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RESUMO 

A Educação Patrimonial pode ser compreendida como um processo educativo, 

formal ou não formal, cujo objeto é o patrimônio cultural, sendo este caracterizado 

por todos os bens de natureza material ou imaterial que se refiram à memória e 

identidade de determinado grupo social, tombados ou não. A presente pesquisa, 

uma intervenção pedagógica, foi desenvolvida na EMEIEF “Bery Barreto de 

Araújo”, no distrito de Jaqueira, município de Presidente Kennedy – ES, cujo 

entorno há presença de sambaquis. Os sambaquis integram o patrimônio cultural, 

contudo, devido ao desconhecimento do que sejam e de sua importância como 

chave de leitura da ocupação do litoral, tais sítios arqueológicos tem sido 

destruídos ao longo do tempo. Por intermédio do projeto de extensão “Introdução a 

História Pré-Colonial Brasileira” desenvolvido na escola, o objetivo geral da 

intervenção foi estudar e destacar a importância dos sítios arqueológicos do tipo 

sambaqui e, por meio da abordagem da Educação Patrimonial, fomentar a 

valorização e a preservação de tais monumentos, pois configuram-se em elemento 

pertencente ao patrimônio cultural local.Teoricamente essa pesquisa se sustenta 

no paradigma da complexidade, de Edgar Morin, nos pressupostos para uma 

educação libertadora, proposta por Paulo Freire, e no conceito de mediação 

simbólica vygotskyana. A pesquisa teve como sujeitos 31 professores que 

integram o corpo docente da escola.Os dados foram produzidos por intermédio de 

questionários, observação sistemática e registro em diário de campo nos três dias 

presenciais em que se desenvolveu o projeto de extensão. Os professores 

participantes contribuíram para a elaboração de uma sequência didática com 

abordagem dos sambaquis sob a perspectiva da Educação Patrimonial, em uma 

prática pedagógica interdisciplinar para ser desenvolvida com alunos do 6º do 

Ensino Fundamental II.Entre os resultados obtidos, foi possível confirmar o laço 

afetivo existente entre os professores que moram no distrito com os sambaquis, e 



 

por meio dos indicadores selecionados para verificação da alfabetização científica, 

foi possível apontar avanços na construção do conhecimento científico sobre os 

sambaquis pelos professores. 

 

Palavras-chave: História pré-colonial. Educação patrimonial. Sambaqui. 

Arqueologia. 
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ABSTRACT 
 

Patrimonial Education can be understood as an formal or non-forma leducational 

process, whose object is the cultural heritage, which is characterized by all goods of 

a material or immaterial nature that refer to the memory and identity of a particular 

social group, whether or not registered . The present research, a pedagogical 

intervention, was developed in the EMEIEF "Bery Barreto de Araújo", in the district of 

Jaqueira, municipality of Presidente Kennedy - ES, whosein the environment there is 

a presence of sambaquis. The sambaquis are part of the cultural heritage, however, 

due to the lack of knowledge of what they are and their importance as a key to the 

occupation of the coast, these archaeological sites have been destroyed over time. 

Through the extension project "Introduction to Brazilian Pre-Colonial History" 

developed at the school, the general objective of the intervention was to study and 

highlight the importance of sambaqui-type archaeological sites and, through the 

Heritage Education approach, to promote the valorization and the preservation of 

such monuments, since they are an element belonging to the local cultural heritage. 

Theoretically, this research is based on Edgar Morin's paradigm of complexity, on the 

presuppositions for a liberating education proposed by Paulo Freire, and on the 

concept of Vygotskyan symbolic mediation. The research had as subjects 31 

teachers who are part of the faculty of the school. The data were produced through 

questionnaires, systematic observation and field diary registration in the three days in 

which the extension project was developed. The participating teachers contributed to 

the elaboration of a didactic sequence with approach of the sambaquis from the 

perspective of Patrimonial Education, in an interdisciplinary pedagogical practice to 

be developed with students of the 6th grade of Elementary School II. Among the 

results obtained, it was possible to confirm the affective bond between the teachers 

who live in the district with the sambaquis, and through the indicators selected to 

verify the scientific literacy it was possible to point out advances in the construction of 



 

scientific knowledge about the sambaquis by the teachers. 
 

Keywords: Pre-colonial History. Patrimonial Education. Sambaqu., Archeology
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente memorial tem por finalidade pontuar momentos significativos da minha 

trajetória de vida que foram responsáveis pela escolha do objeto desta pesquisa. 

Buscando as influências primeiras, volto aos anos iniciais de minha formação escolar 

e o contexto da época. Filho único de pais assalariados, destinava as horas que não 

estava na escola sob tutela de minhas tias – que dividiam o mesmo quintal, 

enquanto meus pais cumpriam sua jornada de trabalho. Uma de minhas tias era 

professora de ensino fundamental e a outra, cuja maior parte do tempo passava em 

sua casa, não possuía formação acadêmica, mas dois de seus quatro filhos 

cursavam graduação: o primo mais velho, Fábio, na Pedagogia e, a mais nova, 

Meire Ellen, estudante de Geografia. 

 

Quando criança, sem ter ao menos condições de brincar com outras crianças pelas 

ruas do bairro, tive meus primeiros contatos com a leitura por meio dos livros dos  

meus primos que se espalhavam pela casa. Perdi as contas de quantos livros do 

Pedro Bandeira li. Alternei minhas tardes entre ler o jornal do dia e as histórias do 

Bandeira e tantas outras que meu primo pedagogo possuía. Também me aventurei 

pelos livros de minha prima que cursava Geografia e fiquei fascinado ao descobrir 

suas revistas da coleção National Geographic. Esperava ansiosamente pela edição 

mensal, a qual lia muitas vezes antes dela. Como as horas do dia pareciam se 

multiplicar naquela época, ainda havia disponíveis para acompanhar programas de 

televisão nos canais Discovery Channel e History Channel. Dessa forma, vivi bons 

anos de minha vida, quase sem querer, acompanhando a  rotina de dois professores 

em formação. Entre pautas e provas dos meus primos professores, recebi minhas 

primeiras influências. 

 

No Ensino Fundamental II, neste contexto, empenhava-me para obter as notas 

necessárias para avançar de série. Naturalmente meu gosto pelas ciências humanas 

aumentava, nas quais se concentrava meu melhor desempenho. No último ano do 

ensino médio, ainda não havia decidido em qual graduação ingressar, quando 

resolvi trabalhar por alguns meses até poder optar claramente em qual direção 
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seguir. Um ano depois, com o resultado do Enem em mãos, fui contemplado com 

uma bolsa para estudar Direito em uma faculdade particular, ao mesmo tempo em 

que fora aprovado pelo SISU para o curso de História, na Universidade Federal do 

Recôncavo Baiano e, meses depois, aprovado no vestibular de inverno da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) para Sistemas de Informação. 

 

Apesar da ideia de cursar História ter exercido enorme poder de sedução sobre mim, 

escolhi o curso de Direito, menos por afinidade e mais por não ter condições de me 

sustentar em outro estado. Nesse período iniciei o movimento pendular muito 

comum à grande parte dos moradores da Grande Vitória: morando em Cariacica, me 

deslocava até Vitória em virtude do trabalho e de Vitória até Serra, local onde havia 

iniciado os estudos em Direito. Percurso diário. A rotina, no entanto, não era o maior 

problema, mas o sentido que não via no que fazia. O Direito me decepcionou por ser 

um curso extremamente técnico, a meu ver, e diferente daquilo que imaginava. Não 

resisti mais que um período e prestei o vestibular de inverno da UFES para Sistemas 

de Informação, por pura pressão familiar. Aprovado, entrei em choque ao me 

deparar com a matriz curricular. Aquele curso, definitivamente, não era o que deseja 

para minha carreira e minha vida. A família não compreendeu e decidi prestar Enem 

mais uma vez. Perdi a inscrição para o vestibular da UFES, mas novamente fui 

contemplado com uma bolsa, dessa vez para o curso História, em uma faculdade 

privada: Saberes. Decidi aceitar, por não querer mais atrasar o início de uma 

graduação. 

 

Cursar História foi desafiador e diferente do que eu e tantos outros imaginávamos, 

mas finalmente havia encontrado algo que me despertava o prazer. Decidi abdicar 

de meu emprego para dedicar-me ao máximo aos estudos. Por ser uma licenciatura 

e ter ciência das dificuldades da vida de pesquisador no Brasil, já possuía em mente 

que, ao findar o curso, iria lecionar. Porém, em momento algum isso resultou em 

desânimo. Durante a graduação, as disciplinas pedagógicas específicas da 

licenciatura me atraíam sobremaneira. 
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No segundo ano da graduação, em 2012, surgiu a oportunidade de estagiar no 

Arquivo Público do Estado do Espírito Santo - APEES. Aceitei o estágio, pois era 

minha oportunidade de ter contato com a História enquanto pesquisador. Esse foi 

um dos pontos chave de minha trajetória, pois mantive um rico contato com uma 

história do Espírito Santo, que até então desconhecia por dois motivos: primeiro por 

nada ter visto na formação escolar básica e, segundo, pelo seu pouco espaço na 

matriz curricular do curso de História. 

 

Devido à localização do APEES, ao final da famosa Rua Sete de Setembro, no 

Centro de Vitória, passei a frequentar o entorno da instituição em meus períodos de 

descanso e fui me encantando pela riqueza histórica e cultural daquele espaço. 

Sobre o potencial pedagógico do APEES, muitos professores conduziam suas 

turmas para visitas guiadas ao local. Entretanto, e desconheço as possíveis causas, 

os professores não extraíam o potencial das ferramentas ali disponíveis para uma 

educação criativa sobre a história do Espírito Santo, como, por exemplo, os acervos 

fotográficos, os microfilmes de periódicos e publicações várias. Quase sempre, 

permanecia a visita ao conhecimento de suas instalações. Decidi-me por, quando 

possível e em sala de aula, trabalhar a história do Espírito Santo com o apoio do 

APEES. No mesmo ano fui aprovado em um concurso para a Polícia Militar do 

Estado do Espírito Santo, mas decidido a lecionar história, abandonei o certame. 

Dois anos durou meu estágio, terminando juntamente com a graduação, no fim do 

segundo semestre de2013. 

 

No ano seguinte, 2014, dediquei o primeiro semestre como de aluno especial do 

PPGHIS, do departamento de História da UFES. Ao final do ano, tentaria ingressar 

no mestrado. No decorrer de 2014, surgiu a oportunidade de assumir poucas horas 

de aula em uma escola de Viana, com contrato de designação temporária por parte 

do governo estadual. Entre agosto e dezembro de 2014, lecionei na EEEM Irmã 

Dulce Lopes Ponte, no bairro Marcílio de Noronha, Viana. Até então, minha 

experiência em sala de aula ocorreu por meio das disciplinas de estágio 

supervisionado quando graduando e pontuais substituições em escolas variadas. 
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Lecionando para os alunos de primeiro e segundo ano do Ensino Médio, me deparei 

com alguns problemas comuns a todos os recém-formados em sala de aula: 

indisciplina, recursos escassos, turmas lotadas, entre outros. No entanto, o que mais 

me instigava era o desinteresse demonstrado pelos alunos quanto à disciplina de 

História, segundo os quais, por não “gostarem” de ler, achavam a História “chata”. 

Relacionavam o estudo de História somente à leitura, o que me causou impacto, 

fazendo surgir alguns questionamentos sobre o próprio ensino de história, e de que 

maneira eu poderia envolver os alunos e despertar neles o gosto pelo estudo da 

História. 

 

Lembrei-me do meu tempo como estagiário no Arquivo Público do Estado do Espírito 

Santo e comecei a imaginar formas de ensinar história do Espírito Santo por meio do 

patrimônio cultural, buscando diferenciar um pouco da forma tradicional de ensinar 

de história, colocando os alunos em contato direto com as fontes históricas. Em 

2015, continuei com essa proposta, mas já fora das salas de aula, pois não tive meu 

contrato renovado para prosseguir lecionando na rede pública. 

 

No decorrer do ano, fui informado por intermédio de uma colega, mestranda do Prof 

Letras, de que haveria processo seletivo ao final do ano para o recém-aprovado 

Mestrado em Ensino de Humanidades. Por meio de uma breve explanação por parte 

da mesma sobre o programa, comecei a me preparar para o certame, com a ideia de 

trabalhar educação patrimonial no APEES e o ensino de História do Espírito Santo. 

 

Após imersão na bibliografia para a prova e o resultado positivo no processo 

seletivo, surgiu outro importante momento para a definição do meu objeto de 

pesquisa: o ingresso no Grupo de Estudos e Pesquisas em Divulgação e 

Popularização da Ciência - DIVIPOP, cujo líder é também o orientador dessa 

pesquisa, o Professor Carlos Roberto Pires Campos. 

 

Sobre o grupo de pesquisa DIVIPOP retiramos de seu endereço eletrônico1a 

seguinte apresentação, “o Divipop busca ampliar as discussões relacionadas à 

                                                
1Página de acesso: http://educimat.vi.ifes.edu.br/divipop/ 



 

18 
 

 

divulgação científica, tomando-a como uma forma de disseminar o conhecimento 

sobre Ciência e Tecnologia, sem as quais se torna impossível a construção de uma 

cultura científica e muito menos o desenvolvimento da real cidadania”. O grupo 

possui duas linhas de pesquisa: Divulgação científica e Educação em espaços não-

formais, cujas palavras-chave são Educação Patrimonial, Divulgação Científica e 

Espaços educativos não formais. A outra linha de pesquisa é Ensino de ciências da 

perspectiva histórica, filosófica, sociológica e cultural, do qual são as palavras-chave 

Cultura e ciência, Ensino de ciências e História e Sociedade. Do grupo participam, 

atualmente, 33 pesquisadores oriundos de dois programas de pós-graduação do 

IFES, o Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática (Educimat) e 

o Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades. De 2013 até 2017, o DIVIPOP 

produziu 13 dissertações, Quadro 1, já finalizadas, em sua totalidade de 

pesquisadores provenientes do Educimat.  
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Quadro 1 – Pesquisas do grupo DIVIPOP 

AUTOR PESQUISA ANO 

MULINE, Leonardo 
Salvalaio 

A prática pedagógica em educação ambiental de 
professores das séries iniciais de uma escola do 
município da Serra-ES: um estudo crítico-
reflexivo 

2013 

GOMES, Adriane 
Gonçalves 

O museu como espaço educativo não formal de 
construção de conhecimento científico: usos e 
práticas de ensino no Sítio de Anchieta 

2013 

PIN, José Renato de 
Oliveira 

As trilhas ecológicas como proposta pedagógica 
em espaços educativos não formais 

2014 

AMORIM JUNIOR, Inácio 
Alves de 

Uma sequência didática como proposta 
pedagógica para estudo dos ambientes costeiros 
do norte do ES: conhecer para mudar 

2014 

MATTOS, Leandro Uma sequência didática interdisciplinar para 
debater o tema sociocientífico manguezal no 
Centro de Educação Ambiental Jacuhy 

2014 

PEREIRA, Rodolfo Moura A interdisciplinaridade e seus olhares sobre a 
cultura corporal mediados por textos de 
divulgação científica: uma sequência didática 
para o ensino fundamental. 

2015 

ARAÚJO, Tatiene Kéllen 
Rosa Germano 

Aulas de campo na Floresta Nacional de 
Pacotuba: a alfabetização científica, os saberes 
locais e a experiência com o Grupo “Bicho do 
Mato” 

2015 

FERRAZ, Vasty Veruska 
Rodrigues 

Abordagem pedagógica dos saberes populares 
dos(as) pescadores(as) e marisqueiros(as) do 
município de Cariacica-ES da perspectiva da 
Educação Ambiental Crítica 

2016 

SILVA, Marcelo Scabelo 
da 

Potencialidades pedagógicas da aula de campo 
para a promoção da alfabetização científica: o 
circuito ‘Trilha da Pedra da Batata – Mirante do 
Sumaré’ do Parque Estadual da Fonte Grande 
(Vitória/ES) 

2016 

SALIM, Carime Rodrigues Aula de campo na planície de inundação do Rio 
Itabapoana: promoção da alfabetização científica 
no contexto das enchentes 

2017 

ROCON, Katia Aparecida Aprendendo sobre ambiente no museu: 
potencialidades educativas do Instituto Nacional 
da Mata Atlântica 

2017 

ROLDI, Maria Margareth 
Cancian 

Ensino de Biologia no Instituto Nacional da Mata 
Atlântica-INMA: um olhar para as ações 
mediadas 

2017 

NEVES, Bianca Pereira 
das 

Aulas de campo na planície aluvionar do Rio 
Doce da perspectiva da Educação Ambiental 
Crítica 

2017 

Fonte – Elabora pelo autor, 2017. 

 

As pesquisas aqui relacionadas situam-se no âmbito da alfabetização científica, 

divulgação científica, aulas de campo em espaços não-formais e educação 

ambiental.  
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Com a inserção no DIVIPOP, surgiu a possibilidade de alterar o objeto de pesquisa, 

mas permanecendo, ainda, a proposta de utilizar o potencial pedagógico do 

patrimônio cultural por meio da Educação Patrimonial. Esse novo caminho de 

pesquisa se mostrou imensamente atraente, pois eu teria a oportunidade de 

trabalhar com sambaquis e, por consequência, arqueologia, desejo que há muito 

acalentava desde a adolescência. De acordo com essa alteração no objeto de 

pesquisa, o local onde ocorreria a investigação não seria mais o Centro de Vitória, 

localização do APEES, mas sim os sambaquis no entorno da EMEIEF Bery Barreto, 

distrito de Jaqueira,na região rural do município de Presidente Kennedy, sul do 

Espírito Santo.  

 

Dentro das pesquisas já produzidas no DIVIPOP e entre as que se encontram em 

andamento, duas se situam no âmbito da Educação Patrimonial em diálogo com a 

arqueologia: a presente pesquisa e a do Rodrigo Simão Miranda, também 

pesquisador participante do DIVIPOP e aluno do Mestrado Profissional em Ensino 

de Humanidades, cujo problema é identificar o local dos sambaquis no acervo do 

patrimônio cultural de Presidente Kennedy. Nossa pesquisa naturalmente 

encontrava espaço no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades, 

por ser a arqueologia uma ciência humana, cuja forma de divulgar seus resultados, 

entre as possíveis, é por meio da Educação Patrimonial, tema transversal conforme 

os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

Para uma compreensão sobre o termo de humanidades, destacamos Renato Janine 

Ribeiro em entrevista à revista Humanidades em Diálogo sugere duas acepções 

para o termo humanidades. No primeiro ele identifica humanidades como uma 

palavra prática que engloba todo o conhecimento que não seja das ciências exatas, 

biológicas, saúde e tecnologias. Nessa concepção do termo humanidades ainda 

estaria contido as ciências humanas (filosofia e história, por exemplo), as ciências 

sociais aplicadas (direito e administração), e também as letras e as artes. Na 

segunda acepção, que Janine Ribeiro identifica como “mais preciso”, é 

compreendido humanidades como não sendo ciência, pois esta está atrelada a uma 
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idéia de verdade, mesmo que provisória, e com uma comunidade científica que 

contesta, discute e avança. Ao observarmos os cursos de origem dos pesquisadores 

da turma a qual faço parte no PPGEH, temos uma variedade, como por exemplo, 

História, Pedagogia, Letras, Ciências Sociais, Filosofia e Geografia. Assim sendo, 

identifico o termo Humanidades presente no PPGEH com a primeira definição 

proposta por Janine Ribeiro. Uma pesquisa arqueológica se relaciona com o Ensino 

de Humanidades na medida em que, mesmo utilizando de métodos análogos da 

História, a arqueologia também se ocupa de estudar o homem, pois a cultura 

material é produção humana. 

 

Convém, nesse momento, abrir espaço para uma pequena explanação sobre o 

objeto dessa pesquisa para a delimitação do problema que norteou nossa 

intervenção pedagógica. Os sambaquis são sítios arqueológicos construídos com 

material conchífero, de complexa estratigrafia, formada por contínuas deposições de 

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

atestando uma gama de atividades sociais diversificadas. O termo sambaqui deve 

ser utilizado para caracterizar sítios arqueológicos localizados às margens de cursos 

d’água, tais como grandes rios, lagunas e manguezais, constituindo-se plataformas 

secas que se destacavam em meio a uma paisagem, constituindo-se, cultura 

material. Ainda sobre o termo sambaqui, em sua etimologia temos uma origem tupi, 

em que “Tamba” que significa conchas e “ki”, amontoado, numa explícita alusão às 

características mais marcantes desse tipo de sítio (GASPAR, 2000). São os 

vestígios de ocupação humana mais importante do litoral brasileiro. Portanto, o 

objeto dessa pesquisa, é abordar formas pedagógicas de tratar esse tema para o 6º 

ano do Ensino Fundamental, dentro do currículo de História da perspectiva 

pedagógica interdisciplinar. 

 

Após essa breve descrição do objeto de nossa pesquisa, podemos delinear o 

problema que norteou nossa intervenção pedagógica. Os sítios arqueológicos em 

todo o território brasileiro “são de propriedade da União, patrimônio de todos os 

brasileiros, razão pela qual não são permitidas intervenções físicas, exceto com 

autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN” 
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(CAMPOS, 2016, p. 11). Contudo, mesmo existindo uma legislação, não foram 

poucos os sambaquis que sofreram ações predatórias. As autoridades municipais e 

estaduais pouco têm feito para a preservação dos sambaquis. 

 

O sambaqui Campinas 1(Na Figura 1 podemos observar seu mound e na Figura 2 

sua área de dispersão), por exemplo, situado em Presidente Kennedy – Espírito 

Santo, conforme relato de moradores e a partir da leitura das áreas de dispersão de 

vestígios, teve cerca de quatro metros de altura, porém encontra-se destruído, pois o 

proprietário do terreno onde estava situado, em suas intervenções no espaço, 

destruiu o montículo que restava. Os sambaquis do litoral sul do Espírito Santo, 

merece destaque, ficaram conhecidos quando da elaboração do Diagnóstico 

Arqueológico Interventivo nas Áreas impactadas pela construção do Mineroduto da 

Ferrous (Campos, 2016). Porém, dos vários sambaquis identificados por esse 

diagnóstico, muitos estão quase que devastados. Isso significa perda de importante 

parte de nossa história Pré-Colonial, uma das chaves de leitura do homem em nosso 

território. O Sambaqui Campo do Limão (FIGURA 3), no entorno do distrito de 

Jaqueira, é outro sítio arqueológico que sofreu com ações predatórias, 

principalmente com caminhões que retiravam areia no local onde está situado, nos 

informou moradores locais. 

 

Figura 1 –  Mound Sambaqui Campinas 1, Presidente Kennedy 

 

Fonte – Campos, 2012. 
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Figura 2 – Vestígios do Sambaqui Campinas 1, Presidente Kennedy 

 
                      Fonte – Campos, 2012. 

 

                       Figura 3 – Sambaqui Campo do Limão, no entorno de Jaqueira 

Fonte – Elaborado pelo autor, 2017. 
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Tendo ciência da importância dos sambaquis como elemento integrante do 

patrimônio cultural capixaba, e também do Brasil, de que maneira poderemos 

desenvolver uma prática de Educação Patrimonial, embasada em uma perspectiva 

dialógica de ensino a partir da compreensão da realidade em seu caráter complexo, 

considerando o processo de mediação para a construção do conhecimento e, assim, 

problematizar a presença dos sambaquis junto aos professores da escola no entorno 

de tais sítios arqueológicos, para que esse conhecimento lhes tenha relevância para 

valorização e preservação do patrimônio cultural local? 

 

Partindo dessa problemática, o objetivo geral de nossa pesquisa é, por meio do 

projeto de extensão “Introdução sobre a História Pré-Colonial brasileira” em uma 

intervenção pedagógica, desenvolver um estudo sobre o sítio arqueológico do tipo 

sambaqui, destacando sua importância como parte que é do patrimônio cultural 

capixaba. E os objetos específicos que perseguimos, desdobrados do objetivo geral, 

encontramos os seguintes: 

 

• Apresentar aos professores da EMEIEF Bery Barreto a metodologia da 

Educação Patrimonial ao longo do projeto de extensão “Introdução sobre a 

História Pré-Colonial brasileira”, como ferramenta capaz de fomentar a 

valorização e preservação dos sambaquis enquanto bem cultural;

• Elaborar e validar, junto aos professores participantes do projeto de 

extensão, uma sequência didática para o estudo da História Pré-Colonial 

capixaba sob os pressupostos da Educação Patrimonial;

• Proceder a uma leitura da paisagem cultural do entorno do sambaqui sob 

a perspectiva da Arqueologia Pós-processual, buscando um esforço 

interpretativo para compreender alguns momentos das relações sociais 

pretéritas;

• Construir um guia didático para trabalhar Educação Patrimonial tendo por 

objeto o sítio arqueológico do tipo sambaqui.



Apresentamos agora o modo o qual está organizada essa dissertação. No capítulo 

um empreendemos um diálogo com as pesquisas que tenham como objeto os 
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sambaquis e pesquisas que se utilizem da abordagem da Educação Patrimonial, 

buscando aproximações e possíveis contribuições que possam nos oferecer. Após 

este momento, abordamos a arqueologia sob seu paradigma pós-processual e 

problematizamos o conceito de pré-história, pois estará presente em nossa 

pesquisa. Debatemos sobre os sambaquis e o contextualizamos dentro de uma 

breve história acerca das pesquisas arqueológicas sobre esse tema. Ainda neste 

capítulo conceituamos a Educação Patrimonial, pois será a metodologia utilizada na 

sequência didática para abordar os sambaquis em sua perspectiva pedagógica e 

também apresentamos o conceito de alfabetização científica, que também perpassa 

nossa intervenção pedagógica e a sequência didática a qual utilizamos ao 

abordarmos os dados produzidos.  

 

O terceiro capítulo é destinado ao referencial teórico, Morin, Freire e Vygotsky, que 

fundamenta nossa pesquisa, o qual após apresentação dos principais pressupostos 

teóricos de cada autor, empreendemos um dialogo entre eles. No quarto capítulo 

apresentamos nossos procedimentos metodológicos, além da contextualização do 

local onde se desenvolveu a intervenção pedagógica, e os sujeitos da pesquisa, 

como também apresentamos a descrição do desenvolvimento do projeto de 

extensão.  O quinto capítulo é destinado à abordagem dos dados à luz da 

alfabetização científica, onde verificamos, por meio desse aporte teórico, ao 

analisarmos os dados o nível de desenvolvimento dos conhecimentos científicos 

básicos por parte dos sujeitos da pesquisa. Ainda apresentamos a sequência 

didática e discutimos sobre sua validação. O capítulo seguinte é destinado às 

nossas considerações finais.



26 
 

 

2. BREVE ESTADO DA ARTE SOBRE SAMBAQUIS E EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL 
 

Cientes da problemática acerca da destruição dos sítios arqueológicos do tipo 

sambaqui no distrito de Jaqueira, situado em Presidente Kennedy. A partir das 

pesquisas do Prof. Dr. Campos, e da pouca bibliografia existente sobre os 

sambaquis abordados sob uma perspectiva pedagógica em Presidente Kennedy, 

decidimos empreender nossa intervenção pedagógica por meio de uma abordagem 

da perspectiva da Educação Patrimonial, pensando, a partir desse referencial, em 

uma ação que contribuísse para a valorização e preservação desse patrimônio 

cultural. A Educação Patrimonial, para além do compromisso com a preservação e 

valorização do patrimônio histórico e cultural, tem entre seus princípios uma forte 

ligação com democratização dos saberes e a conscientização dos sujeitos quanto ao 

seu passado, constituinte de sua memória e identidade, favorecendo o 

fortalecimento da cidadania.  

 

Assim sendo, é fundamental conhecer as pesquisas que versam sobre os mesmos 

temas que norteiam nossa pesquisa, no caso, os sambaquis e Educação 

Patrimonial. Buscamos analisar o que tem sido produzido nessas áreas, enquanto 

dissertações e teses, as quais possam dialogar com nossa investigação. 

 

Nossa busca se deu predominantemente por meio de sítios virtuais. São muitas as 

produções na área, o que nos exigiu foco em selecionar pesquisas. Ao pesquisar o 

descritor “sambaqui” no banco de dissertações e teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), obtivemos como resultados 

161 dissertações e 51 teses. Ao refinarmos nossa busca para pesquisas oriundas de 

programas de pós-graduação em Arqueologia e História, nosso quantitativo se 

reduziu a 48 pesquisas: 16 teses e 32 dissertações. Ao buscar o mesmo descritor na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), tivemos como 

resultados 88 dissertações e 33 teses. Após um novo refinamento, obtivemos 30 

pesquisas de programas de pós-graduação em Arqueologia e História. Não 

logramos êxito ao submetermos o descritor “sambaqui” no sítio virtual do Repositório 
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Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo – RIUFES, vez que nenhuma 

pesquisa fora encontrada.  Na impossibilidade da leitura de todas as pesquisas 

encontradas, procedemos a uma atenta leitura dos resumos com vistas a encontrar 

pesquisas que nos fornecessem um panorama histórico consistente acerca do 

descritor, as quais que pudessem informar os conhecimentos sobre as 

características físicas dessas construções pré-coloniais e o que já foi pesquisado 

sobre o tema no Espírito Santo. Organizamos assim as pesquisas selecionadas para 

o descritor sambaqui: 

 

Quadro 2 – Pesquisas relacionadas ao descritor sambaqui 

Descritor: “sambaqui” 

Autor Pesquisa Ano 

CALAZANS, 

Marília Oliveira 

Os Sambaquis e a Arqueologia no Brasil do 

Século XIX 

2016 

OLIVEIRA, Tânia 

Ferraz 

Estudo comparativo dos Sambaquis 

Caipora, Lageado e Jaboticabeira I: 

interpretações acerca do material 

construtivo ao longo do tempo 

2010 

OLIVEIRA, Mário 

Sérgio Celski 

Os sambaquis da planície costeira de 

Joinville, litoral norte de Santa Catarina: 

geologia, paleogeografia e conservação in 

situ 

2000 

CARDOSO, 

Rafael Said 

Bhering 

Transformação da paisagem: os sambaquis 

e a relação com o patrimônio arqueológico 

no município de Guarapari-ES no período 

1984-2011 

2016 

Fonte – Elaborado pelo autor, 2017. 

 

A primeira dissertação selecionada, “Os Sambaquis e a Arqueologia no Brasil do 

século XIX”, (CALAZANS, 2016), foi defendida em 2016 no Programa de Pós- 

Graduação em Historia Social no departamento de História da Faculdade de Letras, 

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 
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A partir de uma pesquisa bibliográfica amparada em documentos diversos do século 

XIX, Calazans (2016) buscou desenvolver uma história da arqueologia no Brasil 

nesse recorte temporal, dialogando a produção arqueológica brasileira com a 

mundial. Ao analisar o conteúdo das pesquisas arqueológicas produzidas sobre os 

sambaquis entre 1841 e 1900, Calazans tenciona descobrir o papel das instituições 

científicas na mediação desse conhecimento. Nesse ínterim, vai sendo delineado o 

percurso da pesquisa arqueológica no Brasil. Nesse contexto, os fundamentos 

políticos também se mostraram importante guia que direcionam os debates, além 

das condições teórico-metodológicas da arqueologia disponíveis aos pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros. No bojo desse debate, Calazans (1026) identifica a 

presença do conceito de civilização presente nos discursos e a visão relativa aos 

sambaquis como pertencentes a um tempo de barbárie. Apesar de um tema 

constante nas pesquisas arqueológicas no período estudado, os sambaquis também 

ocupavam uma posição de marginalidade. Eram alvos de pesquisas e debates ao 

mesmo tempo em que eram saqueados e destruídos. Nesse contexto, a pesquisa 

elabora uma narrativa que visou a responder à questão: quando os sítios 

arqueológicos do tipo sambaqui se tornaram um “fato” científico para a comunidade 

científica? 

 

Nesse percurso histórico, em um primeiro momento Calazans (2016) se dedica a 

buscar as raízes científicas arqueologia e posteriormente a gênese do conceito 

científico de sambaqui e seu tratamento enquanto objeto de pesquisa científica. A 

hipótese de sua pesquisa é que a nascente arqueologia brasileira possuía forte 

ligação às instituições imperiais dedicadas à ciência, fazendo parte do projeto 

intelectual do Império e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para 

conhecimento e domínio dos interiores do Brasil. A pesquisa se assentou sobre 

fontes publicadas nos principais periódicos científicos do século XIX. Conclui-se a 

pesquisa afirmando que no contexto estudado, os sambaquis estavam presente nos 

debates da arqueologia mundial tendo, inclusive, os intelectuais brasileiros 

importado muitas conclusões científicas. Também estava presente nos intelectuais 

brasileiros que pesquisavam os sambaquis uma preocupação de cunho nacionalista, 

da busca por um passado grandioso para a nação que se formava, mas também a 
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consolidação do domínio do território. A partir da análise dos dados disponíveis, 

Calazans (2016) também contesta uma posição compartilhada por muitos 

pesquisadores quanto à interpretação dos sambaquis no período Imperial, de que 

haveria três correntes interpretativas: naturalista, artificialista e mista. Os 

documentos analisados, afirmam mais uma constante troca de experiências do que a 

existência de correntes interpretativas lineares. 

 
A pesquisa de Calazans colabora com a nossa na medida em que fornece uma 

perspectiva histórica sobre a constituição dos sambaquis enquanto objeto científico 

alvo de estudos da arqueologia e como o contexto político-social influenciou em suas 

interpretações e pesquisas, com o tema servindo ora a interesses de intelectuais e 

seus projetos políticos, ora tornando-se alvo de preconceitos e de depredação.   

 

A próxima dissertação selecionada, “Estudo comparativo dos sambaquis Caipora, 

Lageado e Jaboticabeira I: interpretações acerca do material construtivo ao longo do 

tempo”, (OLIVEIRA, 2010), é oriunda do Programa de Pós-Graduação em 

Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo.A 

pesquisa de Oliveira (2010) insere-se dentro de um projeto mais amplo de pesquisas 

sobre os sambaquis do litoral sul de Santa Catarina, que busca maior compreensão 

sobre as sociedades sambaquieiras e de seu modo de vida, adotando como foco as 

relações espaciais, a formação e a construção dos sítios arqueológicos. 

 

Esse projeto é um esforço conjunto entre pesquisadores nacionais e internacionais 

com as pesquisas arqueológicas delineando-se em um quadro multidisciplinar, 

congregando investigações geológicas, zooarqueológicas, bioantropológicas e 

também de áreas afins como educação patrimonial. O projeto também busca 

parâmetros de compreensão em larga escala sobre os aspectos culturais dessas 

comunidades pré-coloniais. Oliveira (2010) disserta sobre os aspectos físicos, clima 

e vegetação e também sobre os impactos da variação do nível do mar em tais sítios 

arqueológicos pré-coloniais. O problema que impulsiona a pesquisa de Oliveira 

(2010) são as diferenças composicionais dos sítios e se essa troca de material 

constitutivo foi resultante de implicações ambientais ou humanas, pois 
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compreendidos como monumentos erigidos de maneira intencional e carregados de 

significados simbólicos, quais questões poderiam levar à troca de seu material 

constitutivo, passando de conchas para outros elementos. Assim sendo, “para o 

desenvolvimento desse trabalho foi utilizada uma metodologia de coleta e 

amostragem específica para o trabalho e análise zooarqueológica” (OLIVEIRA, 

2010, p. 47). 

 

Oliveira conclui que no recorte territorial estudado, as comunidades sambaquieiras 

apresentavam uma organização territorial bastante estável com uma articulação em 

âmbito regional. A mudança do material construtivo dos sítios pode ter relação com 

as próprias mudanças ambientais, como a variação do nível do mar e a evolução 

geomorfológica da planície costeira. Essa mudança ambiental pode ter exigido uma 

resposta cultural dos sambaquieiros dentro das inúmeras possibilidades possíveis de 

ação. A partir da análise dos vestígios encontrados nos sítios estudados, cuja 

imensa maioria provenientes dos recursos aquáticos, é possível afirmar que os 

sambaquieiros eram extremamente adaptados à pesca, não utilizando as matas para 

retirar sua subsistência. 

 

A contribuição da pesquisa de Oliveira (2010) aponta para as reflexões acerca da 

importância de conhecer o que dizem as pesquisas sobre os materiais constitutivos 

de tais sítios e dentro do projeto mais amplo que a pesquisa se situa, que é de 

encontrar chaves de leitura que permitam compreender os sambaquis do litoral 

brasileiro. 

 

Prosseguindo com nosso diálogo acerca das pesquisas selecionadas, passamos à 

dissertação produzida no Programa de Pós-Graduação em Geografia, da 

Universidade Federal de Santa Catarina, cujo título “Os sambaquis da planície 

costeira de Joinville, litoral norte de Santa Catarina: Geologia, Paleogeografia e 

conservação in situ”, do ano de 2000, de autoria de Mario Sérgio Celski de Oliveira. 

 

Da perspectiva geológico-evolutiva e conservacionista, Oliveira (2000), por meio de 

sua pesquisa, intentou caracterizar os sambaquis da planície costeira de Joinville por 
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intermédio dos subsídios fornecidos pela paleogeografia e também apresentar um 

plano básico para a conservação dos sítios arqueológicos do tipo sambaquis. 

 

Oliveira (2000) utiliza como recorte geológico o quaternário costeiro em seu estudo 

sobre os sambaquis. Aborda também, em determinado momento de sua pesquisa, a 

possibilidade de os sambaquis servirem como indicadores das oscilações do nível 

relativo do mar. O contributo da Geografia em sua pesquisa se dá por meio da 

análise dos fatores de degradação dos sítios e seus processos erosivos, os impactos 

das ações antrópicas e o papel da vegetação para a conservação dos sítios 

(OLIVEIRA, 2000). 

 

Ao fim de sua pesquisa, Oliveira (2000) contribui para o debate relativo à gestão do 

patrimônio arqueológico ao indagar a importância de preservação dos sambaquis, os 

recursos arqueológicos, os usos do patrimônio cultural e qual atuação do poder 

público nesse trabalho. Quanto à destruição dos sambaquis quando oriundos do 

impacto humano direto, Oliveira (2000) elenca as ações de edificação, a deposição 

de resíduos sólidos e destruição mecânica dos sambaquis, identificando que tais 

formas de agressão podem, ou não, serem intencionais, acontecendo, ou não, de 

forma sistemática. Quanto à necessidade de conservação dos sambaquis, o autor 

argumenta que os sambaquis são um claro exemplo de que o objeto em si não 

carrega um valor de utilidade, mas que estes são produtos sociais quase sempre 

atrelados à perspectivas políticas, destacam que não basta somente o 

reconhecimento da lei que exige a preservação do patrimônio arqueológico, mas 

também um esforço das comunidades no entorno de tais sítios para o 

reconhecimento do valor desse patrimônio cultural e sua conseqüente preservação. 

 

Oliveira (2000) apresenta também ações recomendáveis para a conservação e 

manejo dos sambaquis. Trata-se de uma extensa pesquisa a qual contribui com a 

geologia e geografia, apresenta importantes etapas metodológicas das pesquisas 

em sambaquis, o papel da interdisciplinaridade ao trabalhar com esse objeto e 

também por fomentar indagações quanto à gestão dos patrimônios culturais e sua 

conservação. A importância do diálogo com essa pesquisa verifica-se para nós na 
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medida em que buscamos atuar em nossa intervenção visando também a 

valorização do sambaqui enquanto patrimônio cultural, destacando a necessidade de 

sua preservação, pois é um fator constituinte da memória local no distrito onde se 

desenvolve nossa pesquisa. 

 

A última pesquisa selecionada para compor o quadro relativo ao descritor sambaqui 

é a de Cardoso (2016), “Transformação da paisagem: os sambaquis e a relação com 

o patrimônio arqueológico no município de Guarapari-ES no período 1984-2011”, do 

Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Patrimônio Cultural, 

Paisagens e Cidadania da Universidade Federal de Viçosa. A pesquisa de Cardoso 

(2016) teve como objeto três sambaquis localizados no município de Guarapari – ES 

e a análise de como se sucedeu ocupação do entorno dos sítios arqueológicos, 

entre 1984 e 2011. Para tanto, o pesquisador utilizou imagens produzidas por 

satélites para mapear o uso e ocupação da região, como também para avaliar a 

degradação dos sambaquis ao longo do período estudado. O autor preocupou-se 

também em avaliar a aplicação do plano diretor municipal em relação à proteção das 

áreas no entorno e nos próprios sambaquis. O autor salienta que os três sambaquis, 

alvos da pesquisa, não eram de conhecimento do poder público. 

 

Cardoso (2016) buscou compreender como se processa a relação entre a proteção 

dos sítios arqueológicos e a necessidade de ocupação do entorno destes locais, 

descortinando qual a influência da legislação – e se há alguma, para a proteção 

desses sítios, além da sensibilização por parte da comunidade e do poder público da 

importância de se perceber tais sítios como patrimônio. O pesquisador procede a 

uma caracterização da região estudada, com destaque para os aspectos 

socioeconômicos e físicos. Houve um momento destinado ao campo onde o 

pesquisador coletou amostras de restos da fauna malacológica para análise 

laboratorial, além de lançar mão de técnicas de georreferenciamento. Os três 

sambaquis estudados foram o Concha D’Ostra, Uma I e Uma II. 

 

Cardoso (2016) conclui sua pesquisa afirmando a necessidade de pesquisas 

aprofundadas em projetos de longa duração para que se produza um conhecimento 
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mais complexo acerca dos três sambaquis. Entretanto sugere o sambaqui Concha 

D’Ostra pode ter sido local de sepultamentos, o que abriria um leque de pesquisas. 

Os sambaquis ainda correm risco de degradação por parte da ação humana, sendo 

necessário se fazer valer a Lei Municipal Complementar nº 01/20062, para a 

proteção de sítios arqueológicos. Por se tratar de um programa de mestrado 

profissional, Cardoso (2016) elaborou dois produtos ao fim de sua pesquisa: o 

registro dos sambaquis junto ao IPHAN e o envio da documentação produzida aos 

órgãos competentes para que os mesmos pudessem auxiliar no debate para a 

proteção dos sítios arqueológicos. Por fim, Cardoso (2016) ressalta a importância de 

ações de Educação Patrimonial para que a população tenha acesso ao 

conhecimento sobre os sambaquis e seu lugar na memória local e seu status como 

patrimônio cultural. 

 

Compartilhamos com a pesquisa de Cardoso algumas inquietações, como a 

necessidade de produção de conhecimento sobre os sambaquis e a democratização 

desses saberes para que a população residente em seu entorno possa valorizá-lo e 

preservá-lo, além de compreendê-lo como um monumento, um patrimônio. Também 

reconhecemos o papel fundamental que possui a Educação Patrimonial quando 

temos por objetivo a relação da comunidade e seu patrimônio cultural para o 

fortalecimento de sua cidadania. 

 

Prosseguindo ao próximo descritor, no banco de pesquisas da BDTD, ao utilizarmos 

o descritor “educação patrimonial” obtivemos como resposta 62 dissertações e 15 

teses. Ao refinarmos nossa busca incrementando o termo “arqueologia” ao descritor 

inicial, o montante de pesquisas relacionadas se reduz a 6 dissertações e 6 

teses.Privilegiamos em nossa busca pesquisas onde a abordagem da Educação 

Patrimonial fosse aplicada à arqueologia e ao patrimônio cultural sob uma 

perspectiva de preservação e valorização do patrimônio. Selecionamos as seguintes 

pesquisas: 

                                                
2A Lei, em seu artigo 32, aponta para a preservação de sítios de interesse históricos, antropológico ou 
arqueológico e no inciso III considera os sítios arqueológicos pré-coloniais como área especial de 
conservação. 



34 
 

 

 
Quadro 3 – Pesquisas descritor educação patrimonial 

Descritor: “educação patrimonial” 

Autor Pesquisa Ano 

PACHECO, Ilza 

Alves 

Arqueologia e patrimônio: contribuições para 

uma educação ambiental/patrimonial em 

Mato Grosso do Sul 

2010 

FERNANDES, 

Tatiana Costa 

Vamos criar um sentimento? Um olhar sobre 

a arqueologia pública no Brasil 

2007 

SILVA, Valber 

Souza 

Os velhos caminhos de Congonhas numa 

perspectiva de Educação Patrimonial 

2014 

CASTIGLIONI, 

Lorena de 

Andrade 

Educação Patrimonial e desenvolvimento 

local: relação sociedade-patrimônio em 

Santa Leopoldina 

2014 

Fonte – Elaborado pelo autor, 2017. 

 

A primeira pesquisa escolhida para esse descritor foi a de Ilza Alves Pacheco, 

“Arqueologia e patrimônio: contribuições para uma educação ambiental / patrimonial 

em Mato Grosso do Sul”, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de 2010. 

 

A pesquisa de Pacheco (2010) tem como objeto o sítio arqueológico “Casa de 

Pedra”, local onde estão presentes painéis de arte rupestre, no entorno da 

comunidade Paraíso das Águas. A partir do contexto biológico, geológico e da arte 

rupestre presente em tal sítio arqueológico, Pacheco (2010) utilizou tais recursos 

como subsídios para o desenvolvimento de projetos de Educação Patrimonial e 

Educação Ambiental na escola no entorno da “Casa de Pedra”. A partir desses 

projetos, buscou também a compreensão de conhecimentos como zoologia, 

geologia, arqueologia, ambiente e patrimônio, por meio de atividades 

interdisciplinares. As atividades pedagógicas propostas tiveram, para além do 

referencial teórico-metodológico da Educação Patrimonial e Educação Ambiental, 

como principal referencial teórico a proposta de Paulo Freire para uma educação 

dialógica. O problema que guiou a pesquisa de Pacheco (2010) foi a possibilidade 
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de despertar, e promover, a valorização da Educação Ambiental e Educação 

Patrimonial junto a população local a partir do estudo das relações simbólicas entre 

o ser humano/fauna, com vistas a fomentar uma mudança de atitude da população 

do entorno da “Casa de Pedra” para com seu patrimônio. 

 

Como sujeitos, a pesquisa contou 28 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da comunidade de Paraíso das Águas. Os professores e os pais dos 

alunos tiveram também participação em todo o processo de aplicação das atividades 

de ensino, inclusive com oficinas de artesanato direcionada às mães dos alunos. 

Entre as atividades realizadas dentro da proposta, os alunos envolveram-se em 

simulações de escavações arqueológicas, observação de evidências arqueológicas 

e exposição de materiais desenvolvidos pelos próprios alunos. Ao concluir sua 

pesquisa, Pacheco (2010) relata que os sujeitos participantes da pesquisa 

demonstraram frágil percepção do seu ambiente de vivência, como também noções 

de cultura e ambiente pouco desenvolvidas. Pontuou a necessidade de projetos de 

Educação Patrimonial e Educação Ambiental para o conhecimento e valorização da 

cultura local, além de sua conservação. Destacou, também, que projetos de 

Educação Patrimonial e Educação Ambiental favorecem a ampliação da consciência 

de si mesmo do aluno, como também sua percepção relativa ao seu tempo, espaço 

e realidade. 

 

A proposta da pesquisa de Pacheco (2010) contribui para a nossa por buscar, e 

destacamos aqui a Educação Patrimonial, o desenvolvimento por parte dos sujeitos 

da pesquisa do reconhecimento da existência de povos pretéritos que, ao habitarem 

a região, deixaram registros de seu modo de vida e como interagiam com o 

ambiente. A presença humana em tempos pretéritos contém um importante valor, 

não somente para a comunidade científica, mas também para a população aqui ali 

habita. Reconhecemos o valor que possui a Educação Patrimonial, assim como 

Pacheco (2010), quando aliada à práticas pedagógicas para o favorecimento da 

compreensão da realidade na qual se situa o indivíduo. 

 

A pesquisa de Tatiana Costa Fernandes possui o título “Vamos criar um 
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sentimento? Um olhar sobre a arqueologia pública no Brasil”, do Programa de Pós-

Graduação em Arqueologia, do Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de 

São Paulo, do ano de 2007. A linha de pesquisa à qual está inserida a dissertação é 

História da Arqueologia e Perspectivas Teóricas Contemporâneas. 

 

O estudo insere-se na atual conjuntura da arqueologia pública no Brasil, com foco 

nos próprios arqueólogos, pois, para a autora, é a partir do diálogo da arqueologia 

com a sociedade, por meio da conscientização dos próprios arqueólogos sobre os 

princípios de sua disciplina, é que poderá ser minimizado o problema da destruição 

dos sítios arqueológicos brasileiros. A Arqueologia Pública busca o diálogo com a 

sociedade em relação a questões pertinentes para a própria disciplina referentes à 

legislação, gestão, ética, educação, mas também preservação, proteção e gestão do 

patrimônio arqueológico. A autora defende que, ao se democratizar o conhecimento 

gerado pelo patrimônio cultural, poderá haver “uma mudança social no que tange à 

valorização da diversidade da população brasileira no presente e no futuro” 

(FERNANDES, 2007, p. 1). Fernandes (2007) dedica parte de sua pesquisa ao 

Programa de Educação Patrimonial desenvolvido e vinculado ao Projeto de Resgate 

do Sítio Arqueológico de Topo do Guararema, no município de Guararema, São 

Paulo. Nessa etapa da pesquisa, a autora demonstra as “tendências e propostas 

para projetos de Educação não-formal ligadas à Gestão de Recursos Arqueológicos” 

(FERNANDES, 2007, p.82). 

 

A contribuição da pesquisa de Fernandes (2007) à nossa, articula-se ao trabalho 

desenvolvido a partir do Projeto de Resgate do Sítio Arqueológico de Topo do 

Guararema, o qual representa um exemplo de uma proposta de Educação 

Patrimonial aplicada de maneira eficiente para a conscientização e democratização 

do saber, no diálogo com a sociedade sobre questões relativas à conservação e 

proteção do patrimônio arqueológico. 

 

A terceira pesquisa selecionada também faz parte do Programa de Pós-Graduação 

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

Paulo. A dissertação apresentada é de autoria de Valber Souza Silva, com o título 
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“Os velhos caminhos de Congonhas numa perspectiva de Educação Patrimonial”, de 

2014.A pesquisa insere-se dentro da Arqueologia Histórica Interpretativa, que junto 

ao Ministério Público de Minas Gerais, procura “viabilizar e elaborar uma carta 

arqueológica para Congonhas, no intuito de minimizar os impactos negativos sobre o 

patrimônio arqueológico local” (SILVA, 2014, p. 3). Também está presente em seus 

objetivos as relações identitárias e de pertencimento da população local de 

Congonhas – Minas Gerais, com o patrimônio arqueológico. Dentro da perspectiva 

da Arqueologia Pública, o autor também busca desenvolver trabalhos de Educação 

Patrimonial com vistas a solucionar problemas relativos ao patrimônio arqueológico 

gerados pelo desenvolvimento socioeconômico da região. 

 

A preocupação do pesquisador está nos impactos do acelerado crescimento 

industrial e urbano e os possíveis impactos destrutivos ao patrimônio arqueológico 

de Congonhas - MG. O estudo foca os “velhos caminhos”, que são vestígios 

arqueológicos encontrados na paisagem congonhense, que já eram utilizadas por 

nativos muito antes da chegada dos portugueses à época do descobrimento. A 

pesquisa, além de observação empírica, revela-se como uma militância em defesa 

do patrimônio arqueológico.  

 

Compartilhamos, em nossa investigação, da mesma preocupação presente na 

pesquisa de Souza Silva (2014), a destruição dos sítios arqueológicos, em nosso 

caso, os sambaquis, tanto pelo crescimento industrial e urbano quanto pelo 

desconhecimento da população do seu próprio patrimônio arqueológico. Nossa 

pesquisa levantará a bandeira em defesa dada preservação desses sítios 

arqueológicos, principalmente por meio de uma proposta de Educação Patrimonial. 

 

A última pesquisa elencada é a de Castiglioni (2014), “Educação Patrimonial e 

desenvolvimento local: relação sociedade-patrimônio em Santa Leopoldina”, do 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFES. A pesquisa tem 

como objeto o Centro Histórico de Santa Leopoldina, município do Espírito Santo. 

Tem início, a partir dessa delimitação, a discussão proposta pela pesquisadora sobre 

o papel da Educação Patrimonial em processos de conservação de sítios históricos. 
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E o conseqüente potencial dessa abordagem para a formação de uma identidade 

individual ou coletiva. Em uma perspectiva mais ampla, que perpassa toda a 

pesquisa, está a importância de políticas culturais construídas articuladamente a 

planos educacionais no que tange a Educação Patrimonial. Subjacente ao tema 

Educação e Patrimônio, a pesquisadora traz ao debate questões relativas à 

memória, consciência e ação social da comunidade para com seu patrimônio 

cultural. A partir da metodologia da Educação Patrimonial, Castiglioni (2014) 

desenvolve um roteiro metodológico a ser aplicado na escola localizada no perímetro 

da área histórica do Centro de Santa Leopoldina. O roteiro metodológico foi aplicado 

na turma do 5º do Ensino Fundamental, a partir de disciplinas afins entre o conteúdo 

curricular e o objeto da pesquisa: História, Geografia, Artes e Literatura. Entre os 

recursos metodológicos utilizados, foi criado um website onde estariam 

disponibilizadas as atividades que os alunos participantes da pesquisa 

desenvolveriam. 

 

Ao término de sua pesquisa, conclui Castiglioni (2014) que há, evidentemente, a 

presença de laços memoriais entre os alunos e o sítio histórico, porém, não se pode 

deduzir que exista de fato um real interesse dos alunos pela preservação do sítio 

histórico. A pesquisa chega a essa conclusão ao perceber, por meio dos dados 

produzidos pelas atividades, que a preservação manifestada pelos alunos está, na 

maioria das vezes, relacionada a questões ambientais, enquanto em outros não 

manifestaram nenhuma percepção do tipo. Assim como Castiglioni (2014), 

compreendemos a Educação Patrimonial como uma abordagem complexa podendo 

ser utilizada de inúmeros modos com variados objetos quanto à relação sociedade e 

patrimônio. A Educação Patrimonial é um processo, portanto, não limitado somente a 

uma ou outra atividade, mas sim necessitando de políticas culturais desenvolvidas 

em um diálogo do poder público com a sociedade. 

 

Após o diálogo com as pesquisas elencadas, foi possível ter uma melhor 

compreensão sobre a complexidade do sítio arqueológico do tipo sambaqui e 

diferentes práticas quanto a abordagem da Educação Patrimonial. Os sambaquis 

foram um tema sempre presente nas pesquisas arqueológicas, não obstante terem 
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sido alvo de polêmicas quanto a sua importância, o que os relegou a posições 

marginais dentro do meio científico. É preciso conhecer melhor a evolução das 

interpretações sobre os mesmos e a existência de pesquisas que buscam delinear 

um modelo interpretativo de modo a apreender os sambaquis em toda sua 

complexidade. Legitimamos a importância dos sambaquis como elemento 

fundamental para a compreensão da ocupação do litoral brasileiro. Isso nos levou a 

confirmar a importância da percepção dos sambaquis como monumentos, isto é, 

patrimônio. Isso demanda modificar as relações entre as comunidades existentes no 

entorno e os sambaquis. Constatamos então, a partir desse momento, a importância 

da implementação de práticas de Educação Patrimonial que tenham como alvo os 

sambaquis com objetivo de favorecer a consciência crítica da comunidade para com 

seus bens culturais e compreendê-los como parte integrante de sua memória. Além 

disso, percebemos a forte relação existente entre Educação Patrimonial e a 

arqueologia, quando o objetivo desta é o diálogo com a sociedade, com fins à 

preservação, proteção e valorização do patrimônio. Nas pesquisas analisadas, a 

Educação Patrimonial sempre foi abordada em uma perspectiva dialógica da 

educação. 

 
Concluímos que nossa pesquisa dialoga com as perspectivas atuais às quais estão 

inseridos os estudos sobre os sambaquis, como também a preocupação 

demonstrada pelas pesquisas arqueológicas atuais em se utilizar da Educação 

Patrimonial para o diálogo com a sociedade, trabalhos que têm se desenvolvido por 

todo o país. Por meio de nossas buscas, e aqui admitimos uma “falha nossa”, não foi 

possível encontrar pesquisas cujos temas “sambaqui e Educação Patrimonial” 

estejam presentes no Espírito Santo. Encontramos como foi possível verificar entre 

as pesquisas aqui analisadas, trabalhos de Educação Patrimonial sobre sítios 

históricos, como também pesquisas sobre sambaquis. Nossa pesquisa, ao abordar 

os sambaquis do Distrito de Jaqueira em Presidente Kennedy, dialoga com as atuais 

pesquisas envolvendo arqueologia e educação patrimonial, evidenciando seu caráter 

de ineditismo ao abordar tais monumentos sob a perspectiva da Educação 

Patrimonial em diálogo com a comunidade local.  
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2.1 ARQUEOLOGIA PÓS-PROCESSUAL E PRÉ-HISTÓRIA (E SEUS 

PROBLEMAS) 

 

Do ponto de vista do senso comum, a arqueologia facilmente é identificada com o 

estudo de “coisas” (objetos) antigas. A arqueologia é vista – e a indústria cultural tem 

grande responsabilidade em construir essa visão – como a ciência, ou no mais das 

vezes técnica, que estuda “coisas” antigas que se encontram soterradas. O 

arqueólogo é aquele que faz escavações com intenção de recuperar artefatos 

antigos. Até quando fazemos uma leitura da própria palavra arqueologia é possível 

encontrar eco dessa visão tradicional, pois, em grego, arqueologia significa 

“conhecimento dos primórdios” ou “relato das coisas antigas” (FUNARI, 2003). Indo 

um pouco mais fundo nesta concepção, podemos encontrar uma verdade aí velada: 

a cultura material. Podemos expandir o estudo de “coisas” antigas para o estudo da 

cultura material. Este descritor demanda, antes de tudo, nosso posicionamento 

quanto à compreensão que adotamos para o conceito de cultura. 

 

Sem entrar em um debate conceitual mais denso, compreendemos o conceito de 

cultura tal qual propõe Geertz. Em sua obra A Interpretação das Culturas (2008), 

Geertz defende, como Max Weber, que “o homem é um animal amarrado a teias de 

significado que ele mesmo teceu (GEERTZ, 2008, p. 4). Portanto, a cultura 

compreende essa complexa teia de significados produzida pelo próprio homem e 

sua conseqüente análise. Essa teia de significados, cultura, é sempre pública e não 

há maneiras de identificar seus criadores. A cultura não seria, para Geertz (2008), 

uma ciência experimental em busca de leis explicativas, mas sim compreendida 

como uma ciência interpretativa, em busca de significados, pois os signos que 

compõem essa teia são passíveis de interpretação. É um contexto em que o 

indivíduo pode proceder a uma leitura de seus símbolos constituintes e produzir suas 

interpretações. 

 

E a cultura material ou imaterial seria, pois, o resultado da atividade humana. Em 

arqueologia estes objetos são denominados artefatos. “Assim, a especificidade da 

arqueologia consiste em tratar, particularmente, da cultura material, das coisas, de 
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tudo que, em termos materiais, se refere à vida humana, no passado e no presente” 

(FUNARI, 2003, p. 18). 

 

Essa cultura material não deve ser encarada como um fato, uma informação 

inquestionável. Os artefatos são indicadores das relações sociais que existiram e 

apresentam duas características: uma primária – sua utilidade prática no contexto o 

qual fora produzido e uma secundária, qual seja sua função simbólica naquela 

sociedade (FUNARI, 2003). O artefato, para além de indicador das relações sociais, 

também atua como mediador das atividades humanas. 

 

A arqueologia, para Funari (2003, p.15), estuda “diretamente a totalidade material 

apropriada pelas sociedades humanas, como parte de uma cultura total, material e 

imaterial, sem limitações de caráter cronológico”. Podemos compreender porque não 

faz sentido isolar o artefato quando o estuda, pois não há uma oposição entre cultura 

material e imaterial, mas sim uma relação. E a arqueologia não é simplesmente o 

estudo de “coisas” antigas, pois não há limites cronológicos para seu estudo. 

Complementando o argumento de Funari, Trigger (2004, p. 33) define arqueologia 

como 

 

[...] uma ciência social no sentido de que ela procura explicar o que 
aconteceu a um grupo específico de seres humanos no passado e fazer 
generalizações a respeito do processo de mudança cultural. [...] A 
arqueologia infere comportamento humano, e também ideias, a partir de 
materiais remanescentes do que pessoas fizeram e usaram, e do impacto 
físico de sua presença no meio ambiente. A interpretação de dados 
arqueológicos depende da compreensão de como seres humanos se 
comportam no presente e, em particular, de como esse comportamento 
reflete na cultura material. 

 

Como todas as ciências, a arqueologia não é hoje a mesma ciência desde seu 

surgimento com diversas teorias arqueológicas diferentes, surgidas cada uma em 

seu contexto histórico e social, as quais não deixaram de dar suas contribuições à 

ciência. A arqueologia pós-processual é uma proposta recente que surge como 

crítica à arqueologia processual ou New Archeology. Convém, mesmo que sem 

aprofundamentos, abordar primeiramente essa teoria vez que a arqueologia pós-
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processual surge como crítica para melhor compreendê-la. 

 

A arqueologia processual surge na década de 1960 cujo lema era “a arqueologia é 

antropologia ou não é nada”. Nutrindo-se nas águas da antropologia americana, a 

proposta dessa teoria arqueológica era a de buscar elementos universais que estão 

presentes no comportamento humano, ou seja, não limitados a sociedades 

específicas. Utilizando um exemplo proposto por Funari (2003, p. 50), “todo ser 

humano gosta de beber água e busca meios de ter acesso à água para beber. 

Partia- se, ainda, do pressuposto que os homens maximizam os resultados e 

minimizam os custos, em qualquer época e lugar”. O processualismo, portanto, tem 

seu interesse voltado para a elaboração de esquemas interpretativos que possam 

ser utilizados em qualquer contexto histórico. 

 

Com a difusão do pós-modernismo nas ciências humanas a partir da década de 

1980, intensificam-se os debates em torno da própria idéia de verdade científica. O 

pós-processualismo surge na arqueologia como uma proposta crítica ao caráter 

objetivo e científico da arqueologia processual, tida esta como manifestação de uma 

antropologia positivista que atuava na padronização dos comportamentos humanos 

(DI BACCO et al, 2010). O processualismo, entre outras críticas, é visto como 

resquício do imperialismo, ao postular modelos universais, os quais todas as culturas 

compartilhariam em seus mesmos interesses (geralmente o interesse do povo 

dominante), e também como capitalista, ao se preocupar excessivamente com as 

condições materiais. 

 

A arqueologia pós-processual, em que o “pós” indica uma superação do 

processualismo, tem entre seus principais nomes de arqueólogos como Hodder e 

Shanks. Também é conhecida como arqueologia contextual ou interpretativa, cuja 

preocupação era a dimensão simbólica existente na cultura que não devia ser 

ignorada e também a importância dada ao contexto histórico e social em que vivem 

os arqueólogos, pois estes influenciam na produção do conhecimento. “O pós-

processualismo vai entender a cultura por meio de uma construção simbólica que 

direciona as pessoas no mundo, inter-relacionando umas com as outras” (DI BACCO 
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et al, 2010, p. 155). A cultura, portanto, é um código simbólico, como defende 

Geertz, sendo que, no fazer arqueológico pós-processual, compreender o sentido de 

tais códigos simbólicos se torna mais importante que revelar uma possível verdade 

oculta naqueles artefatos. Para Wichers (2016, p. 41), uma das principais questões 

levantadas pela arqueologia pós-processual “reside nos significados simbólicos dos 

vestígios arqueológicos, que variam de contexto para contexto”. O indivíduo é alçado 

ao posto de ator social e o contexto é responsável pelo significado do registro 

arqueológico. 

 

Há uma preocupação com a subjetividade do arqueólogo e o seu comprometimento 

com grupos sociais, afirma Funari (2003), daí o surgimento de uma arqueologia 

feminista, arqueologia preocupada com os movimentos étnicos e raciais, entre 

outros. Devido ao seu surgimento em meio a difusão do pós-modernismo, Reis 

(apud WICHERS, 2016) afirma ser a arqueologia pós-processual um verdadeiro 

“balaio de gatos”, em relação à pluralidade de perspectivas teóricas que 

influenciaram essa teoria. O arqueólogo deve ser cuidadoso e responsável com o 

conteúdo dos discursos que produz sobre o passado estudado. 

 

Para a arqueologia pós-processual, a cultura material não possui significados 

prontos e acabados, os artefatos não possuem voz própria. Fica a cargo dos 

arqueólogos a interpretação do passado. “A cultura material não é produzida não por 

um sistema, mas por indivíduos com escolhas ideologicamente determinadas. [...] 

Assim como a linguagem, a cultura material é um sistema estruturado de signos, de 

modo que ela pode ser considerada um texto” (LIMA, 2011, p. 19). Dessa 

perspectiva, a arqueologia pós-processual também ser entendida como 

interpretativa. O arqueólogo que atua dentro dos pressupostos pós-processuais 

realiza uma leitura de um texto que, embora não seja composto por palavras, é 

composto por objetos concretos carregando também uma variedade de significados 

simbólicos. Ressaltamos então a importância da subjetividade do arqueólogo no 

momento de seu estudo e como a interdisciplinaridade pode ajudá-lo em sua 

interpretação, pois o fornecerá de ferramentas que poderão expandir sua 

compreensão do texto lido. Para Hodder, os principais avanços resultantes do pós-
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processualismo para a arqueologia foi (apud FUNARI, 2003, p,51-52) 

 

[1] A cultura material possui um papel ativo nas relações sociais e não 
pode ser encarada como simples reflexo da organização social;  
[2] o indivíduo precisa fazer parte das teorias da mudança social e da cultura 
material;  
[3] a arqueologia possui os laços explicativos mais consistentes com a 
história. 

 

O pós-processualismo sofreu fortes críticas de não ser científico e também devido a 

seu apelo à subjetividade. Mas grande foi sua contribuição à arqueologia. A teoria 

pós- processual é a que melhor dialoga com nosso referencial teórico selecionado 

para a pesquisa. Dentro de nossa proposta de ensino dialógico, respeitando as 

subjetividades dos sujeitos da pesquisa, para uma aprendizagem mediada pelo 

sambaqui enquanto ferramenta cultural na figura de patrimônio arqueológico, a 

abordagem pós-processual nos oferece os subsídios necessários para a pesquisa 

com a cultura material, onde nosso maior esforço será, como propunha Wheeler 

(apud FUNARI, 2003, p. 33), “escavar, não coisas, mas pessoas”, no sentido do 

esforço interpretativo necessário para a compreensão daquela cultura através da 

leitura dos vestígios de sua cultura material presentes nos sítios arqueológicos. 

 

O aporte teórico pós-processual nos permite, também, relativizar e conceituar o 

conceito Pré-história, conceito que há algum tempo tem sido posto em xeque sem, 

contudo, ceder lugar a outro conceito unânime. Sabendo das controvérsias que 

envolvem tal conceito, em um primeiro momento buscaremos aqui relativizá-lo ao 

expor sua fragilidade. A História possui periodizações, em que cada período histórico 

inicia-se após algum acontecimento que é sinalizado como um marco divisor. 

Obviamente sabemos que são apenas divisões consensuais, para facilitar a 

compreensão e estudo do período delimitado. Assim, por exemplo, a queda do 

Império Romano do Ocidente marcaria a passagem da Antiguidade para a Idade 

Média, a Revolução Francesa a divisão entre Idade Moderna e Idade 

Contemporânea e a invenção da escrita daria início à História. A Pré-História, assim 

entendida, seria um período da humanidade quando a escrita ainda não havia sido 

desenvolvida. 
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Mas enquanto conceito, a Pré-História é uma idealização, uma criação humana. 

Ressalta Borloz, professor do Departamento de História da UFSC, “o conceito 

enquanto formulação lingüística implica um problema: se é Pré-História, não pode 

ser História. Ou seja, até o surgimento da escrita a humanidade não tem história” 

(1990, p. 72). Quando em acordo com as pesquisas arqueológicas, consideramos 

que os seres humanos modernos resultantes do processo de evolução surgiram há 

mais de duzentos mil anos, afirma Lino (et al, 2012), 99,9% da trajetória humana 

seria classificada como Pré-História, ou seja, uma humanidade sem história. A 

História, ao considerarmos a escrita seu marco inicial, surgiria há cerca de 3000 a 

2000 anos a. C. no Egito e Mesopotâmia (SILVA, 2009).  

 

Elaborado no século XIX, em um contexto em que a História, em meio aos 

postulados da época, buscava se estabelecer como uma ciência, os documentos 

escritos tornaram-se sinônimos de História (FUNARI, 2006). O documento escrito e 

oficial seria a única fonte possível para se alcançar a verdade (se é que isso seja 

possível) sobre o passado. Tal divisão temporal mostra-se arbitrária, pois a escrita 

não surgiu ao mesmo tempo em todos os lugares, outro problema também verificado 

é o etnocentrismo, afirma Silva (2009, p.343) 

 

Resultante do ato de considerar apenas a escrita, um elemento cultural 
restrito a determinadas culturas, como o fator determinante de quem se 
situa na história e de quem se situa fora dela. A idéia de que as sociedades 
ágrafas, ou seja, sociedades sem escrita, não teriam história nasceu com a 
vertente positivista da historiografia ocidental no século XIX. 

 

A questão documental, ou seja, da fonte histórica, e a concepção eurocêntrica da 

época, foi determinante para o preconceito para com a Pré-História. Posteriormente, 

com o movimento dos Annales3, a questão documental foi posta em xeque, como a 

noção das fontes e interpretação histórica. Tudo o que fora produzido pelo homem, 

voluntariamente ou não, em qualquer época, era passível de interpretação histórica. 

                                                
3Também conhecido com Escola dos Annales (Annales era o nome da revista), foi um movimento 
francês de renovação da historiografia por meio do aperfeiçoamento do método de investigação 
histórica, a reflexão sobre o conceito e tipos de fontes históricas, para além da fonte escrita, e sua 
relativização, com críticas a idéia existente de verdade e neutralidade em torno das fontes e 
conhecimento histórico. O movimento surgiu no primeiro quartel do século XX. 
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O documento oficial deixou de ser o único verdadeiro e confiável, aliás, não havia 

mais documento inquestionável (SANTOS, 2013). A História, tal qual a célebre frase 

de Marc Bloch, é o “estudo do homem no tempo”. 

 

Não era nossa intenção abordar exaustivamente o conceito de Pré-História, mas 

apenas demonstrar o quão problemático ele é ou pode ser. Na academia há a 

discussão de outros conceitos possíveis a serem utilizados no lugar de “Pré-

História”, tal qual explanamos, entretanto sem nenhum consenso. Pré-História é um 

conceito ainda utilizado como é possível verificar em livros didáticos, e até em 

eventos científicos podemos encontrar ainda menções ao termo4. Por se tratar de 

uma pesquisa de intervenção pedagógica cujos sujeitos são professores do Ensino 

Fundamental II, e o material por eles utilizado ainda conterem o termo Pré-História, 

procedemos, então, uma problematização do conceito, sem, no entanto, propor outro 

em seu lugar. Entretanto, em nossa pesquisa, utilizaremos o termo História Pré-

Colonial, por julgarmos ser este não preconceituoso e mais abrangente. 

 

Adentrando em aspectos da história pré-colonial brasileira, devido ao seu extenso 

espaço territorial, comumente é possível perceber em matérias jornalísticas que se 

referem ao Brasil como um país de proporções continentais. Apesar da unidade 

nacional, como não poderia deixar de ser, cada região do país conserva suas 

particularidades em seus saberes e práticas que se refletem na cultura local/regional: 

uma pessoa que more na região sudeste do Brasil pode sentir-se deslocada, por 

assim dizer, culturalmente ao visitar ou se mudar para outra região, como por 

exemplo, o norte do país. Quando falamos de história pré-colonial brasileira, 

devemos ter claro que a ocupação nesse período não se deu de maneira uniforme 

em toda a extensão territorial. Os povos que aqui habitaram em tempos pré-coloniais 

tinham suas particularidades culturais e, mesmo quando contemporâneos, 

mantinham muitas diferenças entre si. Por isso, quando abordamos a história pré-

colonial brasileira, precisamos situar a qual povo estamos nos referindo, os quais 

                                                
4Nas duas últimas edições do Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira – SAB, realizados 
em 2015 e 2017, houve espaço para eixos temáticos destinados à Pré-História com a apresentação 
de simpósios e comunicações avulsas. 
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podem tanto ser os ceramistas do planalto ou os ocupantes do litoral meridional, por 

exemplo. 

 
Afirma Prous (2007) sobre os primeiros habitantes do continente sul-americano, que 

são bastante fragmentadas as informações como também são raros os sítios 

arqueológicos do período. No contexto pleistocênico, entre 20.000 e 12.000 anos 

antes do presente, o continente era bastante diferente de como hoje o conhecemos, 

o mar se encontrava bastante recuado e, no interior, a temperatura se apresentava 

cerca 6 graus mais baixos que a atual. Devido ao avanço do mar, muitos sítios que 

poderiam guardar vestígios sobre o período podem estar submersos. 

 

Entre 12.000 e 8.000 AP os vestígios de ocupação humana já se tornam 

inquestionáveis, podendo ser encontrados em várias partes do território brasileiro. 

Ao utilizar uma abordagem que facilite a compreensão sobre o período pré-colonial 

brasileiro, podemos utilizar recortes regionais para melhor compreender a ocupação 

do território e suas diversidades. 

 

O Brasil meridional, região que compreende extensão territorial do sul de São Paulo 

até o Rio Grande do Sul, apresenta três ambientes constituintes bem característicos: 

planície litorânea, planaltos e os vales dos rios Uruguai e Paraná (PROUS, 2007). As 

formas de ocupações também são diferentes, como os sambaquis e os cerritos da 

Tradição Vieira5, datados de 3.000 anos AP – encontrados no Rio Grande do Sul e 

Uruguai, no litoral. Nas regiões do interior, encontramos como seus primeiros 

ocupantes os povos pré-ceramistas (para os arqueólogos, sítios anteriores ao fabrico 

de cerâmico na região, não contendo, portanto, vestígios de tal material) como os 

pertencentes às tradições Umbu e Humaitá6, há 12.000 anos AP. Embora já alvo de 

                                                
5Presença de cerâmica não decorada 
6Noelli (2000) afirma que são sutis as diferenças entre as duas tradições quanto aos aspectos da 
cultural material e seu posicionamento geográfico.Uma característica dessa ocupação se deve à 
aspectos geográficos regionais, onde não existindo grandes formações calcárias que propiciem o 
desenvolvimento de abrigos e grutas, os sítios aí encontrados são localizados geralmente à céu 
aberto, A tradição Umbu foi caracterizada devido a presença, em seus sítios arqueológicos, de 
projéteis de pedra bem elaborados, lascados bifacialmente. Ocupavam zonas de campo aberto com 
altitudes superiores a 400 ou 500m. A Tradição Humaitá, por sua vez, não apresenta pontas de 
flechas de pedra em seus sítios arqueológicos, entretanto, contém a presença de artefatos muito 
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questionamentos, convém compreender o conceito de Tradição Arqueológica como 

“conjuntos de recorrências que expressam as normas pelas quais agem as culturas 

ou grupos culturais e que orientam a produção da cultura material” (RIBEIRO apud 

LINKE e ISNARDIS, 2008, p. 33). 

 

Quanto à história pré-colonial do Brasil central e do Nordeste, a partir de 9.000 ou 

8.000 anos AP, com o fim da Tradição Itaparica7, povos caçadores continuaram a 

povoar a região. Grande produção de grafismos pintados e gravados em abrigos e 

lajedos é uma marca do período (PROUS, 2007). De maneira geral, pode-se dizer 

que a Tradição Itaparica era “bem-definida pela produção de numerosos 

instrumentos de pedra de forma característica, obtida por retoque de grandes lascas” 

(PROUS, 2007, p. 43). Enquanto no Brasil Meridional há poucos indícios de 

comunicação entre os povos ocupantes do litoral e os povos ocupantes do planalto, 

pois a serra do Mar parece ter atuado como uma barreira natural entre eles, até 

2.000 anos atrás, diferentemente é o que se passou no Nordeste, pois “alguns 

indícios – feridas registradas em ossos, cenas rupestres – mostram que havia 

confrontos entre as diversas populações nordestinas na época (PROUS, 2007, p. 

44). 

 

Sobre a ocupação do Pantanal, apenas nos anos finais do século XX teve início na 

parte brasileira da região o desenvolvimento de pesquisas arqueológicas 

estruturadas. Devido às características peculiares do ambiente, a adaptação das 

populações que ali se instalaram necessitou se habituar ao ciclo anual climático da 

região. Então, sobre a ocupação do Pantanal, nos diz Prous “que as populações 

tinham de se limitar à ocupação das terras altas marginais, ou inventar um meio de 

se precaver contra as mudanças do nível das águas. Isso foi feito edificando aterros 

sobre zonas inundáveis (...)” (2007, p. 39). Os primeiros indícios de ocupação no 

Pantanal datam em pouco mais de 8.000 anos AP. 

 

                                                                                                                                                   
maiores e maciços que os da Tradição Umbu, produzidos em basalto, ocupando o entorno de matas 
ciliares (PROUS, 2007).    
7Caracterizada pela produção, a partir do manejo de grandes lascas de pedra, de variados 
instrumentos de forma característica (PROUS, 2007) 
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Após essa breve exposição, é possível perceber a diversidade de culturas que 

ocuparam o Brasil em seu período pré-colonial e precisamos superar a visão do 

período como um momento uniforme povoamento de suas terras. É importante 

também retomar as palavras de Prous (2007) contra o que chama de mitos redutores 

sobre a pré-história do Brasil. Ainda há no imaginário popular, principalmente nas 

crianças, a ideia de que os primeiros ocupantes do Brasil viveram em um período 

glacial, competindo pela sobrevivência com mamutes e muitas vezes até 

dinossauros, que habitavam cavernas e dispunham somente de pedras como 

ferramentas. Isso que não passa de falsificação, uma vez que regiões tropicais, 

durante o Pleistoceno, não passaram por glaciações. Esse é apenas um dos mitos 

que nada ensinam sobre a pré-história brasileira os quais somente podem ser 

superados com a divulgação do conhecimento científico já produzido sobre esse 

período. 

 

2.2 SAMBAQUIEIROS: OS PRIMEIROS HOMENS DO LITORAL 

 

Distribuídos por toda a costa brasileira, e constituídos basicamente de restos 

faunísticos, em sua maioria conchas mas também ossos de peixe e mamíferos, os 

sambaquis são construções elevadas, de forma arredondada e em algumas regiões 

do Brasil chegaram a ter mais de 30m de altura (GASPAR, 2000), entretanto podem 

atingir 70m de altura e 500m de comprimento. Contrariando o senso comum 

reforçado pela cultura pop (filmes, revistas, documentários), o sambaqui não é um 

sítio arqueológico que se encontra aterrado, de difícil localização. Pelo contrário, 

como já exposto, eleva-se na paisagem não raro sendo confundido com o relevo 

local. Suas formas são as mais diversas: de montes de base ovalada a montes de 

formas pouco definidas. Também podem ser encontrados submersos, pois sendo 

edificados no período de transição entre duas eras geológicas, do Pleistoceno para o 

Holoceno, dentro da Era Cenozóica como podemos observar na Figura 4, com o 

consequente avanço e recuo do mar após variações climáticas e degelo, 

submergiram. Muitas vezes confundidos com bancos de mariscos (CALAZANS, 

2016). Na Figura 5 podemos observar o sambaqui da Garopaba do Sul, no município 

de Jaguaruna, Santa Catarina. Possui 200m de comprimento e 26 metros de altura. 
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Ao fundo é possível ver o avanço residencial sobre o perímetro de preservação 

permamente do sambaqui. 

 

Figura 4 – Era Cenozóica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Paludetto, 2013. 

 

Figura 5 – Sambaqui Garopaba do Sul 

 

Fonte – iMaterials,  2011. 
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Os sambaquieiros eram um povo sedentário. Pesquisas realizadas na Região dos 

Lagos, no Rio de Janeiro, apontaram as zonas de interseção ambiental como local 

favorito para a construção dos sambaquis, ocupavam também regiões lagunares e 

áreas próximas a ilhas e baías.De acordo com De Blasis (et al, 2007, p. 30) quanto à 

composição estratigráfica, os sambaquis exibem uma sucessão diferenciada, com 

“camadas de conchas mais ou menos espessas intercaladas por numerosos estratos 

finos e escuros, ricos em materiais orgânicos, com muitas estruturas distribuídas em 

áreas específicas”. Na Figura 6 observamos o perfil estratigráfico do sambaqui do 

Moa, em Saquarema, Rio de Janeiro. É perceptível uma grossa camada formada por 

moluscos, além de outras camadas compostas por diferentes materiais. 

 

Figura 6 – Perfil estratigráfico de um sambaqui 

 

Fonte – Silveira, 2001. 

 



52 
 

 

Devido à falta de tecnologia suficiente para armazenar seus alimentos, os locais 

próximos aos sambaquis eram estratégicos para fornecer os alimentos de que seus 

construtores precisavam diariamente, ao longo do ano (GASPAR, 2000). De tal 

modo, o alimento poderia ser obtido no mar, mas também nas lagunas e mangues. 

Para Lima (1991), trata-se de homens e mulheres cuja principal atividade extrativista 

era a coleta de moluscos e peixes, os quais se aproveitavam de águas calmas das 

lagunas e manguezais. 

 

Afirma Campos (2016) que esses povos também realizavam a coleta de vegetais, 

com sua prática e manejo, o que permite inferir ser sua alimentação diversificada 

para além dos pescados, com a inclusão em sua dieta de espécies nativas de 

tubérculos e frutos, tais como butiás, coquinho guriri, batata doce-selvagem e 

inhame. É possível apontar tais constatações pois foram localizados em muitos sítios 

instrumentos destinados ao processamento de plantas, tais como almofarizes e 

quebra-coquinhos. 

 

Sobre as características físicas8dos sambaquieiros, Prous (2007) afirma que havia 

destacada diferença entre homens e mulheres, ou seja, dimorfismo sexual sendo os 

homens mais robustos. A análise de material ósseo identificou também que as 

atividades realizadas por essa população deixaram marcas em seus corpos, assim 

como sua alimentação. Existem numerosos casos de fratura, em decorrência das 

intensas atividades realizadas e grande desgaste dos dentes, devido à presença de 

areia misturada com a alimentação. “Uma frequente patologia dos ossos da testa 

sugere carência de ferro, talvez decorrente de parasitas intestinais” (PROUS, 2006, 

p. 30). 

 

Os sambaquieiros não eram povos ceramistas, ou seja, não dominavam a técnica 

para produzir cerâmica. No entanto, os sambaquieiros do litoral de Santa Catarina 

tinham o hábito de preencher com argila as pequenas fossas nas conchas, tornando-

                                                
8Segundo Prous (2007), os sambaquieiros se pareciam com os indígenas modernos com sua aparência 
mongolizada. Seu aspecto físico diferenciava de outro povo contemporâneo seu, os lagoassantenses 

(população que ocupou o Brasil Central entre 12 mil e 8 mil anos atrás). 
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as, assim, impermeáveis. Esse recipiente servia também para receber líquidos 

(PROUS, 2007). Diz também Prous (2007) que não se pode afirmar com segurança 

a existência de arte rupestre que possa ser atribuída aos sambaquieiros. 

 

Quanto às tecnologias e ferramentas utilizadas por esse povo, encontramos uma 

grande diversidade. Hastes de madeira incrementadas com pontas ósseas com 

função de perfurar animais em caça, como também aquelas adaptadas para a 

captura de peixes, além de anzóis de ossos. Havia objetos destinados ao 

processamento de alimentos, como trituração e moagem. Dentes de animais 

diversos, como porcos-do-mato e tubarões, eram utilizados na forma de adornos 

como pingentes e colares. Outra grande marca das habilidades desses homens são 

os zoólitos, esculturas em pedra e osso que variavam desde esculturas em formas 

geométricas a representações de animais variados, como tubarão, jabuti, jacaré, 

coruja e arraia, entre outros (GASPAR, 2000). Na figura 7 podemos observar uma 

escultura em formato de peixe com certo grau de complexidade. Possuíam 

intimidade com o mar, como demonstra a ocupação de ilhas, o que também permite 

admitir o uso de embarcações. 

 

Figura 7 – Zoolito de peixe 

Fonte – Museu, acesso 13 de maio 2016. 

 

Os aspectos sobre a organização social dos sambaquis nos são passados por meio 
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de seu arranjo espacial. De acordo com as análises empreendidas por Gaspar 

(2000), na distribuição espacial dos sítios, a ocupação da área se dava por meio da 

concentração de sítios. Há ausência de indícios nos ossos humanos de 

enfrentamentos, como também a inexistência de artefatos que possam indicar 

utilidade em batalhas, o que permite a reflexão de que exploravam conjuntamente o 

ambiente. Essa concentração de sítios indica que havia uma circulação de pessoas 

entre eles, o que provocou a disseminação de uma mesma cultura material. A 

interação social sugerida por Gaspar (2000, p. 58), se dava em dois modos “relações 

rotineiras entre os moradores de sítios que compunham o núcleo e relações mais 

esporádicas entre sambaquis mais distantes”. Campos (2016, p. 26) nos diz que 

 

As pesquisas atuais afirmam que os sambaquis foram edificados por 
culturas de hábitos sedentários, (...) para servir tanto como local de 
sepultamento, contínuo, quanto para ambiente de sinalização comunicativa, 
indicando, a outras culturas de sambaquieiros, a presença humana no local 
onde ardia uma fogueira e se produzia fumaça. 

 

Para além das duas funcionalidades apresentadas para o sambaqui, enquanto local 

de sepultamento e ambiente de sinalização comunicativa, elementos ritualísticos 

presentes em vários sítios evidenciam uma preocupação com o mundo além-túmulo, 

com o sambaqui se constituindo também como locais de práticas rituais. Esses 

elementos ritualísticos, segundo Campos (2016, p. 29), “entre os quais, fogo, 

fogueiras, objetos, tais como líticos esféricos, ferramentas, frutos e animais 

apresentados em oferendas, evidenciam as possibilidades de práticas mágicas 

relativas a sepultamentos ou a cultos a deidades”. 

 

Prous (2007) afirma que, como em qualquer sociedade, devia haver tarefas 

específicas de cada sexo. Aponta também para a possível existência de xamãs e 

suas tarefas ligadas ao domínio dos mortos, como também a presença de figuras de 

maior prestígio entre a própria sociedade, pela própria necessidade de organização 

das atividades coletivas. Quanto ao tempo de atividade dos sambaquis e sua 

demografia, Gaspar (2000, p. 45) indica que “a grande maioria funcionou por mais 

de cem anos ininterruptamente”. Alguns, entretanto, estiveram ativos ao longo de 

mais de mil anos, conforme as datações. Segundo os cálculos feitos a partir das 
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pesquisas na Região dos Lagos, um sítio de pequeno porte poderia ser composto 

por 36 pessoas, ao passo que um de grande porte 165. De modo que uma 

comunidade sambaquieira, quando em seu mínimo, contaria com três sítios em 

atividade, 180 pessoas seria a quantidade nas comunidades de menor densidade 

populacional (GASPAR, 2000). 

 

Sobre os posicionamentos interpretativos acerca dos sambaquis9, no decorrer da 

história, encontramos duas correntes: naturalistas e artificialistas. Segundo nos 

aponta Gaspar (GASPAR, 2000), 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 os sambaquis resultantes da ação humana. Nesse caso, as explicações 

para os restos faunísticos encontrados nos sítios eram as mais diversas. Além 

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

também havia a presença de muitos 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 enquanto 

monumentos funerários, devido à presença de sepultamentos, os enxerga como 

cemitério (GASPAR, 2000). 

 

Destas duas tendências de interpretação dos sambaquis, naturalista e artificialista, 

emerge uma tendência interpretativa denominada de “mista”, pois enxerga tanto 

elementos naturais quanto humanos na formação dos sambaquis. Embora, segundo 

Gaspar (GASPAR, 2000), “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 poderia sofrer intervenções dos processos naturais que levariam 

ao formato atual. 

                                                
9Enquanto conceito, o termo sambaqui se firma enquanto categoria a partir de 1870, após publicações de 
diversos trabalhos científicos, “para designar toda a variedade de sítios conchíferos do litoral brasileiro” 

(CALAZANS, 2016, p.62) 
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Quando focamos os sambaquis do sul do estado do Espírito Santo, principalmente 

os sambaquis do município de Presidente Kennedy, local de nossa investigação, 

sofremos, como indica Campos (2016), com a escassez de bibliografia produzida 

sobre o assunto. O sambaqui Campinas 1, objeto de pesquisa de Campos (2016), já 

teve cerca de 4 metros de altura. Sobre tal sítio, Campos (2016) afirma haver apenas 

outras duas pesquisas com objetivo pedagógico publicadas, ambas por ele 

orientadas. 

 

O sambaqui Campinas 1 “situa-se, atualmente, na margem de uma extensa planície  

de inundação fluvial, na banda norte do rio Itabapoana, espaço que poderia outrora 

fornecer alimento para as comunidades sambaquieiras” (CAMPOS, 2016, p. 28). 

Quando de seu período de atividade, o nível do mar estava acima do atual com uma 

laguna ou estuário ocupando a região. Devido a retirada de seu material conchífero 

para a pavimentação de estradas, hoje, o Campinas 1, não passa de um montículo. 

 

Para uma compreensão das visões sobre os sambaquis, como afirma Calazans 

(2016), as interpretações construídas historicamente acerca das origens dos 

sambaquis são exemplos pelos quais perpassou o desenvolvimento das pesquisas 

arqueológicas sobre a história pré-colonial brasileira. O recorte temporal selecionado 

para essa breve explanação inicia-se em meados do século XIX até os dias atuais. 

Trata-se de percurso envolto em teorias, polêmicas, entre pesquisadores amadores 

e profissionais. 

 

As pesquisas arqueológicas e consequentemente as interpretações sobre os 

sambaquis, ainda no Brasil Império, estavam sob o contexto ideológico nacionalista 

romântico. Dentro desse quadro, na prática, “seu objetivo (da pesquisa arqueológica) 

era conferir nobreza ao passado de um lugar chamado Brasil, nação recém-nascida 

a quem o governo imperial buscava atribuir caráter de civilização” (CALAZANS, 

2013, p.86). A própria pesquisa arqueológica se encontrava delimitada por essa 

percepção ideológica que muitas vezes resultou em análises preconceituosas e 

errôneas acerca dos sambaquis. Aponta Langer (2001) que até meados do século 
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XIX os sambaquis pouco atraíam a atenção dos intelectuais brasileiros. Varnhagen 

fez algumas referências aos sambaquis após visita ao sítio de Cubatão, diferindo, 

porém da interpretação dada por frei Gaspar Madre de Deus10. Ao final dos anos 40 

alguns estudiosos miram seus esforços para a pesquisa desses “restos”. 

Varnhagen11 volta novamente ao tema dos sambaquis em outra obra sua em 1854 – 

sobre a história do Brasil – quando chega a comparar os sítios brasileiros com os 

vestígios de outras partes do mundo. A partir de 1864 o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro recebe uma leva de estudos arqueológicos sobre os vestígios 

pré-históricos do litoral brasileiro. O autor dessas pesquisas era La Hure, um conde 

francês. 

 

La Hure representou um importante momento para as pesquisas dos vestígios 

arcaicos, presentes no litoral brasileiro. “A principal preocupação de La Hure, 

seguindo seu texto, foi procurar mostrar as evidências que os sambaquis foram 

habitações indígenas” (LANGER, 2001). La Hure produziu um relatório descritivo a 

partir de suas pesquisas e, após muita insistência, conseguiu que o mesmo fosse 

apreciado pelo IHGB. A resposta do Instituto veio através do parecer de 

Capanema12, com inúmeras ponderações. Aponta Langer (2001) que entre os vários 

questionamentos estavam a própria etimologia da palavra, a idade dos vestígios 

(Capanema acreditava que os vestígios foram fabricados ainda no período colonial 

ou ainda estariam em uso), desprezando principalmente sua origem humana, pois 

não acreditava se tratar de vestígios antigos. 

 

Os contatos com o IHGB por parte de La Hure continuaram, mesmo após o parecer 

desanimador. O autor buscava subsídios para suas pesquisas junto ao órgão, 

cessando suas tentativas após 1867. Naquele momento, as investigações 

                                                
10 Convém observar que em 1797, frei Gaspar de Madre de Deus, em seu livro Memórias para a 
história da capitania de São Vicente, descreveu o processo de formação dos sambaquis como 
acumulação de mariscos coletados por indígenas. (LANGER, 2001) 
11 Francisco Adolfo de Varnhagen, também Visconde de Porto Seguro, figura no rol dos maiores 
historiadores brasileiros e grande intelectual de seu tempo. Engenheiro de formação, integrante do 
IHGB, também atuou como diplomata. Figura controversa por parte de seus estudiosos, é dono de 
uma extensa bibliografia sobre o Brasil.  
12 Guilherme Schuch,Barão de Capanema. Engenheiro e Físico brasileiro fundador da Sociedade 
Brasileira de Estatística e do Instituto Politécnico Brasileiro. 
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arqueológicas pouco interessavam aos intelectuais brasileiros, sendo preterida por 

causa da geologia, 

 
Os anos a partir de 1870 se configuram em um momento em que novas ideias, 

métodos e teorias científicas entram em nosso país. O barão de Capanema produz 

um artigo, em 1874, com sua perspectiva sobre os sambaquis. Em seu artigo ele 

reafirma a discordância com a visão apresentada por La Hure – corretas em muitos 

pontos. Para compreender o posicionamento de Capanema, devemos aproximar o 

homem de seu tempo. Segundo Langer (LANGER, 2001, p.43): 

 

Capanema foi um pesquisador preocupado em dar continuidade a uma linha 
de investigação nacionalista, originada durante os anos 40, e que creditava 
muitos erros aos exploradores vindos de fora do país. [...] Esperava 
encontrar as respostas para nossa pré-história em uma geração perdida, e 
não em simples restos de lixo indígena, opondo-se, deste modo, aos 
anseios estrangeiros muito mais preparados tecnicamente na recuperação 
de relíquias arqueológicas. 

 

Podemos perceber as intenções que orientavam as ações do IHGB por meio dos 

homens que estavam ligados ao próprio instituto, como o barão de Capanema. 

Muitos dos pesquisadores dos sambaquis nesse período eram estrangeiros, de tal 

modo que a polêmica permeou todo esse período. 

 

Findando-se os anos de 1870, um pesquisador germânico chamado Wiener, ligado 

ao IHGB, produz um relatório de suas pesquisas sobre os sambaquis. Também 

considerava os vestígios recentes e outras errôneas interpretações, até 

etnocêntricas. À parte essas conclusões, esse artigo deu início a uma nova fase nas 

pesquisas investigativas com Ferreira Pena, naturalista mineiro, que em suas 

pesquisas discordou dos resultados de Wiener. Sobre as pesquisas nos anos 80, 

recorremos novamente à Langer ( LANGER, 2001,p.48): 

 
Neste momento percebemos que a maior limitação nas teorias de todos os 
pesquisadores, até então, foi a falta de uma maior sistematização, 
comparando os dados obtidos com os sambaquis de todo o país. Pequenos 
detalhes, na maioria das vezes, eram superestimados, e outros, 
minimizados, originando hipóteses sem maiores fundamentos. [...] O único 
fato absolutamente aceito pela maioria dos eruditos brasileiros, durante os 
anos 80, foi que os indígenas originaram esses montículos nos tempos 
modernos. 
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Encerrando esse período, de maneira geral, obtivemos uma pequena mostra dos 

eixos interpretativos que guiaram as explorações nos sambaquis no Brasil no 

período imperial. Esses eixos sempre carregavam, no fundo, uma imagem sobre os 

próprios indígenas, gerando conflitos entre as visões dos sambaquis como 

monumentos e como resquícios selvagens. 

 

Nos anos iniciais da república, em 1893, é de autoria do sueco Alberto Loefgren a 

primeira publicação sobre sambaquis em São Paulo. Ligado a instituições paulistas e 

em contexto republicano, a publicação não dispôs de financiamento do Museu 

Nacional13, instituição ligada à monarquia. Em sua publicação Loefgren mapeou 

sítios do litoral paulista. A partir da análise de bibliografia, produzida ainda no 

período colonial, Loefgren concluiu que os sambaquis seriam anteriores à 

colonização. Tais documentos, afirma Calazans (2016), também denunciavam a 

sistemática destruição dos sambaquis desde o século XVI e Loefgren almejava, por 

meio de sua pesquisa, fomentar a preservação dos sambaquis. Em importante 

avanço, qualifica os sambaquis como vestígios de ação humana e monumentos 

arqueológicos. 

 

No início do século XX, em 1903, um pesquisador alemão ligado ao Museu Paulista, 

Herman Von Ihering, continua o debate sobre as origens do sambaqui, sendo 

artificial ou natural. Para ele os sambaquis, e discordando da literatura existente até 

então, seriam indubitavelmente criações naturais sem ação do homem. Entretanto, 

nesse período, foi aquele que mais se aproximou das datações recentes acerca dos 

sambaquis, estimando um tempo de acumulação em mil anos e os situando no final 

do quaternário (CALAZANS, 2016). 

 

Entre 1870 e 1930 foi um momento de grande efervescência para a arqueologia 

brasileira, período de sua institucionalização. No final do século XIX muitas 

contribuições importantes já haviam sido dadas ao conhecimento sobre os 

                                                
13Prous afirma a existência de um antagonismo entre as instituições monárquicas e republicanas. O 
Museu Nacional estava relacionado a monarquia e o Museu Paulista, por sua vez, aos republicanos. 
Para além da disputa dos paradigmas da recente arqueologia brasileira, também estava em questão o 
renome dos intelectuais ligados as duas instituições (apud CALAZANS, 2016) 
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sambaquis por meio de observações pontuais sobre o “processo de formação dos 

sítios, implantação ambiental, composição, cronologia, subsistência e características 

físicas da população” (GASPAR, 2000, p. 14). Nesse contexto, devido às questões 

que dominavam as ciências sociais até a I Guerra Mundial, a noção de “raça” foi 

responsável pela categorização dos resultados das pesquisas voltadas para a 

caracterização de tipos humanos, culminando em pesquisas descritivas, sem 

abarcar a cultura desses povos pretéritos. (GASPAR, 2000). 

 

Até 1940, alguns pesquisadores ainda debatiam a respeito das origens dos 

sambaquis. Posteriormente surgiria a corrente “mista” de interpretação dos sítios, ao 

unir elementos das correntes artificialista e naturalista. Nos anos 50, temos uma 

modernização nas pesquisas arqueológicas, com as primeiras datações 

radiocarbônicas. Os trabalhos realizados, porém, ainda se encontravam isolados, 

sem permitir um encadeamento que proporcionasse uma compreensão da ocupação 

litorânea. Nessa década, “ a intelectualidade brasileira dá início a um intenso 

movimento visando proteger os sambaquis, que desde o século XVI vinham sendo 

destruídos sistematicamente, já que as conchas eram utilizadas para a fabricação da 

cal” (GASPAR, 2000, p. 18). 

 

A década de 1960 foi um período de importantes acontecimentos. Se por um lado 

houve o fortalecimento das instituições de pesquisa, começam a surgir diferenças 

entre os pesquisadores “profissionais” e “amadores”, inexistentes até então. A partir 

desse momento, os “arqueólogos” que reivindicavam o título de profissionais passam 

a desenvolver uma linguagem científica restrita aos pares, o que distancia os 

resultados das pesquisas da comunidade em geral. Ainda nesse momento, surge no 

cenário brasileiro o Pronapa – Programa Nacional de Pesquisa e a Missão Franco-

Brasileira. Ambos projetos impactaram nas pesquisas arqueológicas e também na 

sociabilidade entre os profissionais. Entretanto, nenhum desses projetos deu espaço 

para os estudos dos sambaquis. 

 

Até o final dos 1980, a arqueologia brasileira teve como sua principal preocupação 

as mudanças culturais e tentar estabelecê-las. No que tange aos sambaquis, “as 
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diferenças observadas nos artefatos e na composição faunística das camadas que 

integram os sambaquis foram consideradas evidências de diversidade cultural 

associadas às camadas de ocupação” (GASPAR, 2000, p. 23). As pesquisas 

realizadas dentro de uma perspectiva difundida pelo Pronapa tiveram fôlego até o 

início de 1990. Dessa nova década em diante, com os desdobramentos resultantes 

da globalização, a arqueologia brasileira inicia processo significativo de 

transformação. Recorrendo a Gaspar (GASPAR, 2000, p.26): 

 
No que se refere aos sambaquis propriamente ditos, eles voltam a receber a 
atenção dos arqueólogos: várias teses abordam o tema e importantes 
projetos são delineados. A própria representação dos construtores de 
sambaquis altera-se. Eles não são mais percebidos como um bando de 
coletores de moluscos, nômades em busca de alimentos. Discute-se 
complexidade social, especula-se sobre a presença de chefes, enfoca-se o 
elaborado ritual funerário, debate-se a presença de especialistas dedicados 
à confecção de esculturas e destaca-se a grandiosidade dos sítios como 
resultado de um orquestrado trabalho social. 

 
Percebemos completa reviravolta nas pesquisas sobre os sambaquis, não apenas 

com relação ao tema, como também quanto ao rigor teórico-metodólogico e as 

interpretações sistematizadas. Pesquisadores estrangeiros aportavam em terras 

brasileiras não mais apenas para ensinar, mas também trocar informações e 

compartilhar os resultados de pesquisas. Esse momento impulsionou sobremaneira 

o volume de pesquisas produzidas sobre o tema. 

 

2.3 BREVE ABORDAGEM SOBRE A ARQUEOLOGIA NO ESPÍRITO SANTO 

 

A arqueologia institucionalizada no Estado do Espírito Santo teve desenvolvimento 

tardio e em 1960 ainda não havia nenhuma instituição que pudesse guiar os 

princípios estruturais da ciência. “A completa falta de interesse da sociedade 

capixaba em desenvolver pesquisas arqueológicas ou mesmo de uma história 

indígena local era reflexo da mentalidade eurocêntrica desenvolvida durante o 

século XIX” (COSTA e FACCIO, 2011, p. 186). Em 1961, com a política de 

preservação dos sítios arqueológicos do SIPHAN14, no Espírito Santo, o DPHAN, 

associado a UFES, daria início a criação de um centro de pesquisa arqueológico. 

                                                
14Atual IPHAN 
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Naquele contexto de grandes modernizações pelo qual passava o Espírito Santo, 

com a chegada de grandes indústrias, a chamada “arqueologia acadêmica” tem seu 

início atrelado aos recursos do estado brasileiro. A respeito dos sambaquis 

presentes no Estado do Espírito Santo, apesar de terem sido pontualmente incluídos 

como objeto de análise ainda quando as discussões pairavam sobre a artificialidade 

ou não dos sítios,o debate local sobre a pré-histórica capixaba era quase nulo 

(COSTA e FACCIO, 2011, p.188). 

 

Não diferente de como era em outras regiões do Brasil, no Espírito Santo também 

tivemos a presença de pesquisadores amadores e profissionais nessa fase da 

arqueologia antes de sua institucionalização, em 1961. Nessa fase informal da 

arqueologia (COSTA, 2013), os arqueólogos amadores se dividiam em dois tipos: os 

acadêmicos e os colecionadores. Os amadores acadêmicos, em sua maior parte, 

eram possuidores de um curso superior e suas atividades eram publicadas em 

artigos ou livros. 

 

Nesse panorama histórico, uma figura estrangeira foi importante para os avanços da 

pesquisa arqueológica no Estado do Espírito Santo: Dr. Adam Orssich de 

Slaventich15. Residindo no Espírito Santo entre 1963 e 1968 (quando de seu 

falecimento) Orssich produziu relatórios acerca de suas pesquisas arqueológicas no 

Estado do Espírito Santo. Elaborou uma classificação dos sítios arqueológicos 

capixabas, localizando os sambaquis. E sobre estes, apropriou-se de algumas 

pesquisas e discussões, e com as localizações de muitos desses sítios já 

conhecidas, empreendeu algumas visitas e chegou a estabelecer comparações com 

os sítios sulistas (COSTA e FACCIO,2011). 

 

A pesquisa arqueológica no Espírito Santo tem sua institucionalização a partir dos 

                                                
15“[...]Nascido em Varazdin, Croácia, 1895, na época território do Império Austro-Hungaro. [...]Iniciou seu 
contato com a arqueologia como amador e colecionador de antiguidades. [...] Em 1924, em Saravejo tira o 
diploma de engenheiro de minas. Sua profissionalização decorre somente depois de 1930, em Niz, capital da 
província da Moravia, quando, realizando escavações por conta própria, montou um Museu Regional, doando a 
ele sua própria coleção.” (COSTA e FACCIO, 2011, p.186) 
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esforços de Celso Perota, após sua vinculação a Universidade Federal do Espírito 

Santo, no final da década de 1960. Atuando no Programa Nacional de Pesquisa 

Arqueológica (PRONAPA), Celso Perota16, afirma Costa e Faccio (2011, p. 185), 

começa a “desenvolver pesquisas sobre a pré-história capixaba, com  

implementação de reserva técnica e laboratório (...)”. Com o PRONAPA, Celso 

Perota estabelece, entre 1968 e 1974, o primeiro modelo de história pré-colonial do 

Estado Espírito Santo (COSTA, 2013). 

 

Sobre os recentes avanços da pesquisa arqueológica no Estado do Espírito Santo, 

merecem destaque as contribuições da pesquisa do Prof. Dr. Carlos Roberto Pires 

Campos, pesquisador do IFES cujas investigações arqueológicas na região sul do 

Estado do Espírito Santo englobam um trabalho em arqueologia histórica 

desenvolvido sobre os vestígios da Fazenda Muribeca (CAMPOS, 2014) e sua 

pesquisa sobre o sambaqui Campinas 1, em Presidente Kennedy, à luz da 

arqueologia da paisagem (CAMPOS, 2016), além de seis artigos publicados em 

periódicos de relevância e em eventos como o Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências (ENPEC) e o Encontro Nacional de Ensino de Ciências da 

Saúde (ENECIÊNCIAS) os quais exploram as potencialidades do sambaqui para 

ensino de ciências e matemática. 

 

2.4 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: O PATRIMÔNIO CULTURAL COMO OBJETO DA 

EDUCAÇÃO 

 

Ao abordarmos sobre Educação Patrimonial devemos ter a ciência de que se trata 

de um termo inseparável de outra noção mais abrangente: Patrimônio Cultural. 

Cabe, porém, apresentarmos alguns conceitos no campo da Educação Patrimonial, 

com vistas a compreender, em linhas gerais, o que seria esse patrimônio cultural e 

seu sentido para a sociedade. 

                                                
16Paranaense, Celso Perota inicia em 1968 suas pesquisas arqueológicas em grande parte do Espírito Santo. Por 
meio de um modelo descritivo-classificatório, Perota pioneiro no desenvolvimento do modelo de história pré-
colonial do Espírito Santo, integrando-o por intermédio de vínculos histórico e cultural às demais regiões do 
Brasil. Perota prosseguiu desenvolvendo suas pesquisas por décadas, além de atuar na formação de outros 
profissionais. (COSTA, 2013) 
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Segundo Santos (2007), em suas ações realizadas em sala de aula para a 

promoção de estratégias de trabalho com Educação Patrimonial, a maior dificuldade 

dos alunos consiste em compreender, de fato, a noção de patrimônio cultural, os 

quais sempre o associavam a algo velho, antigo, com necessidade de preservação. 

Diz-no o autor que “a noção de patrimônio cultural ainda é desconhecida por uma 

grande maioria da população [...]” (SANTOS, 2007, p. 148). Para elucidar tal noção, 

primeiro recorreremos ao que nos consta da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem: 

I – as formas deexpressão; 

II – os modos de criar, fazer eviver; 

III – as criações científicas, artísticas etecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artísticos-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico. (BRASIL,1988) 

 

De acordo com o exposto, percebemos que o conceito de patrimônio cultural é 

bastante amplo, indo desde as formas de expressão como danças regionais – bens 

de natureza imaterial, até chegar àqueles comumente associados à natureza 

material devido ao seu valor histórico, como sítios históricos, mas também conjuntos 

urbanos, mas também áreas de valor ecológico e científico. Patrimônio seria tudo 

que faz menção e referência à identidade e à memória dos diferentes grupos que 

formaram a sociedade brasileira. No que cita o inciso V do artigo 216 da Constituição 

Federal, os conjuntos urbanos de valor histórico também se configuram como 

patrimônio cultural. Apesar disso Santos (2007) encontrou muita dificuldade em levar 

seus alunos a compreenderem a cidade de Brasília como patrimônio nacional.17 A 

cidade funciona como símbolo de determinado momento da história do Brasil, 

revelando-se não apenas como um marco histórico de valor nacional, mas também 

                                                
17Brasília é a única cidade moderna a ser declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1987. Também é 
patrimônio nacional, com tombamento pelo IPHAN em 1990. 
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como exemplo da capacidade criativa humana, unindo arquitetura e urbanismo de 

maneira monumental, ainda que pouco compreendida enquanto tal. O IPHAN possui 

a responsabilidade, junto às escolas, de divulgar o conceito de patrimônio cultural 

brasileiro e suas relações sociais (SANTOS, 2007). 

 

Além da explicação técnica que encontramos na Constituição Federal convém, 

também, recorrer ao que nos diz o IPHAN sobre a compreensão de patrimônio 

cultural. Por um longo período de tempo, as leis no Brasil que versavam sobre o 

patrimônio serviam para legitimar os monumentos que eram ligados à elite 

econômica do país, refletindo o passado como estático. A partir da década de 80, as 

definições sobre patrimônio cultural ampliaram-se, assumindo um sentido mais 

abrangente, diverso e plural (APOLINÁRIO, 2012). O fato é que a noção de 

patrimônio cultural está diretamente relacionada à própria noção de cultura 

assumida. 

 

Sendo amplo o conceito de cultura, a noção de patrimônio cultural também não pode 

se restringir somente aos objetos históricos ou artísticos, tampouco à cultura material 

ou imaterial, ou seja, tudo aquilo que já é consagrado ou está sob proteção 

governamental. O patrimônio cultural também é um patrimônio vivo, composto de 

tudo aquilo que está presente nas comunidades e que revelam suas especificidades, 

como as festividades religiosas, danças, culinária, moradia, música, entre outros 

(HORTA, GRUMBERG e MONTEIRO, 1996), e como afirma Martins (2010, p.67) 

“reflete a pluralidade e a diversidade das culturas formadoras da sociedade brasileira 

e representa marcos da trajetória empreendida pelas populações que por aqui se 

instalaram e transitaram”. 

 

Isto posto, podemos avançar na discussão acerca da noção de Educação 

Patrimonial. Não há como trabalhar a Educação Patrimonial sem discutir o próprio 

patrimônio cultural. Mesmo o termo Educação Patrimonial tendo surgido oficialmente 

no Brasil na década de 80, qualquer ação pedagógica envolvendo o patrimônio 

cultural, mesmo a posteriori desse momento, também é, por assim dizer, Educação 

Patrimonial.  
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Criado em 1937, o IPHAN18– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, já 

trazia entre suas finalidades a importância e preocupação com práticas educativas 

que pudessem servir como estratégias para a preservação e proteção do patrimônio. 

Até 1967, as ações educativas promovidas pelo IPHAN foram variadas, com a 

criação de museus, tombamento de coleções e acervos e também incentivo a 

publicações técnicas e veiculação jornalística, tudo isso visando a sensibilizar um 

público mais amplo sobre a importância e valor do patrimônio (IPHAN, 2014). 

Defendia Rodrigo Melo Franco de Andrade, dirigente do IPHAN desde sua criação 

até 1967, que “[...] só há um meio eficaz de assegurar a defesa do patrimônio de arte 

e de história do país: é o da educação popular.” (OLIVEIRA, 2011 apud IPHAN, 

2014,p.6). 

 

A partir de meados da década de 1970, com a criação do Centro Nacional de 

Referência Cultural - CNRC, tem origem uma proposta para o alargamento do 

próprio conceito de patrimônio, pois a discussão sobre preservação convergia a isso, 

para abranger questões como “a necessidade de promover modelos de 

desenvolvimento econômico autônomos, a valorização da diversidade regional e os 

riscos de homogeneização e perda de identidade cultural da nação” (IPHAN, 2014, 

p. 7). A partir desse momento, mesmo sem atuação direta na área da educação, a 

discussão levantada pelo CNRC favoreceu o surgimento de projetos-piloto, entre os 

quais processos educacionais e preservação patrimonial, sempre de caráter 

interdisciplinar. 

 

Em 1983, no Museu Imperial de Petrópolis – RJ ocorre o 1º Seminário sobre o Uso 

Educacional de Museus e Monumentos. Nesse evento temos o uso oficial, pela 

primeira vez, da expressão Educação Patrimonial no Brasil. O objetivo maior desse 

                                                
18O IPHAN passou por algumas denominações ao longo de sua história. Tendo sido criado como SPHAN – 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tornou-se Diretoria em 1946, assumindo 
denominação DPHAN. Em 1970 assume o caráter de Instituto, denominando-se IPHAN, mas logo depois, 
em 1979, passa a ser uma Secretaria, retornando ao SPHAN. Em 1994 passa definitivamente a ser Instituto, 
e consequentemente a denominação de IPHAN. (IPHAN,2014) 
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evento, no entanto, era a apresentação da Educação Patrimonial como uma 

metodologia inspirada em ações pedagógicas desenvolvidas na Inglaterra, cuja 

“idéia central era a de utilizar as fontes primárias como ferramenta didática nas 

escolas, o que ocorria na Inglaterra desde os anos 1970 (BEZERRA; SILVEIRA, 

2007, p. 82)”. Posteriormente, em 1996, é lançado o Guia Básico de Educação 

Patrimonial, cujo conteúdo consistiu no resultado sistematizado das capacitações 

itinerantes realizadas pelas autoras, contendo fundamentos conceituais e práticos. 

Esse trabalho se tornou a principal baliza para as ações educativas promovidas pelo 

IPHAN nos anos subseqüentes (IPHAN, 2014). Consta do documento, o conceito de 

Educação Patrimonial, o que se constitui de 

 

[...]todos os processos educativos formais e não formais que tem como foco 
o Patrimônio Cultural, apropriado socialmente como recurso para a 
compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas 
manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização 
e preservação. Considera ainda que os processos educativos devem primar 
pela construção coletiva democrática do conhecimento, por meio do diálogo 
permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação efetiva 
das comunidades detentoras e produtoras de referências culturais, onde 

convivem diversas noções de Patrimônio Cultural. (IPHAN, 2014, p.19) 

 

Por ter como objeto de sua prática pedagógica o patrimônio cultural, a Educação 

Patrimonial configura-se como uma ação educativa que não pode ser dissociada de 

seu caráter interdisciplinar, pois o patrimônio cultural é plural. Trata-se de um 

processo contínuo e sistemático, o qual, partindo do contato direto com as 

manifestações culturais em todas as suas facetas, sentidos e significados, “busca 

levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e 

valorização de sua herança cultural” (HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO, 1996, p. 

6). 

 

Esse processo gera a produção de novos conhecimentos em relação ao patrimônio 

cultural, tendo também como produto um conhecimento crítico sobre a realidade na 

qual está inserido o indivíduo. Esse conhecimento crítico e apropriação consciente 

não apenas fortalece a sua identidade para com a sua comunidade ou região, como 

também sua cidadania, e favorecendo a preservação desses bens. Essa leitura de 

mundo feita por meio da Educação Patrimonial leva o indivíduo a compreensão de 
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seu universo sociocultural e também do processo histórico-temporal ao qual está 

inserido (HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO,1996). 

 

Para Florêncio (2012), uma vez que tanto a memória quanto o esquecimento são 

produtos sociais, a Educação Patrimonial também revela sua dimensão política. Isso 

se traduz em uma problemática, pois, nem sempre, o patrimônio cultural nacional 

que é reconhecido oficialmente pelos órgãos governamentais faz sentido para todas 

as comunidades de igual modo, ocasionando problemas de identificação. A 

valorização e a preservação do patrimônio cultural, seja reconhecido ou não, tem na 

Educação Patrimonial seu principal meio de ação. A Educação Patrimonial vai além 

da simples difusão ou promoção do patrimônio cultural, trata-se, segundo Florêncio 

(2012, p.24), “essencialmente, da possibilidade de construções de relações efetivas 

com as comunidades, verdadeiras detentoras do patrimônio cultural”. A valorização 

da diversidade cultural para o fortalecimento de identidades é também um produto 

direto da ação educativa da Educação Patrimonial. 

 

A Educação Patrimonial pode ser compreendida como um processo de mediação, 

como o quer Florêncio (2012) e IPHAN (2014). Nesse sentido, a educação, presente 

na expressão Educação Patrimonial, seria aquela que reconhece os significados 

próprios de cada cultura e seus símbolos, vez que diferentes contextos culturais 

provocam, e demandam contextos educativos distintos. Reconhecendo a existência 

e o valor dos saberes locais e sua importância para a construção da memória dos 

lugares, a Educação Patrimonial como processo de mediação atua no 

desenvolvimento da aprendizagem, por meio da incorporação da cultura, nas 

relações com o outro. 

 
Mesmo não estando presente no currículo básico escolar19, por não ser uma 

disciplina, a Educação Patrimonial pode ser utilizada em sala de aula, pois é 

contemplada pelos Temas Transversais definidos pelos Parâmetros Curriculares 

                                                
19O Currículo Base da Rede Estadual do Espírito Santo, de 2009, ao abordar os objetivos da 
disciplina de História para os anos finais do Ensino Fundamental II, elenca entre os objetivos a 
Educação Patrimonial, e sua metodologia, como uma estratégia válida para o ensino de História ao 
tomar como uma manifestação viva o patrimônio cultural. 
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Nacional dentro do tema Pluralidade Culturais. Basta que, para tanto, o patrimônio 

cultural faça parte do cotidiano dos alunos. A utilização do patrimônio cultural em 

sala de aula favorece a oportunidade de abordar outros conceitos relevantes ao 

exercício da cidadania, como a preservação, identidade, diversidade cultural, e bens 

culturais de natureza material e imaterial, culminando no conceito de cidadania 

(SANTOS, 2007). 

 

E, por fim, em face das múltiplas formas de abordagens da Educação Patrimonial, 

Florêncio (2012) afirma que para a ação educativa de valorização e a preservação 

do patrimônio atinjam seus objetivos, configuram-se como caminhos necessários: 

primeiro, a Educação Patrimonial não deve se utilizar de práticas que enalteçam os 

objetos, contudo, sem subordiná-los à ressignificação dos bens culturais. Por ser a 

preservação dos bens culturais uma prática social, a ação pedagógica da Educação 

Patrimonial deve associar os valores históricos do bem cultural à sua comunidade, 

considerando o contexto social presente. A identificação e a promoção de “ações 

que tenham como referência as expressões culturais locais e territoriais, [...] devem 

contribuir para a construção de mecanismos juntos à sociedade com vistas a uma 

melhor compreensão das realidades locais” (FLORÊNCIO, 2012, p. 26). Por fim, mas 

não menos importante, é a criação de vínculos das políticas públicas de patrimônio 

cultural às de outras áreas correlatas, como turismo, educação, cultural, entre outros. 

Desse modo, amplia-se a possibilidade de otimização de recursos para a 

preservação e valoração dos bens culturais. 

 

Quando direcionamos nosso olhar para as ações de Educação Patrimonial no 

Espírito Santo, conforme afirma Castiglioni (2014), constata-se ser um tema recente. 

A Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (SECULT) possui 

responsabilidade sobre a maior parte dos projetos desenvolvidos dentro dessa 

temática, inclusive com criação de seminários sobre Educação Patrimonial em várias 

regiões do Espírito Santo. Em 2012 aconteceu o primeiro destes seminários, no 

município de Pancas, em um esforço de integrar a população e gestores públicos 

quanto ao patrimônio cultural material e imaterial do município. Ainda no ano de 

2012 mais seminários realizados pela Secult ocorreram nos municípios de Santa 
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Leopoldina, Colatina (Itapina), Muqui, Mimoso do Sul (São Pedro do Itabapoana) e 

Porto de São Mateus. Os locais foram escolhidos devido ao caráter de sítios 

históricos já tombados pelo governo estadual, novamente fomentando o debate em 

torno da preservação do patrimônio cultural. 

 

Com foco no público adulto a, Secult lança, ainda no ano de 2012, uma publicação 

“Falando de Patrimônio Cultural: Cartilha de Educação Patrimonial”. Castiglioni 

(2014) analisa a publicação como pouco convidativa devido à simplicidade com a 

qual trata o tema, além da diagramação aquém do esperado. Posteriormente, em 

parceria com o IPHAN, a Secult lança um novo material, no ano de 2013, 

objetivando a inserção do tema nas escolas públicas estaduais, de título “Pinte em 

Vitória – Patrimônio Histórico”. Com foco no patrimônio cultural da cidade de Vitória, 

a publicação contou com pôsteres educativos para colorir.  

 

A conservação, proteção e valorização do patrimônio cultural, exigem esforços 

conjuntos entre sociedade e poder público, pois, enquanto a primeira é responsável 

pelo reconhecimento daquilo que lhe diz respeito à sua memória e identidade 

cultural, os gestores públicos são responsáveis pelos trâmites legais que incluem os 

recursos para desenvolvimento e apoio de projetos, e pesquisas, para tombamento 

do patrimônio. Em 2009 o governo estadual por meio da lei complementar nº 458, 

dispôs sobre a criação do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, o 

FUNCULTURA, destinado à captação e aplicação de recursos financeiros com o 

objetivo de incentivar e fomentar atividades culturais. No quarto capítulo da lei, que 

versa sobre a aplicação dos recursos, em seu 7º artigo, inciso VII, encontramos que 

os recursos provenientes do FUNCULTURA também terão como objetivo ações que 

a “identificação, catalogação, manutenção, conservação, recuperação e difusão do 

patrimônio cultural, material e imaterial do Estado”. A partir do respaldo legal obtido 

por meio da lei, o FUNCULTURA possui um edital específico para ações de 

Educação Patrimonial, com o objetivo de apoiar projetos que promovam a educação 

patrimonial com a finalidade de preservação do patrimônio arquitetônico, natural, 

ecológico, paisagístico e arqueológico. 
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Com os recursos provenientes do FUNCULTURA, diversas atividades de Educação 

Patrimonial têm sido desenvolvidas em alguns municípios do Espírito Santo. Em 

2014, aconteceu o “Imaginando Viana”20, projeto de Educação Patrimonial com a 

finalidade de desenvolvimento e difusão do conhecimento histórico e cultural do 

município de Viana. A atividade se desenvolveu por meio de oficinas teóricas que 

resultaram em exposição. 

 

Outro projeto realizado com recursos do FUNCULTURA foi o Clic@r Itapina21, no 

distrito do município de Colatina. O projeto realizado em 2016 consistia em uma 

oficina de Educação Patrimonial composta por curso teórico, palestra e atividades 

práticas realizadas gratuitamente e aberta à comunidade. O objetivo do projeto é o 

resgate da memória local por meio dos registros fotográficos pessoais e de 

familiares. Além da UFES e Secult, entre os apoiadores do projeto estão o APEES e 

a Prefeitura de Colatina. 

 

Ainda no Distrito de Itapina, em 2017, aconteceu outro projeto de Educação 

Patrimonial. Composto por oficinas de Educação Patrimonial, com aulas teóricas e 

de campo, aberto aos professores, alunos e comunidade geral, o projeto “A Escola 

Maria Ortiz como lugar de memória”22 teve como objetivo aportar as contribuições da 

escola para a formação da identidade cultural local e conscientização quanto a 

preservação do patrimônio cultural.No município de Santa Teresa, em 2017, com 

incentivo do FUNCULTURA, aconteceu o projeto “Educação Patrimonial: Diálogo 

entre escola, documentos e cidade”23. O projeto desdobrou-se em vários momentos, 

aberto ao público geral de Santa Teresa, com oficinas cuja finalidade era de 

multiplicar os atores envolvidos com ações relativas ao patrimônio documental e 

cultural. 

 

                                                
20O projeto pode ser conferido no endereço eletrônico 
http://imaginandoviana.blogspot.com.br/p/projeto_28.html 
21O projeto possui um sítio virtual onde é possível ter acesso ao material produzido, cujo endereço é 
http://clicaritapina.blogspot.com.br/p/o-projeto.html 
22Os resultados do projeto podem ser acessados no endereço eletrônico 
http://patrimonioescolaitapina.blogspot.com.br 
23Endereço eletrônico http://patrimoniosantateresa.blogspot.com.br/p/o-projeto.html 
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No final de 2016, em atividade conjunta entre Secult e IPHAN, aconteceu a Oficina 

de Implantação da Casa do Patrimônio do Espírito Santo. O objetivo da ação foi 

reunir parceiros para a construção coletiva de um plano de trabalho integrado à 

atividades de conservação, proteção e valorização do patrimônio cultural do Espírito 

Santo. A Casa do Patrimônio, existente em outros locais do Brasil, é um projeto 

pedagógico, com ações de Educação Patrimonial, com vistas ao fomento, à 

construção do conhecimento sobre o patrimônio cultural, sua divulgação, o 

aperfeiçoamento da gestão sobre a valorização e proteção dos bens culturais, além 

de estreitar o relacionamento entre IPHAN, sociedade e poderes públicos. 

 

Quanto ao meio acadêmico, Castiglioni (2014) confirma a existência de trabalhos 

pontuais, porém em larga escala. Um dos projetos citados é o coordenado pelas 

professoras Gerda Shütz-Foerste, Raquel Conti e Sonia Ferreira, direcionado aos 

professores da Rede Municipal de Ensino de Vitória e alunos de graduação, com 

foco no espaço urbano e fotografia. 

 

No Espírito Santo, podemos assim delimitar o quadro atual da Educação Patrimonial, 

mesmo que a vôo de pássaro. É possível perceber que as ações, ainda que 

pontuais, têm acontecido. No entanto, é necessário manter o estímulo e o fomento 

tanto acadêmico quanto institucional. 

 

2.5 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: PROMOVENDO A CULTURA CIENTÍFICA 

 

Aparatos tecnológicos dos mais variados tipos fazem parte do nosso cotidiano e 

imaginar como seria a vida humana sem esses recursos surge como um exercício 

complexo. Dos celulares com inúmeras funções, passando pelos carros com 

tecnologias de ponta às casas inteligentes com recursos antes vistos apenas em 

filmes de ficção científica, eletrônicos fazem parte do dia-a-dia do ser humano, de 

maneira quase inseparável. Até nas regiões rurais, mais afastadas dos grandes 

centros, é notável a presença de tecnologia, como por exemplo, em ferramentas de 

última geração para a lavoura. A relação do homem com as ferramentas 

tecnológicas se naturalizou de tal forma que é possível encontrar pais orgulhosos 
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porque suas crianças já são capazes de utilizar um computador ou um celular, ainda 

que grosso modo. A relação do próprio adulto para com as tecnologias acontece de 

modo quase instintivo, automatizado.  

 

Todavia o simples fato de fazerem parte da vida das pessoas não quer dizer que 

eles façam parte de sua cultura. Por mais que a sociedade esteja permeada de 

objetos tecnológicos, a cultura científica na qual os cientistas agem e desenvolvem 

seus trabalhos ainda permanece distante do grande público. Há a necessidade de 

alfabetização científica dos sujeitos para que possam proceder a leitura simbólica 

dessa cultura científica a qual estão inseridos, compreendo os debates que 

permeiam o fazer científico, seus limites éticos e morais e seus impactos sociais.  

 

O que dizemos quando utilizamos o termo alfabetização científica? Em linhas gerais, 

“poderíamos considerar(...) como o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos 

homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem. (CHASSOT, 2006, p. 

38). Assumindo para tal uma concepção de Ciência como uma linguagem, um 

conjunto de códigos, uma criação humana que permite uma leitura da natureza 

(CHASSOT, 2006). 

 

Na linguagem comum dizer que alguém é alfabetizado é tê-lo como uma pessoa 

capaz de ler e escrever. Alfabetizar seria, dentro desse pensamento, ensinar o 

código da língua escrita, ensinar as habilidades de ler e escrever. Porém, o conceito 

de alfabetização com o qual concordamos nos diz que 

 
 

(...) a alfabetização é uma ação de intervenção política e um processo de 
construção do entendimento sobre o assunto. Trata-se de um processo 
multidimensional que envolve questões cognitivas, lingüísticas, afetivas e 
sócio-culturais, com cujo desenvolvimento se pretende instrumentalizar o 
sujeito a fazer uma leitura mais objetiva do mundo, reescrevendo-o sob sua 

ótica e ampliando sua condição de agente transformador (GRUPO DE 
ALFABETIZAÇÃO apud LOREZENTTI, 2001, p. 51) 

 

Essa acepção do conceito de alfabetização que aqui empregamos se relaciona com 

a nossa escolha por uma educação problematizadora, dialógica, e progressista. 

Freire (1998) nos adverte para uma alfabetização que se assuma como um 
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instrumento que propicie ao sujeito uma “leitura de mundo”, de modo que essa 

leitura de mundo resulte em sua própria palavra, e não somente um juntar de letras 

em um jogo mecânico, em um processo de repetição, que nada possui de dialógico 

e/ou problematizador. 

 

Ao compreendermos a ciência como uma linguagem, portanto com seus códigos 

passíveis de apreensão, admitimos ser possível uma alfabetização científica que 

proporcione aos sujeitos uma posição ativa perante o conhecimento científico. Uma 

ação de aprendizado, compreensão e reflexão que resulte em uma atitude e 

posicionamento próprio diante dos saberes científicos. O conhecimento, para além 

da simples informação, é condição necessária para o exercício da cidadania. E uma 

das tarefas da alfabetização científica é fazer dos homens e mulheres cidadãos mais 

críticos, que se apropriem do conhecimento para participar ativamente da vida em 

sociedade (CHASSOT, 2006). A alfabetização, da perspectiva Freireana (1998), não 

tem um fim, pois a educação não chega a um ponto final. Trata-se pois de uma 

alfabetização científica que não visa a 

 

(...) treinar futuros cientistas, ainda que para isso possa contribuir. Objetiva 
sim, que os assuntos científicos sejam cuidadosamente apresentados, 
discutidos, compreendendo seus significados e aplicados para o 
entendimento do mundo. Aumentar o nível de entendimento público da 
Ciência é hoje uma necessidade, não só um prazer intelectual, mas também 
como uma necessidade de sobrevivência do homem. (LORENZETTI, 2001, 
p. 49) 

 

Em uma sociedade cada vez mais tecnológica, é fulcral a compreensão da ciência, 

para além do puro diletantismo, mas com finalidade de participar dos debates sobre 

os rumos da ciência e suas implicações sociais. Sasseron  e Carvalho (2011) 

argumentam que outros autores que também se ocupam da questão do ensino de 

ciências costumam utilizar outros dois termos correlatos ao de alfabetização 

científica: letramento científico (oriundo da expressão inglesa scientific literacy) e 

enculturação científica. Por letramento científico pode-se compreender como “o uso 

que as pessoas fazem da leitura e da escrita em seu contexto social” (LORENZETTI, 

2001, p.52). Quanto ao termo enculturação científica, Sasseron (2011) afirma que os 

autores brasileiros que utilizam esse termo partem do pressuposto que o ensino 
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poderia “promover condições de que os alunos, para além das culturas religiosa, 

social e histórica, que carregam consigo, possam também fazer de uma cultura em 

que noções, ideias e conceitos científicos são parte de seu corpus” (SASSERON, 

2011, p. 60). Esses dois conceitos foram apresentados apenas como exemplo de 

outras terminologias existentes, entretanto utilizamos em nossa pesquisa o termo 

alfabetização científica. 

 

Conforme nossa perspectiva de uma educação libertadora, preocupada com a 

realidade do sujeito e considere os saberes por ele já construídos em uma 

perspectiva crítica, ancorada em uma prática dialógica e problematizadora, como 

propõe Freire (1998), almejamos em nossa pesquisa o desenvolvimento de uma 

prática educativa que auxilie o aluno a dissipar as ilusões que, de certo modo, 

permeiam a realidade, a enxergá-la sem seus disfarces, em sua complexidade. E 

para uma alfabetização científica real, é central a noção cívica da mesma, pois, 

alicerçada a uma perspectiva progressista de educação, é a que permite o sujeito a 

superação dos clichês do cientificismo, ainda fortes na sociedade. O pensamento 

cientificista admite que a neutralidade da ciência seja possível, uma neutralidade 

ideológica e desejável, em que o cientista eliminaria a própria subjetividade no 

processo de fazer a ciência. 

 

A alfabetização científica cívica tem entre seus objetivos a dissolução de mitos e de 

clichês. O método científico não é a solução para todos os problemas do homem, 

uma vez que não há um método único que a tudo possa explicar. A ciência também 

possui suas incertezas, tampouco é neutra como a querem os tecnocratas. O século 

passado também nos mostrou que o progresso científico e tecnológico não é 

sinônimo de progresso social e moral, tendo em vista a destruição causada pelas 

bombas atômicas. É a sociedade, ao eleger suas prioridades, que direciona os 

avanços científicos e tecnológicos. Chassot (2006) afirma a necessidade de se 

pensar a ciência de forma que contemple os aspectos históricos, ambientais, éticos e 

políticos, mas também os saberes populares, “proposta que traz nítidas vantagens, 

especialmente se pensarmos na ciência que se aprende como um saber escolar” 

(CHASSOT, 2006, p. 257). 
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Sasseron e Carvalho (2008) definem os três eixos estruturantes para a Alfabetização 

Científica a partir da análise de teóricos que utilizam o conceito. Esses três eixos 

foram organizados a partir da incidência a qual apareciam nas obras revistas, ou 

seja, pontos em comuns. O eixo a), refere-se à “compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais” (SASSERON e CARVALHO, 

2008, p. 335), que diz respeito à necessidade que possui a sociedade da 

compreensão desses conceitos, termos e conhecimentos elementares, relacionados 

até as tarefas mais corriqueiras do dia-a-dia, porém, importantes para a leitura de 

mundo. O eixo b) relaciona-se aos problemas ou temas presentes no cotidiano, 

envoltos em conceitos científicos, e a compreensão dos fatores éticos e políticos que 

estão presentes na prática científica. Um exemplo são os alimentos transgênicos e 

os debates em torno de sua utilização. Há claramente uma necessidade de 

compreensão por parte da sociedade dos fatores éticos, políticos e interesses que 

permeiam esse debate. O eixo c) diz respeito ao entendimento das relações 

existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-ambiente, o qual revela 

preocupação com o futuro do planeta, a problematização das questões relacionadas 

ao desenvolvimento técnico-científico e suas aplicações práticas, seus impactos 

ambientais. Esses três eixos, de acordo com as pesquisadoras, devem ser 

analisados para identificar nos alunos os avanços que tiveram na sua alfabetização 

científica, ou seja, quando se pretende identificar se uma pessoa conseguiu ou não 

algum nível de alfabetização científica. 

 

Apesar da proposta de tais eixos estruturantes, e considerando que a alfabetização 

científica ocorre de modo processual, Sasseron e Carvalho (2008) afirmam a 

necessidade da utilização de indicadores de Alfabetização Científica quando se 

propõe uma prática que almeje esse fim. Esses indicadores estão contidos nos eixos 

estruturantes e podem ser compreendidos como formas de compreender 

“desenvolvidas e utilizadas para a resolução, discussão e divulgação de problemas 

em quaisquer das Ciências quando se dá a busca por relações entre o que se vê do 

problema investigado e as construções mentais que levem ao entendimento dele” 

(SASSERON e CARVALHO, 2008, p. 338). Tais indicadores são úteis para 
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compreender o desenvolvimento da alfabetização científica por parte dos sujeitos, 

por meio de suas discussões, ações e reações ao entrarem em contato com o 

problema que originou a discussão. Os indicadores variam conforme o público alvo 

da prática pedagógica. 

 

Tais quais os eixos estruturantes, os indicadores também se desdobram em três 

grupos: O primeiro grupo relaciona-se aos dados produzidos por meio da 

investigação, envolvendo seu tratamento por meio da seriação, organização e 

classificação. Sasseron e Carvalho (2008) afirmam ser esse primeiro grupo de 

indicadores importantes na medida em que há um problema a ser investigado e o 

conhecimento de suas variáveis é importante. 

 

O segundo grupo de indicadores se refere às afirmações e falas proferidas pelos 

sujeitos durante a prática pedagógica e sua estrutura e organização do pensamento 

ao lidar com o problema por meio da construção de uma idéia lógica (SASSERON e 

CARVALHO, 2008). O raciocínio lógico e o raciocínio proporcional são dois 

indicadores contidos nesse grupo. O primeiro relativo ao desenvolvimento das ideias, 

sua concatenação e apresentação e o segundo relacionado às variáveis presentes 

entre o desenvolvimento das ideias. 

 

O último grupo de indicadores está direcionado à compreensão do problema a partir 

de sua análise e presente nos momentos finais da discussão, pois “caracterizam-se 

por serem o trabalho com as variáveis envolvidas no fenômeno e a busca por 

relações capazes de descreverem as situações para aquele contexto e outros 

semelhantes” (SASSERON e CARVALHO, 2008, p. 339). Os indicadores desse 

grupo são cinco: levantamento de hipótese, teste de hipótese, justificativa, previsão 

e explicação. 

 

O primeiro indicador atrela-se aos postulados levantados pelos sujeitos sobre a 

problemática, podendo ser em forma de afirmação ou dúvida. O teste de hipótese, 

segundo indicador, ocorre quando as suspeitas levantadas no momento anterior têm 

sua validade testada, podendo ser no âmbito das ideias e também embasado em 
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conhecimentos anteriores. O indicador seguinte, justificativa, ocorre quando a 

suspeita, após seu teste, adquire alguma segurança e aval. No quarto indicador, 

previsão, “é explicitado quando se afirma uma ação e/ou fenômeno que sucede 

associado a certos acontecimentos”. A explicação, quinto e último indicador, “surge 

quando se busca relacionar informações e hipóteses já levantadas” (SASSERON e 

CARVALHO, 2008.p.339)24. 

 

Encerrando o debate sobre alfabetização científica, mas sem sair do tema, pode 

restar alguma estranheza quanto a trabalhar a alfabetização científica em uma 

prática educativa de educação patrimonial. Convém, nesse caso, retornar a Freire 

(1992, p.79), que sabiamente diz: 

 
E não se diga que, se sou professor de biologia, não posso me alongar em 
considerações outras, que devo apenas ensinar biologia, como se o 
fenômeno vital pudesse ser compreendido fora da trama histórico-social 
cultural e política. (...) Se sou professor de biologia, obviamente, devo 
ensinar biologia, mas, ao fazê-lo, não posso secioná-lo daquela trama.”  

 

Devemos encarar o conhecimento em sua complexidade, multifacetado como é, 

superando a visão compartimentada dos saberes em disciplinas que não dialogam, 

não se tocam. Essa visão interdisciplinar é o que subsidia nosso trabalho em 

desenvolver a alfabetização científica na prática pedagógica de Educação 

Patrimonial. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

                                                
24 Retomaremosos três eixos, e seus indicadores, propostos por Sasseron e Carvalho (2008), na 
análise dos dados produzidos nos três dias de formação para verificar o nível de alfabetização 
científica alcançado com os sujeitos da intervenção pedagógica relacionado aos sambaquis. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Edgar Morin, Paulo Freire e Vygotsky são os autores cujas teorias fundamentam 

nossa pesquisa, por meio das quais, em diálogo, situaremos os pressupostos da 

Educação Patrimonial e Alfabetização Científica. Haja vista a densidade da produção 

intelectual de cada um dos pensadores selecionados, pontuaremos os conceitos que 

mais contribuirão para nossa pequisa. Selecionamos tal aporte teórico pois 

necessitamos de uma compreensão complexa da realidade ao mesmo instante em 

que precisamos olhar para o homem e perceber sua inconclusão de seu processo de 

formação e um olhar para o meio no qual o homem em suas relações complexas 

para o mundo, aprende e se desenvolve. 

 

Diante tal necessidade, a saber, em Morin buscamos sua compreensão do 

paradigma da complexidade que, aplicado à educação, nos direciona o olhar à 

necessidade de uma abordagem interdisciplinar dos saberes, com vistas a superar 

sua fragmentação, diretamente relacionado e configurando em empecilho a não 

apreensão da realidade em seu caráter complexo. Em Paulo Freire, por meio do 

reconhecimento do inacabamento do homem e da dialogicidade da educação, 

valemo-nos de sua proposta para uma educação libertadora e problematizadora, 

com vistas à formação crítica e emancipação intelectual dos sujeitos da pesquisa, 

auxiliando-os na mudança de sua leitura de mundo. Não menos importante é o 

conceito de mediação, primordial em nossa pesquisa e contribuição de Vygotsky, 

que em linhas gerais propõe que por meio da mediação dos símbolos culturais que o 

sujeito desenvolve seu pensamento, é na relação com o outro, com outras 

perspectivas e conhecimentos, que o sujeito se constitui, e o diálogo também 

emerge como importante condição.  

 

Prosseguiremos nesse momento em um breve aprofundamento sobre aportes 

apresentados, apresentando as possíveis relações entre os três autores ao fim da 

exposição teórica.  
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3.1 A TEORIA DA COMPLEXIDADE E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

 

A palavra complexidade tem origens no latim complexus, que significa o que é tecido 

em conjunto, aquilo que está constituído de partes indissociáveis. O complexo é 

ação e reação, acaso e determinação, acontecimentos. Tudo isso em interação. 

Para Morin (2003), o desafio que surge com a globalidade é igualmente o desafio da 

complexidade. O todo, em nosso contexto – a economia, a política, a sociedade, a 

religião, entre outros, são inseparáveis dentro do tecido que compõe o real. A 

complexidade seria o paradigma de nossa época. 

 

A teoria da complexidade, por abarcar a sociedade de forma global nos âmbitos 

político, social, econômico, cultural, psicológico, acaba também por provocar 

implicações para o campo da educação. Nesse sentido, Morin (2008) dedica boa 

parte de sua obra a críticas ao modelo educacional vigente, como também busca 

apontar possíveis caminhos para sua superação. De toda forma, afirma o filósofo 

que o pensamento complexo pode trazer à tona as carências existentes no nosso 

pensamento atual que é um pensamento compartimentado e mutilador, o qual gera 

ações mutiladoras.  

 

A complexidade é o uno e o múltiplo. É fenômeno quantitativo, pois é composta por 

unidades e interações, mas também é incerteza e acaso. São fatos que se inter-

relacionam e a complexidade aglutina, sempre passando para uma complexidade 

maior. “A complexidade está, portanto ligada a certa mistura de ordem e de 

desordem” (MORIN, 2008, p.52). 

 

Essa percepção do complexo se perde principalmente no campo das ciências, com a 

fragmentação dos saberes, que prejudica a visão de conjunto. O desenvolvimento da 

ciência trouxe benefícios, principalmente na questão do trabalho, pelas vantagens de 

sua divisão. Mas também trouxe consigo o estilhaçamento do saber, com a 

superespecialização provocada por essa divisão do trabalho. Esse desdobramento 

dos avanços da ciência atua no campo escolar, trazendo o isolamento e separação 

das disciplinas. 
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Na escola, o que percebemos é a permanência do distanciamento entre as 

disciplinas, perdendo-se a visão de conjunto, onde se ensina a separar, a reduzir, a 

simplificar e a abandonar tudo aquilo que possa ser contraditório ao pensamento, ou 

que lhe tire sua estabilidade. Segundo Morin (2003, p.16) 

 

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.  
 

O que urge é pensar o problema do ensino levando-se em consideração a 

problemática da fragmentação do saber. Os desafios concretos que emergem após 

este panorama geral são três: o desafio cultural – que é a separação entre a cultura 

das humanidades e a cultura científica, o desafio sociológico – a necessidade de 

uma simbiose entre todas as atividades, e o desafio cívico – pois o saber se torna 

algo distante do cidadão ao se apresentar como possível somente a especialistas 

qualificados, e o enfraquecimento dessa visão global enfraquece o senso de 

responsabilidade do sujeito para com o mundo. (MORIN, 2003). 

 

Da perspectiva da complexidade, nesse cenário de saberes compartimentados, o 

filósofo francês chama atenção para um instrumento que é de extrema valia para 

conceber a complexidade do universo, a racionalidade. Esta seria o dialogo, a 

formulação de estruturas lógicas para a leitura com o mundo real. Desse ponto de 

vista é impossível formular um sistema que a tudo explique e que dissipe toda 

incerteza, que seja, portanto, infalível. Por outro lado, o seu oposto, a racionalização, 

é uma ameaça ao conhecimento da complexidade, pois a racionalização deseja a 

tudo encerrar em um sistema coerente de ideias, de modo a ignorar tudo aquilo que 

não está contido nessa formulação. A racionalidade dialoga com o real, a 

racionalização se fecha. 

 
Morin (2008) elenca três princípios que podem ajudar a pensar a complexidade. O 

princípio dialógico é a ordem e a desordem, que apesar de antagônicos, também se 
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complementam no seio da complexidade, e produzem organização. A dualidade 

existindo no seio da unidade. A recursão organizacional, segundo princípio, é uma 

idéia de causa/efeito, produto/produtor, no qual o processo acontece em um ciclo 

onde o próprio produto, e seu efeito, são causadores e ao mesmo tempo causas de 

si mesmo. Os indivíduos, em constante interação, produzem a sociedade e a 

sociedade produz os indivíduos. E o terceiro e último princípio é o hologramático. 

Como em um holograma, onde a menor parte da imagem contém quase toda a 

informação da imagem por completo, temos que a parte compõem o todo, mas 

também o todo está na parte. Os três princípios estão ligados entre si. 

 

Após essa breve explanação do que seria a complexidade e seus princípios, temos o 

paradigma da simplificação que oposto à complexidade (apesar de a complexidade 

conter o simples), é definido como “o pensamento simplificador, que se baseia sobre 

o domínio de dois tipos lógicos de operação: disjunção e redução, que são um e 

outro brutalizantes e mutiladores” (MORIN, 2008, p. 112). Esse pensamento 

simplificador ignora as incertezas do conhecimento e se perde nas ilusões dos 

dogmas e sistemas fechados que minimiza a importância de tudo aquilo que não 

pode ser encaixado em suas teorias. A simplicidade, enquanto paradigma, rejeita a 

desordem presente no mundo. 

 

A teoria da complexidade, por ser o paradigma de nossa época globalizada, pode 

permitir o aprofundamento em temas de todas as áreas da vida humana. O 

pensamento complexo pode se aplicar ao estudo da economia, das ciências 

políticas, das ciências naturais, da sociologia, entre outros.  

 

Estamos inseridos em um novo contexto na história da humanidade, a era 

planetária, a qual foi um processo lento ao longo dos séculos, em que os povos se 

espalharam por todo o globo terrestre. O planeta encolhe e as distâncias ficam 

menores devido aos avanços nos meios de comunicação que permitem uma rápida 

troca de informações como também o avanço nos meios de transporte que favorece 

o trânsito de pessoas entre as mais distantes regiões, e culturas se aproximam, a 

demografia cresce. Essa era planetária também trouxe guerras mundiais, epidemias, 
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fome e miséria. 

 
O mundo torna-se cada vez mais um todo. Cada parte do mundo faz, mais e 
mais, parte do mundo e o mundo como um todo, está cada vez mais 
presente em cada uma de suas partes. Isto se verifica não apenas para as 
nações e povos, mas para os indivíduos. Assim como cada ponto de um 
holograma contém a informação do todo do qual faz parte, também, 
doravante, cada indivíduo recebe ou consome informações e substâncias 

oriundas de todo o universo. (MORIN, 2000, p. 67) 
 

Morin defende, nessa era planetária, em oposição ao conhecimento científico 

reducionista, o surgimento do que ele denomina de novas ciências sistêmicas, além 

das já existentes ciências multidimensionais, a Ecologia, ciências da Terra e 

Cosmologia. 

 

Na Ecologia, agora como ciência sistêmica, temos a convergência de disciplinas 

distintas – ciências humanas, disciplinas físicas, orquestradas em torno de um objeto 

comum: o ecossistema. Com as ciências da Terra, articulam-se disciplinas tais como 

geologia e metereologia e contribuições da Ecologia para definir o planeta terra 

como sistema complexo onde a vida é produto e também produtora. Por fim, a 

Cosmologia que, na esteira das novas descobertas de pistas deixadas pelo 

Universo, reúne, segundo Morin (2003, p. 30) “disciplinas distintas (astronomia de 

observação, física, micro física, matemática), além de uma reflexão quase filosófica, 

são utilizadas de maneira reflexiva para permitir, tanto quanto possível, uma 

inteligibilidade de nosso Universo.” 

 

Sendo a superespecialização um produto da fragmentação dos saberes e, portanto, 

um dos obstáculos perante o conhecimento da realidade em seu caráter complexo, 

sugere o filósofo francês ser a interdisciplinaridade a atitude que possibilitará romper 

a barreira da superespecialização. A integração e contextualização do conhecimento 

estão presentes na base de pensar os saberes de modo interdisciplinar, em 

dialogicidade. A interdisciplinaridade permite acompanhar as exigências de um 

mundo complexo em suas relações. A escola deve acompanhar essas 

transformações e, por meio da interdisciplinaridade, superar os desafios impostos 

pela fragmentação dos saberes, cujas implicações podem ser observadas também 



84 
 

 

nos processos de socialização do conhecimento. Dentro do paradigma da 

complexidade a escola deve resistir à desconexão dos saberes religando aquilo que 

foi separado. 

 

Esse modo de pensar a educação interdisciplinarmente, necessita resultar em 

reflexões sobre as práticas pedagógicas. Para nós, trazendo ao debate o objeto de 

nossa pesquisa, a Educação Patrimonial é uma das possíveis práticas pedagógicas 

em que o objeto de estudo é interdisciplinar. Não há como abordar o patrimônio 

cultural de maneira satisfatória sem o considerar em sua complexidade, ou seja, sem 

todos os fatores que o constitui, por exemplo, os políticos e sociais. É então, o 

patrimônio cultural, um tema que deve ser abordado de maneira interdisciplinar, pois 

esse enfoque aponta Thiesen (2008, p. 551) 

 

Aproxima o sujeito de sua realidade mais ampla, auxilia os aprendizes na 
compreensão das complexas redes conceituais, possibilita maior significado 
e sentido aos conteúdos da aprendizagem, permitindo uma formação mais 
consistente e responsável. 

 

A educação do futuro, e do presente, deverá então, de acordo com o apresentado 

até aqui, ter como preocupação o conhecimento pertinente, que seja sustentáculo 

para o enfrentamento das incertezas, mesmo sabendo ser impossível vencê-la 

totalmente. Uma educação que ensine a condição humana, em sua esfera individual 

e social, em todas suas facetas. Uma educação que inserida na era planetária, seja 

capaz de criar uma identidade terrena e também fomente a compreensão e, por fim, 

que proporcione uma ética do gênero humano, que na relação indivíduo/sociedade, 

o ensine e prepare para a democracia, uma educação que ensine a cidadania 

terrestre, com o indivíduo, mais do que diferenças de culturas e regiões, se sinta 

parte de uma espécie humana. E, por fim, que tenha a humanidade como destino 

planetário. Paulo Freire, o próximo autor, também possui a preocupação com a 

formação para a cidadania e a construção do conhecimento de forma democrática, 

com a escola em diálogo com a realidade social local. 

 

 

3.2 EDUCAÇÃO LIBERTADORA: CONTRIBUIÇÃO DE PAULO FREIRE 
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Paulo Freire foi um pensador preocupado com o homem, com sua humanização, 

com sua inconclusão e seu processo de formação em busca da liberdade. Ao 

reconhecer o caráter político da educação, considerando a educação, também, 

como um ato político, sua pedagogia se insere dentro das teorias progressistas da 

educação, pois busca, por meio da práxis, o desvelamento da realidade de opressão 

à qual estão inseridos os homens e sua possível superação. A pedagogia, 

denominada então libertadora, fornece subsídios tanto para uma metodologia de 

pesquisa, quanto para uma metodologia de ensino. Porém, de modo algum é uma 

teoria estanque, com etapas processuais que devem ser rigidamente seguidas. A 

proposta pedagógica libertadora tem em entre seus conceitos basilares a 

dialogicidade, a conscientização e a autonomia, que por si só minam qualquer 

tentativa de autoritarismo por parte do pesquisador-educador. 

 

Por sua preocupação com a humanização do sujeito, não poderia deixar de ser o 

humanismo uma das balizas de seu pensamento. O homem é um ser inconcluso que 

está inserido em um contexto histórico-social-político, portanto, ninguém nasce feito: 

é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos (FREIRE, 2001). Ao afirmar 

que ninguém nasce feito, que é aos poucos e na prática social que os indivíduos se 

fazem, O filósofo toma o ser humano como inacabado, e apenas onde há vida há 

inacabamento. E ao se saber inacabado, o ser também se reconhece condicionado 

perante as amarras de seu tempo, mas é justamente pela consciência do próprio 

inacabamento que o sujeito pode almejar ir mais além das correntes que o prendem. 

(FREIRE, 2011, p.52). 

 

Esse contexto histórico-social-político ao qual o homem está inserido revela a 

existência contraditória entre opressores e oprimidos e aqui apontamos a influência 

do marxismo na pedagogia libertadora de Freire. Em sua incumbência de superar a 

desumanização imposta pelo opressor, sua realidade histórica, o oprimido tem em 

sua tarefa a luta pela própria humanização, em cujo movimento dialético libertar não 

significa apenas fazê-lo a si mesmo, mas também o próprio opressor. E segundo 

Freire (1988), a conscientização é peça-chave nesse processo, pois apenas ao se 
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descobrir oprimido é que o oprimido poderá entregar-se à práxis libertadora, pois a 

práxis 

 

É reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo, sem ela, é 
impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Desta forma, 
esta superação exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade 
opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente atuam sobre ela. 

(FREIRE, 1988, p. 20) 

 

É a conscientização que proporciona ao oprimido uma reflexão crítica acerca da 

realidade a qual está inserido e por meio dessa criticidade que desvela o contexto 

histórico-social permeado de contradições opressor-oprimido é que o oprimido, por 

intermédio da práxis, avança para a superação das contradições. Essa práxis 

tampouco trata-se apenas de uma reflexão puramente teórica, mas uma reflexão 

acompanhada da ação. A pedagogia do oprimido é a pedagogia dos homens, do 

humanismo – não do humanitarismo – em sua luta pela libertação (FREIRE, 1988). 

Não há outro caminho para esta libertação senão o da prática de uma pedagogia 

humanizadora. Educador e educandos são sujeitos no ato de desvelar, conhecer e 

recriar, em uma ação dialógica. A educação é um processo permanente. 

 

Em sua pedagogia, o autor atenta para a concepção bancária da educação, que não 

apenas estimula como mantém o sistema opressor. Nesse contexto, a educação 

bancária é uma relação fundamentalmente narradora, a realidade se apresenta 

como algo estático e compartimentado. O conteúdo configura-se como retalhos 

desconectados da realidade que são repassados do educador para o educando. De 

maneira geral, o que o educador faz é depositar pequenos pedaços da realidade na 

mente do educando. Ao educando só é permissível receber esses depósitos 

(FREIRE, 1988). A verdadeira liberdade só é possível após a superação desse 

sistema bancário da educação. A liberdade autêntica, que é a humanização, não é 

uma coisa que se possa depositar, como numa educação bancária, é um processo 

realizável apenas por meio da práxis e de uma educação problematizadora. 

 

A prática educativa presente na educação problematizadora é fundada na 

criatividade e estimuladora da reflexão e tem em sua essência a dialogicidade. O 
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outro é fundamental na educação problematizadora e 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, 2011, p. 31). Para 

Freire, o diálogo é “uma exigência existencial”. Como fenômeno humano, o diálogo 

tem como fundamento a palavra. Para ser verdadeira, a palavra precisa ser práxis, 

vez que é transformação. É por meio do diálogo que o homem ganha significação 

enquanto homem. Na educação dialógica – e, portanto, problematizadora, a 

dialogicidade começa muito antes da situação pedagógica entre educador-

educando. Diferente do educador-bancário, o conteúdo programático da educação 

não pode ser uma imposição, mas “a revolução organizada, sistematizada e 

acrescentada ao povo”. A educação autêntica se faz de A com B, mediados pelo 

mundo. (FREIRE, 1988). 

 

De acordo com o exposto até agora, a metodologia proposta por Freire para uma 

educação libertadora haveria de trilhar os caminhos da dialogicidade. Assim sendo, 

essa metodologia também é conhecida por investigação temática, que por meio da 

apreensão dos temas geradores, objetiva constituir o universo temático do povo em 

questão, que resultará no conteúdo programático a ser posto em prática. 

 

Os temas geradores (FREIRE, 1988) são assim chamados, pois podem desdobrar-

se em inúmeros outros temas. Estes temas se encontram envolvidos em situações- 

limites, que são como determinantes históricas, realidades que ao sujeito não cabe 

alternativa senão a resignação. O tema gerador só pode ser compreendido nas 

relações homem-mundo. Investigar o tema gerador é investigar o pensar dos 

homens sobre a realidade. 

 

A investigação temática, que se dá no domínio do humano e não no das 
coisas, não pode reduzir-se a um ato mecânico. Sendo processo de busca, 
de conhecimento, por isto tudo, de criação, exige de seus sujeitos que vão 
descobrindo, no encadeamento dos temas significativos, a interpenetração 

dos problemas. (FREIRE, 1988, p. 57) 
 

Ao mesmo tempo em que se busca o tema gerador, o homem participa ativamente 

do ato educativo e nesse processo de construção do conhecimento ele também 
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passa a decodificar a realidade e, ao se aprofundar, favorece a práxis. Esses temas 

geradores estão envolvidos nas “situações-limite”, que é a realidade histórica e 

concreta na qual está inserido o homem e suas relações de contradição as quais 

devem ser superadas. 

 

O investigador temático, após a identificação dessas situações-limite, chega a uma 

apreensão aproximada das contradições existentes e ao selecionar algumas delas, 

poderá dar prosseguimento à investigação temática para a formação de um 

conteúdo programático (FREIRE, 1988). Essas contradições codificadas precisão 

passar por uma decodificação, momento a ser cumprido com os diálogos nos 

“círculos de investigação temática”. 

 

Temos aqui um reforço do caráter dialógico da metodologia da pedagogia 

libertadora. É fundamental que todos participem de todos os momentos da 

construção do conteúdo programático. A problematização e a conscientização são 

favorecidas nesse processo. Finalmente, após a finalização das decodificações por 

meio dos círculos de investigação temática e do conteúdo programático resultante, 

inicia-se a prática educativa com o estudo sistemático e interdisciplinar. No próximo 

tópico apresentamos brevemente a teoria de Vygotsky com atenção para o conceito 

de mediação. Marxista, Vygotsky também teceu críticas ao ensino tradicional, e seu 

conceito de mediação é de suma importância quando pensamos em uma prática de 

ensino dialógica. 

 

3.3 VYGOTSKY: A MEDIAÇÃO COMO SUBSÍDIO PARA A CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

A abordagem histórico-cultural mostrou-se um paradigma revolucionário quando de 

sua formulação, na primeira metade do Século XX, e até hoje tem lugar de destaque 

entre as teorias da aprendizagem. Para compreender os princípios basilares de sua 

teoria, fundamentada no materialismo histórico-dialético, precisamos remontar ao 

contexto da época em que viveu Vygotsky. 
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Vygotsky (1896-1934) viveu na sociedade soviética pós-revolucionária, uma 

sociedade que depositava alto grau de esperança nos avanços da ciência para 

resolver os problemas sociais que faziam frente ao povo naquele momento. Assim 

sendo, as pesquisas de Vygotsky não haveriam de escapar dos anseios da 

sociedade e possuía também a necessidade e preocupação em “produzir uma 

psicologia que tivesse relevância para a educação e para a prática médica” 

(VYGOTSKY, 2007, p. 29). 

 

Os postulados que impulsionaram a revolução russa, o materialismo histórico-

dialético, também nortearam as pesquisas desenvolvidas na sociedade soviética. Os 

intelectuais e pesquisadores buscavam, no caso a área de atuação principal de 

Vygotsky25, em suas pesquisas e estudos, a construção de uma psicologia marxista. 

Vygotsky participou ativamente desses debates. 

 

Em início de carreira, Vygotsky acreditava ser o materialismo histórico-dialético 

importante subsídio científico. Os métodos e princípios do materialismo dialético 

poderiam ser a solução dos paradoxos científicos fundamentais com que se 

defrontavam seus contemporâneos. Um ponto central desse método é a 

compreensão que todos os fenômenos fossem estudados em sua totalidade, como 

processos em movimento e em mudança. A tarefa do cientista seria a de reconstruir 

a origem e o curso do desenvolvimento do comportamento e da consciência. “Não só 

todo fenômeno tem sua história, como essa história é caracterizada por mudanças 

qualitativas (mudança na forma, estrutura e características básicas) e quantitativas.” 

(VYGOTSKY, 2007, p. XXV) 

 

A grande tarefa apresentada por Vygotsky (2007) seria superar a dicotomia inatismo 

x ambientalismo por meio de uma abordagem abrangente, que ao se voltar para a 

formação e explicação dos processos psicológicos superiores, pudessem revelar 

uma psicologia ancorada em uma nova base teórica, a saber, uma abordagem 

                                                
25Apesar do falecimento precoce, aos 37 anos, Vygotsky teve uma profícua produção acadêmica. Afirma Rêgo, 
“chegou a elaborar cerca de 200 estudos científicos sobre diferentes temas e sobre as controvérsias e 
discussões da psicologia contemporânea e das ciências humanas de um modo geral (REGO, 1995, p.15) 
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histórico-cultural do desenvolvimento psicológico. Rego nos diz que, Vygotsky, 

inspirado nos princípios do materialismo dialético 

 

considera o desenvolvimento da complexidade da estrutura humana como 
um processo de apropriação pelo homem da experiência histórica e cultural. 
Segundo ele, organismo e meio exercem influência recíproca, portanto o 
biológico e o social não estão dissociados. Nesta perspectiva, a premissa é 
de que o homem constitui-se como tal através de suas interações sociais, 
portanto, é visto com alguém que transforma e é transformado nas relações 
produzidas em uma determinada cultura. (REGO, 1995, p. 92). 

 

Todavia, esse processo de interação não ocorre apenas de maneira somatória entre 

as concepções por ele criticadas, inatista e ambientalista, a fim de fazer emergir uma 

nova concepção. O que ocorre é um processo dialético, entre fatores biológicos e 

sociais, ao longo da vida do ser humano, no meio cultural em que ele está inserido. 

 

Apesar de suas inúmeras contribuições para a educação, a princípio, o objetivo de 

Vygotsky não era o de formular uma teoria da aprendizagem. Mas, para explicar sua 

tese de como o processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores26 

é socialmente construído, percebemos seu interesse pelo estudo da infância, para 

demonstrar sua teoria. Suas pesquisas sobre o pensamento e a linguagem, a 

formação dos conceitos – cotidiano e científico, o desenvolvimento da fala, as zonas 

de desenvolvimento proximal e o conceito de mediação, se mostraram de grande 

valia para o campo da educação. 

 

A formação dessas funções psicológicas superiores ocorre por meio da interação 

dialética entre o homem e seu ambiente cultural, em contexto sócio-histórico. Em 

linhas gerais, dentro do paradigma marxista, onde o homem por meio do trabalho 

mediado por instrumentos interage com a natureza modificando-a e assim, do 

mesmo modo, é modificado por essa própria natureza, nas palavras de Vygotsky 

(2007, p.55) “a alteração provocada pelo homem sobre a natureza altera a própria 

natureza do homem”. 

                                                
26São os mecanismos psicológicos mais sofisticados, que em última instância, difere os homens dos animais, 
típicos da espécie humana: “o controle consciente do comportamento, atenção e lembrança voluntária, 

memorização ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento e etc.” (REGO, 

1996, p.24) 
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A relação do homem com o mundo não se dá de maneira direta, pois “enquanto 

sujeito de conhecimento, não tem acesso imediato aos objetos e sim a sistemas 

simbólicos que representam a realidade” (REGO, 1996, p. 102), consistindo em uma 

relação mediada por meio de ferramentas auxiliares da atividade humana. Assim, a 

mediação pode ser compreendida como um “processo de intervenção de um 

elemento intermediário em uma relação; a relação deixa, então, de ser direta e 

passa a ser mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 2010, p.26).  

 

Vygotsky (2007) classifica tais elementos mediadores em dois tipos: signos e 

instrumentos. O instrumento relaciona-se diretamente com a ação do homem sobre 

a natureza visando sua transformação, encontra-se entre o praticante da ação e o 

objeto alvo dessa ação, e sua qualidade está em ampliar as possibilidades dessa 

transformação. O instrumento é um objeto social na medida em que sua função e 

utilidade podem ser transmitidas a outros do grupo social do homem que o utiliza, 

em um processo histórico-cultural. O instrumento é externo ao indivíduo e possui 

função de agir sobre a natureza em ações concretas. Vygotsky situa aí a diferença 

do homem para com outros animais, que mesmo utilizando instrumentos, estes não 

são capazes de produção deliberada, nem transmissão de suas funções (OLIVEIRA, 

2010). 

 

Os signos, segundo tipo de elemento mediador e diferentemente do instrumento, 

não atuam para a modificação do objeto, mas constitui “um meio de atividade interna 

dirigida para o controle do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente”. 

(VYGOTSKY, 2007, p. 55). Os signos auxiliam nos processos psicológicos e são 

orientados para o controle destes. Elaborar uma lista de tarefas para o dia seguinte é 

um meio de auxiliar a memória e nesse processo a memória mediada, por meio 

desse processo de mediação, é mais eficaz. O signo representa a realidade e essa 

representação prescinde de presença espacial e do tempo presente (OLIVEIRA, 

2010). 

 

A linguagem é um importante tema na teoria vygotskyana; ele a compreende como 

um sistema simbólico básico que, presente em todos os grupos humanos, possui 
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papel fundamental na comunicação entre os indivíduos, pois a interação por meio de 

relação interpessoal concreta entre os homens faz com que o indivíduo compartilhe 

significados, interpretações, possibilitando também o desenvolvimento psicológico 

(OLIVEIRA, 2010). A linguagem possui duas funções básicas, para Vygotsky, sendo 

a de intercâmbio social sua principal função, que propicia a comunicação por meio 

dos códigos criados pelo homem.  

 

A segunda função é a do pensamento generalizante, onde ao atuar agrupando e 

ordenando o real em categorias conceituais, a linguagem torna-se um instrumento 

de pensamento, cujos conceitos atuam como mediadores entre o sujeito e o objeto 

cognoscível. Nessa apropriação do mundo externo é que ocorre o desenvolvimento 

dos processos psicológicos superiores, ou seja, de fora para dentro. O 

desenvolvimento humano tem, portanto, a cultura como principal elemento e a 

mediação seu principal processo, pois tanto o instrumento quanto o signo modificam 

substancialmente as operações psicológicas (VYGOTSKY, 2007). 

 

Vez que, pelo objeto de nossa pesquisa tratar-se de um sítio pré-colonial, a noção 

de cultura material enquanto instrumento de mediação simbólica é de extrema 

importância, pois, a construção de ferramentas culturais, por exemplo, no caso do 

homem pré-colonial, de um almofariz, uma rede, um cesto ou um machado lítico, não 

significou para esses homens somente formas de produzir para caçar, mas, por meio 

de tais ferramentas significou a dominação da natureza e ordenamento do espaço. 

Produzir uma ferramenta cultural significa possuir capacidade de reflexão para 

escolher a rocha certa, limar, lixar, aparar arestas, significou a demanda de 

capacidades lingüísticas para a comunicação, a troca intercultural. 

 

Nesse contexto, de pesquisa as potencialidades pedagógicas de um sítio 

arqueológico pré-colonial, a cultura material se constitui em evidência concreta das 

relações sociais dos grupos estudados, cujas ferramentas culturais são signos 

dotados de memória coletiva e significados históricos que possibilitam conhecer a 

realidade estudada por meio da mediação dos significados simbólicos do 

instrumento cultural material. 
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Tal qual o instrumento que possibilita a mediação entre o homem e a natureza, e 

consequentemente suas interação de transformação, o signo, presente na 

linguagem, mas também na cultura material, é o que possibilitada a transformação 

das funções psicológicas superiores, uma vez que estas decorrem da interação 

social e estão presentes apenas no homem. Para Vygotsky (2007, p. 56) “o uso de 

meios artificiais (...) muda, fundamentalmente, todas as operações psicológicas, 

assim como o uso de instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades 

em cujo interior as novas funções psicológicas podem operar.” 

 

Diferentemente daqueles psicólogos criticados por Vygotsky, que buscavam 

fundamentar uma psicologia marxista através principalmente de citações dos 

clássicos, Vygotsky de fato, se apropria do aporte científico do materialismo dialético 

para fundamentar as bases de sua psicologia sócio-histórica de maneira eficaz, com 

o conceito de mediação sendo de suma importância para essa abordagem. 

 

3.4 TECENDO UM DIÁLOGO 

 

Em uma perspectiva ampla, para além das especificidades que podem articular as 

três teorias apresentadas, podemos afirmar que o marxismo é um aporte 

compartilhado pelos três autores, ainda que em momentos diferentes de suas 

produções intelectuais, mas perpassa as três teorias, sendo o primeiro elo capaz de 

permitir um diálogo entre elas. Há, contudo, críticas à Morin afirmando ter ele 

rompido com o marxismo, como também, ainda que raro, encontrar críticas ao 

marxismo de Freire.  

 

Amparado em uma pesquisa bibliográfica sobre a obra de Morin, Loureiro e Viegas 

(2012) afirmam que Morin nunca negou Marx, tendo sido os escritos desse, fonte de 

inspiração e reflexão para sua obra. Entretanto, como era comum ao marxismo 

francês em sua época de jovem militante, Morin era um crítico do marxismo julgado 

por ele de esquemático e dogmático. Enxergava um distanciamento entre o 

pensamento de Marx e os marxismos de sua época, em que afirmava que as 
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escolas de sua época apreenderam Marx de formas diferentes do original, pois para 

ele “um marxismo é um compromisso estabilizado entre o método de Marx e uma 

sistematização que pretende ser a autêntica expressão do conjunto de ideias, teses 

e conclusões de Marx” (MORIN apud LOUREIRO; VIEGAS, 2012, p. 16). 

 

Morin via em Marx um pensador que conseguiu enxergar a complexidade da 

realidade, e encontrou em sua dialética a existência de uma lógica 

complexa(LOUREIRO;VIEGAS, 2012). Sendo a complexidade o paradigma do 

pensamento de Morin, em sua busca de superar o pensamento simplificador-

reducionista, por meio de um diálogo transdiciplinar27, ele encontra em Marx o 

subsídio necessário para a construção do seu “pensamento complexo”. 

 

Quanto à Freire e as dúvidas às influências de Marx em seu pensamento, conforme 

Gadotti (2002), não é possível uma propriedade de fato ao se abordar as fases do 

pensamento freireano. A libertação, um dos temas centrais na obra de Freire, é um 

tema cristão e marxista. E essa influência humanista cristã surge antes da influência 

do marxismo. Momentos distintos, porém, não contraditórios Embora o método e as 

estratégias utilizadas sejam diferentes, o fim é sempre o mesmo. A relação opressor-

oprimido está sempre presente, caracterizando a dialética em seu pensamento. Em 

relação à Vygotsky, não há dúvidas quanto ao marxismo em sua obra, haja vista o 

contexto histórico no qual está inserido. Isto posto, respeitando o momento em que 

cada pensador viveu, temos o marxismo como ponto de convergência e responsável 

pelas aproximações especifícas.  

 

Em nosso olhar, a dialogicidade emerge como outro possível ponto de convergência. 

Morin, em seu “pensamento complexo”, elege a dialogicidade como um dos 

princípios para a apreensão da realidade complexa do mundo. Essa dialogicidade é 

ordem e desordem ao mesmo tempo, onde existe o contraditório em um movimento 

                                                
27A interdisciplinaridade, segundo Pires (1998), visa a promoção da superação da 
superespecialização  e da desarticulação entre teoria e prática, perseguindo a formação integral do 
gênero humano. A transdisciplinaridade, como compreende Santos (2008), relacionada ao paradigma 
da complexidade visa a superação do pensamento dicotômico, estimulando uma maneira de pensar 
marcada pela articularidade. 
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dialético. Em Freire a dialogicidade também ocupa lugar de destaque, pois, mais que 

um simples diálogo, é o ponto de partida para a problematização. A dialogicidade 

atua em patamar de igualdade, um instrumento de ação relacionado à consciência 

crítica. Ao defender que a construção do conhecimento decorre do processo de 

mediação entre os homens, Vygotsky alça a interação social como componente 

fundamental para aprendizagem. Retomando Freire em uma de suas passagens 

mais famosas, trazemos que ninguém educa ninguém, como ninguém educa a si 

sozinho, isolado, mas os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. 

Nessa interação social, o diálogo, por meio da linguagem, também ocupa posição de 

destaque. De tal modo, a dialogicidade é ponto de partida para a problematização, 

que objetiva o desvelar da realidade. Uma apreensão da realidade em sua 

complexidade, então, pressupõe esse desvelar e por meio da dialogicidade nas 

relações sociais o sujeito expande suas capacidades mentais. 

 

Em Freire a dialogicidade também leva à conscientização, condição para um 

posicionamento crítico diante da realidade em suas contradições e das relações 

sociais que permeiam o sujeito, que em constante desenvolvimento, se percebe 

inacabado. A ordem, que está contida na dialogicidade de Morin, é a consciência 

para além da individualidade do sujeito, que busca a compreensão do todo. Ao 

mesmo tempo em que a sociedade é resultado das interações humanas, ela também 

age sobre os sujeitos que a compõem, de acordo com outro princípio básico do 

paradigma da complexidade.  A conscientização permite ao sujeito, ao se perceber 

como sujeito histórico, situar-se no mundo e a capacidade de agir para transformar a 

si e a sociedade, pois a realidade também é inacabada. 

 

Morin preocupa-se com a escola e os saberes estilhaçados. O conhecimento redutor 

e simplista, fragmentado em disciplinas sem diálogo, é um empecilho ao 

pensamento complexo. Contudo, o pensamento complexo também necessita que a 

escola seja compreendida em seu contexto histórico, cultural e político, ou seja, em 

suas múltiplas facetas. A escola não se encontra isolada, entretanto não dialoga com 

o seu redor.Há relações de forças existentes e o reconhecimento dessas forças é um 

passo em direção à complexidade. Vygotsky também tece críticas à escola 
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tradicional e afirma  que “o maior erro da escola foi ter se fechado e se isolado da 

vida com uma cerca alta (apud MARQUES; MARQUES, 2006, p. 11), pois é a vida 

quem educa, e somente ela, e quanto mais vida houver na escola, mais rico será o 

processo educativo. O status quo da escola é criticado por Freire, pois, ao 

complementar a crítica de Morin aos saberes fragmentados, julga que os conteúdos 

abordados em sala de aula são desconectados e sem diálogo com a realidade dos 

sujeitos.  

 

Assim concatenados, acreditamos ser este cabedal teórico o embasamento que 

precisávamos para sustentar nossa pesquisa para uma abordagem da perspectiva 

da da Educação Patrimonial. A dialogicidade permeia nosso trabalho, da construção 

do conhecimento sobre história pré-colonial com os sujeitos da pesquisa à 

confecção da sequência didática. A proposta de intervenção pedagógica 

interdisciplinar buscou problematizar a realidade local e a relação dos moradores 

com seu patrimônio cultural, e a utilização do sambaqui como ponto de partida para 

uma ação pedagógica para os sujeitos, mediatizados pelo mundo, eduquem-se. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 A PESQUISA: PRODUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nossa investigação assenta suas bases em uma pesquisa qualitativa em educação, 

configurando-se como uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica. Trata-se de 

investigações que surgem a partir do planejamento de uma ação que visa a interferir 

em determinado meio, a fim de provocar melhorias e avanços nos processos de 

ensino e aprendizagem dos sujeitos participantes da pesquisa (DAMIANI et al, 2013, 

p. 58). A pesquisa do tipo intervenção possui algumas semelhanças com a pesquisa-

ação (procedimento metodológico já consagrado no âmbito da educação, entretanto, 

de aplicação complexa devido ao longo período em campo de que necessita o 

pesquisador). As características comuns, afirma Damiani (et al, 2013), são: o intuito 

de produzir mudanças, as tentativas de resolução de um problema, o caráter 

aplicado e, por fim, a necessidade de diálogo com um referencial teórico. 

 

A pesquisa de natureza qualitativa compreende que o fenômeno educacional a ser 

pesquisado está inserido em um contexto social e este, por sua vez, é inseparável 

da realidade histórica que o permeia. A conduta humana não pode ser 

compreendida isolada de seu contexto. O processo é de suma importância. 

Buscamos considerar o objeto da pesquisa e seus sujeitos em todas as suas facetas 

e relações, tal qual defende o paradigma da complexidade. 

 

Na pesquisa em educação não há uma separação total entre o pesquisador e o 

sujeito da pesquisa, tal como querem os positivistas. Os fatos e os dados, para 

serem produzidos, necessitam das interrogações feitas pelo pesquisador a partir de 

toda teoria que embasa sua investigação. Bogdan e Biklen (apud Ludke e André, 

1986) elencam cinco características constituintes da pesquisa qualitativa em 

educação. Essas características não buscam determinar se a investigação é 

totalmente qualitativa ou não, mas sim o grau em que aparecem, contudo uma 

pesquisa pode aparecer totalmente desprovida de uma ou mais característica. 
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As pesquisas qualitativas possuem como características básicas: 1) a pesquisa 

qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento; 2) os dados coletados são predominantemente 

descritivos; 3) a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; 

4) o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador; 5) a análise dos dados tende a seguir um processo 

indutivo. Os dados decorrem do contato direto que o pesquisador tem com o objeto 

de estudo, portanto os dados são produzidos a partir de um esforço investigativo por 

parte do pesquisador. O processo de produção dos dados no contato com os 

sujeitos é, dentro da pesquisa qualitativa, mais importante que o resultado. Por fim, 

há a preocupação com a perspectiva dos participantes no desenvolvimento da 

pesquisa, o que consideramos fundamental para a postura dialógica que permeia 

nossa investigação.  

 

Os dados que utilizamos em nossa análise foram produzidos em dois momentos da 

intervenção pedagógica: o projeto de extensão e a entrevista semiestruturada. No 

desenvolvimento do projeto de extensão, registramos tudo o que aconteceu durante 

os três dias de formação, entre os dias 19 e 21/07/2017. Esses dados serão 

abordados sob a perspectiva da alfabetização científica, de acordo com o primeiro 

eixo apresentado por Sasseron e Carvalho (2008): compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais e os indicativos por ela 

elencados. Nesse primeiro grupo de dados buscamos verificar se houve avanços na 

alfabetização científica dos sujeitos da pesquisa, com relação ao conhecimento 

sobre sambaquis e patrimônio cultural.Utilizamos as categorias criadas por Silva 

(2015) e Leonor (2013), embasados no método de análise proposto por Bardin 

(2009) juntamente com o eixo e os indicadores organizados por Sasseron e 

Carvalho (2008). 

 

O segundo grupo de dados foi produzido por meio de uma entrevista 

semiestruturada. Não foi nossa intenção criar um roteiro totalmente aberto e livre, o 

que pode desviar por completo nosso objetivo. Escolhemos a entrevista 

semiestruturada, pois, apesar da existência de um roteiro básico a ser seguido, não 
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há uma aplicação rígida do mesmo, havendo espaços para modificações que 

respeitem as especificidades de cada entrevistado. Ludke e André (1986) afirmam 

que a interação é uma qualidade muito importante quando se utiliza a entrevista 

como instrumento para produção de dados. Na entrevista a relação que vemos entre 

pesquisador e sujeito são diferentes de uma relação hierárquica presente em muitos 

outros métodos. É essa interação que buscamos em nossa pesquisa. “A grande 

vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação imediata 

e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante 

sobre os mais variados tópicos” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.34).Com o propósito de 

coletar informações sobre os sujeitos dessa pesquisa, os professores participantes 

do projeto, compusemos a entrevista com por 13 perguntas (Apêndice B) que foram 

aplicadas no dia 20 de julho de 2017, segundo dia do projeto de extensão (devido a 

um imprevisto ocorrido no dia 19 de julho, primeiro dia da formação). Coletados os 

dados, a próxima etapa a ser destinada a análise e categorização dos mesmos.  

 

Para melhor compreensão dos dados coletados, é comum abordá-los a partir de 

categorias criadas que auxiliam a compreensão dos discursos em todos os seus 

âmbitos, sempre articulando o dito nas entrevistas com as observações realizadas 

no processo de pesquisa. Uma vez coletados, é preciso especial atenção com o 

contexto sócio-histórico no qual foram coletados os dados, pois, são diversas as 

condições sociais dos sujeitos participantes do projeto. 

 

4.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Situado ao sul do estado do Espírito Santo, Presidente Kennedy é um município cuja 

história remonta às primeiras décadas da colonização do solo brasileiro, com 

patrimônios históricos de grande relevância, tal qual a Igreja das Neves e a Fazenda 

Muribeca, e também do ponto de vista pré-colonial com a presença de sambaquis 

localizados em sua extremidade sul, na borda de um estuário (CAMPOS, 2015). 

 

A partir de 1930, ainda pertencente à região de Itapemirim, alterações significativas 

aconteceram no território que viria a se tornar o município de Presidente Kennedy. 
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Valorização de terras, aberturas de estradas, criação de gado e o surgimento de 

uma produção agrícola culminaram no estabelecimento de propriedades na região. 

Em 30 de dezembro de 1963 Presidente Kennedy emancipa-se territorialmente do 

município de Itapemirim, tornando-se município de fato após alcançar autonomia 

administrativa por intermédio de lei estadual em vigor a partir do dia 04 de abril de 

1964. Quando de sua criação, o município se chamaria de Batalha, até então nome 

do único núcleo urbano da região à época, mas com o assassinato do presidente 

dos Estados Unidos da América - John F. Kennedy - o deputado estadual Adalberto 

Simão Nader sugere que em homenagem ao presidente norte-americano o recém-

criado município fosse nomeado em sua homenagem. 

 

Segundo dados fornecidos pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, Presidente Kennedy possui uma área territorial de 583,932 km², com 

população estimadade  para o ano de 2017 em11.742 pessoas, com uma densidade 

demográfica de 17,66 habitantes por km². 

 

Utilizando a divisão proposta pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), 

Presidente Kennedy faz parte da região litoral sul, região em destaque na FIGURA 8, 

divisão que compreende três microrregiões, sendo que  Presidente Kennedy integra 

a microrregião Pólo Cachoeiro. Presidente Kennedy tem como municípios limítrofes 

Mimoso do Sul, Atílio Vivacqua, Itapemirim e Marataízes e São Francisco do 

Itabapoana, este já pertencente ao Rio de Janeiro. Quando tomamos Vitória, a 

capital do Espírito Santo como referência temos Presidente Kennedy situado a 159 

km de distância. O acesso ao município é pela BR 101 sul sentido Vitória/Campos ou 

pela Rodovia do Sol, passando por Marataízes e a ES 162. 
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FIGURA 8: Mapa administrativo da região litoral sul onde está situado Presidente 
Kennedy 

 

                      Fonte: Instituto, 2009. 

 

Em relação aos aspectos ambientais o município de Presidente Kennedy, quando 

focamos em ecossistemas, possui características que o qualificam como uma das 

áreas mais diversificadas da região sul. Quanto aos aspectos geográficos, de acordo 

com dados fornecidos pelo INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 

Técnica e Extensão Rural (2011), o relevo do município é constituído por uma 

planície flúvio-marinha que adentra o vale do Rio Itabapoana. A altitude máxima do 

relevo é 270 metros. O solo predominante é bem desenvolvido, de profundos a muito 

profundos, acentuadamente drenados, bastante porosos, ácidos e de baixa 
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fertilidade natural. 

 

Parte integrante das florestas atlântica de planície e encosta, a Floresta de 

Tabuleiros predominava sobre quase todo o município. Essa vegetação sofreu fortes 

alterações devido à atividade agropecuária. O município possui uma grande área de 

manguezal, uma das maiores do Brasil, com 300 hectares cercados de mata 

atlântica e restinga. O Rio Itabapoana é o responsável pela rede hidrográfica da 

região, além de servir de limite natural com o Rio de Janeiro. 

 

Quanto aos aspectos econômicos, a existência de petróleo descoberto na plataforma 

marítima da região e o anúncio, em 2006, da existência da camada do “pré-sal”, 

inauguraram um novo momento na economia de Presidente Kennedy, o que também 

provocou transformações no município, tanto em aspectos econômicos quanto em 

aspectos sociais. O município tem a maior reserva marítima de petróleo do Espírito 

Santo e o Campo de Jubarte é responsável pela maior parte da produção. Os 

royalties provenientes da exploração deste recurso natural proporcionam 

investimentos que refletem nas estruturas produtivas e sociais. Recentemente o 

governo federal autorizou o início da construção do Porto Central, complexo 

portuário situado no litoral do município. Estradas estão sendo abertas e a 

especulação imobiliária teve alta nos últimos tempos. 

 

Em 2014, Presidente Kennedy registrou um PIB per capita de R$815,1 mil, 

assumindo o primeiro lugar entre os 78 municípios do estado do Espírito Santo, 

como também o primeiro lugar entre os 5570 municípios do Brasil.O PIB per capita é 

uma medida quantitativa de toda a produção econômica em relação a cada habitante 

do município em questão. Presidente Kennedy apresenta uma forte atividade 

econômica combinada a uma baixa população. Quando consideramos somente o 

PIB, Presidente Kennedy assume a quarta colocação entre os municípios do Espírito 

Santo, ficando atrás de Vitória, Serra e Vila Velha. De sua receita, 64% provém de 

fontes externa, configurando-se a indústria extrativa, petróleo e gás, com grande 

parcela de responsabilidade nesse resultado.Presidente Kennedy não possui 

distritos e sua população é dividida em 26 comunidades rurais, de acordo com o 
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INCAPER. Jaqueira é uma localidade onde está situada a EMEIEF Bery Barreto de 

Araújo, escola de nossa pesquisa, e está entre as maiores comunidades do 

município. Na figura 9 podemos visualizar a região central e urbanizada do distrito de 

Jaqueira, a seta aponta para a localização da EMEIEF Bery Barreto de Araújo. Na 

figura 10 visualizamos parcialmente o centro do Distrito. 

 

Figura 9 – Localidade de Jaqueira 

Fonte – Google maps,  2017. 



104 
 

 

Figura 10 – Vista parcial do centro da comunidade de Jaqueira 

Fonte – arquivo do autor, 2017. 

 

Em relação aos dados educacionais do município, nossa fonte foi o Plano Municipal 

de Educação de Presidente Kennedy 2015-2025 e seu relatório diagnóstico cujos 

dados apresentados são do ano de 2013. Não foi possível obter dados mais 

atualizados devido à pouca informação disponível nos portais eletrônicos oficiais da 

Prefeitura, como também a ausência de resposta por parte da Secretaria Municipal 

de Educação quando do contato via email. 

 

O município conta com 18 Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental - EMEIEF, sendo 17 localizadas no campo e somente uma em área 

urbana, na sede do município, 1 Escola Municipal de Ensino Infantil – EMEI e 3 

Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI. O município conta com somente 

uma escola que oferece o Ensino Médio, pertencente à rede estadual de ensino. A 

escola está localizada na sede do município e possui uma grande demanda, vez que 

grande parte dos alunos das EMEIEF em seu ano final são matriculados nesta 

escola. A EEEFM “Presidente Kennedy” oferece também a modalidade Educação 

Profissional. Em 2013 o município apresentou um total de 3.073 alunos matriculados 

na educação básica, desse quantitativo 903 alunos na rede estadual, 2.132 na rede 
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municipal e 38 na rede privada. 

 

4.3 CONTEXTO DA ESCOLA 

 

A história do nome da localidade de Jaqueira nos foi contada por um morador local. 

Segundo ele, familiar de um dos primeiros habitantes da região, a localidade é 

denominada Jaqueira não por haver ali o cultivo da árvore jaqueira – talvez primeira 

opção que nos surja ao considerar a origem do nome, mas por causa da existência 

de uma jaqueira que, durante um longo período de tempo, serviu como ponto de 

referência para os encontros marcados entre os moradores locais. A árvore resiste 

até hoje, entretanto, localizada dentro de uma propriedade privada. Não foi possível 

fotografar esse símbolo do Distrito. 

 

A EMEIEF Bery Barreto de Araújo, escola municipal de educação infantil e ensino 

fundamental, situa-se no distrito de Jaqueira e atende majoritariamente ao público da 

região. O nome da escola é em homenagem a uma importante figura do distrito já 

falecido, Bery Barreto de Araújo, um líder comunitário atuante politicamente que 

lutou para a construção da escola, sendo esta uma das primeiras do município de 

Presidente Kennedy. A escola atende à educação infantil, ao ensino fundamental e à 

EJA, funcionando nos três turnos. Ocupa um grande espaço, possuindo além do 

prédio principal, um ginásio coberto, uma quadra descoberta e um outro prédio onde 

funciona a educação infantil. Na figura 11 podemos observar a entrada principal da 

escola e, na figura 12, a partir de um ângulo lateral que nos proporciona pequena 

noção do espaço da escola e suas construções. A escola foi escolhida para esta 

pesquisa por motivos de localização e proximidade com sambaquis. 
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                                             Figura 11 – Entrada da escola 

                                                     Fonte – Elaborado pelo autor, 2017 

 

 
 

Figura 12 – Vista lateral do pátio da escola 

 

                                                            Fonte - Elaborado pelo autor, 2017 

 

Quanto às instalações físicas e aos recursos, a escola possui 17 salas de aula, 1 

parque infantil, laboratório de informática, laboratório de ciências em funcionamento, 

sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado e uma 

sala com o recurso da lousa digital. 
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4.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve como sujeitos 31professores do turno matutino da EMEIEF Bery 

Barreto de Araújo (um dos participantes encontra-se concluindo a graduação, porém 

é funcionário da escola). A intervenção pedagógica aconteceu entre os dias 19 e 21 

de julho de 2017, por motivos particulares, três professores não participaram de 

todas as atividades realizadas no terceiro dia do projeto de extensão. No próximo 

capítulo, “Projeto de extensão escolar ‘Introdução à História Pré-Colonial brasileira”, 

conheceremos mais sobre o perfil dos sujeitos da pesquisa por meio dos dados 

produzidos. 

 

Dos 31 professores participantes da pesquisa, 12 residem no Distrito de Jaqueira. 27 

professores, dos 31, tiveram sua formação inicial em instituição privada. 27 também 

é o número de professores que possuem formação complementar do tipo 

especialização. Na Figura 13 seguinte é possível perceber que os professores são 

oriundos de diversas áreas do saber, o que proporcionou um prolífico debate sobre 

as questões levantadas durante a formação.  

 

                                        Figura 13 – Área de formação 

Fonte – elaborado pelo autor, 2017. 

 

Na Figura 14 percebemos que metade dos professores participantes já possui 
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considerável experiência em sala de aula, entre 11 a 20 anos de docência. Somente 

7 professores possuem mais de 20 anos de experiência, enquanto 8 ainda não 

completaram 10 anos de carreira. É possível que inferir que esses professores já 

possuem seus métodos de ensino consolidados, sendo um desafio apresentar a 

metodologia da Educação Patrimonial como mais um instrumento válido para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

                                     Figura 14 – Tempo de experiência 

                                                 Fonte – elaborado pelo autor, 2017. 

 

Esses foram alguns dos dados produzidos em nossa intervenção que nos permitiu 

conhecer um pouco mais dos sujeitos desta pesquisa. No decorrer da apresentação 

dos dias da formação e da análise dos dados produzidos poderemos conhecer um 

pouco mais sobre os professores participantes da intervenção pedagógica.
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4.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO: PROJETO DE EXTENSÃO ESCOLAR 

“INTRODUÇÃO À HISTÓRIA PRÉ-COLONIAL BRASILEIRA” 

 

Os dados aqui apresentados foram produzidos na intervenção pedagógica realizada 

na EMEIEF Bery Barreto por meio de um projeto de extensão escolar realizado na 

referida instituição nos dias 19, 20 e 21 de Julho de 2017. O projeto constituiu-se de 

um curso sobre introdução à história pré-colonial brasileira, com foco nos sambaquis, 

desenvolvido e aplicado em momentos específicos durante os três dias 

mencionados. As bases teóricas do projeto foram desenvolvidas e articuladas entre 

os meses de abril e maio pelos participantes do projeto: Eu, o orientador da 

pesquisa, Rodrigo Simão Miranda e José Ramos de Souza, alunos do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Humanidades. Devido aos problemas decorrentes da 

distância de nosso local de moradia ao local da pesquisa, a maior parte dos ajustes 

necessários para o desenvolvimento do curso ocorreu via correio eletrônico com o 

diretor da escola, Prof. Jhonata Barreto. O projeto de extensão foi aprovado pela 

PROEX – IFES sob número de processo 23147.001778/2017-23 (ANEXOA). 

 

Pessoa extremamente simpática e solícita, o diretor, recentemente nomeado para 

aquela escola (havia tomado posse em janeiro), Prof. Jhonata Barreto nos ajudou 

em tudo o que foi necessário. Posteriormente ele nos informou que ao relatar sobre 

o projeto de extensão para a secretária municipal de educação de Presidente 

Kennedy, ela se mostrou extremamente interessada em ampliar o projeto para todos 

os professores da rede. Apesar de apenas conversas e interesses, decidimos manter 

o foco no projeto de acordo com a perspectiva inicial. Retornando aos aspectos 

técnicos do projeto, ele foi desenvolvido durante os três dias supracitados, no turno 

matutino e vespertino. Uma divisão em turmas precisou ser feita, pois o período do 

recesso escolar da rede municipal de Presidente Kennedy não coincidiu com os 

municípios vizinhos, e muitos professores também trabalhavam em outras 

localidades. Dessa forma fiquei responsável pelo projeto no turno matutino e Rodrigo 

Simão Miranda no turno vespertino. No turno matutino os professores eram 

majoritariamente do Ensino Fundamental II e no vespertino do Ensino FundamentalI. 
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O projeto de extensão foi dividido em três momentos de acordo com cada dia. No 

primeiro dia nosso orientador apresentou uma introdução geral sobre o projeto e 

coordenou uma dinâmica para apresentação dos participantes. Nesse momento, 

também aconteceu exposição teórica sobre história pré-colonial: principais teorias 

sobre o povoamento da América, história pré-colonial capixaba e de Presidente 

Kennedy. O segundo dia foi o momento de abordar a educação patrimonial, seus 

principais pressupostos teóricos e metodologias. No terceiro e último dia ocorreu a 

apresentação de uma proposta de sequência-didática sobre história pré-colonial 

capixaba e aplicação do instrumento de validação com auxílio dos professores. 

 

No dia 09/06/2017 realizamos nossa visita de prospecção à EMEIEF Bery Barreto. 

Após os contatos com o Prof. Jhonata Barreto, via ligações telefônicas e correio 

eletrônico, nesta data pudemos conhecer o local da intervenção pedagógica. Apesar 

do nosso contato inicial o Prof. Jhonata Barreto ter demonstrado interesse no projeto 

de extensão, e se encarregado da tarefa de contatar a Secretaria de Educação de 

Presidente Kennedy para os trâmites legais, era necessário contato direto com o 

corpo pedagógico. A razão era de apresentar a proposta de intervenção pedagógica 

aos professores e demais gestores da escola, a fim de perceber quais as 

expectativas que alimentavam quanto ao projeto de extensão. Vivenciamos a rotina 

escolar nesse dia, dialogando o máximo com os professores e gestores, 

conhecemos as dependências da escola e um pouco mais da realidade local por 

meio do que nos contavam. Inicialmente latente nas expressões dos professores a 

quem nos apresentávamos, ficou claro para nós um dos temores que possuíam para 

com o projeto de extensão: monotonia. Uma professora perguntou, com 

descontração, se o “curso não seria chato”. Essa fala pode ter tido relação com as 

experiências anteriores da professora com formação continuada, como também por 

ocorrer o curso no período de recesso escolar. Entretanto, foi possível perceber 

interesse após dialogarmos sobre o projeto de extensão e seus objetivos. Nesse dia 

também nos foi informado, por meio do Prof. Jhonata Barreto, que havia o interesse 

da Secretária de Educação Municipal em estender a formação para toda a rede. A 

visita foi fundamental para a sondagem dos ânimos dos professores e se eles 

aceitariam participar da intervenção pedagógica. Após esse dia, realizamos os 
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ajustes necessários quanto a logística dos dias em que passaríamos no campo, 

retornando no mês seguinte, julho. 

 

Dia 1, 19/07 – O primeiro dia do projeto ocorreu em uma quarta-feira. Chegamos à 

escola faltando 30 minutos para às 9h e fomos muito bem recebidos pelo Diretor 

Jhonata. Mesmo em período de recesso, pudemos naquele momento sentir o clima 

na escola, pois a mesma estava bastante movimentada. O diretor já havia nos 

informado via email que o número de interessados no curso foi alto, com professores 

de outras escolas também intencionados em participar. Mas como nosso objetivo era 

a EMEIEF Bery Barreto, somente professores dessa escola participaram. Disse-nos 

para esperar 40 professores por turno. Preparamo-nos para esse número, e 

realmente havia um grande número de professores presentes, uma vez que 

imaginávamos que o interesse arrefeceria devido ser época de recesso. Enquanto 

aguardávamos a chegada dos cursistas o diretor nos contou um pouco da história da 

escola e do bairro, sendo ele descendente do Bery Barreto, que nomeia a escola. 

Havia também uma grande mesa de café da manhã para nos receber. Em alguns 

minutos todos haviam chegado e a formação iniciou-se às 9:20h. 

 

A sala, equipada com um moderno projetor, ficou completamente ocupada. Nosso 

orientador iniciou o curso contando um pouco de sua trajetória pessoal e sua ligação 

com Presidente Kennedy, abordando os objetivos do projeto e a metodologia, a 

estrutura do projeto e sua proposta. Também apresentou a mim e o outro 

pesquisador. O projeto teve início com uma exposição teórica sobre o povoamento 

da América e suas principais teorias. Nesse percurso, os professores se mantiveram 

silenciosos, sem intervenções. Muitos fizeram bastantes anotações. Às 11h ocorreu 

uma pequena pausa para o lanche. 15 minutos após, retomamos as atividades. A 

etapa a ser desenvolvida nesse momento foi sobre história pré-colonial capixaba e 

de Presidente Kennedy. O ânimo dos professores mudou completamente e a partir 

do momento em que eles foram se reconhecendo naqueles temas, principalmente 

sobre a geografia do município, muitas intervenções foram feitas. Cada vez que o 

assunto ia se aproximando dos sambaquis, os professores iam se mostrando mais 

curiosos a respeito. Nenhum deles demonstrou conhecer o termo sambaqui e 
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estavam bastante ansiosos para saberem o que seria. Ao tomarem conhecimento 

por meio das imagens projetadas do que era um sambaqui, muitos demonstraram 

um pouco de decepção, inclusive tendo murmurado um professor “isso é um 

sambaqui?”, pois o sambaqui é um sítio arqueológico diferente do que circula na 

cultura pop. 

 

Após tomarem conhecimento sobre os sambaquis e sua história, características e 

importância, muitas intervenções foram surgindo por parte dos professores. Um 

professor relatou “que até hoje são retiradas conchas desses locais para fazerem 

estradas”. Outra professora informou que adjacente ao rio Itabapoana, próximo onde 

ela mora, já encontrou certa vez alguns esqueletos. Prosseguindo com as  

intervenções de maiores destaques, uma professora reclamou que a história local é 

apenas oral, não tendo nada escrito, e creditou a isso o desconhecimento sobre os 

sambaquis. Vários professores questionaram sobre os motivos que levam o poder 

público a não agir em defesa desse patrimônio e o que eles poderiam fazer. Por fim, 

várias memórias e experiências pessoais vieram à tona por meio de curtos relatos. 

Um dos relatos dignos de nota foi de uma professora, que revelou que quando 

criança via muitas pessoas virem de longe para comprar as “coisas” que seu pai 

(pescador) achava no meio das conchas. Lamentou muito sua família não ter 

conhecimento da importância e valor do sambaqui enquanto sítio e patrimônio. 

Essas “coisas” que a professora se referiu possivelmente tratavam-se de cultura 

material pré-colonial. Nesse momento finalizou-se a primeira parte no turno matutino. 

 

Dia 2, 20/07, quinta-feira. No segundo dia do projeto, houve o prosseguimento da 

formação com o tema educação patrimonial. Nesse dia, também, foi aplicado um 

questionário junto aos professores. O curso teve início às 9h, pois mais da metade 

dos professores já haviam chegado. Foram retomados os significados do sambaqui 

de modo a reafirmar a conclusão apresentada no dia anterior e destacar alguns 

objetivos nesse segundo momento. Inicialmente, antes de abordar de fato a 

educação patrimonial, buscamos delinear os conceitos articulados a expressão 

“patrimônio cultural”, tendo sido problematizado e conceituado cada termo da 

expressão. Posteriormente, foi feita uma breve conceituação sobre o termo 
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educação. Durante todo esse momento, os professores foram incentivados a fazer 

intervenções, entretanto poucos se mostraram dispostos. Houve uma pequena 

pausa para o café, entre 10:15h e 10:30h. A FIGURA 15 registra momento do 

segundo dia de formação. Apesar do número, alguns professores não apareceram 

na fotografia. 

 

                                Figura 15 – Formação em seu segundo dia 

Fonte – Elaborado pelo autor, 2017 

 

Após o pequeno intervalo, o assunto foi a educação patrimonial em si. 

Apresentamos as bases teóricas utilizadas, a saber: Morin, Vygotsky e Paulo Freire. 

Foi abordado o cuidado acerca da utilização do termo educação patrimonial com 

foco em uma educação dialógica e problematizadora, a importância do conceito de 

complexidade para a compreensão do objeto cultural em suas múltiplas facetas e 

relações e a mediação por intermédio dessa cultura simbólica e sua contribuição 

para a construção do conhecimento. Por fim, foram apresentadas algumas 

metodologias pedagógicas para se utilizar a educação patrimonial, quando 
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exploramos as possibilidades de cada uma. Foi discutido que a educação 

patrimonial não se restringe apenas ao material e a sua utilização fortalece a 

memória, a identidade local e seus laços afetivos, como também a cidadania, uma 

vez que são as pessoas que, por meio de uma ação coletiva, elegem seus símbolos 

representativos. Em vários momentos trouxemos relatos do dia anterior como forma 

de materializar o que estava sendo estudado. Alguns professores pediram para 

fotografar as metodologias de educação patrimonial que foram propostas. 

 

Ao fim desse momento, alguns professores propuseram intervenções. Um professor 

indagou sobre quanto tempo é necessário para “algo” se tornar um patrimônio e que 

há uma região próxima, chamada de Guarulhos, a qual possui algumas construções 

relativamente antigas e se elas poderiam ser consideradas patrimônio. Outro 

professor deu a idéia de produzir um documentário sobre o Bery Barreto, patrono da 

escola, e a memória que a comunidade possui sobre ele e suas ações, pois há uma 

preocupação em preservar essa memória e não deixá-la enfraquecer perante a 

população local mais jovem, assim como aconteceu com os sambaquis. Dois 

professores também indagaram sobre a ausência de material educativo para 

trabalhar educação patrimonial e sambaquis. Também foram abordadas as 

deficiências encontradas no livro didático, utilizado na rede municipal, sobre o 

município de Presidente Kennedy. Uma das observações feitas foi que, ao citar o 

patrimônio histórico e cultural local, discutem sobre a Igreja das Neves e o 

manguezal, mas são omitidos informações sobre os sambaquis. O segundo dia do 

período matutino do curso finalizou com esses debates. 

 

Dia 3, 21/07, sexta-feira. Terceiro e último dia da formação. Como já havia sido 

informado nas orientações gerais no primeiro dia, esse momento estaria reservado 

para a apresentação da proposta de sequência didática e sua validação. As aulas 

estavam com retorno marcado para o dia 24/08, então a escola iria passar no 

período vespertino por uma grande limpeza e dedetização em seus pátios. Os 

professores do vespertino precisaram ser remanejados para o matutino, para que 

pudessem finalizar o curso. Devido aos recursos materiais que a escola dispõe esse 

imprevisto foi totalmente contornado, tendo apenas que o horário do lanche ter se 
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estendido um pouco devido o volume de professores. Prosseguimos, entretanto, 

com nossa intervenção com os professores do matutino. 

 

A etapa final teve início às 9h. Seguindo a proposta da intervenção, nesse momento 

foi feito um breve resumo dos dois dias anteriores, que serviram para 

contextualização da problemática que demandou a intervenção. Logo após, 

entramos na conceituação teórica de sequência didática. Somente após essa etapa 

foi apresentada aos professores a proposta de sequência didática para trabalhar 

história pré-colonial capixaba por meio dos sambaquis, com a finalidade de 

educação patrimonial. Trata-se de proposta para ser utilizada no 6º ano do Ensino 

Fundamental II, mas não se configurando em uma proposta engessada, podendo ser 

adaptada para qualquer outro ano. A sequência didática não estava finalizada, tendo 

sido apenas esboçada para haver um direcionamento mínimo de acordo com o que 

se pretendia alcançar. Foi realizada uma leitura minuciosa de cada momento 

proposto na sequência didática, também como explicação das dinâmicas 

imaginadas, metodologias e referências. Os professores tiveram total liberdade para 

contribuir da forma que melhor julgassem convenientes. Foi deixado claro que por 

serem eles os sujeitos daquela intervenção, somente a eles caberia julgar 

procedentes ou não as propostas, uma vez que a realidade local era por eles vivida. 

A FIGURA 16 registra o terceiro e último dia da formação. Por estar no início muitos 

professores ainda não haviam chegado no momento em que foi feita a fotografia. 

 

                                     Figura 16 – Formação terceiro dia 

           Fonte – Elaborado pelo autor, 2017 
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Uma professora elogiou a proposta e disse que utilizaria a sequência didática da 

forma em que foi proposta, pois julgou abarcar tudo aquilo que foi anteriormente 

abordado. Outra professora sugeriu utilizar a aula de campo como primeiro momento 

da sequência didática para que os alunos tivessem as mesmas sensações que eles 

tiveram após saberem o que é um sambaqui (na proposta a aula de campo está 

presente nos momentos finais). Outra professora revelou que, por ser das séries 

iniciais, seria complicado para utilizar a sequência didática, pois necessitaria de 

muitas alterações. Durante o intervalo, duas professoras vieram conversar conosco. 

Uma de ciências sociais e outra de história. A de ciências sociais elogiou a 

sequência didática e observou como empecilho apenas a duração das aulas para a 

utilização da proposta. Elogiou também o cuidado com a abordagem interdisciplinar 

do patrimônio. A professora de história confidenciou que não estava “em sala de 

aula” naquele momento, mas também gostou da proposta e disse que utilizaria como 

um projeto mais amplo, a ser desenvolvido até em mais aulas. 

 

Após a apresentação da proposta de sequência didática, foi mostrado aos 

professores o instrumento de validação e explicado passo a passo cada quesito. Foi 

distribuída uma ficha individual a cada professor com o instrumento de validação. 

Uma situação digna de nota nesse último dia aconteceu no intervalo. Uma 

professora que havia chegado atrasada nos mostrou uma sacola preta cujo 

conteúdo era um amontoado de conchas e terra (FIGURA 17). Ela estava 

interessada em saber se aquilo seria um sambaqui, pois próximo à casa dela havia 

muito daquele “material”28. Após a validação o curso foi encerrado com o 

agradecimento a todos os professores que participaram do projeto. No capítulo 9, 

destinado a abordagem dos dados produzidos no momento do projeto de extensão, 

apresentaremos algumas intervenções dos professores, na forma de atitudes, falas e 

expressões, que nos permitem classificá-los como indicadores dos avanços da 

alfabetização científica. 

 

                                                
28Não possuíamos recursos disponíveis para analisar o material coletado pela professora naquele 
momento, mas após a apresentação do material conchífero ao orientador, ficou constatado tratar-
se de uma amostra. 
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                Figura 17 – Material conchífero encontrado por uma participante da formação 

 

Fonte – Elaborado pelo autor, 2017 
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5. INTERPRETANDO OS DADOS SOB PERSPECTIVA DA ALFABETIZAÇÃO       

CIENTÍFICA 

 

O primeiro grupo de dados analisados foi produzido no desenvolvimento do projeto 

de extensão “Introdução a História Pré-Colonial Brasileira”. Da perspectiva da 

Alfabetização Científica, intencionamos verificar se os sujeitos conseguiram alcançar 

uma compreensão básica dos termos abordados no projeto de extensão, referentes 

ao conhecimento sobre história pré-colonial, como também os conceitos científicos 

fundamentais sobre os sambaquis. Momento importante, pois, vez que os sambaquis 

fazem parte do dia-a-dia da comunidade, o conhecimento científico básico sobre tais 

monumentos é imprescindível construir propostas metodológicas de ensino que 

contenham os problemas, os assuntos e os valores culturais da comunidade com 

que estamos relacionando torna o ambiente de aprendizagem criativo e construtivo. 

 

A interação social pode ser avaliada pela variedade de formas de comunicação no 

ambiente de aprendizagem, proporcionando a imersão dos participantes da atividade 

na temática estudada. É possível colher aspectos da interação entre os participantes 

por meio de depoimentos, de atitudes, de questionamentos, ou observando as 

formas de interagir. 

 

No caso desta pesquisa, nem todos os participantes do projeto de extensão tinham 

experienciado uma formação continuada como a que aqui apresentamos. Como 

forma de superar a curiosidade ingênua surgida no transcurso da formação, 

buscamos direcionar as discussões ao binômio homem-meio, a partir das 

proposições de Leonor (2013), acerca das categorias da alfabetização científica. No 

transcurso da formação, procuramos colher esses momentos de interação científica 

com o tema em estudo, os quais serão sistematicamente apresentados pelo quadro 

4. Neste, apontamos algumas considerações relativas à análise das categorias de 

alfabetização científica, tendo como cenário as atividades desenvolvidas na 

formação. 
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As 5 categorias utilizadas para a abordagem dos dados, adaptadas por Silva (2016, 

2017) e Leonor (2013), são assim definidas no quadro a seguir: 

 

Quadro 4 – Categorias e evidência da Alfabetização Científica 

Categorias da 

Alfabetização 

Científica 

 

Evidências 

Compreensão 

do problema 

Atitudes demonstradas pelos sujeitos que indiquem apreensão do 

problema abordado no projeto de extensão 

Comprovação 

do problema 

Atitudes concretas demonstradas pelos sujeitos que indiquem o contato 

direto com o problema abordado no projeto 

Justificativa Afirmações apresentadas pelos sujeitos que justifiquem suas ações para 

com o problema apresentado 

Raciocínio 

lógico 

Afirmações que indiquem desenvolvimento lógico das ideias a partir dos 

conhecimentos prévios e dos temas abordados no projeto 

Prática social Afirmações que indiquem o reconhecimento por parte dos sujeitos da 

necessidade de ações para a solução do problema 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Silva (2016, 2017) e Leonor (2013)  
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Do primeiro grupo de dados produzidos retiramos as evidências que permitem a 

categorização e análise referente aos indicativos apresentados. As evidências foram 

assim classificadas: 

 

Quadro 5 – Evidências da Alfabetização Científica 
Categorias da 

Alfabetização 

Científica 

 

Evidências 

Compreensão do 

problema 

Quando alguns sujeitos demonstraram, por meio de suas memórias uma relação 

com os sambaquis que remontava à infância. Alguns relatos: “Eu brinquei tanto 

com essas conchas quando era criança”; “Sempre achei estranho conchas tão 

longe do mar”, “Meu pai trazia para casa muitas coisas que ele encontrava nos 

concheiros quando ia pescar”, “Essas conchas são sambaquis?”, “Meu pai 

trabalhava com um caminhão pegando areia desses concheiros”, “Eu moro perto 

do Rio Itabapoana, e há muito tempo atrás acharam alguns ossos lá perto” 

Comprovação do 

problema 

Quando os sujeitos identificaram muitas das ações predatórias sobre o 

patrimônio cultural. Alguns relatos: “Então quer dizer que quando meu pai pegava 

areia ele tava destruindo os sambaquis?”, “Meu pai vendia as coisas que ele 

encontrava nesses concheiros. Vinha gente de longe pra comprar dele. Uma vez 

ele encontrou uma cruz, mas não quis vender”, “O pessoal usa essas conchas 

para fazer estradas. Tem um lugar, campo do limão, onde eles pegam as 

conchas” 

Justificativa Justificativas apresentadas pelos sujeitos para as atitudes tomadas. Alguns 

relatos: “Nunca ouvi falar sobre sambaqui aqui”, “Não tem nada escrito sobre isso 

(sambaquis)”, “Meu pai dirigia um caminhão que pegava essa areia, ele não 

sabia o que era. Eu também não sabia”, “Fico triste agora. Por causa da falta de 

conhecimento a gente destruía os sambaquis” 

Raciocínio lógico “Então os sambaquis são importantes”, “Para ser patrimônio precisa de quanto 

tempo?” 

Prática social “Por que o poder público não faz nada?”, “O que podemos fazer para proteger 

esse patrimônio?”, “Precisamos de material para que as crianças possam 

compreender a importância do sambaqui porque eles não tiveram a mesma 

experiência que nós” 

Fonte – Elaborado pelo autor, 2017 

 

Ao tratarem sobre a relevância da ação mediadora do professor, muitos autores 

citados nesta pesquisa destacam o papel central do aluno, como sujeito da 
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aprendizagem, e o despertar da curiosidade, tanto dos professores quanto dos 

alunos como motivadores para atividades cognitivas. O papel da experimentação, da 

fotografia, do desenho de croquis, da anotação, da elaboração do relatório, entre 

outras atividades não menos instigantes no universo escolar não se relacionam 

somente com fatores motivadores ou avaliativos, mas decorrem de uma natural 

demanda cognitiva de todo sujeito que aprende. As atividades investigativas 

caracterizam-se pelo desenvolvimento de habilidades que conduzem ao domínio e à 

utilização de conceitos. (LEITE et al., 2012) 

 

Para Sasseron e Carvalho (2008), o ensino por investigação para a alfabetização 

científica não necessita unicamente compreender a manipulação de materiais para a 

resolução de problemas relacionados a fenômenos naturais, mas deve contemplar 

questionamentos e debates para que os sujeitos da aprendizagem levantem 

hipóteses, construam argumentos a partir de suas hipóteses, apresentem 

justificativas para tais constatações e consigam dar consistência para o “tema sobre 

o qual se investiga” (SASSERON; CARVALHO, 2008, p. 38) 

 

Por isso, na formação, atuamos conduzindo debates sobre as situações problemas 

ou temas geradores (FREIRE, 2002). Neste caso, o tema gerador adveio do 

problema do patrimônio cultural do município e as ações antrópicas provocadas pela 

devastação. O que podemos fazer pelo nosso patrimônio? E a nossa memória, 

nossa história, como fica? E quando construírem o porto, como fica nosso patrimônio 

natural e cultural? Essas foram algumas das questões debatidas. Ao desenvolver 

temas geradores, o professor acompanha o aluno e o conduz a suas próprias 

constatações 

 

À luz da perspectiva adotada, buscamos a apreensão dos avanços da Alfabetização 

Científica dos conceitos científicos mais básicos sobre os sambaquis por parte dos 

sujeitos em formação. Conceitos estes que, compreendidos, influenciam diretamente 

a relação para com o patrimônio cultural. Como afirma Chassot (2006), o 

conhecimento e compreensão dos conceitos científicos aprimorariam a própria 

leitura de mundo das pessoas envolvidas. Porém, sem desconsiderar o 
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conhecimento prévio que os sujeitos já possuem sobre o objeto estudado e partindo 

de tal conhecimento para uma prática de conscientização (FREIRE, 1987), estas 

condições atuam para que os sujeitos percebam as relações histórico-sociais na qual 

estão inseridos, desvelando a realidade.  

 
A Alfabetização Científica tem um caráter cívico quando o cidadão possui 

consciência dos impactos que a ciência gera na sociedade e que a falta de 

entendimento dos postulados mais básicos o prejudica exercer a cidadania. Esse 

entendimento do que interessa relaciona os temas científicos da realidade na qual 

vive o sujeito. A realidade é complexa e quando a analisamos por meio do 

paradigma de Morin (2008), principalmente no campo das ciências, percebemos que 

a fragmentação dos saberes enfraquece a apreensão do que é a ciência e seus 

conceitos prejudicando a leitura crítica da realidade. A Alfabetização Científica 

favorece o pensamento complexo na medida em que auxilia o cidadão para a 

construção dos conhecimentos científicos e propicia a concepção de que a ciência 

não é sinônimo de verdade, tendo implicações políticas e culturais. 

 

No decorrer do desenvolvimento do projeto de extensão, os sujeitos demonstraram 

maior interesse e participação à medida que os temas abordados iam sendo 

direcionados ao local onde viviam. Despertaram o interesse os aspectos geográficos 

de Presidente Kennedy no contexto pré-colonial, como também as mudanças 

climáticas. Havia uma expectativa muito grande por parte de alguns em descobrir o 

que seriam os tais sambaquis. Enquanto era dito se tratar de um sítio arqueológico 

que remontava aos primeiros ocupantes daquela região há pelo menos2 mil anos 

AP, a curiosidade crescia. Ao ser mostrado a primeira imagem de um sambaqui e 

sua caracterização para abordar o assunto, o que se pôde perceber foi uma 

pequena decepção, inclusive um professor disse “Isso é um sambaqui?”. Tal 

surpresa pode ter sido favorecida pelo baixo conhecimento sobre o que é um sítio 

arqueológico, permanecendo aquela visão de sítios arqueológicos como 

encontrados em grutas ou cavernas (relativos ao período pré-colonial). 

 

Superado esse momento, foram surgindo memórias várias sobre os sambaquis. A 
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compreensão de muitos que desde sua infância já haviam estado em contato com o 

sambaqui, sendo que alguns até conviveram com sítios de tal tipo,passou a dominar 

que aquele concheiro não era somente um concheiro, um resultado de um processo 

natural. Era um vestígio da ocupação humana, dos primeiros homens que ali 

habitaram. E eles estavam em contato direto com esse espaço da memória. O 

primeiro indicador da alfabetização científica, Compreensão do Problema, mostra 

que havia conhecimento prévio sobre o assunto abordado, existindo, muitas vezes, 

por parte de alguns, uma relação bastante próxima com um sambaqui que deixou 

marcas na memória. O relato do professor que se recorda do pai trazendo os objetos 

achados nos mounds para casa, e o relato da professora que disse ser o pai um 

caminhoneiro que retirava areia de um sambaqui, servem como indicadores. Ela e o 

pai não possuíam conhecimento de que aquele local era um patrimônio cultural, um 

sítio arqueológico. Dúvidas podem surgir do tipo, será que a empresa para o qual ele 

trabalhava não tinha ciência dos sambaquis? Não teria a falta de conhecimento 

científico prejudicado essa comunidade em relação ao seu patrimônio? E pior, com 

eles próprios agindo para a degradação desse bem? 

 

O problema foi comprovado quando demonstraram pesar ao reconhecer que lidaram 

grande parte da vida até então com um patrimônio cultural de grande valor científico 

sem compreensão de sua importância, além de terem presenciado inúmeras 

depredações desse patrimônio. Neste momento,emergiu, por parte de algumas 

pessoas, uma mágoa em nada ter feito para impedir. Um professor até comentou um 

dos possíveis fins do material retirado daqueles mounds: pavimentar estradas. 

Obviamente que à época em que ocorreu essa situação essas pessoas não sabiam 

o que seria realmente aquele concheiro, mas construir estradas não é um sinal de 

crescimento, do progresso? Um mito que a Alfabetização Científica busca combater, 

em seu caráter cívico, é a desconstrução ciência enquanto rumo inexorável ao 

progresso. Naquele momento poderiam ter a visão do processo como algo benéfico, 

mas após o projeto puderam duvidar se realmente foi algo tão bom. 

 

As justificativas apresentadas por parte daqueles que não conheciam os sambaquis 

para as ações predatórias foi a falta de conhecimento sobre o problema. Um 



124 
 

 

professor relatou que nunca havia ouvido falar em sambaquis. Na Figura 18 

observamos os dados referentes ao local onde residem os professores, elaborado a 

partir do questionário aplicado, os quais entre os 31 professores participantes, 12, 

afirmaram residir no Distrito de Jaqueira, alguns desde o nascimento. Isso nos 

permite inferir, relacionando-o com as justificativas apresentadas, que os saberes 

abordados na EMEIEF Bery Barreto não dialogavam com a realidade local quanto à 

sua história. É creditada à falta de conhecimento a destruição do patrimônio local e 

podemos concluir, nessa visão, que a escola possui importante papel para a 

construção desse conhecimento científico.  

 
                                   Figura 18 – Você reside em Jaqueira? 

                                                  Fonte – elaborado pelo autor, 2017. 

 

Ao assumirmos que tais professores já possuíam o conhecimento cotidiano sobre o 

patrimônio, entretanto, sendo necessário o conhecimento científico para a mudança 

de atitude em relação aos sambaquis, ao analisar os dados apresentados na Figura 

19, percebemos que vinte e sete dos professores participantes fizeram sua formação 

inicial em instituições particulares. Poderíamos constatar que uma possível falha 

para o déficit do conhecimento científico em relação os sambaquis poderia aí ser 

encontrado? Na formação inicial dos professores que desconsiderou a relevância da 

transversalidade do tema Educação Patrimonial? 
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Figura 19 – Instituição de formação 

Fonte – elaborado pelo autor, 2017. 

 
Porém, como demonstra a Figura 20, vinte e sete professores, dos trinta e um, 

possuem formação continuada do tipo especialização. Existem variáveis quanto à 

área da especialização cursada, podendo estar distante da alçada do patrimônio 

local. Porém, poderíamos encontrar nesse momento uma parcela de 

responsabilidade sobre a falta de conhecimento sobre os sambaquis. Um exemplo 

que pode embasar esse argumento foi o interesse demonstrado pela Secretária 

Municipal de Educação de Presidente Kennedy em estender a formação oferecida 

no projeto de extensão para toda a rede municipal. O reconhecimento por parte do 

órgão público da necessidade de exploração dessa temática é bastante significativo. 

Presidente Kennedy atravessa um momento de expansão urbana e industrial que 

pode resultar na destruição de mais sítios que por acaso ainda não sejam de 

conhecimento público. 
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      Figura 20 – Formação complementar 

                                     Fonte – elaborado pelo autor, 2017. 

 

As categorias Raciocínio Lógico e Prática Social nos mostram os avanços da 

alfabetização científica no decorrer do projeto de extensão. Ao reconhecerem o 

sambaqui como um bem que possui valor para a comunidade, um patrimônio 

cultural, o foco voltou para o patrimônio em si. Perguntas como “Para ser patrimônio 

precisa de quanto tempo?”, talvez pelo fato de nosso problema situar-se ao redor de 

um patrimônio pré-colonial, associaram o próprio patrimônio cultural como algo 

situado em um passado distante. Um dos exemplos de patrimônio cultural mais 

lembrado por eles foi a Igreja das Neves, que remonta ao Século XVIII.  

 
Nesse momento os questionamentos foram sobre quem elege o que vai ser o 

patrimônio e abordamos que, apesar de o poder público reconhecer oficialmente um 

bem como patrimônio cultural, atuando em sua preservação e valorização, cabe ao 

cidadão reconhecer aquilo que diz respeito à sua memória, que constitui sua história, 

que merece valorização e preservação. Com a pergunta “o que podemos fazer para 

proteger um patrimônio?” é possível afirmar a percepção por parte dos sujeitos para 

a necessidade de ação política, de exercer sua cidadania, e de sua parcela de 

responsabilidade para com o patrimônio cultural, sendo este reconhecido ou não 

pelo poder público. 

 

Após muitos reconhecerem a existência de laços afetivos pessoais com os 

sambaquis, outro questionamento surgiu entre eles que pode ser perfeitamente 

resumido na fala da professora, que manifesta “precisamos de material para que as 
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crianças possam compreender a importância do sambaqui porque eles não tiveram a 

mesma experiência que nós”. Não havia material disponível para abordar o assunto 

com a geração que está no ensino fundamental II, e vivendo em outro contexto, 

estes alunos não dispõem do mesmo contato que os professores tiveram com o 

patrimônio cultural. O livro didático utilizado pela rede municipal não cita os 

sambaquis como patrimônio cultural, detendo-se apenas na Igreja das Neves e no 

patrimônio natural, como o manguezal. Podemos apontar a falta de interesse em um 

nível institucional em divulgar o conhecimento sobre o passado pré-colonial.  

 

Os professores demonstraram necessidade de contato direto para com os 

sambaquis, para, após o projeto de extensão, observar o sambaqui sob nova 

perspectiva. Os professores também sugeriram uma aula de campo como momento 

final do projeto de extensão, porém não estávamos preparados para uma saída a 

campo naquele momento devido a falta de recursos disponíveis. Nesse contexto, a 

Educação Patrimonial foi apresentada como uma metodologia que pode satisfazer 

aos anseios dos professores na preservação, valorização e reconhecimento por 

parte dos mais jovens dos sambaquis como patrimônio cultural local. A relevância 

das atividades desenvolvidas podem ser confirmar a partir do momento em que os 

professores passaram a enxergar aqueles mounds não mais como um amontoado 

de conchas, mas sim como um sambaqui, um patrimônio que agora possui nome e 

relevância para a memória local. As atividades proporcionaram uma ampliação da 

cultura científica, onde os conceitos básicos para a compreensão da realidade a qual 

estão inseridos foram desenvolvidos, favorecendo uma mudança de atitude para 

com o patrimônio local, que antes alvo de destruição, agora fomenta um desejo de 

conhecimento e preservação. Alguns meses após o encerramento do projeto de 

extensão, o Prof. Jhonata Barreto, por intermédio de contato telefônico, informou que 

ao visitar uma aluna faltosa encontrou vestígios peculiares espalhados pelo quintal 

da casa da menina. Conversando com o pai da aluna, foi levado até um local onde o 

senhor havia feito algumas escavações, encontrando ossadas, cujo Prof. Jhonata 

Barreto desconfiou ser um sambaqui. Vestígios que poderiam ter passado 

despercebidos antes da formação. 

 



128 
 

 

5.1 ABORDAGEM DOS DADOS COLETADOS NOS QUESTIONÁRIOS 

 

O segundo grupo de dados analisados foi produzido por meio do questionário 

aplicado. Nele buscamos constatar o conhecimento dos professores relativos ao 

patrimônio cultural de Presidente Kennedy e os sambaquis. A seguir apresentamos o 

quadro com a categoria proposta e citações dos dados produzidos. 

 

Quadro 6 – Categoria Patrimônio cultural 

CATEGORIA CITAÇÃO FREQUÊNCIA 

Patrimônio Cultural Prof 1 – “Conheço 

somente a Igreja das 

Neves” 

Prof 2 – “Igreja das Neves 

 

4 

Fonte – Elaborado pelo autor, 2017 

 

Nessa primeira categoria, dos 28 professores que disseram conhecer o patrimônio 

cultural de Presidente Kennedy, 4 citaram a Igreja das Neves. Citações a esse 

patrimônio já haviam aparecido em outros momentos da formação. Os demais 

professores limitaram-se a afirmação de que conheceriam o patrimônio cultural do 

município. Não houve citação a nenhum outro patrimônio cultural de natureza 

diferente. Podemos deduzir que a Igreja das Neves é a principal referência do 

município quando o assunto é patrimônio cultural, até pelo fato de no livro didático 

usado na rede municipal ela aparecer em destaque. É um bem protegido pelo poder 

público por meio do tombamento e, como padroeira do município, reúne centenas de 

pessoas em sua festa anual. Marco histórico do município e símbolo de poder 

religioso, não foi possível verificar a relação afetiva que os professores possuíam 

para com o bem, do mesmo modo que conseguimos, ao problematizarmos a 

existência dos sambaquis na região. O reconhecimento dos sambaquis como 

patrimônio cultural não resulta em perda de espaço por parte da Igreja das Neves, 

mas sim a valorização de um bem importante para a memória local e presente em 

várias regiões do município.  
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Quadro 7 – Categoria Sambaqui 

CATEGORIA CITAÇÃO FREQUÊNCIA 

Sambaqui Prof 1 – “Agora conheço e 

estou bastante 

impressionada” 

 

Prof 2 – “Não conhecia, 

obtive uma base nessa 

formação” 

 

Prof 3 – “Não conhecia até 

então” 

 

17 

Fonte – Elaborado pelo autor, 2017 

 

Em relação à categoria sambaqui, dos 30 professores participantes, 17 afirmaram 

não ter conhecimento sobre o conceito de sambaqui antes da formação. Dos 13 que 

conheciam, 5 desconheciam a existência dos sambaquis no Distrito de Jaqueira. 

Considerando a realidade local, julgamos elevado o número de professores que 

desconhecem o conceito de sambaqui, gerando por conseguinte implicações sobre 

próprio patrimônio cultural local. Não foi possível verificar o domínio que possuíam 

sobre o conceito de sambaqui dos 13 professores que afirmaram conhecer o tema. 

Novamente podemos perceber que o espaço escolar não dialoga com a realidade 

local, necessidade apontada por Morin e Freire, implicando seriamente nas relações 

sociais locais. 

 

Os dados produzidos nesse segundo momento, quando relacionados com os dados 

produzidos na formação, nos permitem importantes conclusões. Grande parte dos 

professores, apesar do conhecimento cotidiano sobre os mounds (concheiros) e as 

relações afetivas construídas ao longo da vida com o bem, não possuíam o 

conhecimento científico necessário para uma ação sobre o sambaqui que 

envolvesse preservação e valorização. A alfabetização científica que buscamos 

desenvolver na formação, que envolvia a compreensão dos termos básicos e 
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conceitos científicos fundamentais, foi, ainda que grosso modo, alcançada. Mostrou-

se de grande valia para a mudança de percepção por parte dos professores, 

gerando inquietações várias sobre o patrimônio cultural e a sociedade. 

 

A Educação Patrimonial, após o processo da Alfabetização Científica (que não 

terminou nesse projeto, apenas iniciou-se por meio do eixo o qual escolhemos 

abordar), serve como metodologia necessária para abordar o sambaqui enquanto 

patrimônio cultural e responder aos anseios dos professores de geração de laços 

afetivos, reconhecimento e preservação. 

 

5.2 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Nesse tópico, apresentamos a sequência didática construída com participação dos 

professores da EMEIEF Bery Barreto, a qual se tornará parte integrante do produto 

educativo resultante da pesquisa que empreendemos. Julgamos ser a sequência 

didática instrumento ideal para a materialização de nossa proposta de Educação 

Patrimonial que toma o patrimônio arqueológico como objeto cultural. Zabala (1998) 

compreende a sequência didática como uma proposta metodológica em que as 

atividades são articuladas em uma série ordenada que culmine em uma unidade 

didática. A sequência didática, de tal forma, tem por objetivo aprimorar o processo de 

ensino e aprendizagem. Houve o cuidado com a escolha, na construção da 

sequência didática, de estratégias diversificadas de ensino, e com a maleabilidade 

dos momentos sugeridos para que cada docente, ao utilizá-la, possa fazer as 

adaptações que julgar necessárias. Em diálogo com os pressupostos escolhidos 

para balizar nossa pesquisa, compreendemos que a 

 

[...]Sequência Didática (SD) elaborada e aplicada em uma perspectiva 
sociocultural pode se apresentar como uma opção eficiente que, dentre 
outras, visa minimizar as tensões de um ensino descontextualizado e da 
ação desconexa das áreas de ensino no ambiente escolar (GUIMARÃES, 
GIORDAN e MASSIL, 2011, p.1) 

 

A construção da sequência didática teve como norte os pressupostos de Paulo 

Freire, Edgar Morin e Vygotsky, autores cujas obras, articuladas, se mostram 
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integralmente comprometidas com o desenvolvimento crítico do sujeito. Tal como 

exige nosso objeto de pesquisa, buscamos uma abordagem interdisciplinar que 

considere os diferentes saberes na construção do conhecimento por meio de uma 

educação dialógica e democrática que considere o protagonismo do discente 

enquanto participante ativo dessa construção e, também, tendo como foco a cultura 

material como objeto de mediação simbólica no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Como fundamento metodológico para a construção da sequência didática, utilizamos 

o modelo proposto por Delizoicov et al (2011), constituído pelos três momentos 

pedagógicos, qual seja: 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 perante o conhecimento, em uma relação sem diálogo com 

seu professor. 

 

A problematização, momento inicial, tem por finalidade instigar o aluno a expor seus 

conhecimentos sobre o tema. A partir da reflexão gerada, o aluno pode se sentir 

desafiado a buscar soluções para o problema. O segundo momento, organização do 

conhecimento, tem por objetivo a compreensão dos temas apresentados na 

problematização inicial por meio da organização dos conhecimentos necessários, 

empregando as mais diversas estratégias de ensino. O terceiro e último momento 

configura-se na aplicação do conhecimento, momento em que os alunos buscarão a 

resolução da problematização inicial por meio de situações que proporcionem a 

instrumentalização dos conhecimentos produzidos no processo de aplicação da 

sequência didática. 

 

A ordem na qual foi estruturada a sequência didática teve como base o modelo  

proposto por Guimarães e Giordan (2011), que contempla os seguintes elementos: 

Título, Público-alvo, Problematização, Objetivos gerais, Objetivos específicos, 

Conteúdo, Dinâmica e avaliação. Elaboramos um quadro explicativo (QUADRO 8) 
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Quadro 8 – Estruturação da sequência didática 

ESTRUTURAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Critério Descrição 

Título Para além da pouca importância que se pensa ter, 

carrega a capacidade de atrair a atenção do 

público ou de criar resistências 

Público-alvo As sequências didáticas não são universais e 

inexiste um método válido para todas as ocasiões. 

Portanto a clara delimitação do público-alvo é 

fundamental. 

Problematização Sustenta a sequência didática, sendo o ponto de 

partida para a argumentação e desenvolvimento 

Objetivos gerais Passíveis de serem alcançados, devem refletir nos 

conteúdos abordados e permitir que as 

metodologias de avaliação possam avaliar se 

foram atingidos, ou não 

Objetivos específicos Metas detalhadas que ajudam a organizar o 

processo de ensino, tanto o planejamento quanto a 

escolha das metodologias e conteúdo 

Conteúdo 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, pois, por meio 

delas é que são estabelecidas as situações de 

aprendizagem 

Avaliação Cujos métodos precisam estar diretamente 

relacionados ao que se pretende ensinar, 

condizentes com os conteúdos e objetivos 

Fonte – Elaborado pelo autor, adaptado de Guimarães e Giordan (2011) 

 

A sequência didática foi elaborada a partir dos três momentos pedagógicos, 

proposta em 10 aulas, com o sambaqui como tema gerador da problematização 

geral. Após sua validação e intervenções dos professores, a sequência didática foi 

reorganizada em 8 aulas (Apêndice A). O sambaqui, como parte do patrimônio 
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histórico pré-colonial capixaba, constitui importante chave de leitura para a 

compreensão dos primeiros ocupantes do estado do Espírito Santo. Assim sendo, 

quem era esse povo? Como eles viviam e se relacionavam com o ambiente? A 

comunidade escolar de Jaqueira tem conhecimento sobre a importância de um 

sambaqui? O objetivo geral, a partir dessa reflexão, é proporcionar por meio da 

Educação Patrimonial, amparado em uma prática pedagógica interdisciplinar, 

discussões sobre o homem pré-colonial, sua cultura e modo de vida e compreender 

a ocupação do litoral capixaba com vistas à preservação por parte da população 

local quanto de seus bens culturais. 

 

A primeira aula da sequência didática é destinada à problematização do conceito de 

cultura e seus desdobramentos, cultura material e imaterial, e discussão sobre a 

noção de patrimônio cultural. A segunda aula é destinada a discussão em torno da 

arqueologia e da importância do trabalho do arqueólogo para a produção do 

conhecimento sobre o período pré-colonial. Também nesse momento é destinado 

um espaço para as discussões sobre a ciência e a imaginação e a realidade em 

torno dela, partindo da visão da prática do arqueólogo. 

 

Na terceira aula são discutidos os povos pré-coloniais, a ocupação da América e os 

sambaquis, considerando as particularidades da ocupação de cada região. A quarta 

e quinta aulas têm como conteúdo os aspectos geográficos e ambientais de 

Presidente Kennedy no período pré-colonial estudado, e a relação dos 

sambaquieiros com o meio em que viviam. A sexta aula foi reservada para uma 

prática simulada de escavação arqueológica com utilização da metodologia da 

Educação Patrimonial. O momento seguinte, aula sete, é reservado à aula de 

campo, com observação in loco de um sambaqui. No último momento, oitava aula, 

serão socializados os conhecimentos, sentimentos, observações e percepções dos 

alunos sobre o sambaqui visitado. A cada aula foram pensadas e sugeridas 

atividades com variados recursos didáticos. 

 

Quando do momento de construção da sequência didática junto aos pares, foi lido e 

refletido cada item que a constitui. Foi explicado cada dinâmica e cada recurso 
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didático. Entre as observações levantadas pelos participantes da formação, estava o 

questionamento se a sequência didática seria disponibilizada para a utilização em 

algum momento. Respondemos que ela integrará o produto educativo, em processo 

de desenvolvimento, e retornaremos com esse material para a escola, no período do 

planejamento escolar em fevereiro de 2018. 

 

5.3 A VALIDAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Quanto à validação da sequência didática, em linhas gerais, constitui-se elemento 

chave, pois, é o momento em que podemos verificar a validade das estratégias 

escolhidas para a construção do material. Para a validação da sequência didática 

utilizamos o instrumento proposto por Guimarães e Giordan (2011) (Anexo B). Este 

instrumento está organizado em quatro eixos principais: estrutura e organização, 

problematização, conteúdos e conceitos, metodologias de ensino e avaliação. Cada 

um de tais eixos desdobra-se em vários quesitos complementares. 

 

O eixo estrutura e organização têm como função avaliar os aspectos de 

apresentação da sequência didática, tais quais, qualidade e originalidade da 

proposta, clareza do texto, adequação do tempo às atividades propostas, referencial 

teórico e bibliografia. A problematização, segundo eixo, relaciona-se quanto à 

abrangência e o foco do problema, em torno do qual os elementos que compõem a 

sequência didática devem se articular. O terceiro eixo, conteúdos e conceitos, 

abrange tudo aquilo que os objetivos propostos necessitam para serem alcançados, 

os conhecimentos necessários. Metodologias de ensino e avaliação compõem o 

último eixo, cuja análise pretende avaliar se as atividades promovem o processo de 

aprendizagem. 

 

O instrumento de validação foi lido na íntegra, contemplando a explicação de cada 

eixo e seus respectivos quesitos, e distribuído em ficha individual de modo que cada 

professor pudesse proceder à sua análise. Cada critério possui uma escala de 

avaliação cujos graus, de valor, vão do 1 ao 5, onde: 1 – não atende, 2 – 

insatisfatório, 3 – satisfatório, 4 – muito satisfatório e 5 – atende completamente. 
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Trinta e um professores participaram da validação. Somente três professores 

utilizaram o espaço destinado para a realização de comentários. No Quadro 9 

apresentamos o resultado da validação. No Anexo B disponibilizamos o instrumento 

de validação completo. 

 

     Quadro 9 – Resultado da 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 
dadisciplina 

  3 11 17 

A2. Clareza e inteligibilidade da proposta    6 25 
A3. Adequação do tempo segundo as atividades propostas e sua 
executabilidade 

 1 6 6 18 

A4. Referencial Teórico/ Bibliografia:    7 24 

B – Problematização 

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

B1. O Problema:   1 10 20 
B2. Coerência Interna da SD:   1 10 20 
B3. A problemática nas perspectivas Social/Científica:   2 12 17 
B4. Articulação entre os conceitos e a problematização:   1 8 22 
B5. Contextualização de Problema:  1 1 14 15 
B6. O problema e sua resolução 1  1 14 15 

C – Conteúdos e Conceitos 

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

C1. Objetivos e Conteúdos   1 7 23 

C2. Conhecimentos Conceituais, Procedimentos e Atitudinais:  1 2 5 23 

C3. Conhecimento Coloquial e Científico    13 18 

C4. Organização Encadeamento dos Conteúdos    7 24 

C5. Tema, Fenômeno, Conceitos:   1 9 21 

D – Método de Ensino e Avaliação 

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

D1. Aspectos Metodológicos:   1 10 20 

D2. Organização das atividades e contextualização:    9 22 

D3. Métodos de avaliação:    8 23 
D4. Avaliação integradora:   2 7 22 
5. Feedback de Avaliação:  1 1 5 24 

Fonte – Elaborado pelo autor, adaptado de Guimarães e Giordan (2011) 
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Em relação à Estrutura e Organização da Sequência didática, levando em 

consideração todos os quesitos do tópico, consideramos o resultado muito 

satisfatório. As maiores críticas percebidas, e a isso creditamos as avaliações 

“satisfatórias” e uma insatisfatória, são relativas ao tempo necessário para a 

execução da proposta por meio da quantidade de atividades a serem desenvolvidas 

por aula. Também foi alvo de crítica o número total de aulas para o desenvolvimento 

da sequência didática, 10 aulas. Devido a isso até foi sugerido que a proposta fosse 

trabalhada no contraturno. As falas dos professores a seguir ilustram o argumento: 

 

Professor 1 - “Sugere-se que o tempo (quantidade) de aulas para a execução do 

projeto fosse menor. Isso porque pensando no currículo a ser cumprido e no 

quantitativo de aulas semanais, esse total de 10 aulas propostas ficaria muito 

extenso. Portanto, acredita-se que a quantidade de aula deveria ser menor e 

ajustadas com as metodologias que foram propostas nessa pesquisa”. 

 

Professor 2 - “A estrutura montada e descrita como sequência didática em todos os 

seus aspectos poderia ser utilizada como um projeto no contra turno. Para a sala de 

aula seria interessante adequara o tempo/aula”. 

 

Quanto ao tópico Problematização, manteve-se o predomínio das avaliações do tipo 

“atende completamente” e “muito satisfatório”. Contudo, de maneira geral, obteve-se 

um número maior de avaliações do tipo “satisfatório” e uma do tipo “não atende”. 

Como este tópico contempla a abrangência e foco do problema, ou seja, o sambaqui 

como objeto e tema gerador da problematização, encontramos na fala do professora 

3 a justificativa para a avaliação: 

 

Professor 3 – ““Para os alunos de 1° ao 5° ano, a sequência não seria muito 

adequada por causa da idade deles. Os mesmos estão na fase do concreto”. 

 

A sequência didática foi produzida com foco alunos do 6º ano do ensino fundamental 

II, porém o professor em questão atende aos alunos de 1º ao 5º. A fase do 
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“concreto” àqual se refere o professor é o estágio do desenvolvimento humano, 

proposto por Piaget, em que se encontra a criança para qual leciona. A partir desse 

referencial, o professor julga a temática abordada pelo sambaqui como complexa 

para ser utilizada com seus alunos devido sua idade (não especificada). Mesmo 

tendo sido pensada para outro público, o referencial com que dialogamos em nossa 

pesquisa, Vygotsky, nos subsidia (com as devidas adaptações e cuidado) para 

abordar o patrimônio cultural, no nosso caso os sambaquis, com alunos do 1º ao 5º 

do ensino fundamental I. 

 

Os tópicos Conteúdos e Conceitos e Método de Ensino e Avaliação atingiram nas 

avaliações, em sua maioria, o grau “atende completamente” e “muito satisfatório”. Na 

totalidade dos dois tópicos, obtivemos somente duas avaliações do tipo 

“insatisfatório”, entretanto, como nenhum dos avaliadores comentou sobre tais 

quesitos não foi possível produzir uma análise. 

 

Após esse momento de validação, com atenção às considerações dos participantes, 

reformulamos a sequência didática para atender às necessidades apresentadas. 

Devido à natureza do conteúdo abordado, existe a necessidade de uma introdução 

sobre o patrimônio, cultura material e arqueologia, tornando extenso o conteúdo total 

a ser trabalhado na sequência didática. Após os ajustes, considerando a avaliação 

dos professores, o número geral de aulas foi reduzido de 10 para 8, sem contudo, 

resultar em perdas significativas para o conteúdo. Por ser uma proposta de 

sequência didática, os professores possuem a liberdade de analisar o material e 

fazer alterações necessárias para adequar sequência didática aos seus objetivos. 

 

5.4 PRODUTO EDUCATIVO 

 

O curso de pós-graduação strictu sensu do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Humanidades – PPGEH configura-se em um mestrado de natureza profissional. 

De acordo com a Normativa 17/2009, o mestrado profissional nasce da “necessidade 

de estimular a formação de mestres profissionais habilitados para desenvolver 

atividades e trabalhos técnico-científicos em temas de interesse público”. Na mesma 
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normativa, em seu artigo 4º, encontramos como objetivo do mestrado profissional 

“capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional avançada 

e transformadora de procedimentos visando atender demandas sociais (...)”. 

 

O mestrado profissional integra a área 43 da CAPES, nos diz o documento da área, 

do ano de 2017, que os programas de pós-graduação na área de Ensino: 

 

focam as pesquisas (expressas em artigos, livros e trabalhos em eventos) e 
produções (expressas em processos, materiais, tecnologias educacionais e 
sociais, propostas educativas, políticas públicas) em Ensino de determinado 
conteúdo, buscando interlocução com as Áreas geradoras dos 
conhecimentos a serem ensinados. (p.2) 

 

Uma especificidade do mestrado profissional é que, juntamente à dissertação, deve 

incluir também, em caráter obrigatório, um produto educativo produzido no processo 

da pesquisa. Em mestrados acadêmicos, o produto educativo é opcional. O 

documento de Área 43, ao abordar o produto educativo, diz que “esse produto pode 

ser, por exemplo, uma sequência didática, um aplicativo computacional, um jogo, um 

vídeo, um conjunto de vídeo-aulas, um equipamento, uma exposição etc”(2017, p. 

24). O produto educativo obrigatoriamente precisa ser validado, ser registrado, 

incorporado ao sistema educacional e de livre acesso. 

 

A sequência didática que produzimos colaborativamente em nossa pesquisa compõe 

um guia didático no qual apresentaremos a metodologia da Educação Patrimonial 

como ferramenta possível de abordagem ao patrimônio cultural, além do referencial 

teórico que norteou nossa pesquisa e as ferramentas necessárias para utilização do 

produto. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa se propôs, por meio de uma intervenção pedagógica, estudar o potencial 

pedagógico de um sítio arqueológico do tipo sítio sambaqui, com destaque para sua 

característica de patrimônio cultural. A problemática que orientou a pesquisa foi a 

destruição dos sambaquis no entorno do distrito de Jaqueira e, partindo desse ponto, 

propusemos o desafio de construir uma proposta pedagógica que problematize a 

existência de tal patrimônio cultural, fomentando sua valorização e preservação. 

Antes de propormos a intervenção no espaço escolar, houvemos por bem 

desenvolver uma visita de prospecção para tomarmos contato com a direção e o 

corpo pedagógico, além de nos situarmos quanto ao espaço. A visita ocorreu no dia 

09/06/2017, durante a jornada escolar. Nessa ocasião, apresentamos nossa 

proposta e ouvimos sugestões dos gestores e corpo técnico. Em seguida 

conhecemos as dependências da escola, conversamos com os professores , 

momento o qual foi possível perceber um pouco de suas expectativas para com a 

proposta do projeto de extensão. 

 

A intervenção pedagógica se deu por intermédio do projeto de extensão “Introdução 

à História Pré-Colonial brasileira”, por meio da qual articulamos, em seu último 

momento, os saberes apresentados pelos professores em uma proposta de 

sequência-didática, por eles também validada. A sequência didática foi construída 

para ser utilizada com os alunos do 6º do Ensino Fundamental II. Os dados que 

analisamos foram produzidos no decurso dos três dias da formação, por meio do 

registro das ações dos professores, intervenções e questionários.  

 

O nosso primeiro objetivo específico foi apresentar aos professores, durante o 

projeto de extensão, a Educação Patrimonial como uma das possíveis ferramentas 

que podem ser utilizadas para se abordar o patrimônio cultural a partir de seu 

potencial pedagógico. Tal Metodologia pode ser utilizada para trabalhar um bem 

cultural de qualquer natureza, não é estanque, podendo ser adaptada para qualquer 

contexto. No caso do objeto dessa pesquisa, os sambaquis do entorno do distrito de 

Jaqueira, julgamos a Educação Patrimonial como ferramenta primordial para 



140 
 

 

alcançar o objetivo de problematização do sambaqui enquanto bem de valor cultural. 

Os professores, em contato com as possibilidades criadas pela Educação 

Patrimonial, mostraram forte interesse em expandir sua utilização para outros temas 

para além dos sambaquis. 

 

O segundo objetivo específico consistiu em elaborar de forma colaborativa com os 

professores participantes do curso uma sequência didática e após esse momento 

validá-la. No último momento do projeto de extensão, apresentamos aos professores 

uma proposta de sequência didática para que eles pudessem contribuir para sua 

construção. O segundo momento foi a validação dessa proposta, quando julgaram 

aspectos importantes da sequência didática a fim de verificar sua aplicabilidade. A 

maior parte das modificações sugeridas foi utilizada. 

 

O terceiro objetivo, proceder a uma leitura da paisagem cultural do entorno do 

sambaqui, foi parcialmente alcançado. No desenvolvimento do projeto de extensão, 

abordamos os sambaquis sob a perspectiva da arqueologia pós-processual, 

contudo, devido ao número de participantes da formação e a ausência de recursos, 

não foi possível saída ao campo para o desenvolvimento da leitura da paisagem no 

próprio sambaqui. 

 

O último objetivo específico por nós proposto foi elaborar um guia didático, composto 

pela sequência didática construída durante o projeto de extensão, da perspectiva da 

Educação Patrimonial para abordar sítios arqueológicos do tipo sambaqui. O guia 

didático foi elaborado e será entregue aos professores da EMEIEF Bery Barreto em 

fevereiro de 2018. 

 

Em um contexto de globalização, onde uma massificação cultural é propagada, 

culturas locais precisam resistir para não serem sufocadas. O patrimônio cultural 

emerge como uma possível forma de resistência, preservação e valorização de uma 

memória local. O patrimônio cultural é uma escolha, uma eleição e agir na esfera 

pública é um ato de cidadania. A Educação Patrimonial fortalece a cidadania na 

medida em que atua sobre o bem cultural com vistas a destacar sua importância e 
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consequentemente protegê-lo e valorizá-lo enquanto parte integrante da memória de 

uma comunidade. 

 

O que verificamos, após a análise dos dados produzidos no projeto de extensão, foi 

a existência de um laço afetivo em grande parte dos professores para com os 

sambaquis. Havia um lugar na memória dessas pessoas para os sambaquis, que 

aflorou por meio de recordações que emergiram no decorrer do projeto de extensão. 

Após abordar os mesmos dados sob a perspectiva da alfabetização científica, foi 

possível perceber que o contato com esse bem cultural, desde a mais tenra idade no 

caso de alguns, quando dissociado de seu conhecimento científico, não foi suficiente 

para o reconhecimento de seu valor cultural. E o não reconhecimento do valor 

cultural desse bem possibilitou, entre outros, que ele fosse sistematicamente 

destruído com o passar dos anos naquela localidade. A expressão “descobrindo 

sambaquis” que trazemos no título dessa dissertação faz alusão a esse processo de 

descobrimento por parte dos professores. Foi constatado também que grande parte 

dos professores reconhecia a Igreja das Neves como patrimônio cultural de 

Presidente Kennedy, ao mesmo tempo em que se distanciavam dos sambaquis.  

 

Foi possível confirmar alguns avanços na alfabetização científica dos sujeitos da 

pesquisa dentro do eixo proposto qual seja verificar se os sujeitos conseguiram 

alcançar uma compreensão básica dos termos abordados como também os 

conceitos científicos fundamentais sobre os sambaquis. Creditamos a rapidez da 

alfabetização científica por parte dos sujeitos devido à existência do conhecimento 

cotidiano sobre os sambaquis, de saberes já existentes, ou seja, o conhecimento 

prévio, que foram fundamentais para o sucesso alcançado no projeto de extensão.  

 

Na perspectiva dialógica freireana (FREIRE, 1998) durante o período de formação os 

sujeitos da pesquisa, partindo do conhecimento que já possuíam sobre os 

concheiros puderam construir cientificamente o conhecimento sobre os sambaquis. 

E perceberam parte da complexidade (MORIN, 2008) da realidade a qual estão 

inseridos, em um processo de desvelo contínuo, cuja falta de compreensão resultou 

em relações conflituosas para com o próprio patrimônio cultural. O sambaqui, 
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enquanto elemento mediador (VYGOTKSY, 2007), proporcionou aos sujeitos da 

pesquisa, por meio da metodologia da educação patrimonial, o fortalecimento das 

relações afetivas para com o próprio patrimônio cultural.  

 

Ao fim dessa pesquisa, confirmamos a relevância do tema, visto que na região 

estudada, parte da memória local se perde com a destruição dos sambaquis. Nossa 

intenção não foi produzir uma pesquisa de intervenção arqueológica, mas aproveitar 

o potencial pedagógico de um sítio arqueológico. Ao fim da pesquisa, os professores 

se mostraram inquietos com a falta de conhecimento que seus alunos apresentam 

sobre os sambaquis, confirmando a necessidade de material pedagógico para essa 

abordagem, em nosso caso, a sequência didática. Os professores também 

manifestaram preocupação com ações que envolvam o poder público com intuito de 

preservação desse bem. 

 

Essa pesquisa não teve intenção de esgotar o assunto e reconhecemos as muitas 

limitações presentes nessa intervenção. Contudo, nosso objetivo de problematizar a 

existência dos sambaquis e por meio da Educação Patrimonial fomentar sua 

valorização e preservação foi alcançado, processo este que necessitará de outras 

intervenções e apenas iniciado. Futuras pesquisas podem, a partir do que já fora 

iniciado, proceder sobre o estreitamento dos laços entre outras comunidades e os 

sambaquis em seu entorno, proceder uma ação política que pressione os órgãos 

públicos para a demarcação de tais sítios. São ações que podem ser pedagógicas 

ou não. 
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APÊNDICE A – Sequência-didática 
 

 
Título: Descobrindo Sambaquis 

Público Alvo: Alunos do 6º do Ensino Fundamental II 

 
Problematização: 

 
O sambaqui enquanto sítio arqueológico faz parte do patrimônio pré-colonial 
capixaba, constituindo importante chave de leitura para a compreensão dos 
primeiros ocupantes do Espírito Santo. Assim sendo, quem era esse povo? 
Como eles viviam e se relacionavam com o ambiente? Como era sua 
cultura? A comunidade de Jaqueiras tem conhecimento sobre o que é e a 
importância de um sambaqui? 

 
Objetivo Geral: 

 
Proporcionar através da Educação Patrimonial, amparado em uma prática 
pedagógica interdisciplinar, discussão sobre o homem pré-colonial, sua 
cultura e modo de vida,compreendendo a ocupação do litoral capixaba e 
favorecer o fortalecimento da identidade e memórias locais quanto à 
valorização de seus bens culturais. 

 
CONTEÚDOS E MÉTODOS 

 
AULA 1 

Problematização 

 
Objetivos Específicos: 

• Discutir sobre cultura 

• Compreender a noção de patrimônio histórico 

 
Conteúdos: 

• Cultura material e imaterial 

• Patrimônio cultural 

 
Dinâmica: 

• Com auxílio de recurso audiovisual dialogar com os alunos sobre a 
noção de cultura e por meio da amostra de imagens, questioná-los 
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sobre o que seria cultural material e imaterial; 

• Conversar sobre o conceito de patrimônio cultural, primeiramente a 
partir da noção de patrimônio (questionando sobre qual a idéia que 
possuem) e depois a noção de cultura; 

• Como tarefa extra, solicitar aos alunos que tragam para próxima aula 
algum objeto antigo de família para uma dinâmica sobre patrimônio. 

 
CONTEÚDOS E MÉTODOS 

 
AULA 2  

Problematização e organização do conhecimento 

 
Objetivos Específicos: 

• Apresentar aos alunos a arqueologia: o que é, o que faz e sua 
importância para a produção do conhecimento sobre o período 
pré-colonial; 

• Compreender a importância do sítio arqueológico como bemcultural 

 
Conteúdo: 

• Arqueologia 

• Ciência: realidade ximaginação 

• Patrimônio arqueológico 

 
Dinâmica: 

• Com apoio do recurso audiovisual apresentar aos alunos como o 
arqueólogo aparece na cultura pop (indiana Jones, se possível 
mostrar uma cena de 2 minutos do filme). Conversar sobre a ciência e 
deixar que exponham sua visão sobre e problematizá-la. 

• Apresentar a pesquisa arqueológica como uma pesquisa científica e 
o arqueólogo como cientista 

• Desmistificar a aparência de um sítio arqueológico (auxílio de 
recurso audiovisual, mostrando figuras de variados tipos de sítios 
arqueológicos ao redor do mundo). 

• Solicitar aos alunos que trouxeram um objeto de família que 
falem sobre suas características, história e importância para 
afamília, a fim de verificar os laços afetivos e o lugar que o objeto 
ocupa na memória familiar, relacionando com a importância do 
patrimônio para a construção de laços identitários. 
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CONTEÚDOS E MÉTODOS 

 
AULA 3 

Problematização 

 
Objetivos Específicos: 

• Compreender a ocupação da América do Sul no período pré-colonial 

• Conhecer os sambaquis 

 
Conteúdo: 

• Ocupação da América 

• Sambaquis 

 
Dinâmica: 

• Com auxílio de recurso audiovisual, apresentar o movimento de 
ocupação da América


• Apresentar os sambaquis aos alunos, iniciando a conceituação dos 

conhecimentos prévios dos alunos sobre os concheiros.

 
CONTEÚDOS E MÉTODOS 

 
AULAS 4 e 5 

Problematização e organização do conhecimento 

 
Objetivos Específicos: 

• Analisar o ambiente em que viveram os sambaquieiros e como eles 
se relacionavam com o meio e seu modo de vida. 

• Compreender aspectos geográficos e biológicos do período 

 
Conteúdo: 

• Hábitos dos sambaquieiros, organização social, relações com o 
ambiente 
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• Aspectos geográficos de Presidente Kennedy no período estudado 

 
Dinâmica: 

• Momento expositivo onde será apresentado as principais 
características geográficas do município de Presidente Kennedy no 
período em que ali viviam os sambaquieiros 

• Dialogar sobre o modo de vida dos sambaquieiros, 
problematizando a relação do homem daquele período com o 
homem atual. Se possível, utilizar recurso audiovisual com 
finalidade de mostrar aos alunos objetos produzidos pelos 
sambaquieiros 

 

Conteúdos e Métodos 

 
AULA 6 

Aplicação do Conhecimento 

Objetivos Específicos: 

• Simular uma escavação arqueológica 
• Analisar os bens encontrados 

 
Conteúdo: 

• Aula prática de escavação 

 
Dinâmica: 

• Nesse momento da SD, os alunos, separados em grupos, irão simular 
uma experiência de escavação em uma caixa do tempo*. 

• Os alunos deverão trabalhar em equipe nessa experiência 
simulada, produzindo um relatório sobre o trabalho e os objetos 
encontrados. 

• Observação: nesse primeiro momento os alunos deverão responder a 
questões iniciais sobre o objeto, de caráter superficial. 

• Registro: nessa etapa os alunos irão descrever os objetos 
encontrados de maneira exaustiva. Os resultados serão 
socializados. 

• Exploração: nessa etapa os alunos irão aprofundar suas leituras sobre 
os objetos encontrados, sendo estimulado a reflexão sobre os objetos, 
levantamento de hipóteses, questionamentos e avaliações. 

• Apropriação: Nessa etapa os alunos serão instigados a fazerem 
uma releitura daqueles objetos, podendo ser um texto, um teatro, 
uma história em quadrinhos, pinturas. 
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CONTEÚDOS E MÉTODOS 

 
AULA 7 

Aula de Campo 

 
Objetivos Específicos: 

• Observar in loco um sítio arqueológico, no caso o sambaqui 

• Despertar nos alunos curiosidade epistemológico sobre o tema 

• Aguçar o sentimento de identidade e fortalecer a memória relativas ao 
patrimônio cultural 

• Proceder uma leitura visual da área e uma especulação imaginativa 
de como seria aquele ambiente em tempos pretéritos 

 
Conteúdo: 

• Todos os conteúdos das aulas anteriores 

Dinâmica: 
• Realizar uma caminhada ao redor do sambaqui, observando e 

realizando intervenções necessárias sobre alguns pontos abordados 
em sala de aula 

• Refletir sobre a evolução do homem, a passagem do tempo, as 
mudanças climáticas e os impactos da relação do homem como 
ambiente 

 

CONTEÚDOS E MÉTODOS 

 
AULA 8 

Pós Campo 

 
Objetivos Específicos: 

• Oportunizar a socialização dos conhecimentos,sentimentos, 
observações e percepções dos alunos sobre o sambaqu 
ivisitado 

 
Conteúdo: 

• Pós campo 

 
Dinâmica: 

• Com auxílio de recurso audiovisual, projetar as fotografias 
realizadas na aula de campo 
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APÊNDICE B – Entrevista semiestruturada 
 

 
1) Você reside no distrito de Jaqueiras? 

2) Qual sua área de formação? Formou-se em instituição pública ou privada? 

3) Há quanto tempo leciona? 

4) Possui formação complementar? Ex: especialização, mestrado... 

5) É professor efetivo ou em regime de designação temporária? 

6) Leciona em mais de uma escola? Quantas? 

7) Utiliza ou já utilizou o recurso aula de campo? 

8) Trabalha ou trabalhou algum conteúdo de maneira interdisciplinar? 

9) Sabe o que é um sambaqui? 

10) Já visitou algum sítio arqueológico? 

11) Possui alguma experiência individual com o patrimônio cultural como turista ou 

cidadão? 

12) Conhece o patrimônio cultural de Presidente Kennedy? 

13) Já utilizou a educação patrimonial em alguma prática pedagógica? 
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ANEXO A – Projeto de Extensão 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES 

27 3357-7500 

 
 
 
 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE CURSO DE EXTENSÃO 

Orientação Normativa CGaex/Proex 01-2016 - Institucionalização de Ações de Extensão 

 

I. DADOS CADASTRAIS 

Identificação 

Nome do Curso: Introdução à História Pré-Colonial Brasileira 

Dados do 

Coordenador 

Nome: Carlos Roberto Pires Campos 

Data de nascimento: 01/04/1965 

CPF: 79870805787 

Siape: 1118394 

E-mail: carlosr@ifes.edu.br 

Telefone: 27999988003 

Cargo: Professor 

Setor: CGE 

Campus: CEFOR 

Dados da chefia 
imediata do 

Coordenador 

Nome: Dulcileia Marchesi Costa 

E-mail: Dulcileia.marchesi@ifes.edu.br 

Telefone: 31980900 

Período de realização 
Início previsto:  01  /  07        /2017 

Término previsto:  21      /   07       /2017 

 
 

Número do 
Processo 

 
(campo a ser preenchido pelo(a) 

 

mailto:carlosr@ifes.edu.br
mailto:Dulcileia.marchesi@ifes.edu.br
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Gestor(a) de Extensão do 
Campus do(a) proponente) 

 

II. CARACTERIZAÇÃO 

Informações gerais 

Abrangência 

Número de municípios atendidos: 01 

Número de campi envolvidos: 01 

Número de cursos/setores envolvidos: 02 

 

É atividade curricular de 
curso regular do Ifes? 

 

 

( x ) Não. 

(   ) Sim, do(s) curso(s) e campus(i) abaixo: 

Campus(i): 

 

 

Curso(s): 

Tem limite de vagas? (   ) Sim       ( x  ) Não 

Tem processo de 
inscrição? 

( x  ) Sim       (   ) Não 

 

Está vinculado a Programa 
de Extensão ou outro 

Projeto de Extensão mais 
abrangente? 

 

 

( x  ) Não. 

(   ) Sim, identificado abaixo: 

Modalidade: (   ) Programa em Rede 

(   ) Programa  (   ) Projeto 

Título:  

Número do Processo 
de Cadastramento: 

 

Recursos financeiros 
demandados (estimativa): 

Ifes: R$ xxx 

Agências oficiais de fomento: R$ 

Contrapartidas de parceiros: R$ 

Arrecadação própria: R$ 

Outro: R$ 

Recursos financeiros 
disponíveis: 

Ifes: R$ xxxx 

Agências oficiais de fomento: R$ 

Contrapartidas de parceiros: R$ 

Arrecadação própria: R$ 

Outro: R$ 

 Áreas de atuação/interesse 

Grande área de 
conhecimento do 
CNPq: 
(predominante; assinale 
apenas uma) 

(   ) Ciências Exatas e da Terra    (   )  Ciências Biológicas 

(   )  Engenharias      (   )  Ciências da Saúde 

(   )  Ciências Agrárias                 (   )  Ciências Sociais Aplicadas 

(  x )  Ciências Humanas     (   )  Linguística, Letras e Artes 
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Área temática de 
Extensão principal: 
(assinale apenas uma) 

(   ) Comunicação         (  x )  Cultura 

(   ) Direitos Humanos e Justiça       (  x )  Educação 

(   ) Meio Ambiente         (   )  Saúde 

(   ) Tecnologia e Produção        (   )  Trabalho 

Área temática de 
Extensão 
secundária: 
(assinale apenas uma) 

(   ) Comunicação          ( x  ) Cultura 

(   ) Direitos Humanos e Justiça        ( x  ) Educação 

( x  ) Meio Ambiente          (   ) Saúde 

(   ) Tecnologia e Produção         (   ) Trabalho 

Código do Cadastro 
Brasileiro de 
Ocupações: 
(se houver) 

 

III. PÚBLICO ALVO E PARCERIAS 

Público-Alvo 

Descrição do público-alvo: 

 
 
O curso será oferecido a professores que atuam na escola 
Beri Barreto de Araújo, em Presidente Kennedy, ES 
 
 

Requisitos para 
ingresso/acesso do 

público-alvo ao curso: 
(Inserir se há pré-requisitos para 

ingresso no curso, como a 
exigência de uma determinada 

escolaridade, competências e/ou 
habilidades). 

Somente poderão se candidatar professores com graduação completa e que 
estejam atuando na escola acima elencada. 

Servirão como critério de matrícula, também, os seguintes parâmetros: 

•Professor da Educação Básica 

•Tempo de atuação no magistério 

Discriminação do público-alvo 
(número estimado de pessoas) A B C D E F Total 

Público interno do Ifes: 0 0 0 0 0 0 0 
Público de outras instituições educacionais:        

Público de outras instituições públicas: 30 
Público de empresas: 0 

Público de organizações não-governamentais: 0 
Público de grupos comunitários: 1 

Outro tipo de público: 0 
 

Número total estimado de pessoas do público-alvo do curso: 
 

30 

Legenda: A) Docentes; B) Servidores Técnico-administrativos; C) Discentes de Curso Técnico; 
 D) Discentes de Graduação; E) Discentes de Pós-Graduação; F) Outros. 

Parcerias internas 

Caso seja necessário, inserir mais linhas na tabela. 

Campus Setor Nº docentes 
envolvidos 

Nº servidores 
tec. adm. 

Envolvidos 

Número de 
estudantes 
envolvidos 

Descrição da 
participação 

Vitória Aluno do 
Humanidades 

x X 2 Ministrante do 
curso 

Cefor Aluno 1 1 1 Ministrante e 
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educimat secretaria 

Parcerias externas 

Caso seja necessário, inserir mais linhas na tabela, mantendo o formato da terceira coluna. 

Nome da instituição Sigla 
Vai aportar 

recursos e/ou 
contrapartida? 

Descrição da participação 

Secretaria Municipal de Educação 
de Presidente Kenney 

seme (   ) Sim   ( x  ) Não Apoio à oferta da 
capacitação 

  (   ) Sim   (   ) Não  

IV. DETALHAMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

Resumo 

NBR6028 – ABNT: deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados esperados. 
Observar o limite máximo de 500 palavras. 
Após cadastramento, este resumo será publicado no portal institucional do Ifes na Internet. 

 

 

O curso busca oferecer uma formação continuada em serviço a professores da Educação 

Básica que atuam em escola próxima a sítios pré-coloniais do tipo sambaqui com o propósito 

de lhes apresentar a interdisciplinaridades da Arqueologia, sua interface com outros campos 

do conhecimento e introduzi-los aos principais sistemas socioculturais da História Pré-

Colonial Brasileira, dando-lhe condições de reconhecer e contribuir para a preservação dos 

vestígios desses sítios. 

 

 

Palavras-chave 

Observar o limite máximo de cinco palavras-chave. Após cadastramento, as palavras-chave serão publicadas 
no portal institucional do Ifes na Internet junto com o resumo. 

Arqueologia Pré-Colonial; Povoamento da Costa Brasileira; Sambaquis 

 

Características da oferta do curso 

Caso seja necessário, inserir mais linhas na tabela. 

Número de turmas: 2 Número total de vagas: 30 

Turma Carga 
horária 

Número de 
vagas 

Data de 
início 

Data de 
término 

Turno Horário 

1 40 30 01/07/2017 21/07/2017 mat 8h-10h 

2 40 30 01/07/2017 21/07/2017 vesp 12-14 

Justificativa 

A justificativa deve refletir um diagnóstico elaborado a partir de um relacionamento do Ifes com grupo social ou 
organização externa, estabelecendo a motivação para realização do curso. 

A região sul capixaba apresenta características bem ricas do ponto de vista arqueológico, 

possui evidências da ocupação jesuítica no período colonial, com os remanescentes da Igreja 

das Neves, construída em fins do Século XVII e apresenta um número expressivo de sítios 

arqueológicos do tipo sambaqui, muitos dos quais em estágio avançado de devastação. 
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Assim, essas áreas se apresentam como espaços sociais interessantes aos estudos 

arqueológicos. Estudos sobre religiosidades, sociabilidades, cultura popular, relações 

interétnicas etc, se apresentam como algumas das possíveis temáticas de pesquisa que podem 

colaborar com uma melhor compreensão dos processos e das configurações sociais na região 

em seus tempos pretéritos e como preservar essas evidências na atualidade. 

Objetivos geral e específicos 

 

Apresentar as etapas da ocupação da costa brasileira a partir do final do Pleistoceno 

Caracterizar os grupos humanos e suas formas de sociabilidades 

Debater os propósitos da Educação Patrimonial e sua relevância. 

Metodologia 

Trata-se dos procedimentos planejados para o curso, desde o processo de inscrição da turma às estratégias 
pedagógicas adotadas para o desenvolvimento da aprendizagem da turma: aulas expositivas e dialogadas com 
atividades práticas e teóricas, visitas técnicas, simulações, jogos, etc. Todos os procedimentos pensados para 
conduzir a aprendizagem dos alunos durante o curso, incluindo a utilização de recursos, como por exemplo, 
aulas práticas em laboratórios, etc. 

•Inscrições serão feitas no mês de junho, período de visita da equipe à escola, com preenchimento de 

ficha própria; 

•Início das aulas 19/07/2017  – Aula expositiva dialogada sobre o projeto, a proposta, os objetivos e a 

formas de participação; 

•As aulas seguintes serão coordenadas por dois professores, rodrigo Simão e Pedro Carlos, com apoio do 

Prof. José Ramos, todos alunos do Mestrado em Humanidades e Educimat. Todas as aulas serão 

dialogais, lançando-se mão de recursos como o multimídia, filmes, reportagens e debates. 

•Apresentação do filme sobre a ocupação da costa brasileira. 

Resultados esperados 

 

 

Espera-se que os professores-alunos cursistas reconfigurem suas práticas pedagógicas à 
luz de pressupostos desenvolvidos nesse curso e possam compartilhar com seus pares a 
relevância de uma consciência crítica acerca de nosso papel na proteção do nosso 
patrimônio arqueológica. 

 

Instalações, equipamentos e materiais disponíveis para execução do curso 

 

O curso será ministrado nas dependências da Escola de Ensino Fundamental Beri Barreto, 
em Presidente Kennedy 

 

 

 

Perfil do egress 

Que perfil profissional apresentará o aluno concludente do curso, área de atuação, etc. 

Nossos egressos deverão demonstrar segurança na abordagem do tema, diferenciar arqueologia pré-

colonial da histórica, diferenciar sambaqui de concheiro, revelar harmonia acerca da convivência 
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respeitosa com o outro e com o planeta. Para que nossos alunos, os filhos de nossos alunos e os netos de 

nossos alunos tenham acesso a um planeta melhor do que aquele que estamos encontrando. 

 

Competências gerais do curso 

Os conhecimentos, atitudes e a habilidades que serão desenvolvidas durante o curso. Podem ser descritas em 
itens. 

Competência investigativa para aprofundar nos estudos acerca da ocupação da costa 
brasileira 
Competência científica para diferenciar processos geológicos e sua relação com a 
atualidade 
Competência analítica para compreender que o estudo da arqueologia pré-colonial busca o 
presente e o compreende como a chave para o estudo do passado. 
Habilidade de indicar elementos do curso que poderão ser apropriados para conteúdos 
escolares. 

Habilidade de selecionar conteúdos e transformá-los em saberes escolares. 

 

Organização e matriz curricular 

Inserir o nome das disciplinas/ componentes curriculares, conteúdos ou temáticas a serem trabalhados durante 
o curso, especificando a carga horária de cada um. 

A Arqueologia e a sua interdisciplinaridade; a entrada do Homem na América; a ocupação 

da América do Sul; a ocupação do Território brasileiro; os caçadores/ coletores da costa 

brasileira; características dos sambaquis. 

Critérios para avaliação da aprendizagem 

Recomendamos que a avaliação tenha caráter diagnóstico – para identificar o nível de desenvolvimento da 
turma- processual e contínuo (para verificar o desenvolvimento da turma durante o processo em tempo de 
corrigir os rumos da aprendizagem). Pode-se utilizar critérios como frequência mínima, participação e 
realização das atividades com a utilização de instrumentos de avaliação individual e/ou em grupo que auxiliem 
esta avaliação. Ou seja, saber como está o processo de aprendizagem com vistas a conduzir os alunos para o 
alcance dos objetivos propostos e desenvolvimento das competências planejadas. 

Os alunos serão avaliados ou por meio da elaboração de um relatório final ou de uma sequência didática a 

ser desenvolvida em pares para aplicação a turmas do ensino Fundamental. Qualquer dos instrumentos 

poderá ser realizado em grupo de três ou quatro alunos. 

Metodologia de avaliação 

Da execução da ação pelo 
público participante 

(Detalhar os instrumentos de avaliação e 
suas formas de aplicação. Como o 

participante avaliará o curso?) 

Haverá um momento de discussão após o encerramento 
do curso, para avaliação de seu desenvolvimento. Os 
dados serão registrados em diário de campo do 
coordenador. 

 

Da execução da ação pela equipe 
de execução 

(Detalhar os instrumentos de avaliação e 
suas formas de aplicação. Como a equipe 

de execução avaliará o curso?) 

Ao final da ação, a equipe se reunirá em uma roda de 
debates para avaliar os seguintes indicadores: 
recepção do curso pelos professores cursistas; 
relevância dos conteúdos abordados; disponibilidade 
de tempo para a abordagem. Registro em diário de 
campo 

Dos estudantes do Ifes que 
protagonizaram atividades sob 

orientação 

Ao final da ação a equipe avaliará o curso a partir dos 
seguintes indicadores: concepção do curso; objetivo 
e fluxo dos assuntos abordados; formas de oferta e 
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(curso?) de acesso. Replicação a outras prefeituras. Registro 
será feito em diários de campo 

 

Bibliografia 

GASPAR, M. Dulce. Arqueologia do litoral brasileiro. Rio de janeiro, 2000 

MARTIN, G. Pré-história do nordeste do Brasil. Recife, Editora da UFPE., 1996 

NEVES, W.A. Dossiê O Brasil antes de Cabral. Revista da USP, São Paulo, Edusp, 2000 

PROUS, A. Arqueologia Brasileira. Brasília, Editora Universidade de Brasília., 1992  

TENÓRIO, M.C. (org.)  Pré-história da Terra Brasilis. Rio de Janeiro: Editora UFRJ., 1999 

 

Observações 

 

 

 

Divulgação 

Meios de 
Divulgação: 

(    ) Cartaz             (    ) Folder            (    ) Mala Direta        (    ) Internet 

(    ) Imprensa         (    ) Outdoor         (  x  ) parceria com a escola 

Contato:  

Critérios para emissão de certificados aos participantes 

(Devem ser coerentes com os critérios de avaliação da execução da ação. Especificar a(s) condição(ões) para 
que o participante seja certificado, por exemplo: frequência, conceito, avaliação qualitativa, etc. Informar se a 
certificação será emitida somente pelo Ifes ou em conjunto com instituição parceira). 

 

Para receber o certificado o aluno deverá frequentar pelo menos 75% do curso e entregar o 
relatório ou participar da validação da sequência didática. 

 

 

Outros produtos acadêmicos 

Gera publicações ou outros produtos 
acadêmicos? 

 (  x  ) Sim, descritos abaixo. 

 (    ) Não 

 

O curso gerará duas dissertações de mestrado do programa de Mestrado em 
Humanidades 
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Informações necessárias para a avaliação da proposta 

 

Redigir abaixo uma discussão do mérito da proposta com relação aos critérios de avaliação: 
- impacto social; 
- relação do Ifes com outros setores da sociedade; 
- relação da ação com Ensino e/ou Pesquisa; 
- impacto na formação do estudante e protagonismo estudantil; 
- interdisciplinaridade e interprofissionalidade. 

Impacto social 

Coma oferta do curso esperamos que os professores alunos passem a demonstrar segurança 

no trato com os temas relacionados à origem do homem e sua localização no campo da 

História Pré-Colonial Brasileira. Os professores-alunos cursistas deverão realizar o 

monitoramento e o acompanhamento das ações de seus discentes, de forma a disseminar 

ações de proteção do patrimônio arqueológico capixaba de modo a favorecer o convívio 

harmonioso com as populações de seu entorno.  

Relação do Ifes com outros setores 

Este curso busca articular o Ifes à rede pública de ensino municipal e estadual, visando a 

oferecer uma formação continuada em serviço de qualidade, relativa a temas pouco 

explorados na formação inicial de docentes da área de Ciências, de Geografia, de História e 

de Sociologia.  

Relação com Ensino e Impacto na formação profissional 

Este curso amplia conhecimentos desenvolvidos na graduação e na pós-graduação, tendo em 

vista que trilha territórios compartilhados.  O curso fomenta a utilização de terminologias 

relevantes no campo da Arqueologia e da Evolução Humana, promove estudos relacionados 

à análise de assentamentos pré-coloniais. Somente cursos de Paleontologia, de Arqueologia e 

de Geologia avançada estudam os temas a serem desenvolvidos nesse minicurso. A proposta 

é ampliar o alcance dos temas a professores da rede pública, transformando seu olhar com 

relação à história do Brasil e à sua própria história. 

Interdisciplinaridade 

Visando a promover o ensino por meio da concepção interdisciplinar, a organização da 

ementa atende à proposta de interligar à formação inicial a formação profissional e a prática 

de ensino de forma a articular os conteúdos e integrar as diferentes áreas do saber, quais 

sejam, Geologia, Arqueologia, Educação Patrimonial e História. O curso fomenta a 

utilização de conceitos inovadores de ensino que ultrapassem o espaço da sala de aula como 

a aula de campo a um sítio pré-histórico e o estímulo a participação de debates na área de 

evolução e da paleontologia, enquanto atividades de socialização de opiniões, tendo em vista 

a complexidade de alguns temas. A discussão dos  temas poderá proporcionar uma maior 

aproximação dos discentes com a realidade social. 
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Equipe de Execução – Membros 

Caso seja necessário, inserir mais linhas na tabela. 

Nome Vínculo Instituição Função 

Carlos Roberto Pires 
Campos 

(  x ) Docente 
(   ) Servidor TA 
(   ) Estudante 
(   ) Externo 

IFES CEFOR 
Coordenador 

(obrigatório) 

 
Pedro Carlos de Oliveira 
Alves 

(   ) Docente 
(   ) Servidor TA 
(  x ) Estudante 
(   ) Externo 

IFES CAMPUS 
VITORIA 

Professor  

Rodrigo Simão MIranda (   ) Docente 
(   ) Servidor TA 
( x  ) Estudante 
(   ) Externo 

IFES CAMPUS 
VITORIA 

PROFESSOR 

José Ramos de Souza (   ) Docente 
(   ) Servidor TA 
(x   ) Estudante 
(   ) Externo 

Ifes Campus 
Vitória 

Professor  

Alessandro Poleto de 
Oliveira 

(   ) Docente 
( x  ) Servidor TA 
(   ) Estudante 
(   ) Externo 

IFES/CEFOR Secretário 

  

https://academico3.cefetes.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=215643
https://academico3.cefetes.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=215643
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ANEXO B – Instrumento de validação 
 

 
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 coerencia 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 ao 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 
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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. 

     

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 apresenta um 
problema aberto, espera-se que sua resolução ou possibilidades de 
resolução seja 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. 
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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. 

     

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. 
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5. 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. 

     

 


