver tais problemas. Sendo a 
problematização o foco em torno do qual os elementos que compõe a SD devem se articular, 
este é o grupo que possui maior relevância. Para este quesito devem-se observar os seguintes 
itens de análise:  

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

B1. O Problema: Sobre sua abrangência e foco: É necessário 
observar se a escolha e formula do problema foram construídas 
segundo a temática proposta, se é atual e principalmente se a 
resolução de tal problema, conforme apresentado, é ou torna-se (no 
desenrolar das situações didáticas) uma necessidade.  
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B2. Coerência Interna da SD: Não é interessante que a 
problemática se restrinja apenas a uma apresentação inicial de 
questionamentos a serem elucidados mediante a conceituação 
apresentada nas aulas, e sim, que se construa por meio de uma 
estrutura problematizadora que se conecta aos diversos elementos 
de ensino que constituem as situações de aprendizagem.  

     

B3. A problemática nas perspectivas Social/Científica: Em 
relação a este item, uma SD bem estruturada deve responder 
afirmativamente as seguintes questões: A problemática, conforme 
apresentada, fornece elementos para análise de situações sociais 
sob a perspectiva científica? Os problemas fazem parte da 
realidade social e/ou do seu cotidiano vivencial dos alunos? É 
estabelecida claramente a relação entre a sociedade, a Ciência e as 
implicações sociais do tema?  

     

B4. Articulação entre os conceitos e a problematização: Deve 
existir estreita relação entre a problemática da sequência didática e 
os conceitos chaves, pois tais conceitos precisam ser capazes de 
responder o problema apresentado, para que se alcancem os 
objetivos que tal SD se propõem. 

     

B5. Contextualização de Problema: Com este critério pretende-se 
avaliar se o contexto está imerso na abordagem que se propõe ao 
problema. Desta forma, a contextualização deve promover um 
melhor entendimento do problema e consequentemente uma melhor 
solução.  
 

     

B6. O problema e sua resolução: Ainda que se apresente um 
problema aberto, espera-se que sua resolução ou possibilidades de 
resolução seja(m) apresentadas ou desenvolvidas no decorrer das 
aulas e que este exercício de busca coletiva na solução de tais 
questionamentos além de envolver e motivar também construa 
significados científicos. Desta forma se faz necessário que as 
conclusões alcançadas se vinculem diretamente ao problema 
proposto e, portanto deve-se avaliar na SD apresentada pelos 
cursistas, os métodos e as abordagens propostas para se alcançar 
tal resolução.  
 

     

C – Conteúdos e Conceitos 
Aprendizagem conforme entendido nesta avaliação não se limita aos conteúdos, mais em uma 
perspectiva mais ampla abrange tudo aquilo que se deve aprender para que se alcancem os 
objetivos educacionais propostos, englobando as capacidades cognitivas e também as demais 
capacidades.  

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

C1. Objetivos e Conteúdos: Os objetivos estabelecem as 
intenções educativas a qual certa proposta de ensino se determina. 
Assim, pois, é significativo verificar se os objetivos são claramente 
informados e se vinculam com a problemática e os conceitos 
apresentados e se estão efetivamente direcionados a aprendizagem 
dos conteúdos e conceitos propostos.  
 

     

C2. Conhecimentos Conceituais, Procedimentos e Atitudinais: 
Diferenciar conceitos de aprendizagem segundo uma determinada 
tipologia contribui para identificar com maior precisão as intenções 
educativas, pois essa intenção se reflete na relação de importância 
que se atribui a cada um dos conteúdos. Desta forma, é necessário 
avaliar se as atividades e conteúdos propostos são necessários e 
suficientes para que se alcancem os objetivos elencados, ou seja o 
que se faz está em acordo com o que se pretende.  
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C3. Conhecimento Coloquial e Científico: Pretende-se que a 
contextualização apresentada constitua o ponto de partida para o 
desenvolvimento de um conteúdo científico que sirva como 
elemento explicativo de determinada situação ou mesmo como 
potencial agente solucionador da problemática social.  
 

     

C4. Organização Encadeamento dos Conteúdos: Este item se 
refere tanto em avaliar se os conteúdos são encadeados de forma 
lógica e gradativa (há algum tipo de conexão entre as aulas ou são 
eventos independentes?) e se a quantidade de conteúdos a serem 
desenvolvidos é condizente com o número de aulas.  
 

     

C5. Tema, Fenômeno, Conceitos: Pretende-se avaliar aqui se os 
conceitos desenvolvidos pela SD fornecem elementos para a 
discussão do fenômeno proposto segundo o tema de ensino. Se faz 
sentido trabalhar tal tema segundo organização apresentada na 
busca de responder a problemática construída.  
 

     

D – Método de Ensino e Avaliação 
As metodologias de Ensino e Avaliação utilizadas no desenvolvimento de uma atividade de 
ensino tem caráter primordial, porque é principalmente através delas e de seu desenvolvimento 
que as situações de aprendizagem se estabelecem e os agentes do processo ensino-
aprendizagem (aluno, professor e conhecimento) se inter-relacionam. Nesse sentido, pretende-
se com esta dimensão de análise avaliar como essas metodologias promovem a aprendizagem 
dos alunos e consequentemente como os objetivos da SD podem ser alcançados.  

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

D1. Aspectos Metodológicos: Avaliar neste item se os aspectos 
metodológicos são adequados e suficientes para alcançar os 
objetivos planejados. Verificar também se as estratégias didáticas 
são diversificadas e apropriadas para o desenvolvimento da 
problemática proposta.  

     

D2. Organização das atividades e contextualização: Neste item é 
necessário verificar se as atividades estão devidamente 
apresentadas aos alunos e se promovem, em consequência, a 
contextualização dos conteúdos a serem aprendidos.  

     

D3. Métodos de avaliação: Neste item é analisado como se avalia 
na SD proposta pelos cursistas e se o(s) instrumento(s) de 
avaliação propostos são adequados e suficientes às metodologias 
apresentadas  

     

D4. Avaliação integradora: Os métodos de avaliação devem ser 
condizentes com os objetivos e conteúdos (conceituais, 
procedimentais e atitudinais) propostos. Então o que se avalia deve 
se relacionar diretamente com o que se pretende ensinar. Deve-se 
verificar também se a avaliação é integrada ao longo da SD ou 
apresentada no final, ou seja, avalia-se todo o percurso do aluno ou 
a avaliação é prioritariamente classificatória vinculada aos 
resultados a serem atingidos.  

     

D5. Feedback de Avaliação: Quando a avaliação possui objetivo 
formativo os resultados desta avaliação servem de informação para 
compreender os avanços alcançados, as dificuldades enfrentadas 
pelos alunos e estabelecer as atitudes a serem tomadas. Portanto, 
observar com este critério de análise se existem e quais são os 
instrumentos de feedback para os alunos dos resultados obtidos 
nas avaliações, os quais fornecem importantes elementos sobre 
porque se avalia.  
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ANEXO B - Termo de cessão de imagem e voz para a pesquisa 

Termo de Cessão de Imagem e Voz para a Pesquisa 
 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REITORIA 

Av. Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-264 – Vitória- ES 27 3357 7500 
TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS EDUCACIONAIS 

 

Nome:   Idade:  Nacionalidade:   Estado Civil:   

Profissão:  CPF:    Endereço:    

CEP:  Cidade:   UF:   Telefone: ( )   E-mail:     

 

Ora designado CEDENTE, firma e celebra com o Ifes – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo, por meio do CEFOR – Centro de Referência em Formação e em  Educação  a  Distância 
Endereço: Rua Barão de Mauá, nº 30, Jucutuquara, CEP 29040-860, Vitória – ES, designado CESSIONÁRIO, 

o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS EDUCACIONAIS mediante    
as 

cláusulas e condições abaixo discriminadas, que voluntariamente aceitam e outorgam: 

Por meio do presente instrumento autorizo o CEFOR a utilizar minha imagem e/ou voz, captada por meio de 

fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, declarações, videoconferência, conferência 

web, entrevistas e/ou ações outras realizadas a serem utilizados com fins educacionais nas redes de ensino 

público. 

Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, gratuito e não exclusivo, não havendo 
impedimento para que o(s) CEDENTE(s) utilize(m) o material captado como desejar(em). 

Declaro que o CEFOR está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido material produzido, com 
direito de utilização, de forma ilimitada e por um prazo indefinido no que se refere à concessão de direitos 
autorais, utilização e licenciamento a terceiros, para que façam uso, de qualquer forma, no todo ou em parte, 
deste material ou de qualquer reprodução do mesmo em conexão com o MEC. 

Declaro ainda que renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso da imagem e outras 

informações ou de utilizações decorrentes da mesma. Reconheço que o MEC confiará nesta autorização de 

forma absoluta e concordo não exigir qualquer indenização relacionada ao exercício das autorizações 

concedidas por meio deste instrumento. 

A cessão objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a IMAGEM E VOZ do CEDENTE 

sob as modalidades existentes, tais como reprodução, representação, tradução, distribuição, entre outras, 

sendo vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa. 

A cessão dos direitos autorais relativos à IMAGEM E VOZ do CEDENTE é por prazo indeterminado, a não ser 

que uma das partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência mínima de 90 (noventa dias). 

Fica designado o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária do Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas 

relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser superadas  pela  mediação 

administrativa. 

 

Assinatura do CEDENTE:    

 

Local:  , data    /   / 
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ANEXO C - Análise das charges 
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