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RESUMO 
 

 

Esta investigação insere-se na linha de pesquisa formação de professores do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH), do curso de Mestrado Profissional em 

Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus de Vitória. A 

pesquisa integra o Programa de Formação de Professores desenvolvido no Grupo de Pesquisa 

Educação na Cidade e Humanidades (Gepech). Tem por objetivo geral compreender o 

processo de modernização da cidade de Vitória para propor a elaboração de material 

educativo que proporcione reflexão e práticas educativas sobre a história urbana a ser 

compartilhado e validado por meio de formação de professores; tem por objetivos específicos 

mapear e descrever os espaços com potencial para discussão do processo de modernização da 

cidade de Vitória; elaborar material educativo que contenha roteiros, imagens e reflexões 

sobre a cidade de Vitória que possam proporcionar debates sobre o seu processo de 

modernização através de contextos histórico, social e político; planejar, acompanhar e 

executar formação de professores para divulgar o material educativo elaborado a fim de 

validá-lo. A questão apresentada nesse trabalho e que buscamos elucidar ao longo do trajeto é 

como o estudo do processo de modernização da cidade de Vitória pode contribuir com a 

elaboração de material educativo a ser compartilhado e validado por meio da formação de 

professores, proporcionando reflexão e práticas educativas sobre a história do 

desenvolvimento urbano local. A metodologia a ser utilizada na confecção do material 

educativo será a pesquisa de fontes documentais, arquivos, documentos oficiais, investigação 

in loco, literatura, entre outros. A metodologia aplicada no curso de formação de professores 

será a pesquisa intervenção com ações colaborativas. Pretendemos ao final desse trabalho 

construir um material educativo na área de história, validado e aprovado em curso de 

professores que possa auxiliá-los em sala de aula na formação de indivíduos mais conscientes 

e críticos, sujeitos de sua própria história. 

  

Palavras-chave: Educação na cidade. Modernização de Vitória. Material educativo para o 

ensino de História. 
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ABSTRACT 

 

This investigator is part of the line of research training of teachers of the Postgraduate 

Program in Humanities Education (PPGEH), of the Professional Master's Program in 

Humanities Education of the Federal Institute of Espírito Santo (Ifes), campus of Vitória. The 

research integrates the Teacher Training Program developed in the Research Group on 

Education in the City and Humanities (Gepech). Its general objective is to understand the 

process of modernization of the city of Vitória to propose the elaboration of educational 

material that provides reflection and educational practices on urban history to be shared and 

validated through teacher training; has the specific objectives of mapping and describing 

spaces with potential for discussion of the process of modernization of the city of Vitória; to 

elaborate educational material containing scripts, images and reflections on the city of Vitória 

that can provide debates about its modernization process through historical, social and 

political contexts; plan, monitor and implement teacher training to disseminate the 

educational material developed in order to validate it. The question presented in this paper, 

which we will seek to elucidate along the way, is how the study of the process of 

modernization of the city of Vitória can contribute with the elaboration of educational 

material to be shared and validated through the training of teachers, providing reflection and 

educational practices on the history of local urban development. The methodology to be used 

in the preparation of the educational material will be the search of documentary sources, 

archives, official documents, research in loco, literature, among others. The methodology 

applied in the teacher training course will be the intervention research with collaborative 

actions. We intend at the end of this work to construct an educational material in history, 

validated and approved during teachers that can assist them in the classroom in the formation 

of more conscious and critical individuals, subjects of their own history. 

  

Keywords: Education in the city. Modernization of Victory. Educational material for the 

teaching of History. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Apaixonei-me pela História nos idos anos do Ensino Fundamental e tal experiência se 

estendeu por todo o Ensino Médio, quando conheci, dos poucos professores marcantes, alguns 

historiadores que despertavam em mim alegria intensa de permanecer onde estava. As horas, 

quanto mais devagar pudessem passar, mais me geravam prazer, inquietude e entusiasmo. 

Bimestre a bimestre, eu era apresentada a diferentes leituras do mundo, conhecendo a cada 

novo conteúdo da história, civilizações, culturas, povos e costumes que me encantavam a todo 

momento. 

A certo tempo, algo era nítido: meu desejo de estar em público falando para quem pudesse 

interessar assim como se estivesse em uma Ágora. Ainda menina, tinha sempre a voz que se 

tornava mais clara e sobressalente ao negociar e depois a conduzir, tomando a postura mais 

agradável de estar ali falando para pessoas que quisessem ouvir meus pedidos, meus 

argumentos e minhas histórias. 

Por inúmeras vezes participei de concursos de redação, teatro, grupos de dança, confecção de 

livros e escrita de poesias que mexiam com minha imaginação e minha vontade cada vez mais 

pujante de aprender sobre o meu entorno, e mais além, sobre outros espaços, cada vez mais 

distantes no tempo e nas linhas geográficas. 

Morando em uma cidade do interior de Minas, Itajubá, com poucas opções de curso superior e 

onde a única Universidade Federal possui apenas cursos de engenharia, – Unifei – me senti 

tolhida em meu desejo real e tentei me adaptar à realidade buscando alternativas viáveis.  

Ao terminar o Ensino Médio, confusa como toda jovem de 17 anos e convicta de que as 

engenharias não fariam parte da minha vida, imediatamente voltei-me para o Direito, que era 

a faculdade mais próxima da minha cidade, a 70 km de distância. Ali era o lugar onde eu 

poderia dar a meus pais orgulho de dizer aos amigos que a filha seria “Doutora” e assim o fiz. 

Passei no vestibular que, apesar de particular era concorrido, e comecei a trabalhar o dia todo 

para que pudesse pagá-la juntamente com meus pais e assim realizar o sonho deles. 

Lá se foram dois anos de idas e vindas com 3 horas diárias de estrada, muitos livros, muitas 

leis, muito cansaço e muita dedicação. Porém, havia em mim algo que por vezes emergia e 
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causava certo desconforto; como se ali não fosse meu lugar e toda a paixão que outrora eu 

havia sentido estava abafada pelo cotidiano e pelo medo de interromper um trajeto iniciado. 

Para quebrar aquele fluxo, seria preciso coragem. Primeiro porque estaria decepcionando 

meus pais, sempre tão entregues à criação dos filhos e ao desejo de que estudassem e virassem 

“alguém na vida”. Ainda como grande obstáculo tinha o fato de que não havia por perto 

nenhum curso que pudesse atender meus anseios, estando a faculdade mais perto e presente 

em meus sonhos, em São João Del Rey, Ouro Preto, São Paulo ou Rio de Janeiro. 

Inicialmente seria difícil obter o apoio dos meus pais para romper com o que estava chegando 

na metade. Seria mais difícil ainda me mudar de local, pois não teriam como custear um filho 

estudando em outra cidade. Tive que tomar uma séria decisão que causou decepção e tristeza 

naqueles que eu mais amava: abandonei o direito e ainda trabalhando comecei a estudar 

sozinha para que pudesse, enfim, entrar em uma faculdade federal e fazer o que desejava. Em 

2002, as políticas sociais do governo que poderiam me ajudar a cursar o que desejava, 

estavam sendo desenvolvidas e implantadas lentamente, então eu precisava me mover.  

Enchi-me de coragem, larguei tudo e comecei a partir daí a ser dona da minha própria 

história. Foram 3 anos de dedicação aos livros até ser aprovada na Universidade Federal de 

São João Del Rey (UFSJ) e, logo em seguida, na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) 

em 2005. Na família foi uma grande surpresa; a primeira filha a se afastar, a fazer uma 

faculdade federal e ir morar em outra cidade.  

O rompimento com diversos laços e a construção de outros dificilmente acontece de maneira 

harmônica e, toda a adaptação com o novo cotidiano me fez repensar e reforçar a todo 

momento se minha escolha havia sido a mais acertada. O amor pela história foi crescendo dia 

a dia, ao descobrir que a faculdade é um mundo de possibilidades difícil de imaginar no 

Ensino Médio. Estar mergulhada naquele universo transformou minha mente em algo cada 

vez maior, capaz de expandir, de aprender, e como algo que nunca cessa, o desejo de 

conhecimento se torna latente e as realizações gratificantes.  

Obviamente, como todo processo de aprendizagem, sofremos decepções e desilusões quando 

nos deparamos com obstáculos que julgamos intransponíveis e que, por vezes, podem mesmo 

sê-lo. A resiliência envolvida no processo de conhecimento se torna tão importante quanto o 

próprio conhecimento, fortalecendo nosso caminhar. A cada dia e a cada disciplina eu sentia 
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que ali era meu lugar.  Meus pés eram cada vez mais leves e minha mente me levava por 

caminhos de descobrimento e experiências sempre mais agradáveis.  

Ouro Preto é uma cidade mergulhada na história do Brasil e ali tive experiências incríveis. 

Um de meus melhores professores, José Arnaldo Coelho de Aguiar Lima, infelizmente 

falecido em 2013, era meu professor de História da Arte e me apresentou as mais diversas 

formas de se aprender história através dos espaços da cidade como construções antigas, 

museus, galerias, ruas e becos, às pessoas que ali habitam e às memórias que conservam e que 

reproduzem ao longo do tempo. Foi nesse período que criei imenso apresso pelas imagens e 

toda a representação contida nelas. Percebi como era comum as pessoas olharem sem de fato 

verem.  Ele nos dizia que a melhor forma de estudar a arte era vivendo a arte, mergulhando 

profundamente em sua beleza e representatividade. Com ele viajei para os mais diversos 

cantos do nosso país. Conhecemos cidades como Tiradentes, São João Del Rey, Congonhas, 

São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Belo Horizonte, Vitória, Vila Velha, entre tantas outras.  

Em cada um desses lugares fui apresentada a novos espaços e comecei a ter uma maneira 

diferente de fazer a leitura da cidade, de entender como ela é viva e pulsante e como continha 

muito mais mensagens e história em suas estruturas do que era possível supor, despertando 

minha criticidade e capacidade para novos olhares. Em todas as cidades estive em museus, 

galerias, ruínas, lugares de memória e lutas, expressão artística e política de diversas épocas e 

aos poucos foi se consolidando a riqueza presente no silêncio das imagens e lugares. 

Ao conhecer o Estado do Espírito Santo, a cidade de Vitória e Vila Velha em especial, e suas 

belezas naturais e culturais, fiquei encantada pelo ar provincial e ao mesmo tempo moderno. 

Uma mistura de novo com o antigo, um Estado agradável de viver. 

Foi nesse período, em 2007, que decidi mudar-me para Vila Velha e terminar minha 

graduação na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Logo que cheguei no Estado 

para morar, comecei a dar aula na rede estadual de Ensino como não habilitada, já passando à 

prática o que estava aprendendo na Universidade.  

Em 2010 terminei a graduação e, por meio de concurso público, ingressei na rede estadual 

vindo a trabalhar na Secretaria Estadual de Educação (Sedu), atuando diretamente nas 

políticas públicas através do setor do Censo Escolar tendo contato com todos os índices 

balizadores da educação utilizados nacionalmente juntamente com a gestão das 500 escolas 
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existentes da rede, localizadas nos 78 municípios do estado. Atualmente faço parte do quadro 

de servidores técnicos do Ifes, campus Piúma, onde continuo atuando na educação, 

expandindo cada vez mais meus conhecimentos na área e sobre a história do Estado do 

Espírito Santo, passando pelas esferas estadual e federal. Tendo sido professora atuante em 

sala de aula, setor administrativo do estado e agora administrativo do Instituto Federal, me 

sinto instigada e estimulada no desenvolvimento da presente dissertação. 

Foi desde a faculdade que observei a importância dos espaços da cidade como produtores de 

educação e formação crítica. O potencial histórico destes espaços se tornou cada vez mais 

necessário. O interesse pelos espaços e pelas contradições envolvidas nos processos históricos 

surgiu ao perceber como a história é fascinante e mutável, sendo moldada e ressignificada 

pela ação do homem na medida de seus interesses. O processo de modernização
1
 da cidade 

faz parte dessas transformações feitas pelo homem e se constitui por meio de diversas 

modificações, permanências e rupturas. 

Estar mergulhado no processo histórico e poder observar como a educação é capaz de 

modificar o sujeito faz com que esse exercício se torne mais interessante e motivador. O papel 

do professor enquanto mediador no processo de aprendizagem é extremamente importante, 

contribuindo para a transformação social e pessoal dos indivíduos envolvidos.  

Dentro desse contexto, observamos a modernização da cidade de Vitória como parte da 

história ocorrida no final do século XIX trazendo à tona toda a ânsia de inserção do estado na 

nova configuração política e social da época que havia começado a ser delineada em todo o 

Brasil, possuindo forte influência mundial de grandes países como França e Inglaterra que 

espalharam pelo mundo através da arquitetura, de ideias e comportamentos que acabam por se 

configurar como características da modernidade e modernização decorrentes do processo. 

Tais influências se espalham pelo mundo todo chegando até o Brasil, sendo introduzidas nas 

grandes capitais como Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e em Vitória. Dentro desse contexto 

de mudanças, observamos em Vitória o confronto visual e simbólico entre a parte barroca 

oriunda da época da colônia e que era reforçado pela religião católica e a parte neoclássica 

que começa a expressar parte do enredo de uma época marcada por profundas transformações 

políticas, econômicas e sociais que serão exploradas neste trabalho. 

                                                        
1
Conceito recente em nossa historiografia, é decorrente da Revolução Francesa ocorrida no século XVIII e seus 

ideais iluministas e da nova configuração social e econômica decorrentes deste processo.. 
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Muitas mudanças ocorreram principalmente entre o final do século XIX e meados do XX 

alterando a paisagem física, política, econômica e social da cidade de Vitória e fizeram com 

que as relações na cidade ficassem permeadas pelo cenário que vinha se configurando 

mundialmente. 

Considero que existe a necessidade de se ampliar tal discussão no campo da educação por 

meio da elaboração de material educativo que proponha reflexões e o conhecimento do 

assunto, e que seja sistematizado e validado em formação de professores. Tal interesse em 

produzir material educativo com a temática específica do Espírito Santo, mais precisamente 

de sua capital – Vitória – diz respeito à escassez de material disponível sobre o tema, fato 

constatado durante meu período de docência na disciplina de história na rede pública de 

ensino e pelo relato de outros colegas de profissão. 

O resgate da memória e a maneira como as mudanças se consolidaram ao longo da história 

fazem parte da formação da sociedade em que vivemos hoje e tal consciência deve fazer parte 

do imaginário dos alunos, necessitando ser amplamente difundido no meio docente, pois para 

que haja transformação social é preciso que haja conscientização dos sujeitos envolvidos no 

processo através, por exemplo, do trabalho educativo. 

Desse modo, esta investigação insere-se na linha de pesquisa Formação de Professores do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH), do curso de Mestrado 

Profissional em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus 

Vitória. A pesquisa integra também o Programa de Formação de Professores desenvolvido 

pelo Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades (Gepech).  

Este grupo irá corroborar com a pesquisa à medida que auxilia na compreensão da cidade e 

seu potencial educativo e de como o estudo do processo de modernização da cidade de Vitória 

pode contribuir com a elaboração de material educativo que proporcione reflexão e práticas 

educativas sobre a história do desenvolvimento urbano local. Além disso planejamos e 

desenvolvemos curso para professores da educação básica, anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, ferramenta utilizada para a validação do material. 

Tendo em vista essa proposta elencamos como objetivo geral da pesquisa compreender o 

processo de modernização da cidade de Vitória para propor a criação de material educativo a 

ser compartilhado e validado por meio de formação de professores capaz de proporcionar 
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práticas educativas sobre a história do desenvolvimento urbano na capital do Espírito Santo. 

De modo a alcançar tal objetivo, definimos os seguintes objetivos específicos: 

 Investigar o processo de modernização da cidade de Vitória buscando compreender 

suas fases e desdobramentos; 

 Mapear e descrever os espaços com potencial para discussão do processo de 

modernização da cidade de Vitória através da proposição de roteiros; 

 Elaborar material educativo que contenha roteiros, imagens e explanações sobre a 

cidade de Vitória que possam proporcionar debates sobre o seu processo de 

modernização através de contextos histórico, social, econômico e político; 

 Planejar, acompanhar e executar formação de professores para divulgar e validar o 

material educativo elaborado.   

Considerando os limites e objetivos propostos acima, esta dissertação está organizada da 

seguinte forma: após a introdução, no segundo capítulo faremos um diálogo com trabalhos 

que utilizam como norteadores nossos temas chaves, a saber: a educação na cidade, material 

educativo para o ensino de história e modernização da cidade de Vitória. Selecionamos 

trabalhos que abordam os temas citados destacando as aproximações e distanciamentos no 

que diz respeito à nossa pesquisa. Os trabalhos selecionados em um extenso banco de dados 

contribuíram em alguma medida para nosso amadurecimento no decorrer do trabalho. 

No terceiro capítulo discorreremos sobre o surgimento dos materiais didáticos, seu contexto e 

objetivos ao longo da história, buscando refletir sobre a sua importância e lugar no processo 

educacional. Para tanto, traremos contribuições de estudiosos da área educacional, em 

especial dos materiais educativos, fazendo uma análise crítica dos materiais já produzidos e 

sua história e propondo um material educativo que esteja em consonância com nossos 

referenciais teóricos. 

No quarto capítulo resgataremos parte da história do Espírito Santo focando na capital, 

Vitória. Neste capítulo buscaremos nos desviar da história tradicional e analisar um pouco da 

trajetória da cidade sob uma perspectiva contra hegemônica, buscando desvelar a contrapelo 
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as transformações de maior projeção ocorridas principalmente entre o início e meados do 

século XX. 

No capítulo quinto focaremos na cidade e no seu potencial educativo. Traremos autores que 

irão embasar nosso referencial teórico. Tentaremos apresentar a cidade com sua 

potencialidade educativa além de abordá-la em uma perspectiva crítica histórica e social, 

analisando sua concepção, seus diversos conceitos e problematizações pertinentes ao tema. 

 No sexto capítulo abordaremos a metodologia utilizada para a produção do material 

educativo e em seguida a metodologia utilizada para a formação de professores – duas das 

faces práticas da atual pesquisa. Neste capítulo iremos sistematizar o desenvolvimento da 

pesquisa e a construção do curso e do material educativo como produto de nosso trabalho.  

No sétimo capítulo serão apresentados o planejamento e a execução do curso de formação de 

professores (linha de pesquisa em que está inserida esta dissertação) e a validação do material 

educativo, fruto deste trabalho. Neste capítulo faremos uma análise minuciosa dos resultados 

obtidos no curso além da análise e reformulação do material educativo ocorridos no processo. 

Por fim, nas considerações finais iremos trazer uma reflexão sobre o percurso da pesquisa, 

nossos anseios, dificuldades e objetivos almejados e os que foram alcançados. Ainda que 

sejam encontrados desafios ao longo do caminho, buscamos desenvolver nossa pesquisa com 

máximo empenho e dedicação, tarefa que se iniciou no momento em que o nome Patrícia 

Guimarães Pinto apareceu na lista de aprovados do mestrado profissional em ensino de 

humanidades do Ifes – Campus Vitória.  
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2 DIÁLOGO COM AS PESQUISAS NA ÁREA  
 
O objeto desta investigação foi definido a partir da necessidade de investigar os lugares da 

cidade que apresentam potencial educativo para dialogar sobre o processo de modernização 

da cidade de Vitória. Consideramos necessário despertar no aluno um olhar crítico através do 

conhecimento da sua história e contribuir para sua reflexão e mudança de postura frente aos 

aspectos históricos tendo como mediador desse processo, o professor. 

Nesse sentido, nossa pesquisa busca sistematizar material educativo constituído de roteiros, 

imagens e informações diversas que buscam facilitar e auxiliar a reflexão e práticas 

educativas em sala de aula. O público alvo do material é o professor que possa juntamente 

com seus alunos propor nova forma de interação e entendimento da cidade e sua concepção.   

Há, no entanto, outras produções que se aproximam de nosso objeto de estudo. Para verificar 

estas produções elencamos como descritores as seguintes palavras-chave: educação na cidade, 

modernização de Vitoria e material educativo para o ensino de história, que apresentaremos a 

seguir. Ao pesquisar o banco de dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) e o sítio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD), encontramos a partir dos descritores “educação na cidade”, 45 registros, 

encontramos também diversos trabalhos com variações como “cidade educativa” e “cidade 

educadora”, porém as mesmas não se encaixam em nossa proposta de análise da cidade. A 

partir do descritor “modernização de Vitória” foram encontrados 9 registros. Justamente essa 

escassez de fontes que nos motivou na escolha e abordagem do tema. Encontra-se diversas 

pesquisas sobre outros estados e cidades e quisemos fomentar a produção em nosso estado. 

Por fim, foram localizados 38 registros com o descritor “material didático para o ensino de 

história” no sítio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. 

2.1 EDUCAÇÃO NA CIDADE  

 
Ao verificar os diversos títulos que se aproximam das propostas do nosso estudo, em especial 

os que utilizam a cidade como agente no processo de educação permeada de história e 

memória, podemos citar a dissertação de mestrado “Educação e o turista cidadão: Viva o 

Centro a pé (Porto Alegre/RS – 2006-2011)”, de Carina Vasconcellos Abreu, publicada em 

2011 pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade 
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Católica do Rio Grande do Sul. A pesquisa analisou a ação Viva o Centro a pé, promovida 

pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no período de 2006 a 2011 e ressalta a importância 

de conhecer o centro de Porto Alegre através de uma perspectiva histórica e patrimonial. A 

ação consistiu em caminhadas que foram orientadas por professores universitários pelo centro 

e outros bairros antigos e teve como público a comunidade e turistas alcançando cerca de 

treze mil participantes no período. O trabalho aborda a história da cidade, a importância da 

preservação do patrimônio e traça um perfil dos participantes. Utiliza também um feedback do 

público envolvido ao disponibilizar questionários destinados aos que fizeram as visitas 

propostas para que pudessem relatar suas impressões sobre a condução feita pelos 

idealizadores do projeto.  

O estudo conclui que a atividade pode fomentar a formação de turistas, valorizando a 

memória e os espaços da cidade e se aproxima do presente trabalho, pois utiliza a cidade e seu 

potencial educativo como espaço de memória. Consideramos que esta pesquisa se distancia da 

nossa no que diz respeito ao resultado do trabalho que, em nosso caso, trata-se da elaboração 

de material educativo que será utilizado como recurso didático para apresentar o processo de 

modernização da cidade de Vitoria. 

Ainda seguindo a linha da utilização da cidade e seus espaços com potencial educativo, 

apontamos a dissertação de Agnes Leite Thompson Dantas Ferreira, de 2012 através do 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro de Artes da Universidade 

Federal do Espírito Santo, intitulada “O novo paradigma do saber e os dispositivos urbanos 

para uma cidade educadora”, que faz uma leitura dos espaços urbanos como dispositivo de 

interação, conexão e inclusão do sujeito ao seu meio. O trabalho em questão tem por objetivo 

a análise do papel da arquitetura e do urbanismo e sua relação interdisciplinar no que diz 

respeito ao espaço urbano com potencial educativo e o saber sistematizado, nuance que se 

aproxima de nosso trabalho. Resgata a importância do espaço físico da cidade contemporânea 

(através de um estudo sobre o Plano Plurianual da Prefeitura de Vitória 2010/2013) e seu 

potencial para educar de maneira ampla e transdisciplinar.  

A pesquisa se distancia da nossa ao analisar a cidade ressaltando a sua parte social, 

investigando os seus equipamentos como escolas, unidades de saúde, unidades de apoio 

social, entre outros que não serão abordados por nossa pesquisa, pois buscamos compreender 

as transformações arquitetônicas, políticas e econômicas oriundas dos diversos momentos 
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históricos que compõem o processo de modernização da cidade de Vitoria.  

O trabalho de Ferreira (2012) conclui que ainda não existe um projeto efetivo que possa 

caracterizar a cidade de Vitória como educadora, uma vez que os governantes não investem 

de forma significativa em equipamentos socioculturais e educativos. A autora reitera ainda 

que apesar de não ser o ideal, os dispositivos urbanos possuem certa contribuição para a busca 

de autonomia e emancipação social buscando qualidade de vida. 

A dissertação de mestrado de Marcus Vinicius Silva Gomes de 2013, desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

chamada, “Para além dos muros da escola: caminhos para a compreensão da educação na 

cidade” tem o objetivo de integrar a cidade e o processo educativo, tendo como lócus o 

Programa Bairro Escola implementado em Nova Iguaçu/RJ. Esse programa busca estabelecer 

relação entre a cidade e a educação, através da investigação da cidade como lugar das práticas 

educacionais e analisando a cidade como educadora em si mesma. O trabalho conclui que a 

cidade não é mero palco, não sendo assim neutra no processo educativo, possuindo papel 

dialógico nesse processo. Desse modo, aproxima-se da nossa pesquisa ao mostrar a cidade e 

suas diversas potencialidades educativas. Distancia-se de nosso trabalho ao focar na interação 

entre escola e cidade e suas contradições, além do lócus estudado ser de outro estado. Traz, no 

entanto, a cidade para o plano principal, estendendo as discussões acerca do seu potencial 

educador e sua inter-relação com o processo educativo. 

De um modo geral as pesquisas que selecionamos sobre a educação na cidade nos levam a 

refletir sobre o potencial da cidade no processo educativo e de que forma essa conexão pode 

ser estabelecida a fim de gerar maiores resultados no que diz respeito à aprendizagem e 

também à apropriação do espaço pelos alunos. Neste cenário, os alunos, os professores e a 

própria comunidade podem e devem ser agentes do processo educativo que acontece na 

cidade. Espaço onde podemos observar as relações de dominação e os processos 

historicamente construídos e as diversas classes estabelecidas, conhecer a cidade e sua história 

é mais do que simplesmente conhecer os espaços e os patrimônios históricos presentes. O 

patrimônio e a cultura de um local, como afirma Simone Scifoni, “devem ser mediadores para 

a tomada de consciência dos homens como sujeitos da sua própria história” (SCIFONI apud. 

DEMARCHI, 2016, p. 14), fato possível a partir da problematização e reflexão sobre os 

espaços e sua construção repensando assim a cidade e a relação social existente na mesma em 
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um movimento de mudança e apropriação.  

2.2 MATERIAL EDUCATIVO PARA O ENSINO DE HISTÓRIA  

 
No que se refere a material educativo em si, não encontramos muitas com o nosso enfoque, a 

saber, um produto educativo na área de história local que sirva de apoio didático para o 

professor em sala de aula e fora dela. Por vezes encontramos trabalhos cujo o material 

educativo faça parte em sua análise como material auxiliar, utilizado como ferramenta da 

pesquisa, mas raramente vemos ele no foco da pesquisa, como objeto a ser estudado em sua 

forma e conteúdo. Selecionamos algumas pesquisas que se assemelham com nosso estudo, 

pois buscamos sistematizar material educativo para o ensino de história do Espirito Santo. 

A primeira tese analisada tem o título “Material didático para a educação de jovens e adultos: 

história, formas e conteúdos”, de Paulo Eduardo Dias de Mello, apresentada à Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo e defendida em 2010. Tem por objetivo investigar 

historicamente a produção de material didático para a educação de Jovens e Adultos (Eja). 

Analisa o conteúdo produzido, a proposta pedagógica e o discurso ideológico relacionando 

com a sociedade, política e cotidiano. O trabalho conclui que a Eja necessita de materiais 

didáticos variados e de qualidade por ter como alvo um público que possui peculiaridades 

(longo tempo fora da sala de aula, idades variadas, pessoas que trabalham durante o dia todo e 

estudam durante noite, entre outros). Nesse sentido, aproxima-se de nosso trabalho, pois 

entende que o material didático deve ser pensado de maneira diferente dos padrões 

tradicionais do livro didático, pensado em suas especificidades e voltados para o público a que 

se deseja atender como forma de auxiliar o docente em suas práticas educativas. Contudo a 

pesquisa propõe analisar materiais didáticos voltados para jovens e adultos, fato que nos 

distancia desse trabalho, pois nos voltamos para produção de material educativo para o 

professor que atua na educação básica, neste caso, anos finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. 

O segundo trabalho escolhido utiliza o material didático de maneira menos tradicional ao 

fazer uso de imagens na sala de aula como auxiliares do processo educativo. A dissertação 

“As imagens na sala de aula: produção de conteúdo visual no ensino de história e geografia 

local”, 2013, de Adriana Cristina de Godoy, pertencente à Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão de Preto, tem por objetivo estudar como a produção de material educativo 
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feito pelos alunos pode colaborar na aprendizagem de história e geografia local, propondo o 

uso da imagem em forma de vídeo para estudar o espaço, que apresente suas mudanças, 

permanências, semelhanças e diferenças dentro de uma concepção que traga aos educandos 

uma nova forma de perceber o espaço a sua volta e os fatos históricos. Os resultados obtidos 

apontam a importância do uso de imagens e de vídeos nestas duas disciplinas – história e 

geografia – passando pela reflexão sobre as produções feitas e ao uso que se faz dela em sala 

de aula, como representação da paisagem geográfica como conteúdo. A elaboração de um 

material educativo ao final da pesquisa, na figura de um vídeo, aproxima-se de nosso intuito, 

pois propõe material educativo que fuja do já estabelecido, ainda que nosso produto não seja 

um vídeo. Um afastamento significativo está no fato de tal material ser feito pelos próprios 

alunos enquanto que no nosso, será feito por nós e validado pelos professores para uso em 

sala de aula. 

Por fim, escolhemos a tese de doutorado de Gilberto Luiz de Azevedo Borges defendida em 

2000, pela Universidade Estadual de Campinas. Intitulada “Formação de professores de 

biologia, material didático e conhecimento escolar”, busca através de um curso de formação 

de professores elaborar material didático que possa mediar a ação do professor em sala de 

aula com o objetivo de solucionar problemas relacionados ao cotidiano docente. O objetivo 

principal do trabalho é discutir como ocorre a produção do conhecimento escolar pelo aluno 

da graduação, a partir de seu envolvimento na produção de material didático para o ensino de 

biologia. A análise dessa experiência evidenciou as características das transformações que 

esses alunos da graduação sofrem e a importância de se considerar suas concepções e o 

contexto histórico-social em que estão inseridos. Esse trabalho aproxima-se de nossa pesquisa 

por ser uma investigação trabalho que desenvolve material didático com alunos que serão 

futuros docentes. Distancia-se de nosso trabalho por ser em outra área de conhecimento e por 

ter objetivo de analisar a atuação dos graduandos e não dos professores da educação básica.  

As pesquisas analisadas nessa seção abordam a questão do material didático de forma diversa, 

porém se relacionam, pois buscam auxiliar o processo de aprendizagem de forma a enriquecê-

lo e modificar o modo tradicional e engessado, que podemos verificar nos livros didáticos 

mais tradicionais.  
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2.3 MODERNIZAÇÃO DE VITÓRIA 

Quando falamos no estado do Espírito Santo como objeto de estudo, não é tão fácil encontrar 

produções sobre o assunto, ainda mais no que diz respeito às produções com objetivo didático 

ou paradidático, fato que podemos apontar ao pesquisar a bibliografia, experiência verificada 

pessoalmente enquanto docente da educação básica e entre outros colegas da área de história e 

geografia.  Uma dissertação que se destaca no assunto é “Um Desejo Chamado Metrópole: a 

modernização urbana de Vitória no limiar do século XX’, de autoria de Gilton Luis Ferreira, 

escrita em 2009 e apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social das 

Relações Políticas, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O trabalho tem por 

objetivo apresentar a influência do ideal moderno na reestruturação urbana da cidade de 

Vitória no limiar do século XX, traçando um retrato da cidade de Vitória no que diz respeito 

ao processo de modernização ocorrido no advento da República e que traz para Vitória o 

modelo europeu que busca avanços no que diz respeito à infraestrutura urbana. O trabalho 

mostra como as modificações impostas tiveram impacto sobre Vitória, além de beneficiar de 

modo categórico os grupos que se alternavam no poder, trazendo à cidade mudanças sem a 

preocupação com as classes desfavorecidas e com a sociedade como um todo. Este estudo 

aproxima-se de nossa pesquisa pelo objeto e pelo teor questionador ao analisar as diversas 

modificações sofridas e o impacto social do processo de modernização da capital do Espírito 

Santo. Se distancia de nossa proposta ao limitar a pesquisa ao estudo do período colonial até a 

década de 1920, pois pretendemos abordar o processo de modernização mais precisamente do 

final do século XIX até aos dias atuais com o objetivo de traçar um panorama geral que 

possibilite ao professor apresentar para os educandos, via material educativo, as contradições 

e implicações políticas, históricas, culturais e sociais desse processo. 

Ainda de Gilton Luis Ferreira, podemos apontar sua tese de doutorado “A reinvenção da 

cidade: a transformação das ruas e a reordenação da vida na cidade de Vitória/ES (1890-

1928)”, de 2016, apresentada ao programa de Pós-Graduação em História Social das Relações 

Políticas do Centro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito 

Santo. Essa tese tem por objetivo analisar as mudanças físicas e sociais que ocorreram na 

cidade de Vitória até o fim da década de 1920 e que trouxeram para a cidade novo 

reordenamento da vida coletiva e a apropriação dos espaços públicos por parte de sua 

população, por exemplo, ao construir parques e praças públicas que eram locais para 
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circulação e socialização da população, em especial a classe mais abastada. Sua análise se 

baseia nos códigos de postura que eram documentos feitos pelo governo já existentes em São 

Paulo e Rio e continham regras que abarcavam desde os comportamentos permitidos pelas 

pessoas em público até os tipos de construções permitidas, regras essas que deram à cidade 

uma nova roupagem e que irão ditar as transformações do cotidiano da população e da cidade 

como um todo. Conclui que de fato houve nesse período uma nova reconfiguração espacial e 

simbólica, ilustradas pela reinvenção da cidade e de suas relações sociais.  

Também podemos apontar “A modernização do atraso: os fundamentos da urbanização de 

Vitória – 1889-1930”, dissertação de Marcos Cândido Mendonça, pertencente ao Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo, defendida em 2014, 

que faz um recorte sob o viés da urbanização e da transição da economia cafeeira e mão de 

obra escrava para o mercado imobiliário, apontando a tentativa de manutenção das estruturas 

políticas e sociais anteriores e patrimonialistas como um atraso no que se refere à 

modernização. O objetivo do trabalho é compreender a modernização de Vitória e demonstrar 

que as estruturas sociais anteriores se preservaram nesse processo de transição. O trabalho 

concluiu que a urbanização de Vitória foi primordialmente motivada pela esfera comercial e 

patrimonialista que visou a manutenção do poder nas mãos de quem já possuía o poder 

anteriormente dentro do Espírito Santo. Essa pesquisa apresenta semelhança com nosso objeto 

ao estudar o processo de modernização ocorrido na transição do Império para a República, 

porém o trabalho citado segue por um viés primordialmente econômico e político, além de ter 

como recorte o período de 1889 a 1930. 

A pesquisa de conclusão do curso de graduação em Arquitetura pela Universidade Federal do 

Espírito Santo de Letícia Beccalli Klug é também bastante importante para nosso estudo. O 

trabalho foi lançado como livro em 2009. É intitulado “Vitória: Sítio Físico e Paisagem” e faz 

uma leitura da paisagem urbana de Vitória desde a criação no século XVI até o início do 

século XXI. O objetivo do trabalho é analisar as modificações ocorridas nas estruturas e na 

fisionomia da cidade através dos principais planos de intervenção dos governos. Mostra, com 

sua análise, como o estudo dos processos históricos e naturais que levaram às transformações 

das paisagens ajuda a compreender os problemas, as qualidades e as especificidades da cidade 

de Vitória. Outro fator conclusivo e importante são as alternativas traçadas para que fosse 

valorizado o espaço da cidade e sua paisagem. O trabalho possui aproximação com o nosso já 
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que descreve os principais momentos de transformações na paisagem de Vitória e, apesar de 

ser um trabalho voltado para a área de arquitetura, caminha junto ao nosso no que diz respeito 

ao objeto. O distanciamento ocorre em relação à finalidade que terão os fatos levantados, já 

que de nosso trabalho será produzido material educacional que poderá ser utilizado em sala de 

aula, enquanto o trabalho em questão é para um público mais geral. No próximo capítulo 

apresentaremos a temática dos materiais educativos entendendo um pouco da ideia da 

concepção e trazendo referenciais que nos auxilie na produção do nosso. 

3 REFLEXÕES SOBRE MATERIAIS EDUCATIVOS  
 

Os recursos didáticos estão presentes na sala de aula há muitas décadas e vêm se 

diversificando a todo momento, inclusive com o aporte de tecnologias. Eles podem ser dos 

mais variados tipos e com a informatização das escolas sofrem contínuas modificações, se 

transformando a cada momento. Recursos didáticos como o uso de power point, quadro 

digital, utilização de internet em sala de aula através de pesquisas e plataformas educacionais, 

vídeos e imagens dos mais variados tipos fazem parte das novas estratégias de apoio a 

aprendizagem. Junto com eles, poemas, música, programas de rádio ou propagandas, um 

conto literário, entre outros servem como complemento e apoio nas ações pedagógicas do dia 

a dia do professor. Segundo Kaplún (2002), material educativo é um objeto concreto, na sua 

mais variada forma, que pode ser utilizado como experiência mediada para a aprendizagem. 

3.1 TRAJETÓRIA DOS MATERIAIS EDUCATIVOS NO BRASIL 

Ainda que os recursos se multipliquem, o livro didático tem permanecido no ambiente 

escolar, conservando seu lugar como recurso didático central no apoio ao professor e no 

aprendizado do aluno. No Brasil, data do Estado Novo (1937 – 1945)
2
 a primeira legislação 

acerca da editoração dos livros didáticos promulgada pelo Decreto-Lei nº 1006 de dezembro 

de 1938. Ele estabelece as condições de produção, importação e utilização do livro didático. 

Os itens avaliados no livro didático pela Comissão Nacional de Livros Didáticos (CNLD), 

criado pelo mesmo decreto, eram: formato, material, tipo de papel e de tinta, feição gráfica, 

paginação, impressão, valor didático (noções científicas como exatidão, ajustamento ao 

programa de ensino, uso de termos técnicos, emprego de citações), linguagem e gravuras.  

                                                        
2
Período governado por Getúlio Vargas e caracterizado pela centralização do poder, autoritarismo e nacionalismo 

exacerbado. 



31 

 

Na década de 1970, com o advento do tecnicismo
3
, o uso dos livros didáticos se intensificou, 

dando a ele protagonismo em sala de aula por ditar o processo de aprendizagem através de 

aulas planejadas e sistematizadas.  

A disputa editorial e o controle dos conteúdos existentes no livro didático datam desse 

período (década de 1970) e se estendem até os dias de hoje assim como as discussões acerca 

desse recurso que se torna polêmica à medida que transforma o conteúdo de sala de aula em 

algo apostilado, obedecendo um formato que acaba muitas vezes por engessar o professor 

dentro de um conteúdo pré-definido. Nesse sentido, Bittencourt (2008, p. 72) nos afirma que 

[...] o livro didático é um importante veículo portador de um sistema de valores, de 

uma ideologia, de uma cultura. Várias pesquisas demonstraram como textos e 

ilustrações de obras didáticas transmitem estereótipos e valores de grupos 

dominantes, generalizando temas, como família, criança, etnia, de acordo com os 

preceitos da sociedade branca burguesa. 

O processo de criação dos livros didáticos foi se transformando em mercadoria, como forma 

de imposição do pensamento produzido hegemonicamente e que prejudica o aprendizado real 

e concreto em sua função primeira, fato que veremos a seguir. 

3.2 MATERIAL EDUCATIVO COMO MERCADORIA  

Com o passar dos anos, a indústria do livro didático e o sistema de apostilamento foram se 

mostrando lucrativas e cada vez mais disputadas. A finalidade do material educativo neste 

contexto acaba sendo deturpada pelo interesse financeiro do setor.  

 

Está ideia de mercantilização dos recursos didáticos, ainda nos dias atuais, reforça a ideia de 

que o apostilamento presente em escolas particulares oferece um estudo de melhor qualidade 

em detrimento da educação presente em escolas pública como podemos ver nas palavras de 

Cária e Andrade (2011, p. 05) 

 

Foi-se construíndo na sociedade, principalmente com o reforço da mídia, uma 

representação de qualidade alicerçada em um consenso perverso e ideológico, que 

coloca a escola particular como sinônimo de qualidade de ensino e a escola pública 

como fracasso. 
 

                                                        
3
Tendência do apostilamento e dos manuais feitos em formato técnico, sistematizado, controlado e com pouca 

intervenção do professor, seja na concepção ou na execução das atividades. 
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Estamos o tempo todo submetidos a números e índices em diversos momentos da vida 

escolar, desde as provas definidas pelo governo que geram metas às escolas como o Ideb 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), Prova Brasil, Ana (Avaliação Nacional de 

Aprendizagem), Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e até o próprio resultado dos 

alunos em vestibulares de universidades públicas e privadas.  

Esses números acabam fortalecendo uma educação apostilada, cujo resultado obtido é o que 

importa e não exatamente o conhecimento em si adquirido. O cumprimento de metas, o 

repasse de verbas do governo baseado nos índices e o número de aprovações se tornam os 

balizadores desse grande comércio da indústria editorial no Brasil de livros e materias 

didáticos e educativos. O objetivo primeiro que seria o de mediar o conhecimento 

sistematizado capaz de favorecer a tomada de consciência do sistema opressor que nos orienta 

e buscar transformar a realidade através da prática social, não é objetivo primeiro abordado 

nas produções e não podemos afirmar nem que tal objetivo esteja presente. 

 

3.3 MATERIAL EDUCATIVO NO  ENSINO DE HISTÓRIA 

Como podemos constatar, o livro didático sempre foi usado como instrumento de apoio do 

professor em sala de aula, ainda que fosse variando sua intensidade e forma. Data do século 

XIX suas primeiras aparições quando os próprios professores confeccionavam seus materiais 

com o objetivo de auxiliá-los na organização do conteúdo e na forma de ensinar. Já no século 

XX, o método começou a se transformar e deixou de ser apenas do uso do professor. O 

método mnemônico
4
 foi substituído pelo método intuitivo

5
, objetivando um ensino que 

aconteceria não mais apenas pelos ouvidos, mas por todos os sentidos em conjunto. 

Através da mudança da concepção de educação introduzida pelo método intuitivo, os livros 

didáticos deveriam deixar de ser meros depositários de conteúdo e memorização e deveriam 

passar a ser um material que orientasse a ação dos professores dando a eles inúmeras 

possibilidades de atividades e maneiras de se pensar o conhecimento de forma mais dialógica, 

fato que deveria ser o novo papel do material didático.  

                                                        
4
Método baseado em um conjunto de métodos que auxiliam o processo de memorização através de associações 

simples como esquemas, imagens, símbolos ou frases. 
5
Este método consiste em ensinar através dos cinco sentidos do aluno, levando o mesmo à abstração. Tal 

utilização dos sentidos parte do real e através da estimulação dos sentidos e abstração chegam até o 

conhecimento intelectual estabelecido.  
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Infelizmente, como já foi dito, o mercado editorial do país acabou por transformar o livro 

didático em um portador de valores e ideologias dos grupos dominantes, sempre com uma 

seleção de conteúdo tendenciosa e que reforça a história dos vencedores, dos detentores do 

poder político e econômico.  

Os livros didáticos seguem, atualmente, os Parâmetros Curriculares Nacionais
6
 (PCN), que 

orientam as disciplinas e os assuntos pertinentes a cada ciclo da educação. Com a influência 

do mercado nessa criação, as editoras acabam por se adaptar aos anseios e nesse processo, 

acontece uma apropriação do conhecimento que acaba por desviar do que deveria ser objetivo 

do livro didático.  

Como exemplo dessa adaptação e exageros, observamos exercícios em demasia para os 

alunos, mas sem objetivo crítico, não possibilitando assim a diversidade, o diálogo e o 

verdadeiro aprendizado. A linguagem torna-se acessível e o saber sistematizado, mas 

simplificado em demasia. 

Como exemplo dos padrões estabelecidos e perpetuados nos materiais educativos disponíveis, 

podemos citar a figura do índio que, via de regra, aparece nos livros sob a ótica do dominador. 

A história os define como selvagens e os brancos chegam ao Brasil para trazer civilização e 

catequização para que eles possam assim ter acesso a uma vida em sociedade adequada e 

obter a salvação.  

Os livros não relatam a história a partir do lado oprimido (nesse caso os índios) e como a 

imposição da religião e a invasão do espaço dizimou tribos inteiras que estavam no Brasil 

antes da chegada dos portugueses e que estavam inseridos em de suas tradições, sociedade e 

cultura durante séculos a fio. Portanto, a forma como os livros didáticos são construídos e 

seus conteúdos selecionados, não abre espaço para a reflexão profunda em que é possível 

conhecer não apenas um lado da história. Recursos como textos originais e abordagens sob 

diversos pontos de vista não são disponibilizados, desfavorecendo assim o debate e o espaço 

para a discordância e a discussão. 

No que tange o ensino de História especificamente, muitos conteúdos são deixados de lado 

                                                        
6
À época da pesquisa em tela, os PCNs eram os norteadores dos livros didáticos, a partir de dezembro de 2017 

foi publicada a Resolução CNE/CP nº 2, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum 

Curricular inicialmente para o Ensino Infantil e Ensino Fundamental. 
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em detrimento de outros. O Brasil sofreu forte influência francesa na produção de livros 

didáticos como nos aponta Bittencourt (2003), estando na França a editora do Brasil até a 

década de 1930. Circe Bittencourt afirma que ainda no século XXI, o autor do livro possui 

poder limitado em sua obra que passa por programadores visuais e especialistas em 

diagramação e iconografia, especialistas em marketing e muitos outros profissionais antes da 

versão final.  

A História Geral é reprodutora das imagens internacionais de grandes ícones e 

acontecimentos pré-definidos; a História do Brasil, seguindo a linha da história dos 

vencedores, retrata grandes figuras políticas, eventos históricos e estereótipos de figuras como 

o índio (já citado em exemplo acima), o negro, o “descobrimento do Brasil”, entre outros. 

 A história do Espírito Santo, objeto desta pesquisa, tem poucas aparições no livro didático 

que conseguimos analisar pertencentes ao Ensino Fundamental (séries finais) e Ensino Médio 

e quando aparece é de forma bastante sucinta, não encontrando lugar para ser explorada em 

toda sua potencialidade.  

Visando abordar a história do Espírito Santo de forma mais clara e coesa, ressaltando sua 

importância, em especial o processo de modernização da cidade de Vitoria, buscamos 

elaborar material educativo para o professor da educação básica, em especial os anos finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. Para tanto, apresentaremos contribuições de autores 

como Kaplún (2002, 2003), no que se refere a como produzir materiais educativos que 

atendam nossas expectativas e objetivos. 

3.4 PRESSUPOSTOS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS 

Quando falamos em confeccionar um material educativo, alguns cuidados devem ser tomados 

para que não sejam cometidos os mesmos vícios e processos descritos anteriormente. Neste 

tópico iremos trazer algumas considerações para a produção de um material educativo que 

previlegie a seleção de conteúdos de forma mais ampla e ferramentas que possam contribuir 

com a formação de um aluno de forma mais completa. 

O material educativo tem como propósito ser um objeto (gráfico, visual, teatral, audiovisual, 

entre outros) que facilite e apoie o processo de aprendizagem mediando o mesmo de forma a 
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incentivar o desenvolvimento da aprendizagem e a apropriação do conhecimento de forma 

ampla, favorecendo a análise crítica do conteúdo.  

Nem sempre o material é criado de maneira intencional, mas consegue alcançar tal objetivo 

como uma música utilizada para reflexão. Kaplún (2002) nos diz que há materiais educativos 

que são especialmente criados e outros “não-anunciados” como tal e ainda os “inesperados”, 

cuja intenção não está em quem produz, mas sim em quem utiliza. Em nossa pesquisa, 

focaremos nos materiais criados de forma intencional para a aprendizagem. 

O processo de produção do material educativo é o momento adequado a se pensar em como 

esta experiência poderá proporcionar novas formas de reflexão do público a ser atingido e não 

somente uma maneira de transmissão de um conhecimento já produzido e replicado.  

Destarte, criar material educativo é muito mais do que reproduzir o que já se tem em forma e 

conteúdo, mas sim incitar novos conhecimentos e reflexões por parte do professor em 

atividade pedagógica com seus alunos.  

Para que essa experiência alcance êxito, muitas características devem ser pensadas 

perpassando pela forma, conteúdo, diálogo com outas áreas de conhecimento, criando uma 

grande rede de confluências que devem ser respeitadas para a produção de um material de 

qualidade. É preciso que haja um trabalho em grupo: técnicos, professores, público a quem se 

destina, comunicadores e designers. Kaplún (2003) nos diz ainda que quem produz materiais 

deve ter consciência que trabalha em um “cruzamento” de caminhos, em uma completa 

interface, endossando nossa afirmação. A seguir veremos as principais ferramentas 

necessárias para produzir o que mais se aproxima de uma material completo em nossa 

concepção. Utilizaremos como balizador os preceitos de Kaplún (2003) e Ruiz (2014). 

3.4.1 Passos importantes para o processo de criação 

3.4.1.1 Pesquisa preliminar acerca do tema 

 

A criação de um produto educacional de qualidade requer uma série de procedimentos. 

Pressupõe uma análise prévia e profunda do tema em questão e do público ao qual se destina. 

Neste momento é necessário conhecer os principais autores e o que dizem sobre o assunto em 

questão, as obras já produzidas, debates acerca do tema. Um bom material educativo alcança 

o objetivo de levar ao público destinado questões, reflexões e análises que favoreçam o debate 
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e possam gerar verdadeiro esclarecimento sobre os temas propostos, aqui é necessário lançar 

mão de diversas fontes documentais analisadas de forma criteriosa através de crítica interna e 

externa
7
 dos documentos, tratando os conteúdos com equidade de relevância. 

3.4.1.2 Eixos a serem contemplados 
 

Kaplún propõe em seus estudos sobre a construção de materiais educativos, três eixos a serem 

contemplados para que os livros produzidos contribuam com o aprendizado e estimulem 

reflexões sobre os temas abordados. São eixos intrínsecos à formulação dos materiais, mas 

peças fundamentais no alcance dos objetivos. A seguir veremos os três eixos apontados por 

Kaplún (2003): 

 

a) Eixo conceitual: Diz respeito à escolha das ideias e do tema que farão parte do material 

educativo, bem como sua organização. Este momento possui especial importância, pois 

possibilita que os temas sejam abordados de modo contra hegemônico dando voz aos 

mais diversos conteúdos e não somente aos já selecionados de forma recorrente pelos 

modelos tradicionais e dominantes. 

 

b) Eixo pedagógico: Trata-se do caminho a ser percorrido na criação do material, supõe 

análise dos destinatários. Neste eixo é preciso identificar as ideias que já fazem parte do 

grupo destinado, construção dos conceitos a serem trabalhados, atividades que favoreçam 

a aplicação de tais conceitos, contexto e interesse do destinatário envolvido. Destacamos 

que destinatário descritos neste eixo são os alunos aos quais os livros se destinam. A 

faixa etária e características de aprendizagem devem ser levadas em conta para um 

material com efetiva ação. 

 

c) Eixo comunicacional: Parte em que se define como se dará a comunicação com o 

destinatário escolhido de forma frutífera. É o formato e a linguagem que será empregada 

no processo de criação que irá proporcionar a comunicação com o público a que se 

                                                        
7
Crítica externa refere-se à análise da forma do documento em si. Contempla a verificação de sua autenticidade, 

no sentido de perceber ou determinar se o documento é verdadeiro ou falso, se é uma cópia ou trata-se de um 

original; ou, ainda, se é cópia, qual é seu suporte (impresso ou digital, por exemplo. Nesses casos, analisar se o 

documento passou por algum tipo de alteração). Além desses aspectos, relacionados acima, também cabe à 

crítica externa analisar a proveniência do documento, contando com dados como autoria, local e data de 

produção ou elaboração. Disponível em: <http://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/upload 

Catalago/13553006102014Metodologia_da_Pesquisa_Historica_Aula_4.pdf > Acesso em: 26 jun. 2016. 

http://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/upload%20Catalago/13553006102014Metodologia_da_Pesquisa_Historica_Aula_4.pdf
http://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/upload%20Catalago/13553006102014Metodologia_da_Pesquisa_Historica_Aula_4.pdf
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destina. Pode-se recorrer a imagens, contos, desenhos, canções e poesias, qualquer que 

seja o recurso que facilite e auxilie o processo de aprendizagem.  

 

3.4.1.3 Avaliação do material educativo 
 

Antes do material chegar ao público final, durante o momento da criação, além da equipe 

multidisciplinar imprescindível, é necessário que ele seja validado, se necessário reformulado 

e só então distribuído e utilizado em sala de aula. Esse momento nem sempre é posto em 

prática, geralmente motivados pela urgência do processo editorial e do próprio requisitante do 

produto. A validação é peça fundamental na aceitação e na aferição dos objetivos aos quais o 

material é proposto, portanto, não deveria ser deixado de lado. 

3.4.1.4 Construção do nosso material educativo com base em Kaplún e Ruiz 
 

Os Mestrados Profissionais são regulamentados pela Portaria da Capes 80/1998
8
, trazendo 

orientações específicas sobre requisitos para que haja enquadramento das propostas neste tipo 

de Mestrado. A produção de materiais educativos nos Mestrados Profissionais de Ensino é 

obrigatória, sendo recomendada pela área 46 da Capes/Mec que diz respeito ao Ensino, 

podendo ser de diversos tipos como  mídias educacionais (vídeos, áudios, páginas da internet, 

blogs, jogos, aplicativo, etc); protótipos educacionais e materiais para atividades 

experimentais; propostas de ensino como sequência didática e propostas de intervenção; 

materiais interativos como jogos; atividades de extensão como cursos, exposições e ciclo de 

palestras; programas de rádio e tv; material textual como manuais, guias, textos de apoio, 

livros didáticos e paradidáticos, história em quadrinhos, entre outros. 

Seguindo a recomendação da Área 46 da Capes (citado acima), utilizaremos Kaplún (2003), 

que corrobora com o pensamento ao dizer que a melhor maneira de se validar um material é 

com a própria prática pedagógica, em que o material será utilizado diversas vezes em situação 

real, seja com grupos focais, cursos, entrevistas ou outros meios.  

Obviamente, um produto educacional não estará validado em sua totalidade, sendo sempre 

necessário ser repensado e melhorado, mas a validação contribui para que ele se aproxime das 

necessidades e anseios do público alvo e de seus elaboradores. Para Kaplún (2003) a melhor 

                                                        
8
 Disponível em: http://ojs.rbpg.capes.gov.br/index.php/rbpg/article/view/88/84. Acesso em 20 mar. 2016. 

http://ojs.rbpg.capes.gov.br/index.php/rbpg/article/view/88/84
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forma de avaliação é uma combinação entre análise quantitativa e avaliações qualitativas com 

alguns grupos de usuários que possibilite uma análise minuciosa e se necessário a 

reformulação do material para que só então seja disponibilizado para o grupo ao qual se 

destina.   

Dentre as diretrizes utilizadas para a avaliação buscamos analisar os temas propostos e tratá-

los de maneira crítica com o intuito de promover reflexão e evitar a reprodução de 

estereótipos acerca de conceitos existentes. Para que o material seja avaliado e validado 

iremos usar, além dos eixos de Kaplún, diretrizes descritas por Ruiz (2014) como conceitos 

referentes à diversidade cultural, análise crítica da realidade como forma de promover a 

igualdade social, confronto aos estereótipos considerados naturais relacionado a gênero, raça e 

outros, formas de estimular transformações sociais através de experiências concretas como, 

por exemplo, as visitas mediadas. 

Tratando-se de um material educativo que possui a cidade e as modificações sofridas ao longo 

do tempo como tema central abordaremos as construções e transformações sociais de forma 

dialógica e não simplesmente de forma descritiva e reprodutiva. Buscamos uma abordagem a 

contrapelo, onde os fatos, monumentos e construções possam ser problematizados, analisados 

através da intencionalidade de sua construção e dos movimentos de resistência envolvidos no 

processo. Como nos afirma Demarchi (2016, p. 22),  

A educação dialógica é problematizadora, desvela a realidade e constrói 

conjuntamente uma percepção histórica do mundo, traz a consciência de que o ser 

humano é um agente histórico, plenamente apto a mudar a história. 

Além do conteúdo, teremos atenção especial à forma para que seja um material acessível 

adiversos públicos com uma linguagem adequada e conceitos que suscitem a reflexão e o 

conhecimento. As imagens serão selecionadas com o intuito de ilustrar, informar e permitir o 

diálogo entre textos e figuras com objetivo último de gerar no público a que se destina novas 

formas de percepção dos espaços da cidade.  

Para que logre êxito, o material educativo precisa estabelecer uma conexão entre o público a 

que se destina e a cidade, sendo aqueles sujeitos do processo, valorizando a identidade e 

construindo a ideia de pertencimento dos alunos. Nosso livro almeja ser uma ferramenta 

construída para utilização dos professores da educação básica para mediar sua ação 

pedagógica, mas intenciona também ser acessível aos alunos e público em geral por ter sido 
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construído com uma linguagem didática, ilustrada e explicativa sem que perdesse seu 

conteúdo acadêmico. A seguir veremos o tipo de material proposto para esta pesquisa. 

3.5 PROPOSTA DO MATERIAL EDUCATIVO  

O produto educacional desenvolvido nesta pesquisa será um livro com cerca de 100 páginas 

que contará com roteiros a serem percorridos a pé pelos professores juntamente com seus 

alunos. Os roteiros propostos contemplarão momentos diversos do processo de modernização 

da cidade de Vitória e poderão ser vistos detalhadamente no capítulo que trata da avaliação do 

material educativo. 

O livro terá imagens atuais referentes aos locais percorridos e fotos antigas que irão ilustrar o 

processo de modernização que será descrito no capítulo III desta pesquisa. O produto será 

informativo e buscará levar ao destinatário um novo olhar sobre a cidade de Vitória e seus 

espaços tanto no momento presente quanto no aspecto histórico, dialogando com a 

temporalidade e as transformações arquitetônicas e as simbólicas envolvidas no processo.  

Segundo Demarchi (2016, p. 10) “Quando se privilegia o diálogo amplia-se a noção de 

patrimônio. Supera-se, assim, o patrimônio chancelado pelo Estado, que reproduz uma 

narrativa da história nacional seletiva [...]”.  

Portanto, o processo de conhecimento, discussão e apropriação do espaço é necessário no 

processo de construção, resgate e fortalecimento da memória fazendo com que a comunidade 

envolvida se sinta parte da cidade onde vive de maneira ativa e crítica, a partir do momento 

em que analisa a intencionalidade e a construção dos monumentos e espaços urbanos dentro 

da história; os conflitos e contradições sociais envolvidos neste processo onde nem todos 

estão ali representados, porém todos os sujeitos estiveram envolvidos na construção da 

história destes espaços ainda que como resistência e opressão. 

Esse livro ilustrado será pensado de maneira a colocar o professor como mediador do 

processo de aprendizagem possibilitando ao aluno interagir com o tema, reconhecendo-se 

como agente da história, características necessárias para que o processo educativo se 

desenvolva, podendo o aluno, através do saber sistematizado, mediação do professor e da 

apropriação dos lugares com potencial educativo se tornar agente modificador do seu espaço e 

de sua sociedade. Para nortear o processo de validação junto aos professores do curso de 
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extensão que foi proposto, utilizamos alguns passos descritos por Ruiz (2014, p. 20) que 

auxiliaram na análise do material e posterior reformulação, a saber: 

Quadro 1: Aspectos de análise do material educativo 

Componente O que significa Perguntas 

Atração

Consiste em verificar se nosso

material chama a atenção do grupo

destinado.

O que chama mais atenção nesse

material? Por que? O que menos

gosta? Por que? Captou a atenção e

manteve o interesse? O que mudaria

para melhorar o que não gostou?

Compreensão

Implica em perguntar se os 

conteúdos do material são 

entendidos pelo grupo destinatário.

De que trata o material? Que

mensagem passa? Existem palavras

utilizadas de difícil compreensão?

Quais? Qual seria melhor? Existem

partes mais difíceis do que outras?

Há pouca, suficiente ou muita

informação?

Envolvimento

Se trata de averiguar se o nosso

destinatário reconhece o material

como destinado a ele.

Parece que esse material é destinado

a pessoas como você? Por que?

Existe expressão que não é familiar?

Quais?

Aceitação

Permite confirmar se é aceito o 

enfoque, os conteúdos e a 

linguagem utilizada.

Algo desse material você considera

irritante ou ofensivo? Explique algo

que possa ser rejeitado por outras

pessoas como você. As imagens que

aparecem sobre homens e mulheres

são estereotipadas? A linguagem

utilizada é discriminatória? E as

imagens?  

Mudança de ação 

Com esse ponto buscamos 

comprovar se o material contribui 

aos nossos destinatários busquem 

uma mudança de olhar ou atitude.  

A mensagem do material pede que 

faça algo? O que? Você estaria 

disposto a realizar? Por que? 

Recomendaria que alguma pessoa 

próxima realize essa mudança de 

olhar? 

Reflexão Diz respeito à forma de seleção dos 

conteúdos contemplados. 

É possível observar nos conteúdos 

selecionados concepções contra 

hegemônicas? A forma abordada 

favorece a reflexão e discussão 

sobre temas sob uma perspectiva 

diferenciada da tradicional?  
Fonte: Ruiz (2014). 

Bittencourt (2003) nos diz que é possível trabalhar o livro didático em conjunto com fontes 

primárias de pesquisa e idas a campo, entre outras ferramentas, sempre ressaltando que o bom 

livro didático é aquele usado por um bom professor, ou seja, o material não basta por si só, 

mas sim compõe um conjunto entre professor e a forma de se abordar os conteúdos e utilizar o 

material.   
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Almejamos também problematizar ideologias e valores dos grupos dominantes provocando 

análise crítica, utilizando as imagens de forma reflexiva acerca do tema juntamente com as 

visitas in loco, que poderão ser vistas no capítulo do curso de formação.  

Para que o objetivo acima descrito seja alcançado, pretendemos elaborar tanto o material 

educativo quanto o planejamento da formação de professores a partir dos momentos 

pedagógicos da Pedagogia Histórico-Crítica. De acordo com Saviani (2011, p. 422),  

[...] isso significa que a educação é entendida como mediação no seio da prática 

social global. A prática social põe-se, portanto, como o ponto de partida e o ponto de 

chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte da 

prática social em que professor e aluno se encontram igualmente inseridos, 

ocupando, porém, posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda 

na compreensão e no encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática 

social. Aos momentos intermediários do método, cabe identificar as questões 

suscitadas pela prática social (problematização), dispor os instrumentos teóricos e 

práticos para a sua compreensão e solução (instrumentalização) e viabilizar sua 

incorporação como elementos integrantes da própria vida dos alunos (catarse). 

 

Assim, a partir do conhecimento dos momentos pedagógicos vistos não como um passo-a-

passo didático, mas como momentos filosóficos e reiterativos, pretendemos elaborar as 

intervenções da pesquisa e a confecção do material educativo irá nos auxiliar na aferição dos 

momentos.  
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4 O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA CIDADE DE VITÓRIA 
 

A ideia de modernização chega ao Brasil na segunda metade do século XIX e trouxe a ideia 

de um desenvolvimento baseado na constituição de um novo homem e suas relações com a 

sociedade e o trabalho. Isso refletiu na reconstrução das cidades por todo o mundo e no Brasil, 

em especial para nossa análise, Vitória:  

Compreender a cidade moderna e sua inserção no processo de transformação da 

sociedade capitalista implica em observar as transformações das formas urbanas, 

relacionando-as sempre a uma representação social. Entendendo que a representação 

social faz uso dos Discursos e Imagens, que uma sociedade faz de si própria. Essa 

colocação remete, também, à compreensão da elaboração dos projetos urbanos e sua 

divulgação, buscando a revelação dos interesses envolvidos (SOUZA, 

STEIGLEDER 2014, p. 03). 
 

A seguir iremos traçar um panorama do cenário mundial e brasileiro e como ele influenciou 

nas transformações da paisagem da cidade de Vitória, além de todas as relações inseridas em 

seu cerne. O urbanismo surge junto com ideias higienistas e outros profissionais técnicos que 

tinham por objetivo remodelar, embelezar e tornar funcional a cidade. Conceitos foram 

trazidos principalmente de Paris e reproduzidos no Brasil, a partir da segunda metade do 

século XIX, em cidades como Rio de Janeiro, Recife e Vitória. Para entendermos as 

mudanças é preciso antes conhecer os conceitos que deram origem a tais transformações. 

 

4.1 PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

4.1.1 Modernidade e modernização 

O conceito de modernidade está relacionado com a ideia de novo, de rompimento, de 

mudança, se opondo ao clássico e às tradições. A nova forma de pensamento traz como 

princípio básico o racionalismo, a difusão da ciência e a mudança do homem enquanto 

indivíduo colocando-o como centro de sua própria vida e da sociedade. O movimento surgiu 

com o Renascimento se contrapondo à Idade Média e se desenvolveu ao longo do século XVI 

e XVII com grandes filósofos, pensadores e cientistas, tendo como principal expressão desta 

época o Iluminismo
9
.  

                                                        
9
Movimento intelectual do século XVIII de caráter racionalista que valorizava a experimentação e materialismo 

e criticava a superstição e dogmatismo. Kant define o Iluminismo dizendo que ele permite ao homem sair de sua 

menoridade, ensinando a pensar por si mesmo.   
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A modernidade surge como um questionamento filosófico da sociedade, de sua arte e cultura 

e traz à tona a crença na ciência e na razão com princípios emancipadores do sujeito. Destarte, 

o modernismo seria o movimento decorrente da modernidade que defende a renovação do 

pensamento buscando sempre a ideia de progresso e ruptura com o denominado tradicional.  

Henri Lefebvre em seu clássico livro chamado Introdução à modernidade (1969), define o 

modernismo como sendo consciência adquirida, das ilusões e dos anseios gerados pela 

modernidade que é antes disso, uma reflexão primária e crítica buscando o entendimento das 

mudanças. O modernismo como efeito da modernidade é a busca pelo novo, muitas vezes 

decorrentes de crises e rupturas. Lefebvre (1969) ressalta ainda que o moderno assume no 

século XVIII e final do século XIX, certo culto pelo novo e clara oposição ao antigo. 

A modernização para Berman (1986, p. 129) é um “complexo de estruturas e processos 

materiais – políticos, econômicos, sociais – que, em princípio, uma vez encetados, se 

desenvolvem por conta própria, com pouca ou nenhuma intervenção [...]”. O processo de 

modernização das cidades tem início na Europa em países como a França e Inglaterra e se 

universaliza ultrapassando as fronteiras geográficas com os mesmos preceitos de renovação, 

racionalização, progresso, embelezamento que eram difundidos à época. Nesse sentido, as 

formas dadas à cidade se transformam em representações desses princípios.  

O urbanismo surge como disciplina técnica e científica no final do século XIX e tem como 

objetivo tornar as cidades funcionais, bonitas, limpas e organizadas tendo Paris como sua 

principal inspiração, fato que veremos adiante, e que se transpôs para capitais no Brasil, 

incluindo Vitória.  

Segundo Berman (1986), a modernidade está sempre se reinventando e pressupõe 

transformação constante seja no campo material ou intelectual. O movimento de 

modernização teve grande impacto nos centros urbanos, através das reformas, aumento 

populacional, relações sociais. Esse movimento reflete no cotidiano das pessoas, conflitos e 

rupturas em um cenário que busca o rompimento com a tradição. Veremos no decorrer do 

texto como o movimento de modernização esteve presente em momentos importantes de 

modificação da paisagem física, política, econômica e social da cidade de Vitória.  
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4.1.2 Ecos da modernização no Brasil 

 

O movimento europeu que antecede a modernização de Vitória e de outras capitais do Brasil e 

do mundo toma força a partir da metade do século XIX com grandes descobertas tecnológicas 

como afirma Ferreira (2009, p. 70), 

 [...] a ciência fazia revelar as luzes do progresso e da civilização com todos os seus 

símbolos: luz elétrica, grandes bouvevards, telégrafo, locomotiva, enfim todas as 

representações do triunfo de uma modernidade que tinha pressa e não podia esperar. 

Um tempo onde a civilização se impunha como um caminho sem retorno, com uma 

força tamanha propagada aos lugares mais recônditos [...] 

O projeto de reforma e urbanização que ocorreu em Paris entre 1851 e 1870 tornou-se 

conhecido mundialmente e não passou despercebido pelos arquitetos, urbanistas e homens 

públicos brasileiros. A mudança econômica do Brasil, da agricultura para a industrialização, 

balizou o interesse e necessidade em se modernizar as mais antigas capitais brasileiras, 

destacando nesse momento Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Vitória. 

Um dos principais projetos que influenciaram a reordenação da arquitetura urbana no Brasil 

foi a reforma da capital francesa, denominada haussmanniana, que foi instituída pelo prefeito 

de Paris, Georges-Eugène Haussmann, entre 1852 e 1870.  A reforma higienizou a cidade 

trazendo uma valorização estética da paisagem urbana com elementos do imaginário 

republicano recém incorporado. Ações como limpeza da cidade, demolição de vias estreitas 

ainda remanescentes da época medieval e construção de jardins e parques, foram algumas das 

mudanças postas em prática na Paris da segunda metade do século XIX.  

Obviamente que em um processo de reestruturação física a vida social é atingida. Parte da 

população foi literalmente empurrada para locais distantes do centro da cidade. As reformas 

executadas nos grandes centros, reflexo da modernidade, são analisadas por Lefebvre no 

trecho (2001, p. 20) 

As qualidades estéticas desses antigos núcleos desempenham um grande papel na 

sua manutenção. Não contêm apenas monumentos, sedes de instituições, mas 

também espaços apropriados para festas, para os desfiles, passeios, diversões. O 

núcleo urbano torna-se, assim, produto de consumo de uma alta qualidade [...]. 

Sobrevive graças a esse duplo papel: lugar de consumo e consumo do lugar.  
 

Portanto, como podemos observar no texto acima, as transformações na cidade de Paris após a 

industrialização, no decorrer do século XIX contribuíram para o processo de solidificação de 
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uma nova concepção de cidade adaptada ao consumo e como instrumento de poder, assim 

como nos reitera Harvey: 

O sistema funcionou bem por cerca de quinze anos, e consistiu não apenas em uma 

transformação das infraestruturas urbanas, mas também na criação de todo um estilo 

de vida urbana totalmente novo e um novo tipo de persona urbana. Paris tornou-se a 

Cidade Luz, o maior centro de consumo, turismo e prazeres – os cafés, as grandes 

lojas de departamento, a indústria da moda, as grandes exposições transformaram o 

estilo de vida urbano, permitindo a absorção de vastos excedentes mediante um 

consumo desmedido que ao mesmo tempo agredia os tradicionalistas e excluía os 

trabalhadores (HARVEY, 2014, p. 38). 
 

 Característica da modernidade, a negação da importância do passado beneficiou a nova classe 

em ascensão, a burguesia, privilegiando os que estavam no poder e se expandindo 

gradativamente pelos continentes.  

Após essa breve explanação que contextualiza o processo de expansão do pensamento de 

modernidade e de modernização em escala mundial, faremos uma introdução da criação da 

Capitania do Espírito Santo, para que em seguida possamos adentrar o processo de 

modernização em si, pois consideramos fundamental fazer um resgate dos fatos antes de 

introduzir o assunto, para que o mesmo possa ser melhor compreendido.  

4.1.3 A Capitania do Espírito Santo 

 

A Capitania do Espírito Santo se estabeleceu em 23 de maio de 1535 com a chegada de Vasco 

Fernandes Coutinho com cerca de sessenta colonos que construíram suas casas na região 

próxima ao atual morro do Moreno, em Vila Velha. Assim que chegou, Vasco Fernandes 

doou as ilhas menores ao redor a alguns de seus colonos.  

Em 15 de julho de 1537 a ilha de Santo Antônio – que viria a se tornar mais tarde a capital 

Vitória – foi doada a Duarte de Lemos, considerado um membro importante para Vasco 

Fernandes no que diz respeito à proteção e manutenção de seus domínios na capitania. Duarte 

de Lemos construiu na ilha de Santo Antônio a capela de Santa Luzia, entre os anos de 1537 e 

1540. A capela estava situada em sua fazenda chamada Rio das Roças Velhas. Considerada a 

edificação mais antiga da Ilha e apesar das intervenções sofridas, a capela permanece na 

paisagem até os dias de hoje como pode ser visto na figura 1, abaixo.   
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Figura 01 - Capela de Santa Luzia, século XVI 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 
 

Em 1540 por questões políticas relacionadas à cobrança de tributos e outras desavenças, 

Duarte de Lemos vê melhores possibilidades financeiras na capitania da Bahia e parte 

deixando para trás a ilha com as pequenas construções empreendidas nela como a fazenda e 

um engenho de açúcar.  

 

Vasco Coutinho assume o controle da ilha novamente e a vê como sendo um local de maior 

segurança para seus colonos que estavam até esse momento instalados em uma faixa litorânea 

vasta e passível de ataques, localizada na região próxima à baia, em Vila Velha. Klug (2009, 

p. 17) justifica a escolha ao dizer que “O terreno era bastante irregular, com muitos recortes e 

afloramentos rochosos que poderiam funcionar como pontos estratégicos de defesa”. 

 

O processo de transição dos colonos para a ilha inicia-se por volta de 1549, tornando-se a sede 

da capitania em 08 de Setembro de 1551, recebendo então o nome de Vila de Vitória, cujo 

nome foi uma homenagem após a vitória em uma grande batalha contra os índios goitacás. 

Deste período até o início do século XIX a paisagem física de Vitória permaneceu quase que 

inalterada como podemos observar na figura 2.  
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Figura 02 - Vitória no século XIX, vendo-se em primeiro plano o braço de mar que tomava 

toda a área do atual Parque Moscoso e em destaque os prédios das igrejas de São Gonçalo e 

Santiago e, ao fundo, o Penedo. Vitor Frond, 1888 

Fonte: Acervo da Fundação Biblioteca Nacional (Brasil) (1888). 

 

4.1.4 Período Colonial e Imperial 

 

No Brasil, o processo denominado oficialmente como civilizatório, compreende o período 

colonial (1500-1822) e foi marcado pela influência lusitana. Nesse contexto, os jesuítas foram 

responsáveis pela catequese dos índios e pelo auxílio prestado às famílias dos colonos. 

Juntamente com essa forte influência religiosa nos costumes e hábitos, também podemos 

notar a produção cultural e arquitetônica tantos nas músicas, brincadeiras, vestimentas, 

culinária e nas construções do período que possuíam estilo barrocos trazido da Europa e que 

podem ser vistos nas Igrejas e casarios mais antigos de Vitória.  

Como exemplo podemos citar a Igreja do Rosário, o Colégio de São Tiago (atual Palácio 

Anchieta), a capela de Santa Luzia (1537), a Igreja do Rosário (1765), Igreja de São Gonçalo 

(1707) (Figura 3 e 4), além de muitos casarios que datam do século XIX como é o caso das 

residências geminadas na Rua José Marcelino (1875), sendo uma delas atual sede do 

Iphan/ES (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Figura 5 e 6) e que ainda 

podem ser vistas. Nota-se que a maior parte das edificações citadas são Igrejas.  

Os templos eram compostos por fachadas com geometria básica, com frontão 

triangular, duas ou três janelas retangulares com função de iluminação e ventilação 

do coro localizado na parte mais alta do templo. As laterais da edificação eram 
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marcadas pelos cunhais. Ainda sobre a fachada, a torre sineira conferia verticalidade 

à construção, evidenciando a superioridade Divina (LIMA, 2013, p. 03) 
 

 

 Figura 03 - Igreja São Gonçalo, início do século XX                                     

   
Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  (s/d).                                               
 

Figura 04 - Igreja São Gonçalo, vista pelo mesmo ângulo da imagem acima, atualmente 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016).                  
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Figura 05 - Sobrados da Rua José Marcelino construídos em 1875 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (s/d). 

 

Figura 06 - Sobrados da Rua José Marcelino, atualmente 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

No início da colonização até o final do século XIX a população de Vitória ocupava um 

pequeno território da ilha (Figura 7), tendo Vasco Coutinho no momento da migração do 

continente para a Ilha, em meados do século XVI, uma capitania de cerca de “pouco mais de 

centena e meia de famílias” como nos afirma Derenzi (1965, p. 28), a população foi crescendo 

aos poucos ao longo dos anos. Segundo dados do IBGE, em 1872 a população de Vitória é de 

16.157 habitantes
10

. 

                                                        
10

 População do município de Vitória (1872-1950), segundo dados do Censo Demográfico – IBGE. 
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Figura 07 – Concentração da população da cidade em 1896 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo – Biblioteca Central (1896) 

 

 
4.2 MODERNIZAÇÃO DE VITÓRIA: UM FUTURO QUE SE AVIZINHA 

A Vila de Vitória foi crescendo lentamente em torno da baía e possuía ruas tortuosas, 

pequenas e irregulares, com grandes ladeiras onde no topo ficavam concentradas as 

construções mais importantes da cidade, como as igrejas. Segundo Derenzi (1965, p.112) 

“Vitória foi tipicamente cidade colonial portuguêsa. Os arruamentos, a apresentação 

arquitetônica, as proporções de seus sobrados [...] que as ruas fossem tortas, estreitas, algumas 

com menos de cinco metros.” Na figura 8 conseguimos visualizar um pouco do que era o 

estilo de rua existente à época: estreitas e tortuosas. 
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Figura 08 - Ladeira do Fogo, hoje rua Caramuru, mostrando como as ruas eram estreitas e 

tortuosas.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (s/d). 

 

Figura 09 - Rua Caramuru, antiga ladeira do Fogo, atualmente   

             
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Apesar das críticas modernistas relativas às formas da cidade de origem portuguesa, 

Medeiros, Holanda e Barros (2011), em seu texto intitulado “O labirinto das cidades 

brasileiras: heranças urbanísticas e configuração espacial”, nos diz que:  
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O desenho urbano traz consigo preocupações pousadas bem além de meros 

devaneios geométricos: são as necessidades de defesa, as carências de tempo, os 

desejos simbólicos, as vontades por trocas, as demandas por mão de obra, entre 

outros, que moldam a geometria em assentamentos humanos. [...] Forma-espaço 

enquanto socialmente utilizados é desfecho de precisos, ainda que nem sempre 

evidentes, desígnios da sociedade. Por isso a análise da forma-espaço neste âmbito 

deve trazer informações das premissas sociais subjacentes” (MEDEIROS; 

HOLANDA; BARROS, 2011, p. 08). 

 

É também a partir dessa ótica que devemos fazer uma releitura da cidade de Vitória e 

ponderar a ideia da não intencionalidade e do acaso tão destacado em sua geografia física por 

diversos autores, uma vez que “enquanto espaço socialmente produzido, ele foi projetado e 

sua ocupação condicionada ao relevo, topografia e adaptação às peculiaridades do sítio 

físico”. (MEDEIROS; HOLANDA; BARROS, 2011, p. 09)  

A expansão horizontal da ilha, já no século XX, seguiu outra forma de planejamento, não 

mais com intuito de defesa, mas sim com um conceito mais urbano, como sinalizamos no 

início do capítulo; uma cidade mais retilínea e com outros anseios como vemos nos aterros de 

Vitória. Na figura 10 vemos a região do Campinho (atual Parque Moscoso) logo após o aterro 

feito para expandir a área habitável da região central de Vitória.  

O espaço disponível já não atendia a população e aterrar a área vista na figura 10 inaugura os 

diversos aterros que viriam ao longo dos anos. Esse espaço foi aterrado pela primeira vez 

entre 1812 e 1819 e fez parte das primeiras obras de Vitória abrindo espaço nas áreas centrais 

da cidade já sinalizando uma expansão do território. Essas obras se estenderam até a década 

de 1860, sendo uma tarefa longa e trabalhosa por se tratar de extensas áreas de mangue.  

Figura 10 - Área de aterro do Campinho (atual Parque Moscoso) – Vitória 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo – Biblioteca Central (s/d). 
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Esse momento traz uma característica peculiar, já que demonstra uma mudança na percepção 

da cidade, buscando o planejamento e a expansão de maneira racional e planejada assim como 

nos afirma Klug (2009, p.22):  

[...] em nome da salubridade e acessibilidade, posteriormente, esse tipo de 

intervenção vai transformar o desenho do contorno original, tornando-se uma ação 

muito utilizada pelo poder público para resolver problemas de falta de terra para 

expansão urbana.   

No século XIX, a independência do Brasil e o Império trouxeram diversos impactos para a 

política, a sociedade e a economia do Espírito Santo. A sucessão ao governo do Estado era 

constante, houve um período de bastante instabilidade e foi nesse “período monárquico 

imperial que o capixaba se aperfeiçoou politicamente, criou consciência cívica, clamou pelo 

progresso moral e material” (DERENZI, 1965, p. 118), porém a escassez de recursos fazia 

com que apesar da consciência e necessidade, muitas das obras necessárias fossem proteladas.  

A exemplo das necessidades, podemos citar a iluminação pública de Vitória começa em 1837 

com cerca de 40 lampiões movidos a azeite de peixe que eram distribuídos pelos principais 

pontos e edifícios comerciais. Em 1865 o combustível fora substituído por querosene, 

material mais eficaz que o azeite e com maior durabilidade, tornando-se a gás apenas em 

1879, representando assim um grande avanço no que diz respeito à durabilidade e eficiência 

dos lampiões. 

Por volta de 1849, a população de Vitória contava com cerca de três mil pessoas, como nos 

afirma Derenzi (1965) e as condições de salubridade da cidade ainda eram precárias. Muito 

lixo ocupava as ruas da cidade, quintais sujos, terrenos cobertos por mato, cemitérios no meio 

da cidade e um crescimento absurdo da pobreza. Data de 1854 a proibição de se enterrar 

pessoas nas igrejas, fato que determinou que os cemitérios fossem construídos em área não 

urbana.  

Os problemas referentes à insalubridade na cidade são diversas vezes apontados, mas houve 

significativa demora no agir, seja por escassez do recurso ou porque essas obras eram 

deixadas de lado em razão de obras de cunho mais popular que pudessem satisfazer os 

governantes em popularidade, pois como nos diz Derenzi: 

Os governos têm ojeriza de gastar dinheiros em obras de supressão. A vaidade os 

impele para obras visíveis e suntuárias. Entre combater uma epidemia e construir um 

chafariz, no qual uma plaquinha e bronze lembre o idealizador, poucos são os que se 
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decidem em favor do primeiro caso. As obras de saneamento em geral são 

invisíveis, não satisfazem aos governadores, que amam a popularidade. Esgotos, 

drenos e aterros são subterrâneas: obras mortas, embora garantam a vida, não falam 

porque jazem enterradas (DERENZI, 1865, p. 123).  
 

A urbanização é um nome relativamente recente, porém isso não quer dizer que não fosse 

conhecida sua necessidade há muito tempo e tem início no fim do século XIX juntamente com 

todo o movimento de urbanização que vinha ocorrendo no Brasil e no mundo e que se estende 

até meados do século XX, fatos já explicitados no início do capítulo.  

Para Harvey (2014), o fenômeno da cidade como o conhecemos é recente e fruto do 

excedente de produção capitalista na busca da mais valia
11

, onde o que sobra de mercadorias 

produzidas precisa ser vendido, completando assim o ciclo econômico. Nesse sentido, o 

próprio estado entra no processo ao absorver parte dessa produção para o processo de 

urbanização, influenciando no crescimento e desenvolvimento da região.  

Observando a definição de Harvey (2014), podemos analisar o processo de modernização da 

cidade de Vitória como estando inserido na necessidade de desenvolvimento do país e na 

expansão capitalista mundial, processo que naturalmente atingiu o Brasil.  Neste momento “o 

padrão da forma-espaço essencialmente se baseou em diagramas geométricos e ordenados, no 

melhor exemplo das experiências urbanas renascentistas” (KOSTOF apud MEDEIROS, 2011, 

p. 21).   

A figura 11 nos mostra o Palácio Anchieta antes de passar por uma grande reforma que viria a 

dar a ele aspecto mais semelhante ao visto nos dias de hoje (figura 12). Nesse momento, a 

sede do governo ainda dividia espaço com a Igreja de São Tiago, demolida alguns anos depois 

no processo de reforma e modernização do centro de Vitória, no início do século.  

Essas mudanças foram justificadas como sendo necessárias para que a cidade adentrasse de 

vez à modernidade representada pela República recém instaurada e rompesse com o aspecto 

religioso e colonial, assim como nos afirma Schutz-Foerste (2011, p. 27) ao dizer que “os 

acontecimentos religiosos deram lugar aos encontros cívicos. É também um espaço cujas 

transformações são visíveis”. Nas duas imagens (11 e 12), observamos as mudanças e 

descaracterização do aspecto religioso.  
                                                        
11

Conceito empregado por Karl Marx, diz respeito à diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a 

soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho. 
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Além da retirada das torres da igreja, a entrada do monumento foi transferida da lateral do 

atual Palácio onde dava frente para a praça João Clímaco e hoje localiza-se de frente para a 

baía mostrando toda a imponência e superioridade dos aparelhos do estado frente à sua 

capital. 

Figura 11 - Igreja e Colégio de São Tiago   – Vitória, século XIX    

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (s/d). 

 

Figura 12 - Lateral do Palácio Anchieta, dias atuais 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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A grande onda de modernização e expansão do capitalismo e novas relações de trabalhos 

consolidadas no século XIX deram a nota principal dessas mudanças com obras relevantes no 

que diz respeito à estrutura física da capital, prerrogativa fundamental no processo de inserção 

de Vitória nos moldes de modernização e consequente urbanização que invadiram o Brasil e o 

mundo a partir do século XIX.  

Romper com a atmosfera provinciana da antiga capitania do Espírito Santo foi uma tarefa 

complexa e progressiva e causou diversos impactos no patrimônio e na estrutura social da 

capital. Ações como ampliação da cidade, implantação da rede básica de saneamento, 

construção de pontes e estradas, aterros e aparelhamento do porto mostraram-se grandes 

desafios a serem superados ao longo de décadas, muitos desses projetos em detrimento da 

utilização dos espaços da cidade por parte dos próprios citadinos. A seguir analisaremos 

algumas mudanças significativas e impactantes no processo de modernização da cidade de 

Vitória que agiram na estrutura física, social e econômica da cidade. 

4.3 A MODERNIZAÇÃO EM SUA CONCRETUDE 

Nesta seção faremos uma análise a partir de algumas das principais obras que caracterizam a 

modernização na cidade de Vitória no século XX. Apesar de muitas serem as intervenções 

que possam identificar o processo de modernização, ressaltaremos algumas das obras mais 

proeminentes.  

4.3.1 O Novo Arrabalde 

 

Apontamos o Novo Arrabalde
12

 como sendo a primeira grande obra pensada e introduzida no 

pensamento político, econômico e social da época. O desenho projetado para o crescimento e 

desenvolvimento da cidade tinha como objetivo ampliar a cidade cerca de seis vezes o 

tamanho existente à época (concentração vista na figura 7 e que pode ser vista na figura 13).  

Além das mudanças na parte já construída, o projeto deveria, como nos afirma Klug (2009 

p.27), possuir características físicas diversas das encontradas no núcleo inicial central, pois 

                                                        
12

Arrabalde significa: s.m. Que se encontra localizado na periferia de uma cidade; fora dos limites de uma 

cidade; subúrbio. Local extremamente afastado do centro (cidade, bairro etc); arredor. (Etm. do árabe: ar-rabad) 

Disponível em: <http://www.dicio.com.br/arrabalde/>. Acesso em 15 abr. 2016. 

http://www.dicio.com.br/arrabalde/
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esta escolha era vista pelo engenheiro responsável pelo projeto, Saturnino de Brito
13

, como 

um equívoco: “a escolha daquele sítio físico em si, sendo um erro maior ainda a continuidade 

da edificação e expansão sobre o terreno acidentado”. 

 

Figura 13 - Planta da região do Novo Arrabalde à direita 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo – Biblioteca Central (1896). 

 

Esse projeto propunha grandes áreas públicas como bosques e parques aproveitando e 

valorizando as paisagens naturais presentes na cidade. O diferencial desse empreendimento 

está justamente na inovação sugerida por Saturnino de Brito onde a estética e a higienização 

são parte do mesmo empreendimento. 

O projeto do Novo Arrabalde é antes de tudo “uma nova organização do espaço em âmbito 

estadual, e tinha por finalidade motivar o desenvolvimento, através da atração e centralização 

espacial de capitais privados em Vitória, dirigidos para o comércio” (CAMPOS JÚNIOR, 

1996, p.138). Tal ação idealizada por José de Melo Carvalho Moniz
14

 Freire
15

, seria a 

                                                        
13

Francisco Rodrigues Saturnino de Brito formou-se engenheiro civil em 1886 pela Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro tendo participado da expansão da malha rodoviária de vários estados brasileiros como Minas Gerais, 

Pernambuco e Ceará. A partir de 1892 começa a realizar trabalhos voltados para a área de saneamento básico 

vindo a participar de importantes projetos em Vitória/ES, Campos dos Goytacazes/RJ, Santos/SP, validando 

através deles princípios higienistas a fim de construir um saber urbano de matriz sanitária. 
14

A grafia do nome de Moniz Freire aparece em algumas obras como Moniz e em outros como Muniz. Porém, 

consta na certidão de nascimento do mesmo a grafia “Moniz”, razão pela qual optamos por utilizar esta grafia em 

nosso texto. A única exceção ocorre quando fazemos citação de autores que utilizam Muniz, respeitando a 

citação conforme está na obra do referido autor. 
15

José de Melo Carvalho Moniz Freire (1892-1896 e 1900-1904) foi o primeiro governador eleito do período 

republicano ficando no poder por dois mandatos não consecutivos. 
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primeira ação de intervenção planejada do espaço objetivando transformar a capital no centro 

do comércio do café do Espírito Santo e Minas Gerais. 

Segundo nos diz Ferreira (2009, p. 03) o governador eleito “acreditava que Vitória se tornaria 

uma grande praça comercial com um centro populoso e dinâmico” e reforça ainda que  

Muniz Freire pensou a cidade de Vitória integrada ao desenvolvimento da província, 

não se restringindo às necessidades pontuais e imediatas apresentadas pela capital. 

Almejando dotá-la de centralidade e protagonismo, posicionando-a na vanguarda do 

desenvolvimento local, pretendia atrair para Vitória toda produção da província, 

como também da abastada vizinha Minas Gerais, por meio de uma malha 

ferroviária, no intuito de estabelecer relações comerciais com o resto do mundo, por 

meio de um porto bem estruturado na capital capixaba (FERREIRA, 2009, p. 06).   

No fim do século XIX, o Estado estava em um momento especialmente promissor, pois o 

café, principal produto de exportação encontrava-se com o valor da saca nas alturas, 

aumentando em cinco vezes a receita do Estado e trazendo a tão necessária estabilidade, como 

nos relata Campos Júnior (1996). Ainda assim, os projetos não foram realizados nesse 

momento, porém havia sido dado o ponta pé inicial no levantamento dessas questões.  O 

intenso trabalho de transformações físicas com o propósito de dar à Vitória ares de capital da 

recém-nascida República, passaria ainda como nos mostra Schutz-Foerste (2011, p. 36) 

[...] alargamento de ruas, construção de avenidas retilíneas e calçadas largas, aterro 

de praias e de áreas de manguezais; abastecimento de água, rede de esgoto, 

construção de edifícios, praças e jardins públicos, para a manutenção de áreas 

verdes, em meio às quais sobressaíam esculturas monumentais. 

Os primeiros projetos relativos à infraestrutura da cidade diziam respeito a mudanças de longo 

prazo e não somente pontuais e momentâneas. Almejava-se que Vitória viesse a ter papel de 

centralidade e protagonismo atraindo para si o comércio de Minas Gerais bem como o 

comércio do próprio estado e mesmo internacional por meio da modernização do porto e 

implantação de uma malha ferroviária satisfatória. 

Apesar do projeto ser considerado inovador para a época, algumas ponderações são feitas 

sobre a real motivação da proposta. Cleto Nunes
16

, político pertencente ao grupo de Moniz 

Freire, intermediou o contrato entre o governo e a Companhia Torrens em 1890 que ficaria 

responsável pelo processo de regularização da infraestrutura básica, construção de estradas e 

aterros, como o do Campinho (Figura 14), entre outras intervenções. 

                                                        
16

Jornalista, deputado no período de 1878 a 1891, conselheiro municipal e senador em 1898 (DERENZI, 1965, 

p. 166) 
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Figura 14 - Aterro do Campinho em 1909 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo – Biblioteca Central (1909). 
 

A Companhia Torrens tinha como algumas de suas incumbências a concessão do governo 

federal para realizar melhorias no porto, os grandes aterros e tinha interesse na aquisição de 

lotes na porção nordeste para fomentar a especulação imobiliária. Por essa razão haveria, 

suspostamente, influência da empresa na escolha do local a ser expandida a cidade já que a 

mesma havia adquirido grandes loteamentos na região. Existia a expectativa de que Vitória se 

tornaria uma grande praça comercial e tais terrenos sofreriam valorização em consequência da 

infraestrutura que a própria empresa iria instalar. Entre as vantagens da Companhia Torrens 

no contrato firmado com o governo e que nos suscita tais ponderações podemos citar 

(CAMPOS, 1996, p. 166): 

1) Teria o privilégio de uso e gozo, por cinquenta anos, da exploração dos serviços de água e 

esgoto; 

2) O governo encarregar-se-ia de cobrar as anuidades correspondentes aos dois serviços e 

repassar os recursos recolhidos ao concessionário sem fazer jus a nenhum lucro; 
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3) Por retribuição aos trabalhos efetuados, receberia a subvenção anual de 45 contos de réis 

(45.000$000) pelo período de quarenta anos; 

4) O concessionário, ou empresa que organizar, também terá o domínio útil por 20 anos dos 

terrenos do Estado existentes na ilha em que se acha a Capital. Salvo o sítio de Santo Antônio 

e bem assim os da Ilha do Príncipe; 

5) Seria isenta, por vinte anos, de qualquer imposto, predial ou não, já criado ou que fosse 

criado posteriormente. 

Há diversas especulações acerca das hipóteses descritas acima que acabam por colocar em 

dúvida o motivo verdadeiro da escolha do local a expandir, porém, não há muitos estudos que 

corroborem com a confirmação dos interesses pessoais da empresa. Fato é que a expansão da 

ilha era uma necessidade que iria se consolidar mais cedo ou mais tarde, ainda que os meios e 

os motivos pudessem ter variáveis.  

O planejamento de Saturnino de Brito contempla as estradas que ligariam a “cidade velha
17

” à 

“cidade nova
18

”, bem como a construção de um bairro operário (atual Jucutuquara) e as obras 

estruturais necessárias. Obviamente tal mudança não iria ocorrer por mágica e era ponderada 

por Saturnino:  

Não se trata de mudar o commercio da Victoria, de fazer surgir, como por encanto, 

uma nova capital comercial: - trata-se, sim, de mudar as famílias para cerca de 4 

kilometros de distância, proporcionando-lhes todas as comodidades que jamais serão 

praticamente alcançadas na velha cidade (BRITO, 1996, p. 58) 
 

Ainda que a expansão para o nordeste só viesse a ocorrer nos anos seguintes, o projeto do 

Novo Arrabalde se adequava aos novos conceitos de modernidade e modernização no intuito 

de transformar a capital na praça comercial principal do estado com grandes expectativas de 

desenvolvimento e ampliação da atividade portuária, importadora e exportadora, seja por essa 

via, seja pelas ferrovias, tendo como principal produto comercial, o café. A expectativa era 

exportar a produção para todo o Brasil e para o mundo. 

 

                                                        
17

Área central de Vitória habitada durante séculos. 
18

Porção nordeste da ilha, denominado Novo Arrabalde. 
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4.3.2 Obras de infraestrutura e embelezamento 

 

Após o momento de euforia causado pelo aumento da receita entre os anos de 1892 e 1895
19

 

decorrente da exportação de café e a projeção de grandes empreendimentos como o Novo 

Arrabalde e a construção do novo Hospital, uma crise nacional na indústria cafeeira atingiu o 

estado fazendo com que os governos seguintes diminuíssem ou mesmo paralisassem os 

projetos de maior visibilidade e expressão. 

Os anos que se seguiram à virada do século foram marcados por cautela, restrições financeiras 

e medidas contidas dos então chamados presidentes do estado. Em 1908, Jerônymo
20

 de 

Souza Monteiro continua o processo de remodelagem da cidade de Vitória, porém dando 

especial atenção às obras de saneamento, higiene e instrução. Corroborando com a 

necessidade de melhorias básicas no núcleo central da capital no que diz respeito à 

infraestrutura, Derenzi (1965) reitera que 

[...] o governo, nos limites de seus recursos, deverá cuidar da construção e 

conservação de boas estradas de rodagem [...] deverá empenhar-se pela 

multiplicação e desenvolvimentos dos núcleos coloniais [...]. Dentre outros 

problemas que pedem a imediata atenção do gôverno, destacam-se naturalmente o 

saneamento e melhoramento da nossa capital, o da higiene pública e o da instrução 

popular (DERENZI, 1965, p. 149-150). 
 

Para atingir os objetivos foi criado o Plano de Melhoramentos e de Embelezamento de 

Vitória, um projeto pensado para ratificar as ideias já apontadas anteriormente e que começa 

com ações como a derrubada de casas e igrejas, desapropriações, construção de ícones 

nacionais que dariam força à República, construção de novos prédios do governo, muitos 

circundando o Palácio Anchieta, alargamento de ruas, aterros de grandes áreas, instalação do 

bonde elétrico e de luz elétrica por todo o centro, água e esgoto, construção de parques 

públicos e praças, drenagem, matadouro municipal, cemitério municipal, aterros e hospital. 

Como nos relata Ferreira (2016, p. 177), Jerônymo Monteiro almejava através do seu Plano de 

Melhoramentos prover a capital do Estado com água encanada, luz elétrica e rede de esgoto, 

ações que visavam atender à sociedade e criar um ambiente urbano em condições de receber 

investimentos que iriam aumentar a receita pública.  

                                                        
19

 A receita subiu de 3.181:458$896 contos de réis em 1892 para 4.669:417$168 contos de réis em 1895, tendo 

quedas acentuadas nos anos seguintes, chegando a 2.801:585$252 contos de réis em 1902. 
20

A grafia do referido nome próprio é escrita com Y conforme documentos oficiais. 
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Esse projeto estabelece um novo significado da cidade buscando a sua reestruturação 

alinhando beleza, saneamento e modernização, construindo jardins, edifícios e dando à cidade 

nova configuração, como nos diz Klug (2009). A figura 15 apresenta essa movimentação de 

reforma relacionada com a nova pavimentação da rua D’ Alfândega. Vemos também o bonde 

puxado por cavalo (que logo seria substituído pelo bonde elétrico) e a rua já em processo de 

alargamento e reformas.  

Essa rua é bastante emblemática por fazer parte do centro comercial da cidade. Ali se reuniam 

figuras importantes da burguesia local para a realização de negócios e sua expansão foi de 

grande importância para as relações econômicas da capital. 

Figura 15 -Trecho da rua d’Alfandega, Vitória, início do século XX                   

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo – Biblioteca Central (s/d). 
 

Figura 16 - Trecho da rua d’ Alfândega, atualmente 

                           
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Seguindo a ideia de embelezamento e trazendo para a capital características europeias e um 

agir europeizado, observamos na figura 17 o Parque Moscoso que trouxe para Vitória um 

local onde, a burguesia consolidada recentemente, encontrou espaço para lazer e 

relacionamentos sociais.  

O impacto simbólico do Parque Moscoso é significativo neste momento, pois ele remodela o 

centro da cidade dando vida, belezas naturais e uma atmosfera mais limpa e moderna para a 

cidade ainda com aspecto colonial, atendendo a partir de agora aspectos higienistas 

idealizados pelo sanitarista Saturnino de Brito. 

Figura 17 – Parque Moscoso, 1912. 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo – Biblioteca Central (1912). 

 

 

Observe a beleza presente na figura 18. O Parque possuía fontes e grandes esculturas com 

praças e ruas largas e arborizadas lembrando a arquitetura presente na Europa e em outras 

capitais brasileiras – já reflexo de remodelações. A abundância de água também reforça a 

ideia de saneamento e higienização agregada à ideia de riqueza e beleza. O contorno do 

Parque Moscoso sem muros ou grades também são destaques da foto abaixo. 
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Figura 18 - Parque Moscoso, anos 20. 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo – Biblioteca Central (1920?) 

Importante ressaltar que muitos desses projetos se iniciaram no início do século e se 

estenderam por anos a fio. A arquitetura foi aos poucos perdendo características do barroco 

característico do período colonial e trazido pelos jesuítas e adquirindo um ecletismo iniciado 

por Justin Norbert, francês que reformou o Palácio Anchieta (Figura 19) a pedido do 

governador à época, com um projeto que possuía as características haussmanniana descritas 

anteriormente como reflexo das reformas de Paris.  

Nas imagens 19 e 20 podemos ver com nitidez as mudanças sofridas na fachada (antes 

lateral), na escadaria reconstruída mesclando estilos como o clássico e barroco presente nas 

esculturas e fontes, a derrubada da torre da Igreja visível na figura 20 à direita, além da 

abertura da entrada principal voltada para a Baía de Vitória. 
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Figura 19 - Palácio Anchieta nos dias atuais 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Figura 20 - Igreja e Colégio de São Tiago, 1909 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1909). 

 

Sob o argumento de utilização de alguns prédios para repartições públicas, perde-se muito da 

identidade, como por exemplo, a Igreja e colégio de São Tiago, vista acima (atual palácio do 

governo) e a Igreja da Misericórdia (Figura 21) que deu lugar ao prédio da antiga Assembleia 

(Figura 22), entre outros. Tais modificações podem ser vistas até os dias atuais e 

descaracterizaram ou extinguiram os traços da arquitetura jesuítica existente no período 

colonial.   
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Figura 21 - Igreja da Misericórdia, demolida em 1911          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1911).                             

 

Figura 22 - Antiga sede da Assembleia Legislativa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Muitos são os avanços e melhorias urbanas do início do século, mas muitas também são as 

perdas no que se refere ao patrimônio histórico da capital além da descaracterização do 

espaço como sendo de uso público. Na Figura 21 vemos a utilização pela população enquanto 



67 

 

atualmente (figura 22), o espaço é ocupado por automóveis, característica da urbanização e 

verticalização.  

Nos vinte primeiros anos do século XX, a ação dos governantes do estado quase apagou por 

completo do cenário de Vitória os vestígios do passado, que nas palavras de Derenzi (1965) 

foi pobre, porém glorioso, mas que atualmente encontra-se sufocado em meio aos grandes 

edifícios. 

4.3.3 Consolidação dos aterros e expansão portuária 

  
Durante a década de 1920, ocorrem um número significativo de mudanças estruturais na 

região central de Vitória. Diversas ações foram postas em prática, tais como: 

Desapropriações, indenizações, escavações aterros, demolição de prédios, 

alargamento e calçamento de ruas e avenidas. Colocação de meios-fios, construção 

de novos passeios, ladrilhamento e drenagem de vias, expansão da iluminação 

pública com troca e implantação de novos postes e luminárias, melhorias nos 

serviços de água e esgoto, mudanças e ampliação na linha dos bondes, entre outras, 

foram as ações desenvolvidas no antigo sítio histórico da cidade. As ruas Jerônimo 

Monteiro, Primeiro de Março, Duque de Caxias, Ladeira do Palácio, Sete de 

Setembro, Graciano Neves, Coronel Monjardim, Treze de Maio, do Oriente, do 

Rosário, Gama Rosa, Coutinho Mascarenhas e travessa, Ladeira Professor 

Balthazar, Henrique Coutinho, Washington Pessoa, General Câmara, Arariboia, 

General Osório, Caramuru, São Francisco, viaduto ligando a ladeira São Francisco à 

rua do Egypto, rua nova e velha do Egypto, Beira Mar, avenida José Carlos, 

Escadaria Maria Ortiz, avenida Cleto Nunes, escadaria da avenida Cleto Nunes, 

avenida República, ladeira e escadaria da rua Pernambuco e avenida  15 de 

Novembro foram objeto de melhoramentos, assim como a praça Costa Pereira, praça 

João Clímaco e Praça Municipal (FERREIRA, 2016, p. 201-202). 

 

É na década de 1920 que se consolidam grandes aterros como pode ser visto na figura 23. 

Esses aterros ocorreram em diversos momentos diferentes: de 1830 a 1975, sendo que o maior 

ocorreu em 1925. A drenagem e aterro do bairro de Jucutuquara, próximo ao Forte São João 

podem ser vistas no mapa na cor azul.  

Esse projeto fora pensado para que ali ocorresse a construção de casas destinadas aos 

funcionários e operários e para abrir novas ruas como nos afirma Ferreira (2016, p. 205).  

Também ali foi construída a estrada que daria acesso ao Novo Arrabalde. 

4.3.3.1 Aterros 
 

Os aterros tornaram-se essenciais durante o processo de expansão e desenvolvimento da Ilha 

de Vitória. Grandes áreas foram aterradas visando o crescimento para a porção leste e 
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nordeste da Capital. Conforme podemos observar na Figura 23, a área habitável da Ilha 

cresceu consideravelmente, aumentando cerca de 10km² ao longo da história.  

Figura 23 - Mapa com os aterros ocorridos na Ilha de Vitória 

 
Fonte: Klug (2009).  

 

Um dos aterros em questão ocorreu na Ilha do Príncipe abrindo espaço para a construção da 

nova ponte que iria ligar Vitória à Vila Velha, a Ponte do Príncipe
21

. O segundo aterro é 

considerado de maior impacto para a urbanização da Ilha de Vitória. Ele ocorre na região da 

Praia do Suá e incorpora as ilhas presentes no litoral expandindo significativamente seu 

território como pode ser visto na figura 23.  

O momento no qual está inserida essa expansão refere-se a um planejamento urbano 

direcionado para o mercado imobiliário como nos aponta Klug (2009, p. 56) e não mais nos 

moldes de Saturnino de Brito no final da década de 1890. É também nesse momento que o 

processo de verticalização da Cidade Alta e do centro de Vitória como um todo chega em seu 

auge, motivado pelo forte mercado imobiliário presente. 

                                                        
21

Mais conhecida como Segunda Ponte liga Vila Velha a Vitória e Cariacica, dando acesso também a BR 262.  

Disponível em: < http://www.iia.com.br/guias/pontes.asp> Acesso em 20 ago. 2017.  

http://www.iia.com.br/guias/pontes.asp
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Klug (2009) nos chama atenção para a perda dos referenciais presentes outrora na paisagem 

de Vitória. A interação entre os habitantes e sua história encontra-se agora reduzida, uma vez 

que não é mais possível através da memória resgatar elementos de composição da cidade de 

forma clara, diminuindo assim a memória coletiva da cidade. Klug (2009, p. 56-57) descreve 

ainda que 

A barreira visual criada pela cortina de edifícios obstruiu a percepção de grande 

parte do antigo núcleo da cidade e do Maciço Central. A paisagem natural aparece 

como pano de fundo para a paisagem construída, elemento de maior intensidade e 

destaque. 

O centro nesse período já não comportava o aumento da densidade e saturação do espaço. 

Começa nesse momento a expansão para a região recém aterrada, Praia do Suá, bem como 

Praia do Canto e Bento Ferreira, mostrando uma continuidade do processo de verticalização e 

horizontalização iniciados há cerca de vinte anos atrás. 

4.3.3.2 Porto de Vitória 
 

A ampliação do porto (Figura 24), estava nos planos de diversos governadores. O Porto de 

Vitória está na paisagem da cidade desde a época da capitania quando tinha apenas um 

pequeno cais de madeira onde chegavam pequenas embarcações. Não possuía estrutura física, 

higiene ou organização suficiente, mas sempre agiu como porta de chegada e saída da capital.  

No final do século XIX início do século XX, o porto de Vitória foi assumindo caráter cada 

vez mais destacado no desenvolvimento econômico e político do Espírito Santo e o sul se 

torna competitivo político e economicamente frente à capital através de disputas de poder da 

elite recém estruturada. É neste contexto que a expansão e reforma do porto de Vitória atua 

contribuindo para que a balança se fortalecesse para o lado da capital.  
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Figura 24 - Construção dos armazéns do Porto de Vitória 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (19?). 

 

 

Assim como nos aponta Ferreira (2016, p. 209) “datam de 1881 os primeiros estudos para 

elevá-lo da condição de porto natural para um equipamento urbano devidamente aparelhado”. 

Buscando romper com a falta de estrutura que comprometia o fluxo econômico, já tão 

defasado, o governo inicia a construção dos três primeiros armazéns, bem como a estrutura 

física necessária como rede de água e esgoto, calçamento e todo o aparato necessário para o 

funcionamento do mesmo. A conclusão do projeto do Porto só aconteceria em 1939 com a 

construção de mais dois galpões.  

 

 Nas figuras 25 e 26 é possível verificar o antes e o depois da reforma feita pelo governo no 

porto de Vitória e que sinalizam a expansão das atividades econômicas realizadas através dele 

ao longo do século XX, perdurando até os dias atuais como proeminente no cenário nacional. 
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Figura 25 - Imagem da cidade de Vitória, Porto dos Padres – Fim do século XIX 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (s/d). 

 

Figura 26 - Galpões do Porto: Bloqueio visual e físico (1927/1928) 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória. (1927/1928). 

 

Ainda sobre a ampliação do Porto, outra questão se tornou um entrave ao mantê-lo na Ilha de 

Vitória e não no continente, onde havia mais condições técnicas para que fosse instalado. A 

ligação entre o continente e a ilha fora uma das realizações feitas também durante o governo 

de Florentino Avidos que contribuiu para a manutenção do porto na ilha. Essa ligação foi feita 

pela construção da primeira grande ponte ligando Vila Velha a Vitória, a então chamada 
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Ponte Florentino Avidos, mais conhecida como “Cinco Pontes
22

”. Podemos ver na figura 27, 

parte da construção. 

Figura 27 - Construção da Ponte Florentino Avidos 

 
Fonte: Botelho. (192?). 

 

O conjunto de transformações atingiu a paisagem física e social da capital que estava cada vez 

mais se inserindo no cenário comercial nacional através de seu porto, ferrovias, suas grandes 

avenidas e construções imponentes que reforçaram a economia local. Segundo Ferreira (2016, 

p. 213), 

[...] o advento da ponte, do porto, das rodovias, das ferrovias e de tantas outras 

intervenções urbanísticas deu mais fluidez aos negócios que geravam riquezas e 

novas expectativas, tornando Vitória uma dinâmica praça comercial muito similar ao 

empório de comércio e riqueza sonhado por Muniz Freire. 
 

Portanto, a necessidade de emparelhamento do porto aliado ao crescimento e melhoria da 

estrutura do Estado eram elementos fundamentais para a expansão da economia capixaba. 

Segundo Siqueira (2001), a economia cafeeira permaneceu como atividade econômica 

dominante até a década de 1960, e o porto contribuía em larga escala para as atividades 

oriundas das transações comerciais. 

                                                        
22

Apelidada de Cinco Pontes por possuir cinco módulos de estrutura metálica que foram comprados na 

Alemanha e montados em 1928. Disponível em: <http://www.iia.com.br/guias/pontes.asp> Acesso em 15 ago. 

2016. 

http://www.iia.com.br/guias/pontes.asp


73 

 

Com base na necessidade de expansão da cidade, houve um plano de urbanização da cidade 

dando condições de expansão e desenvolvimento das atividades portuárias como vimos 

acima.  

No que se refere à estruturação do Porto de Vitória, o governo federal repassa para a 

Companhia Portuária de Vitória (CPV) a tarefa que designa a empresa C.H Walker & Co. 

Ltd. para construir 1130 metros de cais. No entanto, as obras foram interrompidas em 

decorrência da crise financeira provocada pela Primeira Guerra Mundial em 1914. Em 1924 a 

concessão para aparelhamento do porto foi transferida para o governo do Estado. As obras 

foram retomadas no início de 1925 e o atual complexo portuário (figura 28) foi inaugurado 

em 1940, com a construção de mais dois galpões, conforme nos aponta Siqueira (1995). 

Figura 28 - Porto de Vitória visto de Vila Velha, atualmente 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

A década de 1920 foi de fato um período de mudanças estruturais da cidade através de todas 

as mudanças já citadas acima além da construção de habitações, prédios públicos como a 

Biblioteca Pública, Mercado da Avenida Central, Grupo Escolar, Reforma e ampliação do 

Hospital Santa Casa entre outros projetos de exponencial notoriedade.  

4.3.4 Verticalização e horizontalização da ilha: Nova perspectiva 

 

Apesar do processo de verticalização e expansão da capital ter seu registro mais perceptível a 

partir de meados do século XX, podemos ver indícios dessa tendência em 1926, quando é 

aprovado o projeto de construção do Teatro Glória, considerado o primeiro edifício vertical na 

área central de Vitória possuindo cinco pavimentos. O edifício destoava de toda a paisagem 

do entorno e foi um prenúncio da verticalização, como pode ser visto na figura 29.  
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Atualmente o Teatro Glória chama-se Sesc Glória e não é mais o único edifício do local 

(figura 30). 

          

Figura 29 - Teatro Glória (Década de 1930)                      

       
Fonte: Tatagiba (193?).   
                                            

Figura 30 - Teatro Glória, atualmente 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Em meados do século XX, a população da capital continuou a se expandir em todas as 

direções: Novo Arrabalde, área central e para o oeste da ilha, tendo como destaque a 

construção da rodovia Serafim Derenzi que vem para interligar a região central com a parte 

oeste.  

É na década de 1940 que começam a ser aprovados projetos de edifícios na região do Parque 

Moscoso e nas imediações da avenida Florentino Avidos, construções que irão gerar grande 

impacto visual como nos aponta Klug (2009, p. 45): 

A construção desses edifícios vai desencadear o início do processo de verticalização 

que viria a causar uma severa ruptura visual na paisagem da cidade através das 

alturas, da massa, da escala e da forma das edificações no contexto da paisagem 

natural. 

Em 1954 começamos a ver de forma oficial o processo de verticalização do centro de Vitória 

através da promulgação da Lei nº351, que delimitava em doze pavimentos os edifícios 

construídos na região do Parque Moscoso e arredores. Essa ação irá gerar grande impacto no 

sítio histórico da cidade. Essa Lei autorizava esses edifícios em quaisquer áreas do centro, 

mesmo nas mais altas onde segundo Klug (2009), a altura já era equivalente a prédios de seis 

ou sete pavimentos.  

Esses prédios e a rápida verticalização ocorrida na década de 1960 presentes na figura 31 

interferem de forma abrupta e definitiva na imagem e na história da Vitória de outrora e que 

destoa da paisagem ainda nos dias atuais como vemos na figura 32. 
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Figura 31 - Vista parcial do centro de Vitória em 1969 

  
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1969). 

 
Figura 32 - Av. Cleto Nunes, Parque Moscoso, grande edifício destoando da paisagem 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

O processo tem continuidade na década de 1960 com aterros na ilha do Príncipe e novas 

construções que podiam agora ter até vinte e cinco pavimentos. As barreiras visuais eram 

imensas. Já não era mais possível vislumbrar o mar, paisagem presente por tantos séculos. A 
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identidade histórica que ainda se podia ver no centro da cidade estava agora incrustada entre 

as grandes construções que ditavam a nova paisagem da capital. Abaixo, na figura 33 é 

possível acompanhar o grande crescimento vertical da cidade.   

Figura 33 - Vista parcial do centro de Vitória em 1979 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1979). 

 

 

A década de 1970 é marcada por um crescimento populacional desordenado da ilha de 

Vitória. Klug (2009) reitera que por não ter uma política habitacional por parte do governo na 

época, a população se instalava em regiões que outrora eram de mangue, na parte oeste da ilha 

e nos morros da capital, surgindo assim vários bairros que ainda hoje ocupam os morros da 

capital.  

Na segunda metade da década de 1970 começou a construção da Ponte Darcy Castelo de 

Mendonça
23

, mais conhecida como Terceira Ponte, fato que impulsionou ainda mais a 

expansão para a região do Novo Arrabalde e adjacências. Essa obra teve imensa importância 

por dar à cidade uma nova forma de vê-la. Através dela é possível observar elementos fortes 

da paisagem de Vitória como as Ilhas do Boi e do Frade, a Pedra dos Olhos (ícone da 

paisagem do Estado), além dos afloramentos rochosos, elementos que haviam sido escondidos 

                                                        
23

Um dos maiores símbolos arquitetônicos da cidade, possui 3,33km de extensão, 70m de altura e 200m de 

distância de um pilar a outro, permitindo o acesso de navios de grande porte. 

É a maior obra pública realizada no Estado e o principal meio de ligação Vitória - Vila Velha e com o litoral sul 

do Estado. Disponível em: <http://www.iia.com.br/guias/pontes.asp>. Acesso em 18 ago. 2016. 
 

http://www.iia.com.br/guias/pontes.asp
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pela nova configuração imobiliária. Observem nas figuras 34 e 35 os elementos descritos 

acima. Tais fotos foram tiradas em Vila Velha e mostram parte da Ilha de Vitória.  

Figura 34 - Vista de Vitória – Lado direito, Ilha do Boi, sentido Vila Velha/Vitória 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

 

Figura 35 - Vista de Vitória – Praia do Suá à esquerda e Terceira Ponte à direita, sentido Vila 

Velha/Vitória 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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A Terceira Ponte (projetada a partir de 1973 e tendo o início das obras em 1978) inaugurada 

em 1989, tornou-se de fato nova forma de se observar a cidade de Vitória, dando a ela aspecto 

de metrópole e ressaltando em meio à paisagem belezas naturais que dividem espaço com 

uma capital mais moderna, ainda que danos significativos tenham sido criados com o 

processo de verticalização já ocorrido nas décadas anteriores. 

Na figura 36 a região da Enseada do Suá, Praia do Canto e bairros adjacentes se destacam 

consolidando o processo de verticalização e horizontalização ocorridos na ilha de Vitória até a 

década de 1970. 

Figura 36 – Região da Enseada do Suá, Praia do Canto e bairros adjacentes 

 
Fonte: Zucoloto (2016). 

 

 

Após elencarmos as transformações acima em meio a tantas outras intervenções, quisemos 

abordar os aspectos históricos e analisarmos com mais criticidade. Portanto, tendo como base 

todas as modificações abordadas neste capítulo a respeito das transformações sofridas nas 

edificações e na própria estrutura social, no próximo capítulo apresentaremos discussões 

sobre a importância de se compreender os aspectos históricos e contraditórios da cidade além 
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de problematizar alguns conceitos pertinentes ao tema que irão contribuir no embasamento 

teórico de nossa pesquisa dando à cidade o protagonismo que entendemos ser inerente à 

mesma. 
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5 EDUCAÇÃO NA CIDADE 
 

Este capítulo tem por objetivo tecer considerações sobre a cidade e a importância do processo 

de modernização da cidade de Vitória para que possamos entendê-la não apenas como um 

conjunto de construções, mas sim como uma estrutura viva, dinâmica e com papel 

fundamental nas diversas relações sociais estabelecidas dentro dela, assim como nos afirma 

Costa (2017, p. 197), “embora a cidade sempre se faça inacabada, flutuando assim como 

contínuo palco de disputas discursivas, ela sempre se abre à imaginação de outras realidades e 

às possibilidades de transformação presentes no processo social [...]”. É sob essa perspectiva 

que buscaremos pautar nossa discussão acerca da cidade e seu papel dentro do processo 

educacional. 

 

5.1 HISTORIOGRAFIA DA CIDADE 

A cidade como objeto de interesse cresceu durante o século XIX e as ideias de modernidade e 

Humanismo, onde a arquitetura da cidade, dos prédios, organização e estética eram discutidas 

por grandes intelectuais da época tendo a figura do homem no centro das discussões. 

O forte crescimento demográfico ocorrido no século XIX juntamente com a Revolução 

Industrial
24

 e novos meios de produção intensificaram as discussões sobre o fenômeno urbano 

e suas consequências. A observação das diversas mudanças e a nova ordem social tornou-se 

objeto de estudo de muitos historiadores e pensadores, que tentaram dar significado aos novos 

movimentos que estavam surgindo, tentando nomear, quantificar e qualificar as 

transformações físicas, estruturais e sociais da cidade nesse período pré-urbanístico.  

Nesse pré-urbanismo, pensadores de disciplinas variadas ofertaram importantes 

contribuições para análise historiográfica da cidade; no entanto, devemos registrar 

que a crítica na época não se voltava apenas para a cidade e suas mazelas, mas para 

o conjunto das questões sociais, políticas e econômicas da sociedade industrial 

(FERREIRA, 2016, p.34). 
 

 

                                                        
24

A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de 

produção. Enquanto na Idade Média o artesanato era a forma de produzir mais utilizada, na Idade Moderna tudo 

mudou. A burguesia industrial, ávida por maiores lucros, menores custos e produção acelerada, buscou 

alternativas para melhorar a produção de mercadorias. Também podemos apontar o crescimento populacional, 

que trouxe maior demanda de produtos e mercadorias. Para Eric Hobsbawm, “[...] a revolução industrial não foi 

um episódio com um princípio e um fim [...]”. Disponível em:  http://claudiohistoria.blogspot.com/ 

2010/10/revolucao-industrial-eric-j-robsbawm.html> Acesso em 20 mar. 2017. 

http://claudiohistoria.blogspot.com/%202010/10/revolucao-industrial-eric-j-robsbawm.html
http://claudiohistoria.blogspot.com/%202010/10/revolucao-industrial-eric-j-robsbawm.html
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A partir do século XX houve uma maior integração entre diversas áreas de conhecimento que 

estudaram a cultura urbana e as relações sociais existentes nela de uma forma mais 

interdisciplinar. As ciências sociais como um todo ocupa protagonismo nesta área e faz 

análises no que diz respeito a aspectos de desenvolvimento, industrialização e urbanização na 

expectativa de entender o acontecimento urbano de forma mais profunda. 

A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, já abordadas como precursoras dos 

movimentos de modernidade e modernização em todo o mundo, impactaram de formas 

diversas os países. No caso dos países menos desenvolvidos como o Brasil, houve uma 

industrialização de fora para dentro, e o processo de urbanização ocorreu como uma saída da 

população do campo para as cidades. Nas principais cidades do Brasil, surge uma pequena 

elite no início do século XX que busca caminhos para a modernização e expansão do 

comércio, formando assim a burguesia e o proletariado que compõem a estratificação das 

classes no cenário desenvolvido mundialmente. 

A cidade é hoje centro de diversas discussões acerca de seu crescimento e impactos gerados 

na sociedade predominantemente urbanizada. Na década de 1970, Lefebvre já apontava a 

cidade e seus conflitos como resultado e como produtor das estruturas sociais da sociedade 

atual. Para Lefebvre (2001), a cidade é fruto da primeira cisão da totalidade entre o Phisis e o 

Logos, da primeira divisão do trabalho entre o campo e a cidade. Ele compreende que a 

cidade em si é uma mensagem a ser decodificada, sendo hoje a origem e fim das diversas 

relações sociais do mundo contemporâneo, espaços das práticas sociais.  

Portanto, a leitura do urbano deve ser feita como nos diz Souza (2008) percebendo não 

somente a forma, mas também seu conteúdo e os diversos pensamentos e conceitos que estão 

por trás de suas representações, discursos e imagem. A educação pode contribuir com esse 

processo, fato que abordaremos na próxima seção. 

5.2 A (RE) SIGNIFICAÇÃO DA CIDADE 

As mudanças ocorridas na cidade vão além do aspecto morfológico, suas formas e 

construções. O significado e a simbologia presente nos monumentos da cidade remetem à 

períodos históricos e à intencionalidade presente nestes períodos. Portanto, não podemos 

observar esses espaços de forma natural e sim repleto de valores e significados. 
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Nosso olhar sobre a cidade deve sobrepor a parte física, adentrando a parte simbólica. 

Segundo Meneses (1996, p. 147): 

 

[...] convém aceitarmos a necessidade indispensável de historicizar a cidade como 

ser social. Historicizá-la é defini-la e explorá-la levando em conta sua prática e 

representações pela própria sociedade que a institui e a transforma 

continuamemente.  
 

Mais do que os chamados artefatos (modificação feita pelos homens na natureza dando-lhe 

forma, função e/ou sentido), Meneses aponta o campo de forças (econômicas, políticas, 

culturais, territorias, especulativas) como componente desse processo como um todo. Tal 

conjunto gera uma representação da cidade, onde não devemos dissociar a imagem visual e as 

diversas forças envolvidas na produção desses espaços. É através destas interconexões onde a 

imagem e a representação devem ser pensadas e analisadas em conjunto que seguimos nosso 

trabalho abordando o direito à cidade, os conflitos e as contradições envolvidas na construção 

e transformação dos espaços.    

 

5.3 O DIREITO À CIDADE 

O direito à cidade segundo Lefebvre (2001) é o processo de inclusão de toda a sociedade aos 

benefícios gerados pela vida urbana. Harvey (2004) também nos afirma que mais do que ser 

incluídos junto aos benefícios da vida urbano, devemos saber que tipo de cidade desejamos; 

quais os vínculos sociais, inter-relações com a natureza e valores queremos assumir dentro 

desses espaços. Este direito é para Harvey (2004) dos mais preciosos e se manifesta para o 

autor como o ato de mudar antes de tudo a nós mesmos e a configuração da cidade. Robert 

Park (1967) problematiza a questão da cidade ao afirmar que 

 A tentativa mais bem-sucedida do homem de reconstruir o mundo em que vive o 

mais próximo do seu desejo. Mas, se a cidade é o mundo que o homem criou, 

doravante ela é o mundo onde ele está condenado a viver. Assim, indiretamente, e 

sem qualquer percepção clara da natureza da sua tarefa, ao construir a cidade o 

homem reconstruiu a si mesmo (PARK, 1967, p. 03). 

Para que modificações e a própria construção e reconstrução do espaço urbano sejam feitas é 

preciso um trabalho coletivo e não individual, a consciência deve estar presente na sociedade 

como um todo. A cidade se formou através das aglomerações populacionais e das trocas 

existentes no cerne da sociedade onde o que se excede à subsistência da população gera o 
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crescimento comercial e o controle das atividades. Quem domina o excedente possui posição 

privilegiada e as relações de poder vão se estabelecendo na cidade e implementando o urbano 

e o social, definidos por Lefebvre. 

A urbanização
25

 interligada às transformações sociais do século XX, foi transformando nossas 

cidades gerando o fenômeno da especulação imobiliária
26

, desapropriações de imóveis para 

construções de obras públicas e outras, afastando cada vez mais a população para áreas 

descentralizadas e pouco valorizadas, tirando delas a ideia de pertencimento ao seu espaço.  

Essa dinâmica tornou-se um fenômeno de classe, onde o excedente é extraído das atividades 

econômicas existentes no local e o controle da distribuição fica a cargo de alguns poucos. 

Vemos aqui o predomínio do individual em detrimento do coletivo onde a ótica capitalista da 

propriedade privada domina as relações na cidade.  

 

A contínua ação de expropriação acaba dificultando ainda mais nossa consciência em relação 

à cidade como sendo uma construção feita por nós e que nos é usurpada por políticas 

capitalistas e neoliberais
27

. Para que possamos nos apropriar de nossos espaços e modificá-los 

é necessário que haja um movimento social amplo e democrático onde a população possa 

recuperar o controle e usufruir da cidade e da urbanização de forma favorável ao coletivo e 

não somente a um grupo seleto. Isso só será possível acontecer caso haja uma revolução do 

urbano como um todo, afirma Lefebvre (2008), caso contrário tudo permanecerá da mesma 

forma. 

 

                                                        
25

Para Lefebvre (1991), a urbanização é uma junção dos processos sociais e espaciais que possibilitam ao 

capitalismo se manter e reproduzir as relações essenciais de produção e de manutenção do próprio capitalismo. 

Esse processo estaria baseado na criação do espaço social crescente, instrumental e mistificado onde se realiza a 

reprodução das relações de produção que estariam permeadas de contradições. 
26

A especulação imobiliária caracteriza-se pela distribuição coletiva dos custos de melhoria das localizações, ao 

mesmo tempo em que há uma apropriação privada dos lucros provenientes dessas melhorias. Disponível em: < 
http://urbanidades.arq.br/2008/09/o-que-e-especulacao-imobiliaria/> Acesso em 30 mar. 2017. 
27

Neoliberalismo é um novo conceito do liberalismo clássico. Sua principal característica é a defesa de maior 

autonomia dos cidadãos nos setores político e econômico e, logo, pouca intervenção estatal. O Liberalismo 

surgiu no século XVIII em oposição ao Mercantilismo e às imposições aos trabalhadores em consequência 

da Revolução Industrial. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/neoliberalismo/ Acesso em 20 fev. 

2016. 

http://urbanidades.arq.br/2008/09/o-que-e-especulacao-imobiliaria/
https://www.todamateria.com.br/neoliberalismo/
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5.4 CIDADE EDUCADORA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

Certos da importância da cidade no processo de aprendizagem desde a antiguidade como já 

explanamos acima, analisaremos o conceito de cidade educadora e suas implicações. O 

conceito “cidade educadora” surge com a obra de Edgar Faure, Aprender a ser
28

, publicada 

pela Unesco em 1972, e se consolida no início da década de 1990, em Barcelona (Espanha), 

onde ocorreu o Primeiro Congresso Internacional das cidades educadoras. Este Congresso 

teve como resultado uma série de princípios básicos que uma cidade deveria objetivar para 

integrar o quadro das chamadas cidades educadoras, tornando-se membros da Aice. 

 

O movimento alcançou grandes proporções se espalhando pela América Latina. E apesar dos 

pressupostos estabelecidos no Congresso, ponderações devem ser feitas acerca do projeto. 

Para que se alcance os ideais propostos pela cidade que educa, Gadotti (2006, p. 03) nos diz 

que “na cidade educadora, todos os seus habitantes devem usufruir das mesmas oportunidades 

de formação, desenvolvimento pessoal e de entretenimento que ela oferece”.  

 

Para tanto, espaços de formação diversos propostos pela cidade, equipamentos e serviços 

devem ser adequados e apropriados para que a educação ocorra de forma plena para o 

desenvolvimento social, moral e cultural.  

 

Na prática vemos poucas ações efetivas no sentido de realizar os princípios estabelecidos. 

Muitas vezes os projetos esbarram com plataformas de governo divergentes que se revezam 

no poder, falta de recursos do município e até mesmo falta de interesse em efetivar projetos 

que possibilitem ao cidadão terem maior sentimento de pertencimento ao espaço em que vive 

sendo assim reconhecidos a partir de sua identidade cultural. Vemos, portanto, uma 

divergência entre a teoria e a prática que é por vezes mascarada por números e ações pontuais 

ou feitas de maneira que não efetivam o verdadeiro objetivo de uma cidade educadora por 

excelência. 

 

                                                        
28

Foi Edgar Faure em seu Relatório preparado para a Unesco no Ano Internacional da Educação (1970) e 

publicado em 1972 com o título “Apprendre a Être” que aparece pela primeira vez a expressão “cidade 

educativa” referindo-se a um processo de “compenetração íntima” entre educação e “vida cívica”. (GADOTTI, 

2006, p. 01). 
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A Cidade educadora, segundo Gadotti (2006), em seu conceito amplo é a realização dos 

objetivos do planejamento urbano, a saber: condições de habitação, cultura, trabalho, lazer, 

investimentos urbanos, qualidade de vida e desenvolvimento humano, social e cultural dos 

seus habitantes, respeitando a cidade como sendo o espaço das diferenças e das mais diversas 

riquezas humanas e culturais. Tornar-se uma cidade educadora exige força de vontade polítca 

e promoção constante da memória sob um viés histórico a fim de promover para as futuras 

gerações sua história. Introjetar a cidade como cidade educadora é conhecer o espaço e fazer 

dele seu próprio espaço potencializando os mesmos como espaços educativos e de 

convivência. 

 

Vitória integra desde a década de 1990 a Associação Internacional das Cidades Educadoras 

(Aice) e dentro da proposta da atual pesquisa observamos os diversos tipos de ações que 

possam corroborar em nosso objeto. Transformar um espaço em uma cidade que educa vai 

além de documentos e projetos apresentados no papel. É preciso estar disposto a fazer do 

espaço um lugar de aprendizagem que torne o indivíduo participativo, integrante das relações 

sociais, econômicos e culturais que são exercidas ali.  

 

Importante salientar que os projetos realizados pelas cidades educadoras devem convergir em 

propostas de valorização do cidadão como parte da cidade promovendo o equilibrio entre 

identidade e diversidade fazendo com que os mesmos se reconheçam e possam participar da 

cidade em que habitam. Muitas vezes observamos ações que reforçam conceitos 

hegemonicamente produzidos que disseminam a ideologia dominante e a sociedade capitalista 

e que acabam desviando do verdadeiro sentido da cidade educadora.  

Seguiremos com considerações que nos remetam a uma cidade que possa efetivamente ser 

espaço educativo em que o individuo seja parte do processo e também atingido pelo resultado 

promovido. 

 

5.5 EDUCAÇÃO NA CIDADE 

Começaremos essa seção chamando a atenção para o conceito de direito à cidade extraído de 

Lefebvre (2001) que o define como sendo o processo de inclusão de toda a sociedade aos 

benefícios gerados pela vida urbana. Para tanto, é necessário habitar a cidade como sendo não 

só a moradia em si, mas sim um movimento de apropriação do espaço e todas as suas 
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potencialidades, aprofundando-se na teia urbana da maneira mais íntima possível. A esse 

movimento Lefebvre (2001, p. 134), atribui o direito à cidade, título que deu a uma de suas 

obras e que é um desafio a ser superado, ficando latente no trecho: 

O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, 

à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direto à obra (à 

atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à 

propriedade) estão implicados no direito à cidade. 

A cidade nos é apresentada então, como espaço máximo de nossas vivências enquanto 

cidadãos, sendo construída há muito tempo ao nosso redor pelas nossas próprias mãos e 

devendo ser usufruída por nós mesmos. Buscar compreender o papel dessa cidade se torna 

objeto de análise na medida em que aproximamos os sujeitos e as diversas configurações de 

espaços presentes na cidade.  

Promover de forma consciente o fato descrito faz com que se estabeleçam relações de maior 

aproveitamento desses espaços e a apropriação dos mesmos para si, explorando conceitos de 

cidadania na cidade que educa a todos os seus habitantes e oferece a eles as oportunidades 

para que tal educação aconteça. 

No entanto, para que esse processo ocorra de maneira harmônica, Chisté e Sgarbi (2015, p. 

03) nos chamam atenção para o fato de que “para o indivíduo se constituir como ser humano, 

é preciso que internalize as produções humanas que foram sistematizadas na trajetória da 

humanidade sendo a cidade um exemplo dessas produções”. Afirmam ainda que essa 

internalização deve ocorrer no processo de educação vista como mediadora, um processo 

constante que visa contribuir para a transformação dos indivíduos através das relações que 

eles estabelecem entre si, com os outros e com o mundo. Chisté e Sgarbi (2015, p. 06) 

argumentam sobre o conceito da educação na cidade, corroborando os pensamentos propostos 

por esse trabalho, afirmando que  

[...] todo ser humano é um educador ou um educando. O que define isso é a postura 

de cada um. Depende do modo como se comporta no ambiente em que vive ou no 

que está a conhecer. É assim que os espaços passam a ser realmente espaços 

educativos. 

Assim, consideramos que a educação possui papel fundamental para contribuir com as 

reflexões sobre os modos como se configuram a cidade e, em especial, como se configurou o 

processo de modernização da cidade, aspecto que consideramos pouco discutido no espaço 
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escolar. De modo a apresentar a sistematização desta pesquisa apresentaremos, na próxima 

seção, os seus aspectos metodológicos e descreveremos as diversas etapas que deveremos 

cumprir para que a pesquisa alcance o êxito almejado . 
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6 METODOLOGIA 
 

Neste capítulo iremos abordar os referenciais metodológicos necessários em nossa pesquisa 

em duas de suas principais partes, a saber: elaboração do material educativo e curso de 

formação de professores. Ainda que o percurso seja extenso, traçamos referências que 

desenvolvemos ao longo do trabalho e que serão transcritas posteriormente de forma mais 

detalhada. 

6.1 PRODUÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO 

Para a elaboração do material educativo utilizamos pesquisas exploratória, bibliográfica e 

documental. Como foi apontado no capítulo sobre materiais didáticos, autores como Circe 

Bittencourt, Gabriel Kaplún e Luciana Ruiz foram norteadores no estudo mais aprofundado 

sobre os diversos tipos de materiais didáticos buscando sempre uma análise crítica e que nos 

afaste do censo comum e pensamento tradicional a respeito deste recurso.  

 

Após pensado e elaborado, desenvolvemos um livro com roteiros, fotos feitas nos diversos 

espaços por nós durante a pesquisa exploratória, imagens obtidas em arquivo e sugestões que 

serão utilizados no processo de validação que ocorreu no curso de formação de professores, 

realizado juntamente com os sujeitos da pesquisa, onde o livro sofreu alterações no decorrer 

da análise até que se chegasse ao melhor resultado possível.  

 

6.2 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A validação do nosso material educativo ocorreu por meio de um curso de formação de 

professores oferecido em conjunto com o Gepech, ofertado por edital previamente formulado 

e amplamente divulgado para o público alvo – os professores da educação básica (anos finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio).  

 

A validação é pertinente, pois se trata de uma pesquisa aplicada que pretende 

intencionalmente interferir na realidade escolar, através da atividade do professor. A formação 

escolar do aluno é fundamental, portanto, consideramos que a intencionalidade de educar 
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relaciona-se com a necessidade de intervir na realidade, ou seja, de contribuir com a prática 

pedagógica.  

Desse modo, consideramos a partir de Freitas (2010) que intervenção é uma mudança no 

processo, uma transformação, ressignificação dos pesquisados e do pesquisador, uma ação 

mediada. A autora afirma ainda que: 

[...] não se trata de intervir para obter resultados mensuráveis. A pesquisa nesta 

abordagem está centrada no processo, na relação entre sujeitos, relação dialógica 

que, portanto, provoca compreensão ativa de seus participantes. [...] na relação entre 

sujeitos, que caracteriza esse tipo de pesquisa, a compreensão ativa mostra o 

objetivo que se busca perseguir (FREITAS, 2010, p. 07). 

O curso de formação foi ofertado em encontros que aconteceram no Ifes e contemplou 

também uma visita ao centro histórico de Vitória. Na busca por contribuir com as discussões 

referenciamos em nossos objetivos um roteiro de visita aos espaços da cidade de Vitória que 

possuem potencial para discussão dos processos de modernização que ocorreram.  

Esse momento buscou aproximar os docentes envolvidos na pesquisa – de cunho participativo 

com ações colaborativas, onde utilizamos Ibiapina (2008) e Freitas (2010) – ao objeto da 

investigação proposta e da elaboração final do material educativo. Consideramos que a 

pesquisa colaborativa é importante, pois como afirma Ibiapina (2008, p. 15) 

[...] a investigação-ação emancipatória é prática social empreendida pelos 

pesquisadores e professores com o objetivo de melhorar ou modificar a 

compreensão de determinada realidade e as condições materiais na qual o trabalho 

docente é realizado.  

Focamos na execução de nossos objetivos específicos, motivados por compreender o processo 

de modernização da cidade de Vitória. Buscamos mapear e descrever alguns dos espaços com 

potencial que possibilitem essa discussão; elaborar material educativo que apresente espaços 

da cidade de Vitória que possam proporcionar debates sobre o seu processo de modernização 

por meio do estudo dos contextos histórico, social e político; e planejar, acompanhar e 

executar formação de professores para compartilhar, validar e reelaborar o material educativo 

construído.  
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O fato de alguns espaços serem destacados em detrimento de outros não os torna únicos ou 

melhores; ocorre que dentro dos limites a nós permitido, foi necessário elencar dentre tantos, 

alguns destes espaços. A cidade como um todo é objeto de estudo sendo cenário de todos as 

mudanças e relações sociais. Na seleção estão presentes sobreposições de edificações, espaços 

apagados pelo tempo e pelas mudanças arquitetônicas, políticas e econômicas, pelo 

crescimento populacional, aumento da frota de automóveis, diminuição da área verde, 

ampliação da ruas e avenidas. Portanto, a cidade, ainda que escolhidos determinados lugares 

para reflexão e debate, é um grande agente que modifica e é modificado pela sociedade com o 

tempo, sendo um organismo vivo, dinâmico e constantemente em transformação.  

 

A partir do referencial metodológico apresentado consideramos a cidade como espaço latente 

de aprendizado, retratada com suas construções, contradições, conflitos e memória. Assim, 

buscamos criar uma proposta de roteiro que será disponibilizado aos docentes envolvidos para 

que tal percurso seja compartilhado, validado e reescrito por meio da troca de conhecimentos 

e apropriação de diversos conceitos. Após essa análise e reestruturação do roteiro, ele poderá 

ser utilizado pelo professor em sua prática em sala de aula vindo a enriquecê-la, buscando 

contribuir com a formação dos alunos de modo crítico e ampliado.  

 

Esperamos que os educandos sejam, a partir das intervenções do professor, capazes de 

compreender a realidade reificada e, no caso da pretensa investigação, capazes de 

compreender os processos urbanos formatados na cidade que reafirmam um modelo de 

sociedade que considera, muitas vezes, os espaços da cidade como modos de apresentar o 

poder de uma classe dominante que afasta a classe popular dos locais feitos para o convívio.    

  

Para Saviani (2009) uma das funções da educação é possibilitar o acesso aos conhecimentos 

sistematizados para que os educandos possam se apropriar dos mesmos mudando assim a 

realidade em que estão inseridos, tornando a educação elemento fundamental e mediador no 

processo de emancipação do ser humano, e proporcionando uma perspectiva da luta contra 

uma ideologia dominante. Saviani compreende que tal processo contribui para: 

[...] desarticular dos interesses dominantes aqueles elementos que estão articulados 

em torno deles, mas não são inerentes à ideologia dominante e rearticulá-los em 

torno dos interesses populares, dando-lhes a consistência, a coesão e a coerência de 

uma concepção de mundo elaborada, vale dizer, de uma filosofia (SAVIANI, 2009, 

p. 03). 
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O resgate do modo como as mudanças aconteceram e se consolidaram ao longo da história da 

cidade de Vitória e a compreensão de como essas ações ocorreram ajuda a compreender o 

processo de formação da sociedade em que vivemos e tal consciência deve fazer parte do 

imaginário dos alunos, sendo amplamente difundido no meio docente, pois para que haja 

transformação da prática social é preciso que haja conscientização dos sujeitos envolvidos no 

processo. 

6.3 LÓCUS DA PESQUISA 

O lócus da pesquisa abarca um território com inúmeras possibilidades. Quando falamos de 

espaço e memória buscamos compreender a cidade em sua máxima potencialidade e toda sua 

representatividade histórica assim como nos aponta Le Goff (1990, p. 410)  

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, 

individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos 

e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.  

Devemos levar em consideração as múltiplas faces da cidade e a diversidade dos elementos 

que a constituem dando inúmeras possibilidades de análise como nos aponta Canevacci 

(2014) com a chamada cidade polifônica, de sujeitos múltiplos que rompem com padrões 

tradicionais de análise. A cidade se torna um grande organismo que cria valores e modelos e 

possui linguagem própria que emerge da ação dos indivíduos que habitam o espaço urbano no 

decorrer do tempo.  

Desse modo, consideramos que nossa pesquisa possui um lócus amplo que definimos como a 

própria cidade de Vitória e outro mais pontual que é o Gepech – Grupo de Estudos sobre 

Educação na Cidade e Humanidades – como espaço de formação continuada de professores. 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Humanidades (PPGEH) busca 

desenvolver os potenciais de seus alunos no que tange a área das Humanidades, a saber, 

Filosofia, Arte, Literatura, História, Sociologia, Geografia, dentre tantas outras extremamente 

importantes.  

A qualificação do profissional através de mestrados profissionais se torna cada vez mais uma 

necessidade no processo de aprendizado pelo seu caráter de aplicabilidade com propostas e 

recursos práticos. Qualificar o docente a fim de que ele possa levar para sala de aula um 
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ensino com enfoque crítico favorece os processos educativos emancipatórios.  

Este mestrado desperta no profissional as potencialidades referentes aos conhecimentos 

epistemológicos, pedagógicos e éticos e contribui para a construção do homem autônomo, 

agente de seu próprio meio. O modelo marxista denominado omnilateral busca o 

desenvolvimento do homem e a possibilidade de mudança de pensamento frente à sociedade 

em que vivemos podendo de fato transformá-lo através da ação. 

Deste modo, educação é uma ferramenta no processo de construção do homem e o Mestrado 

em Humanidades vêm auxiliar esse processo que está em constante mudança e visa sempre a 

superação dos limites do profissional da educação, pois como nos define Lima (2013, p. 04) 

“os saberes práticos e os saberes teóricos são indispensáveis para a formação omnilateral do 

indivíduo”. 

6.4 GEPECH 

O Gepech é um grupo de estudo e pesquisa que acontece no Ifes com encontros regulares às 

terças-feiras desde o início de 2016 e tem sido palco de diversas discussões sobre a cidade e 

seu potencial educativo. As leituras dos mais diversos autores estudiosos do tema bem como 

as diversas palestras que tivemos acesso, visitas à exposições, museus e lugares da cidade, 

têm possibilitado uma aproximação e ampliação dos horizontes no que diz respeito à temática 

da cidade e seu potencial educativo.  

Durante as atividades do grupo tivemos experiências enriquecedoras com nomes de destaque 

da literatura referente à cidade além da análise e crítica de diversas obras relacionadas à 

cidade em consonância com a educação e seus desdobramentos.  

Muitas leituras e discussões nos incitam a desenvolver a temática da educação na cidade. O 

grupo teórico dos estudos continuará suas atividades, avançando cada vez mais em direção a a 

decisões mais sólidas sobre a temática abordada. 

A seguir citaremos algumas das atividades desenvolvidas no grupo que contribuíram com a 

construção e desenvolvimento desta pesquisa. 
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Figura 37 - Visita à Exposições de Postais do Espírito Santo em 02/04/2016 

 
Fonte: Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades (2017). 

 

 

Figura 38 - Arte na cidade com Érika Sabino em 09/05/2016 

 
Fonte: Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades (2017). 
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Figura 39 - Museu da Vale – Exposição de fotografias antigas em 11/06/2016 

 
Fonte: Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades (2017). 
 

 

Figura 40 - História da cidade de Vitória com Gilton Luis Ferreira em 14/06/2016 

 
Fonte: Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades (2017). 
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Figura 41 - Literatura e cidade com Francisco Aurélio em 22/11/2016 

 
Fonte: Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades (2017). 

 

 

 

Figura 42 - Fotografias do Espírito Santo com Almerinda da Silva Lopes em 14/03/2017 

 
Fonte: Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades (2017). 
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Figura 43 - História do Espírito Santo com Estilaque Ferreira dos Santos em 11/04/2017 

 
Fonte: Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades (2017). 
 

 

Figura 44 - Especulação imobiliária com Thalismar Gonçalves em 09/05/2017 

 
Fonte: Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades (2017). 
 

 

 



98 

 

Figura 45 - Arquitetura da cidade com Tarcísio Bahia de Andrade em 06/06/2017 

 
Fonte: Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades (2017). 

 

 

 

Figura 46 - Arquitetura da cidade com Eneida M. de Souza Mendonça em 19/09/2017 

 
Fonte: Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades (2017). 
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Além das palestras e visitas realizadas, nos debruçamos incessantemente em diversas obras de 

referência como: A Revolução Urbana de Henry Lefebvre; Cidades Rebeldes de David 

Harvey; Vitória: sítio físico e paisagem de Letícia Becalli Klug; A cidade polifônica: ensaio 

sobre antropologia da comunicação urbana de Massimo Canevacci; O direito à cidade de 

Henri Lefebvre; Cidade Educativa: um moelo de renovação da educação de Jefferson 

Ildefonso da Silva; Escola Cidadã, cidade educadora: projeto político-pedagógico e práticas e 

processo de Moacir Gadotti e Paulo Roberto Padilha; Educação permanente e as cidades 

educativas de Paulo Freire; Cidade educativa: reflexões sobre educação, cidadania, escola e 

formação humana de Priscila de Souza Chisté e Antônio Donizetti Sgarbi; A reinvenção da 

cidade: a transformação das ruas e o reordenamento da vida na cidade de Vitória/ES de Gilton 

Luis Ferreira; O tempo das ruas de Fraya Frehse; Biografia de uma ilha de Serafim Derenze; 

Viajantes estrangeiros no Espírito Santo de Levy Rocha; Viagem ao Espírito Santo e Rio 

Doce de Augusto Saint Hilaire; Memória aprisionada de Almerinda da Silva Lopes; A 

produção capitalista do Espaço de David Harvey; A produção do espaço de Henri Lefebvre; 

Planeta Favela de Mike Davis; A questão da Moradia de Engels; Cidade Prospectiva: o 

projeto de Saturnino de Brito, vários autores; Novo Arrabalde: o desenho de um novo modo 

de vida de Carlos Roberto Andrade; O traçado de novos bairros em Vitória: repercussões do 

projeto de um novo arrabalde de Eneida Maria de Souza Mendonça; Tudo que é sólido se 

desmancha no ar: a aventura da modernidade de Marshall Berman; Ô da rua: o transeunte e o 

advento da modernidade em São Paulo de Fraya Frehse; A forma da cidade de origem 

portuguesa de Manuel Teixeira; O urbanismo conveniente luso-brasileiro na formação de 

povoações em Minas Gerais no século XVIII de Rodrigo Almeida Bastos; Para entender a 

crise urbana de Ermínia Maricato; Cidades Rebeldes: passe livre e as manifestações que 

tomaram as ruas do Brasil, vários autores; Quadro do Paisagismo no Brasil de Silvio Soares 

Macedo e História da Arte como História da Cidade de Giulio Carlo Argan. 

Todas as atividades desenvolvidas até o momento pelo Grupo de Estudo e Pesquisas sobre 

Educação na Cidade e Humanidades podem ser encontradas online através do endereço: 

https://gepech.wordpress.com.  

Portanto, é notório como as contribuições do grupo influenciaram diretamente nesta pesquisa 

dando reforço teórico no que diz respeito ao objeto em si, sua elaboração e construção. O 

https://gepech.wordpress.com/
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Gepech, é um espaço de formação que contempla alunos e professores do Ifes, mas que 

objetiva também contribuir com a formação de professores da educação básica através do 

curso de formação de professores, gestado e executado por membros do grupo e 

acompanhado pelos professores coordenadores do Gepech. 

6.5 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

O trabalho tem como ponto focal a linha de pesquisa “formação de professores”. Com o 

intuito de contribuir com a prática docente, foi proposto um curso de formação que teve como 

participante o professor da educação básica, anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, que é figura mediadora do processo educacional. O papel do professor como sujeito 

consciente no processo educativo colabora para que a práxis ocorra de maneira dialógica. 

Compreendendo a importância da formação de professores para o desenvolvimento humano e 

profissional do professor abordaremos o conceito de atividade pedagógica de Saviani para 

balizar nossa abordagem com os professores. Saviani (2000, p. 17) nos diz sobre a atividade 

educativa que: “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens”.  

 

Dentro da premissa do curso de formação de professores, entendemos que devemos 

proporcionar condições para que os professores se desenvolvam através das atividades 

desenvolvidas por nós, a melhor maneira de selecionar os conteúdos, atividades e formas de 

transmissão. Nesse sentido, abordamos o conceito de atividade pedagógica desenvolvida por 

Saviani, como forma de proporcionar aos cursistas que se apropriem de conhecimentos das 

esferas não-cotidianas de saber, ampliando assim o campo de desenvolvimento dos sujeitos 

envolvidos. Portanto, a atividade pedagógica aplicada desenvolve o psíquico através do 

conhecimento planejado, das relações sociais e interacionais. 

 

Com foco no desenvolvimento do professor, construímos um curso cujo perfil dos 

participantes fosse de profissionais que atuassem na rede básica de educação, estando em 



101 

 

atuação na sala de aula. Ao escolher o público, fizemos uma formulação inicial do material 

educativo que foi utilizado, avaliado e reformulado na própria formação, até que estivesse 

adequado como um recurso a mais a ser utilizado pelos professores em sua prática docente. 

 

6.6 ETAPAS DA PESQUISA 

Este trabalho teve início em 2016 e se estendeu até meados de 2018. O percurso percorrido foi 

longo e envolveu outros protagonistas, além de muitos ajustes no decorrer das ações por se 

tratar de uma pesquisa intervenção com ações colaborativas, onde o curso realizado com os 

professores foi de suma importância para o resultado do material educativo produzido.   

Desde o início do trabalho, diversas ações que ajudaram a compor nossa pesquisa foram feitas 

como visitas a espaços que poderiam contribuir com a ampliação do conhecimento sobre o 

assunto no Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades e que se mostraram 

cada vez mais frutíferas; aulas teóricas que nos possibilitaram ter a compreensão de diversos 

pensamentos e teorias de aprendizagem, pedagógicas e metodologias que fariam parte do 

alicerce desta pesquisa, elaboração do material didático, a formação de professores para 

validação até a etapa final de compartilhamento do produto idealizado.  

Durante o curso buscamos o diálogo com os professores com o objetivo de aperfeiçoar o 

material educativo produzido além da própria prática envolvida, com o objetivo de adaptar as 

propostas geradas durante o curso para contribuir com a prática desses docentes. 

O material educativo confeccionado, passou pelas validações e reformulações, sendo 

impresso e distribuído de forma gratuita para os professores que participaram do curso além 

de ser disponibilizado de forma digital e gratuita a todos após a defesa final desta dissertação.   

Tais ações têm por objetivo atingir o número máximo de pessoas e multiplicar o potencial 

pedagógico do material elaborado. As contribuições ocorridas no processo bem como 

qualquer material produzido, serão arquivados em meio digital e físico por um período de 5 

(cinco) anos e poderá servir de referência para futuras consultas.  
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Abaixo traremos um cronograma geral da pesquisa onde será possível ver um panorama sobre 

os diversos momentos de concepção, estudo, elaboração e conclusão do presente trabalho e do 

material educativo desenvolvido. 

Quadro 2 - Cronograma da pesquisa 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Escolha do tema X

Levantamento 

bibliográfico
X X

Definição dos 

objetivos e 

procedimentos 

metodológicos

X X

Apresentação da 

pesquisa no 

SEHUM

X

Registro da pesquisa 

no CEP
X

Confecção do 

produto educacional
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Curso de Formação X X X

Qualificação X

Desenvolvimento da 

pesquisa
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Defesa X

1º SEMESTRE

2016

2º SEMESTRE

2016
Etapas

5º SEMESTRE

2017

Cronograma de Execução 
3º SEMESTRE

2017

4º SEMESTRE

2017

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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7 PESQUISA INTERVENÇÃO COM AÇÕES COLABORATIVAS 
 

Considerando que o objetivo geral deste trabalho é compreender o processo de modernização 

da cidade de Vitória para assim elaborar material educativo que proporcione reflexão e 

práticas educativas sobre a história urbana que deveria ser compartilhado e validado por meio 

de formação de professores, este capítulo apresenta os resultados obtidos no curso de extensão 

Educação na cidade: estudos sobre o processo de modernização da cidade de Vitória, 

sobretudo nos encontros referentes especificamente à nossa pesquisa. 

 

Na primeira seção falaremos sobre a concepção do curso de extensão e a estrutura pensada a 

fim de atingir o objetivo principal: analisar, validar e reelaborar o material educativo 

produzido nesta pesquisa. 

 

Na segunda seção focaremos na descrição dos encontros do curso proposto. Todos os 

encontros serão descritos e ilustrados, porém nosso foco trata-se de dois momentos 

específicos que dizem respeito exclusivamente ao nosso estudo, a saber, o segundo e o 

terceiro encontro; sendo o segundo encontro uma aula expositiva seguida por uma oficina de 

roteiros e o terceiro encontro uma visita mediada ao centro da cidade para a validação do 

roteiro proposto. 

 

 Na terceira seção falaremos da construção do material educativo que teve uma elaboração 

prévia durante o primeiro ano da pesquisa documental e exploratória da cidade de Vitória e 

seu processo de modernização, sendo posteriormente apresentado, validado e reelaborado 

durante e após o curso de formação de professores descrito na seção anterior. Nesta seção 

também iremos apresentar a colaboração advinda dos professores através da avaliação, bem 

como outros dados apurados por meio da análise do material. 

 

Por fim, na quarta e última seção faremos uma análise geral sobre o curso de extensão e como 

ele contribuiu não somente para a validação do produto educativo, mas também para o avanço 

da pesquisa como um todo. 
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7.1 ESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO 

 
O início do curso foi programado para maio de 2017, e sua conclusão para julho do mesmo 

ano. Elaboramos a carga horária total do curso em 60h, distribuídas em atividades 

presenciais, que ocorreram por meio de encontros no Ifes (Campus Vitória). Contou também, 

com atividades não-presenciais que foram desenvolvidas em ambiente virtual - Moodle/Ifes 

(textos de apoio, produtos educativos, fóruns, questionários, entre outros). A plataforma 

virtual também foi o local onde os cursistas postaram o relato de experiência, atividade final 

do curso. Abaixo descreveremos no quadro 3 o detalhamento da carga horária. 

 

Quadro 3 - Carga horária do curso de extensão 
Atividade Quantidade Carga horária

Encontros presenciais 7 encontros 28h

Visitas mediadas 2 aulas 8h

Atividades on-line - 24h

Carga horária total: 60h  

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

                                                  
Os encontros presenciais foram ministrados no turno noturno, às terças-feiras, com duração de 

4h – entre às 18h e 22h, em escala quinzenal. As visitas mediadas aconteceram aos sábados 

com duração de 4h cada, no período da manhã, das 9h às 13h. Em cada encontro foram 

abordados temas específicos sobre o processo de modernização da cidade de Vitória e temas 

afins que serão detalhados a seguir.  

7.1.1 Sobre a seleção e o público 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram professores da educação básica (anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), em efetivo exercício em 2017. É importante frisar que a 

composição do grupo de participantes ocorreu por meio de inscrição aberta a toda 

comunidade, onde o público-alvo teve acesso às informações sobre a relação do curso com o 

processo de pesquisa, todos os detalhes estavam contidos no edital.  

 

O ingresso foi definido por meio de edital próprio divulgado amplamente nas redes sociais e 

no website do Ifes (na página do PPGEH) no mês de fevereiro, com limitação de 20 vagas. 

Após seleção, feita por ordem de inscrição, foram convidados os 30 primeiros colocados para 
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a aula inaugural, pois na ausência da confirmação de presença dos 20 primeiros selecionados, 

puderam ser incluídos até 10 suplentes para preenchimento das vagas que porventura ficassem 

ociosas
29

. 

 

Quanto aos critérios de seleção dos participantes, foram selecionados: professores em 

exercício em sala de aula da rede pública de ensino (efetivo ou por designação temporária), ou 

seja, poderiam participar do curso candidatos que estivessem em atividade docente no ano de 

2017. 

 

Ao todo contamos com 24 professores-cursistas. Entretanto, deste total, 19 completaram o 

curso, houve 2 reprovações por falta, 2 desistências sem justificativa e 1 desistência por 

motivos de saúde. 

 

Ressaltamos que os professores-cursistas foram informados no edital de inscrição e durante o 

primeiro encontro de que o curso de extensão era parte integrante de pesquisas de mestrados e 

que os dados gerados dentro do curso serviriam de subsídios para tais pesquisas. Nesse 

sentido, os participantes ficaram livres para assinarem ou não os documentos que evidenciam 

a participação no curso. Os documentos são: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (APÊNDICE A), na condição de voluntário, além do Termo de Autorização para 

Utilização de Imagem e Som de Voz para fins de pesquisa (APÊNDICE B). No encontro 

inicial os professores participantes preencheram o Questionário (APÊNDICE C) que produziu 

dados iniciais para as pesquisas desenvolvidas. 

7.1.2 Estrutura avaliativa 

Para a conclusão e certificação do curso, foi necessário o comprimento de, no mínimo 75% de 

frequência/participação, da carga horária total (tanto da presencial como da não presencial), 

conforme critérios de avaliação da aprendizagem, descritos a seguir: 

 

                                                        
29

Em outros cursos de extensão foram percebidas desistências após a explicação da metodologia do curso, que 

implica aplicação de atividades em sala de aula, relatos de experiência e outras atividades escritas na plataforma 

moodle além de atividades orais. Por este motivo, fizemos uma aula inaugural com 30 professores inicialmente. 
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1 – Participação nos encontros: nesta etapa os professores foram avaliados por meio de 

discussões e participação acerca do tema em debate narrativo (orais e escritos) acerca do 

assunto proposto, bem como de sua participação nas atividades; 

2 – Visitas mediadas: ocorreram duas visitas, conforme cronograma, a pontos específicos da 

cidade (objetos de nossas pesquisas), sendo a primeira um roteiro realizado pelos principais 

pontos do processo de modernização do Centro de Cidade e a outro no final da Praia de 

Camburi, região próxima à Vale S.A.  

3 – Atividades on-line: Foram disponibilizados materiais (produtos educativos, fóruns, 

textos, etc.) para que os professores tivessem mais tempo para se apropriarem do conteúdo e 

desenvolvessem seus trabalhos de conclusão de curso, por meio de um monitoramento no 

ambiente virtual de aprendizagem (Moodle).  

7.1.3 Da análise dos dados 

 

A produção dos dados foi sistematizada com a videogravação e audiogravação durante os 

encontros presenciais do curso para que posteriormente, pudéssemos proceder a transcrição 

dos conteúdos necessários para a análise qualitativa
30

. Segundo Bogdan e Biklen (1994) as 

transcrições são os principais “dados” de muitos estudos qualitativos; assim como registros 

fotográficos. Além dos dados retirados das transcrições, utilizaremos como instrumentos de 

análise os questionários semiestruturados
31

, fotos e atividades escritas e orais realizadas ao 

longo do curso. 

 

7.2 CURSO DE EXTENSÃO  

 
O curso de extensão denominado Educação na cidade: estudos sobre o processo de 

modernização da cidade de Vitória foi planejado minuciosamente. A seguir faremos uma 

síntese dos encontros do curso de extensão de acordo com os encontros descritos no quadro 4. 

 

                                                        
30

Dentro da pesquisa qualitativa são analisados, segundo Freitas (2002), os aspectos descritivos e as percepções 

pessoais do sujeito envolvido no processo como parte da totalidade social. Tal processo busca compreender os 

sujeitos e o contexto de interação juntamente com os fatores e influência envolvidos no processo. 
31

A aplicação dos questionários foi realizada presencialmente no Ifes (campus Vitória /ES) nos dias dos 

encontros do curso de extensão. Além disso, em atendimento ao art. 6, cap. 3 da Resolução número 510, de 7 de 

abril de 2016, foi garantido aos professores participantes o direito de recusa a responder o questionário. 
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Quadro 4 - Organização dos Encontros 

Data Encontros Mediação Conteúdo

Momento mais formal onde apresentaremos o

formato do curso, objetivo e recolheremos as

assinaturas de compromisso dos participantes. 

Mesa 1 – Palestra sobre o Gepech, Educação na

cidade e base conceitual.

A modernização da cidade de Vitória em debate

na formação de professores.

A constituição do Parque Moscoso como

espaço de memória.

03/06/2018
Visita mediada ao

Centro de Vitória

Patrícia Pinto e Larissa

Pinheiro

Roteiro pré-definido com objetivo de

proporcionar a todos os envolvidos conhecer,

dialogar e se apropriar dos espaços não formais

que possuem caráter importante na

configuração da sociedade capixaba.

13/06/2018

MESA 3: O entorno

da Vale S.A. na

perspectiva da

cidade Educativa.

Israel Frois

O processo de ocupação da Ponta de Tubarão

para as atividades produtivas e portuárias;

urbanização de Jardim Camburi; transformações

na paisagem da praia de Camburi; educação

ambiental crítica; e “a miopia verde à catarse do

pó preto”.

24/06/2018
Visita mediada à

Camburi
Israel Frois

Da miopia verde à catarse do pó preto –

desvelamento das ações produtivas e portuárias 

no extremo norte da praia de Camburi e outras

problematizações. 

27/06/2018 Relatos e propostas Todos
Encaminhamentos, ideias de projetos a serem

aplicados nas escolas.

Encaminhamentos, ideias de projetos a serem

aplicados nas escolas.

 Encerramento.

04/07/2018
Relatos, propostas e 

encerramento
Todos

16/05/2018 MESA 1: Abertura

Dra. Dilza Côco Dra.

Priscila Chisté e Sandra

Della Fonte

30/05/2018

MESA 2: Processo

de modernização da

cidade de Vitória e o

Parque Moscoso

Patrícia Pinto e Larissa

Pinheiro

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

 

Traremos análises oriundas das experiências vividas durante os encontros, bem como fotos e 

comentários pertinentes. Importante ressaltar que os dados e resultados obtidos no encontro 
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presencial do dia 30 de maio (Mesa 2) e da visita mediada ao Centro da cidade de Vitória no 

dia 03 de junho são específicos desta pesquisa, ainda que as três pesquisas que compõem o 

curso dialoguem entre si de forma harmônica e até mesmo complementar.  

7.2.1 Primeiro encontro – Mesa 1 (16/05/2017) 

 

No primeiro encontro houve a recepção dos cursitas, tendo sido chamados os 20 selecionados 

e mais 10 suplentes conforme era previso em edital. Na ocasião foram passadas as 

informações iniciais bem como explicado e distribuídos todos os termos de comprimisso, 

cessão de imagem e confidencialidade a serem assinados pelos cursistas de forma livre.  

Em seguida demos início à Mesa 1 que foi composta pelas professoras Dra. Dilza Côco, Dra. 

Priscila de Souza Chisté Leite e Dra. Sandra Della Fonte e teve como temática a Educação na 

cidade (Figuras 47 a 50). A professora Dilza Côco apresentou o grupo de pesquisa Gepech ao 

qual o curso está vinculado e falou um pouco sobre o curso de formação em si e as ações que 

eram desenvolvidas no mesmo, relativas à cidade.  

A professora Priscila Chisté discorreu sobre a temática da educação na cidade e sobre a 

importância do olhar crítico diante dela como uma forma de entender, desvelar, dialogar e se 

apropriar dos espaços através de sua configuração e contradições. Por fim, a professora 

Sandra Della Fonte falou sobre as categorias centrais do materialismo histórico e dialético e a 

importância do olhar crítico perante a cidade. 

 Figura 47 – Palestra com a Profª Dr.ª Dilza Côco                                        

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Figura 48 – Palestra com a Profª Dr.ª Priscila de Souza Chisté 

   
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                                     
 

  
Figura 49 – Palestra com Profª Dr.ª Sandra Della Fonte                            

   
Fonte:Elaborado pela autora (2017). 

 

Figura 50 - Cursistas durante a explanação 

   
Fonte: Elaborado pela autora (2017).   
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7.2.2 Segundo encontro – Mesa 2 (30/05/2017) 

 

A Mesa 2 teve como foco “o processo de modernização da cidade de Vitória” e o “Parque 

Moscoso como espaço de memória” e foi conduzido por mim, Patrícia Guimarães Pinto e pela  

mestranda Larissa Franco de Mello Aquino Pinheiro. Focarei de maneira mais detalhada na 

primeira parte em que pude palestrar aos professores e propor discussões e atividades 

pertinentes ao tema desta pesquisa. 

Este momento foi pensado sob uma perspectiva dialógica, uma vez que o público presente era 

de professores e traziam consigo uma extensa e diversa bagagem de anos de profissão. Para 

tanto, preparamos uma apresentação em power point para situá-los na presente pesquisa e nos 

conceitos que estavam sendo desenvolvidos. Foi uma aula expositiva com cerca de 40 

minutos em que os professores assistiram atentos à explanação (Figura 51). 

Figura 51 - Palestra com a mestranda Patrícia em 30/05/2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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No final da aula foi proposta uma oficina de roteiros. Cada cursista recebeu um mapa do 

Projeto Visitar
32

 com os principais pontos turísticos do centro da cidade de Vitória para que 

pudessem observar com mais clareza o centro e os monumentos (Figura 52).  

Figura 52 - Mapa do centro histórico de Vitória (Projeto Visitar) 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2017). 
 

Além do mapa anterior, os cursistas receberam a atividade abaixo (Figura 53) e foram 

orientados a selecionar pelo menos cinco pontos para compor um roteiro de visitação. 

Deixamos claro que o mapa com os pontos turísticos definidos (Figura 52), era apenas uma 

referência visual e que eles poderiam escolher espaços que estivessem destacados no encarte e 

os que não estivessem também. A atividade também pedia que a escolha dos espaços fosse 

justificada. 

 

Neste momento, fomos interrompidos por um dos alunos, que será chamado de A.Z
33

, com a 

seguinte dúvida: “Tem que ser um local que a gente quer conhecer ou que a gente já conhece 

e acha interessante?”. Esclarecendo a pergunta, dissemos que poderia ser um local 

desconhecido ou já visitado, mas que os cursistas julgassem ser um espaço que valeria a pena 

retornar e que fosse relevante para que outras pessoas pudessem conhecer pelo seu valor 

histórico, pessoal, profissional, etc. 

 

 

 

 

                                                        
32

Projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Vitória por meio da Secretaria Municipal de Turismo 

promovendo o turismo na capital. É composto por placas informativas, mapas e monitores em alguns 

monumentos históricos do Centro.  
33

A fim de preservação da identidade dos alunos do curso, serão utilizadas apenas as iniciais de seus nomes. 
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Figura 53 - Atividade proposta: Oficina de roteiro 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
 

 

Durante a atividade os alunos analisaram o mapa fornecido e houve bastante diálogo entre a 

equipe e os cursistas. Fomos passando de mesa em mesa instigando os professores e 

discutindo sobre os potenciais dos espaços que eles estavam selecionando além de dialogar 

acerca dos locais já conhecidos por eles em visita profissional ou pessoal (Figura 54 a 57).  

 

Nosso objetivo foi entender um pouco mais sobre a vivência e bagagem dos professores 

valorizando assim, o profissional.  

 

[...] uma efetiva valorização docente, aliada à construção da identidade dos 

professores [...] demanda reconhecer a formação e o trabalho do professor em toda a 

complexidade como, fundamentalmente condição para a plena humanização dos 

indivíduos, sejam eles alunos, sejam professores (MARTINS, 2010, p. 28). 
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Figura 54 - Oficina de roteiros 1                                          

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Figura 55 - Oficina de roteiros 2 

    
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                                       
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Figura 56 - Oficina de roteiros 3                                        

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Figura 57 - Oficina de roteiros 4 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                                       
 

 

Enquanto a atividade de oficina de roteiro ia acontecendo, percorremos a sala passando de 

mesa em mesa dialogando com os alunos. Relataremos agora trechos dos diálogos que 

aconteceram durante a atividade, lembrando que esse momento de interlocução é primordial 

no processo de interação com os sujeitos da pesquisa, como nos afirma Freitas (2002):   

Diante dele [homem] o pesquisador não pode se limitar ao ato contemplativo, pois 

encontra-se perante um sujeito que tem voz, e não pode contemplá-lo, mas tem de 
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falar com ele, estabelecer um diálogo com ele. Inverte-se dessa maneira, toda a 

situação, que passa de uma interação sujeito-objeto para uma relação entre sujeitos 

(FREITAS, 2002, p. 24) 

Durante a atividade proposta, o professor W.B nos questionou sobre o mapa cedido como 

referência, qual a leitura feita por nós da seleção dos pontos selecionados. Respondemos que 

era uma seleção feita por órgãos governamentais, e que mesmo que o roteiro definido por nós 

contemplasse monumentos já presentes ali, a abordagem seria não apenas descritiva e sim 

questionadora acerca de tais monumentos.  

Continuando o diálogo, dissertamos sobre o impacto ambiental que os morros e maciços 

sofreram com a retirada de terra utilizada para os aterros. Essa análise macro dos efeitos 

secundários dos aterros e sobre o interesse que estaria relacionado aos loteamentos oriundos 

de projetos como o Novo Arrabalde nos remete a uma “perspectiva sócio histórica
34

 que se 

baseia na tentativa de superar os reducionismos das concepções empiristas e idealistas 

(FREITAS, 2002, p. 22).” 

A atividade transcorreu por um período que consideramos adequado para sua execução, 

possibilitando que os cursistas pudessem refletir sobre os espaços da cidade, pois o 

pesquisado “não sendo um mero objeto, também tem a oportunidade de refletir, aprender e 

ressignificar-se no processo da pesquisa (FREITAS, 2002, p. 26). Nesse sentido, a professora 

J.N selecionou um roteiro que já havia feito com seus alunos como sugestão, alegando que 

“julgava interessante para que os alunos entendessem a relação do Estado com a Igreja sob 

uma nova perspectiva, mais questionadora e menos tradicional, como era sempre 

apresentado” (J.N). 

Ainda no processo de reflexão sobre a cidade e seus espaços, J.E questiona sobre “a falta de 

continuidade dos projetos voltados para a área cultural e como muitas vezes, principalmente 

em trocas de governo, as ações anteriores ficam esquecidas ou são desestimuladas para darem 

espaço à novas ações do atual governo, prejudicando assim a perpetuação das ações” (J.E). 

Essa reflexão ultrapassa o objetivo central da atividade e faz com que durante o processo de 

                                                        
34

 A perspectiva sócio histórica tem como base a teoria criada por Vygotsky, que define que o desenvolvimento 

humano se dá por meio das relações sociais que o indivíduo mantém ao longo da vida. Nesse processo entende-

se que o ensino-aprendizagem também se desenvolve através das interações com o outro, com o grupo e com o 

meio vivido (VYGOTSKY, 1988).  
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realização da tarefa proposta, leve à descoberta das estruturas internas de desenvolvimento 

dos processos psicológicos superiores (FREITAS, 2002). 

A professora J.N comentou que a cidade de Vitória é desconhecida de muitas pessoas que 

vivem nas cidades vizinhas como Cariacica e Serra e relatou que muitos de seus alunos não 

sabem nem onde fica o Palácio Anchieta, pois nunca haviam se deslocado fisicamente para a 

capital e nem obtido conhecimento sobre os monumentos históricos existentes nela. Essa 

análise nos leva a refletir sobre a pesquisa qualitativa e sua importância social, em que não 

objetivamos resultados empíricos, mas sim compreensão dos sujeitos envolvidos, bem como 

de sua realidade e perspectiva. Nas palavras de Freitas: 

 

os estudos qualitativos com o olhar da perspectiva sócio histórica, ao valorizarem os 

aspectos descritivos e a percepções pessoais, devem focalizar o particular como 

instância da totalidade social, procurando compreender os sujeitos envolvidos e, por 

seu intermédio, compreender também o contexto (FREITAS, 2002, p. 26). 
 

Ao sermos impactados com a angústia da professora sobre a falta de conhecimento de seus 

alunos, afirmamos ser um dos objetivos do trabalho proporcionar à população de Vitória e das 

cidades vizinhas um pouco mais de acesso e conhecimento sobre a capital, sua história e a 

relação do povo capixaba com a cidade em um processo de resgate e fortalecimento da 

identidade local.  

 

Caminhando para finalizar a atividade, discorremos sobre a transposição dos roteiros 

existentes no material para as cidades onde os cursistas atuam (Vila Velha, Cariacica, Vitória, 

Serra) e o aproveitamento do potencial de cada localidade para além da capital. O material 

educativo seria assim uma inspiração ou ponto de apoio para novas ações. 

 

Todos os debates levantados no decorrer do encontro ratificaram o conceito de que o homem 

não é um objeto sem voz dentro de uma pesquisa. Segundo Freitas (2002), ele é outro sujeito 

que interage dialogicamente com seus interlocutores participando ativamente dos 

acontecimentos da mesma, tornando-se todos responsáveis ativos do processo. O próprio 

pesquisador, durante o processo de pesquisa, é alguém que está em processo de 

aprendizagem, de transformações, se ressignificando no campo (FREITAS, 2002).  
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No final da atividade, cerca de 30 minutos decorridos, perguntamos se alguém se voluntariava 

para falar um pouco sobre a escolha dos pontos do roteiro. Escolhemos então, duas cursistas 

que se manifestaram e a seguir veremos um fragmento de suas falas: 

 

Primeiro falar que não é criação minha não, é que eu trabalhei como estagiária na 

prefeitura de Vitória e eles tinham um projeto lá “Turismo na sala de aula” com a 

educação do Ensino Fundamental e assim, um dos pontos fulminantes (sic) das 

atividades era atividades de sala de aula e depois nós íamos pra prática. E aí 

semanalmente tinha a visita monitorada com guarda, com as professoras, guarda 

municipal em toda a região do centro de Vitória. E era bacana porque eram crianças 

que não tinham noção de nada, de espaço, de localização, então isso era bem bacana 

[...]. Eles ficavam assim muito encantados e era bem bacana (R.P).   
 

Ao retomar experiências já vivenciadas por eles, os professores repensam suas práticas e 

pensam a cidade sob uma nova perspectiva. Em um segundo momento a professora P.A fala 

sobre sua escolha de roteiro e motivação para a seleção: 

 
[...] tentei fugir do projeto Visitar porque eu já conheço e porque eu acho que os 

locais onde existe a monitoria é mais fácil a gente visitar sozinho, não é? E não com 

o grupo. Aí eu pensei da gente (sic) começar no Colégio Maria Ortiz, depois vir pro 

palácio Anchieta, fica logo ali do lado, subindo pra Assembleia Legislativa, e aí a 

gente faria um estudo do que era o centro, do que era né? O centro político 

administrativo da Província, do estado, do governo do estado. Depois pegaria um 

pedaço na Igreja São Gonçalo né? Eu acho que também acaba sendo um pouco, não 

foge tanto à regra da questão do centro do poder, porque na verdade não era todo 

mundo que podia frequentar né, a Igreja dos brancos, aí o ponto que é grande 

paixão, o Teatro Carlos Gomes, não tem como falar do centro de Vitória sem falar 

do Melpômene
35

, né, sem falar da praça Costa Pereira, sem falar do Sesc Glória, 

consequentemente, e, uma curiosidade que de repente poderia terminar, um pouco 

mais distante, mas acho que valeria a pena, é o Saldanha da Gama, o colega falou e 

eu lembrei, porque acaba ficando fora do circuito comumente visitado justamente 

por ser um local de passagem , né, de circulação intensa, mas não de parada, não de 

visitação, não há monitores disponíveis, e assim eu nunca entrei lá embora eu 

sempre comente com meus alunos, a necessidade daquela mureta de pedra, os 

canhões [...] (P.A). 
 

 

Segundo Freitas (2002, p. 28), “a observação é um encontro de muitas vozes: ao se observar 

um evento, depara-se com diferentes discursos verbais, gestuais e expressivos”. Nesse 

sentido, conseguimos observar que os discursos refletem a realidade na qual os professores 

estão inseridos, suas práticas e meio social. Enquanto pesquisadores, observamos nos relatos a 

                                                        
35

 A construção do Teatro Melpômene foi iniciada em 1895 no antigo Largo da Conceição, atual Praça Costa 

Pereira, na entrada da Rua 7 de setembro. Construído em madeira (pinho-de-riga) e com estilo italiano, foi 

inaugurado em 1896. Em 1925 foi vendido sendo demolido pelo novo proprietário. As colunas do teatro e outros 

materiais foram transferidos para o Teatro Carlos Gomes que foi construído em local próximo. SEFAZ - 

Disponível em: < http://www.sefaz.es.gov.br/painel/teat01.htm> Acesso em: 19 jun. 2017. 
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relação do indivíduo com o todo, nas palavras de Freitas (2002), do singular com a totalidade, 

do individual com o social.  

Após os relatos das duas professoras cursistas, a atividade foi recolhida e utilizada 

posteriormente na seleção dos espaços escolhidos no roteiro que seria percorrido no encontro 

seguinte do curso. Toda a atividade propiciou interação entre os cursistas e os pesquisadores.  

A escolha dos espaços e os diálogos estabelecidos no processo buscaram resgatar o 

conhecimento prévio dos cursistas acerca da história da cidade além de despertar novos 

olhares sobre os espaços, priorizando a compreensão dos fenômenos explicitados na 

experiência do curso.  

Tivemos um intervalo após terminar a primeira parte do encontro, ou seja, as duas primeiras 

horas. Este intervalo assim como já ocorrido no encontro anterior permitiu interação entre 

todos ao compartilharem um lanche coletivo. 

Após o retorno, a mestranda Larissa Pinheiro iniciou uma palestra expositiva sobre o tema de 

sua pesquisa intitulada “A constituição do Parque Moscoso como espaço de memória” com 

duração aproximada de uma hora.  Em seguida, iniciou uma oficina sobre leitura de imagens 

tendo o Parque Moscoso e a memória como tema central.  

Anteriormente, foi pedido por e-mail que os alunos levassem para este encontro fotografias do 

Parque Moscoso, poemas e desenhos que remetessem à memória dos cursistas para a 

execução da atividade. A mestranda Larissa também levou imagens e textos próprios e com 

todo o material montou um varal na parte externa da sala (Figura 58) que foi utilizado no 

momento da oficina. 
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Figura 58 – Mural montado na parte externa da sala 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Durante a atividade os cursistas escolheram em grupo imagens do varal e temas propostos 

pela mestranda Larissa (Brincadeiras, Carnaval e Infância). Em seguida, os cursistas 

montaram cartazes com colagens onde fizeram conexões entre as imagens, palavras, poemas, 

memórias pessoais e sensações que puderam externar nos cartazes (Figura 59, 60 e 61).    

 

 Figura 59 - Cartaz 1         Figura 60 - Cartaz 2            Figura 61 - Cartaz 3 

                               
Fonte: Elaborado pela autora (2017).  
 

 

Após a montagem dos cartazes os alunos apresentaram o resultados fazendo relatos sobre a 

escolha feita por eles. Relacionaram os temas com o Parque Moscoso e a cidade como um 

todo. A forma como os espaços da cidade – em especial o Parque Moscoso – são utilizados e 

como eles foram se modificando ao longo do tempo.  
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O segundo encontro do curso foi importante para a compreensão e reflexão acerca do 

processo de modernização da cidade de Vitória e as diversas transformações ocorridas no 

decorrer dos séculos. Essa introdução teórica do objeto estudado foi necessária e preparatória 

para a visita mediada que viria a seguir. Para Freitas (2002, p. 31): “na pesquisa qualitativa o 

pesquisador, além de ser um sujeito participante, é também um sujeito intelectual ativo no 

curso de investigação”.  

 

As diversas interações ocorridas durante este momento constituiu um movimento sincrônico 

entre teoria e a prática. O momento colaborativo segundo Ibiapina (2004, p. 37) “surge como 

uma alternativa de desenvolvimento da investigação-ação no campo educacional”. Este 

espaço de colaboração potencializado por meio de reflexão crítica contribui para o 

desenvolvimento do ser humano desvelando os conflitos e as contradições envolvidas no 

processo. O pesquisador e o pesquisado são, portanto, partes integrantes do diálogo, diálogo 

essse que será retomado e reforçado no terceiro encontro. 

 

Em avaliação realizada ao final do segundo encontro onde estiveram presentes 17 cursistas, 

obtivemos as seguintes avaliações que demonstraram a satisfação dos professores e que foram 

nos auxiliando a melhorar no decorrer do curso. 

 

Quanto à Mesa 02 “Educação na Cidade: o processo de modernização de Vitória e o Parque 

Moscoso como espaço-memória”, avalie: 

 

Quadro 5 - Avaliação do Segundo encontro (parte objetiva) 

Nº Pergunta

E
x

c
e
le

n
te

B
o

m

M
é
d

io

In
su

fi
c
ie

n
te

1 Os professores transmitiram com clareza os assuntos abordados? 10 7 0 0

2 Os professores conseguiram criar um clima propício à participação? 16 1 0 0

3 Os professores dominavam o assunto exposto? 11 6 0 0  
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Além das respostas quantitativas, havia ao final do questionário espaço para que o aluno 

pudesse expressar um elogio, crítica ou sugestão. A seguir mostraremos algumas das 

respostas recebidas referentes ao segundo encontro, lembrando que não era obrigatório se 

identificar nas avaliações ao final de cada encontro. 
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Quadro 6 - Avaliação do Segundo encontro (parte discursiva) 

Aluno Comentário

A O Curso superou as expectativas.

B
Estou amando o curso, os conteúdos abordados são transmitidos com muita clareza e fácil 

compreensão.

C Organizem mais cursos assim. Ajuda muito nosso trabalho em sala de aula.

D Tem sido muito bom os conhecimentos adquiridos.
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

A análise dos questionários respondidos ao final dos encontros nos auxiliaram na melhoria 

constante no decorrer do curso de extensão reforçando assim, a importância das trocas e 

interações diversas entre pesquisador e pesquisado. As respostas discursivas nos remete à 

inportância da formação de professores:  

 

Entendemos que desvelar as condições de reprodução social impostas pelo capital 

incide na ampliação do olhar dos participantes da pesquisa, estimulando a 

compreensão de sua classe social, de seus direitos e de suas potencialidades. 

Vislumbramos que pesquisas na área da educação e do ensino possam favorecer a 

sistematização de processos educativos emancipadores e reveladores dos 

mecanismos opressores adotados pela classe dominante com vistas a instigar a 

participação coletiva no processo de construção de uma sociedade igualitária 

(LEITE, 2018, p. 24). 
 

A aceitação vislumbrada pelos professores e o clamor por novas iniciativas semelhantes, além 

do curso ser apontado como acima da expectivas, auxiliar e modificador das práticas dos 

cursistas, demonstra a necessidade de cursos de formações de professores que possam aulixiar 

no processo constante de aprimoramento da teoria e prática dos sujeitos envolvidos, 

proporcionando sempre o diálogo e a reflexão.  

7.2.3 Terceiro encontro (03/06/2017) 

 

O terceiro encontro foi uma visita mediada com os cursistas aos espaços do centro histórico 

da cidade de Vitória, alguns desses espaços foram elencados pelos próprios alunos durante a 

oficina de roteiros realizados no encontro anterior. A opção em inserir no roteiro espaços 

selecionados pelos professores buscou colocá-los no centro da pesquisa colaborativa e não 

reduzi-los a meros objetos de investigação, colocando-os como sujeitos da pesquisa como nos 

aponta Ibiapina 

[...] o potencial da investigação colaborativa está justamente em dar conta não 

somente da compreensão da realidade macrossocial, mas, sobretudo, em dar poder 
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aos professores para que eles possam compreender, analisar e produzir 

conhecimentos que mudem essa realidade, desvelando as ideologias existentes nas 

relações mantidas no contexto escolar (IBIAPINA, 2007, p. 31). 

 

  Dentro dos objetivos da pesquisa, construímos o roteiro proposto (Figura 62) de forma que 

estabelecesse conexões entre os diversos momentos do processo de modernização da cidade 

de Vitória. Buscamos elencar espaços que suscitassem a análise crítica e problematizadora do 

referido processo criando condições de questionamento partindo da prática social dos 

cursistas envolvidos e dos espaços que abordamos durante o curso, chegando a um roteiro que 

possui cerca de 1km no total e foi percorrido em aproximadamente 2h30min, detalhamento 

que veremos a seguir.   

Figura 62 - Roteiro percorrido no dia 03/06/2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Por se tratar de visita a espaços da cidade ela foi marcada em um sábado, na parte da manhã, 

no horário de 9:00hs às 13:00hs. Foi pedido aos alunos previamente, que levassem lanche, 

água, usassem protetor solar, roupas leves e calçados confortáveis para a caminhada. O ponto 

de encontro aconteceu em frente ao Palácio Anchieta (Figura 63).  
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Figura 63 - Encontro em frente ao Palácio Anchieta na manhã do dia 03/06/2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Além dos cursistas, convidamos para o roteiro seus familiares e amigos e muitos deles 

levaram acompanhantes para a visita. Compareceram ao encontro 23 pessoas além dos 

mestrandos Patrícia Guimarães, Larissa Pinheiro e Israel Frois e as professoras coordenadoras 

do curso de formação Dilza Côco e Priscila Chisté. Após todos reunidos em frente ao Palácio 

foi feita uma breve explanação sobre a arquitetura da fachada do Palácio Anchieta antes que 

dessemos início ao trajeto (Figura 64).  

Figura 64 - Cursistas em frente ao Palácio Anchieta 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Muitos professores relataram não ter parado para observar a fachada do Palácio de maneira 

detalhada ficando encantados com os detalhes da arquitetura referentes às diversas 

transformações sofridas ao longo dos séculos dando ao Palácio elementos ecléticos e 

descaracterizando de forma definitiva o aspecto religioso da construção. Os cursistas 
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conseguiram observar o que havia simbolicamente por trás da fachada do palácio e como as 

modificações refletem as relações de opulência e poder estabelecidas histórica e socialmente.  

 

Essa nova perspectiva – de reconhecimento das transformações –  observada pelos cursistas, 

encontra fundamento na teoria de Demerval Saviani e nos preceitos do materialismo histórico 

dialético, ao “[...] compreender as determinações que se ocultam sob as aparências dos 

fenômenos que se manifestam empiricamente à nossa percepção” (SAVIANI, 2011, p. 36). 

Ou seja, foi possível perceber o que estava oculto além das aparências e transformações 

arquitetônicas, em busca de entender a essência e a dinâmica dos fatos ocorridos.    

 

Em seguida todos se viraram para o Porto de Vitória onde puderam observar as mudanças 

ocorridas naquela região, o aterro feito, a dragagem do porto, a construção dos galpões, 

pavimentação e construção de avenidas, edificações, entre outras (Figura 65 e 66).  Neste 

momento retomamos a discussão teórica desenvolvida no encontro anterior que deu aos 

cursistas subsídios teóricos e críticos para que eles entendessem o processo de aterro e 

expansão da Ilha de Vitória. 

 

A formação de professores é fundamental no processo de transformação social, pois é uma 

das ferramentas componentes da formação técnica desses profissionais. É necessário que o 

docente se aproprie dos instrumentos técnicos e teóricos que irão aixiliá-los no processo 

dialético de desvelamento da realidade construída ao longo do tempo e que mantiveram as 

estruturas hegemonicamente construídas (SAVIANI, 2000).                                
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Figura 65 – Porto de Vitória                                                            

                                   
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Figura 66 - Observação do porto 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                                                   
 

 

É importante salientar que as análises feitas durante a visita mediada com base no que já havia 

sido abordado durante o encontro teórico e presencial anteriormente, tem como objetivo 

proporcionar aos cursistas uma reconstrução conceitual subjetiva, onde ocorra uma superação 

parcial da realidade daquilo que já estava ali presente ao longo da históra. Busca-se, portanto, 

um desvelamento e uma superação da aparência em um movimento constante pela essência da 

realidade construída observando após nosso olhar e nova perspectiva de observação. 
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Em seguida, descemos as escadas do Palácio Anchieta dando sequência ao roteiro, falamos 

brevemente sobre o marco zero da Rota Imperial e em seguida fizemos uma parada em frente 

à estátua de Dona Domingas, escrava forra que vagava pelas ruas de Vitória no final do século 

(Figura 67, 68 e 69).  

Figura 67 - Escadaria do Palácio   

       
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Figura 68- Dona Domingas Figura              69 - Marco Zero    

                                
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                        Fonte: Elaborado pela autora (2017).    

 
Seguimos caminhando pela Avenida Jerônimo Monteiro e posteriormente pela Avenida 

Presidente Florentino Avidos em direção ao Parque Moscoso observando o processo de 

verticalização ocorrido na arquitetura dos prédios ao redor.  

Os cursistas admiravam e percebiam as intervenções com olhares curiosos e por vezes 

indignados ao observarem o patrimônio degradado e perdido em meio aos grandes edifícios 
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do centro da cidade. Alguns comentaram como passam pelo lugar de forma descontraída e 

corrida tornando assim o local “invisível” ao cotidiano.  

Esse sentimento de estranhamento e alienação no que se refere aos espaços da cidade nos 

permite um paralelo no que diz respeito ao pensamento de Lefebvre (2008, p. 102) em análise 

feita sobre a reforma de Haussman em Paris (reforma que se reproduziu por todo o mundo no 

século XX). Lefebvre afirma que houve uma “estripação de Paris de acordo com uma 

estratégia, expulsão do proletariado para a periferia, invenção simultânea do subúrbio e do 

habitat, aburguesamento, como despovoamento e apodrecimento dos centros.” 

É nesta perspectiva que analisamos as intervenções feitas nos grandes centros, em especial no 

centro de Vitória, ainda que não tenha sido exatamente igual ao ocorrido em Paris, 

vislumbramos traços semelhantes. No processo de expansão urbana, a segregação apontada 

por Lefebvre acima, reforça o aparecimento e fortalecimento de grupos e classes sociais na 

segunda metade do século XX.  

Observamos também o aparecimento da cotidianidade no urbano: exatamente esse 

estranhamento sentido pelos alunos e que pode ser percebido em nossa pesquisa: a vida 

privada reclusa e empurrada para os subúrbios, contribuindo assim com a “fragmentação do 

sujeito, tédio e alienação”, características da modernidade capitalista industrial nas palavras 

de Lefebvre (2008, p. 102).  

Seguindo o  trajeto, foi possível perceber na paisagem a mistura de edifícios e a modificação 

da paisagem do centro da cidade retratando diversos momentos do processo de modernização 

da cidade de Vitória (Figura 70 e 71). 
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Figura 70 - Verticalização do centro                     Figura 71 – Prédios destoando 

         
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                    Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Ao entrarmos na Avenida República, nos deparamos com outro elemento arquitetônico e 

cultural da paisagem urbana do centro de Vitória: O Mucane (Museu Capixaba do Negro) 

(Figura 72). A construção data do início do século XX (1912), possuindo dois pavimentos e 

elementos arquitetônicos ecléticos. O Museu divide espaços com edifícios no centro e é 

remanescente do início do processo de modernização da cidade. Neste momento, muitos 

alunos alegaram nunca ter visitado o Museu, alguns não tinham nem mesmo conhecimento de 

que ali era sua sede. 

Figura 72 - Museu capixaba do Negro 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Seguimos para mais um ponto do roteiro: o Parque Moscoso. Antes de entrarmos fizemos 

uma parada para observar dois casarões antigos em frente ao Parque. O local abrigou a 

primeira sede do Ifes, oficializada em 1909, época em que era chamada de Escola de 

Aprendizes Artífices do Espírito Santo, cujo objetivo era formar artesãos para o trabalho 

manual. Mais de um século depois os casarões resistem apesar de terem sido modificados em 

sua fachada, como pode ser visto nas fotos (Figura 73 e 74). Ícones da história da cidade, eles 

se encontram ali em meio a grandes edifícios, de fronte ao Parque Moscoso. 

 

Figura 73- Casarão 1                                        Figura 74 - Casarão 2 

      
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                      Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Na imagem abaixo podemos observar os casarões em 1909, época em que o terreno do Parque 

Moscosos havia sido recém aterrado.  

 

Figura 75 - Casarões antigos ao fundo, 1909 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo – Biblioteca Central (1909). 
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Neste momento, início do século XX,  as obras de expansão e melhoramentos estruturais 

estão em ascensão, favorecendo a construção de edificações mais bem aparelhadas. 

Corroborando com esse pensamento, Ferreira nos diz que 

 

A concepção higienista e os valores da modernização atravessaram os oceranos, 

chegando a aguçar os sonhos de desenvolvimento urbano [...] várias cidades 

brasileiras dos séculos XIX e XX adotaram políticas desenvolvimentistas para sanar 

questões de bem estar físico e social do citadino. [...] Assim, a reestruturação urbana 

passou a ser perseguida em diferentes núcleos, entre eles o de Vitória, capital do 

Espírito Santo (FERREIRA,2009,  p. 112-113).  
 

  Três anos mais tarde, em 1912, seria inaugurado no local o Parque Moscoso, ícone da nova 

perspectiva urbana e recanto da burguesia local, nicho que se solidificou nos primeiros anos 

da República, próximo ponto de nosso roteiro. 

 

O dia escolhido para a visita mediada ao centro teve a coincidência de ser o aniversário de 

105 anos do Parque Moscoso (Figura 76), inaugurado em 03 de junho de 1912. O Parque 

estava cheio, com uma atmosfera agradável e festiva, com diversas atrações acontecendo. O 

evento foi promovido pela Prefeitura de Vitória e ofereceu à população atrações culturais 

como música e capoeira além de coral e um bolo comemorativo. No entanto, mais do que 

ocupar, devemos pensar no sentido mais amplo de apropriação. Não houve nenhum resgate 

histórico acerca do Parque, suas modificações e nova configuração.  

 

Portanto, mais do que as aparências possam nos mostrar, observamos esses eventos que 

acontecem dentro do Parque com certa criticidade. Seria essa uma forma de “reapropriação” 

do espaço? Segundo Lefebvre (2001, 2008), o processo de reapropriação diz respeito à prática 

individual e coletiva pelas quais os sujeitos rompem com formas alienantes hegemônicas de 

reprodução da vida. Reprodução essa que estamos condicionados a replicar. Seriam então 

essas ocupações do espaço uma maneira de recuperar o que fora anteriormente expropriado, a 

saber, o tempo, espaços e desejos? Seria um local onde é possível habitar, se afeiçoar, exercer 

a liberdade?  

Ao analisar o evento e atividades que ocorrem no Parque não conseguimos identificar 

elementos de rompimento com o pré estabelecido, mas sim o tempo imposto, o lazer 

programado, o espaço organizado. 
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Figura 76 - Cartaz de comemoração de aniversário do Parque Moscoso 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2017). 
 

Durante a visita ao Parque Moscoso, a mestranda Larissa Pinheiro explanou sobre ele desde a 

construção, bem como as mudanças físicas como a presença de grades e as mudanças sociais, 

como o público que atualmente frequenta o parque durante o dia e à noite. No decorrer da 

visita muitos professores cursistas relataram lembrar da infância e das visitas ao parque como 

forma de lazer e entretenimento. Apesar das diversas mudanças sofridas e alienação envolvida 

no que diz respeito ao afastamento e controle da população dos espaços da cidade, ele se 

conserva nas palavras dos cursistas como espaço de memória da criança, assumindo a partir 

de nossas reflexões nova roupagem e novo olhar sobre a apropriação do espaço. A visita ao 

parque seguiu então por todos os espaços (Figuras 77 a 80) sempre dialogando numa 

perspectiva dialógica e reflexiva. 

     
Figura 77 - Parque Moscoso 1                     Figura 78 - Parque Moscoso 2 

    
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                     Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Figura 79 - Parque Moscoso 3                             Figura 80 - Parque Moscoso 4 

    
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                               Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Ao sair do Parque Moscoso, o roteiro seguiu pela Rua Dom Fernando até chegar ao Viaduto 

Caramuru com o objetivo de retornar até o Palácio Anchieta para uma visita guiada que havia 

sido pré-agendada (pré-requisito para visitação da ala residencial). O Viaduto Caramuru foi 

construído em 1925 para servir de caminho para o bonde elétrico que circulava na Cidade 

Alta, fato que não chegou a acontecer por receio da estrutura do viaduto não aguentar o peso e 

também pela dificuldade do bonde em curvar nas ruas adjacentes.  

 

Apesar do bonde não ter sido utilizado neste espaço, é possível ver os trilhos no local. Essa 

sobreposição revela as camadas da cidade que se delineram ao longo do tempo. O bonde 

elétrico, ícone da modernidade à época foi substituído pelos automóveis, veículos coletivos e 

outros meios de transporte relegando o bonde a item de museu. No entanto, naquele local, em 

cima do Viaduto Caramuru temos cravado, mesmo que de forma tímida, um pedaço da 

história eternizada nas linhas do bonde. 

 

Figura 81 - Grupo no Viaduto Caramuru 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Após cerca de 2h30min de trajeto, o grupo retornou ao Palácio Anchieta para uma visita 

mediada pela ala residencial do Palácio (Figura 82 a 85). Ao percorrer os salões do Palácio, 

nota-se a suntuosidade dos espaços, salões com adornos e decoração luxuosos que receberam 

eventos e reuniões de grande visibilidade política, econômica e social do estado, sendo sua 

maior e mais significativa reforma ocorrida em 1912.  

 

Esse espaço era frequentado pelos membros da alta sociedade forjada no Império pelas elites 

cafeeiras e solidificada durante o período republicano, fato que perdurou pelos séculos. O 

prédio do governo, protegido sob as grandes paredes do antigo colégio de São Tiago, não era 

local que a grande maioria da população tinha acesso.  

Na preocupação com o lugar do poder, ficou clara a intenção do governo em 

preparer um espaço que estivesse de acordo com a cidade moderna e republicana 

que vinha sendo construída. Os edifícios públicos da capital tinham de refletir o 

aspecto civilizado e moderno dos novos tempos da República (ROSTOLDO, 2014, 

p. 133). 

 

 

Figura 82 - Palácio Anchieta 1                           Figura 83 - Palácio Anchieta 2 

   
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                         Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

 

Figura 84 - Palácio Anchieta 3                            Figura 85 - Palácio Anchieta 4 

   
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                  Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Durante o último monumento pertencente ao roteiro, os alunos puderam observar a estrutura 

social, política e econômica construída dentro das paredes do antigo Colégio e Igreja de São 

Tiago. Muitos cursistas nunca haviam entrado dentro da ala residencial e puderam 

compreender a estrutura de poder contida no interior do palácio do governo. O espaço foi 

compreendido por eles como não acessível a grande parte da população desde o século XX. 

 

Finalizamos a visita mediada ao centro, concluíndo assim o terceiro encontro do curso de 

formação de professores. Nesta ocasião, validamos um dos roteiros do material educativo, 

roteiro este construído juntamente com os cursistas de forma colaborativa pois: 

O homem não é um objeto, nem algo sem voz: é outro sujeito, outro eu que interage 

dialogicamente com seus interlocutores. Dessa maneira pesquisador e pesquisado se 

constituem como dois sujeitos de interação que participam ativamente do 

acontecimento da pesquisa. Esta se converte em um espaço dialógico, no qual todos 

têm voz, e assumem uma posição responsiva ativa (FREITAS, 2010, p. 5). 

 

Após a visita, os cursistas responderam uma ficha avaliativa sobre o encontro. Todos os 

alunos afirmaram já ter visitado anteriormente o centro de Vitória em alguma ocasião, mas 

não o mesmo roteiro. Do total, 66% já havia levado seus alunos nos espaços da cidade, 83% 

se sentiu capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos durante o encontro e 66% levaria seus 

alunos para percorrer o mesmo roteiro. Os que não fariam o mesmo roteiro apontaram a 

locomoção e acompanhamento dos alunos como principais entraves.  

Na mesma avaliação, os cursistas puderam fazer observações sobre o roteiro proposto e o 

terceiro encontro do curso de extensão. Abaixo veremos alguns comentários: 

“Levaria meus alunos ao centro. Gostaria e acho muito importante ter o conhecimento 

histórico, cultural, social e geográfico, seja ele, o bairro onde mora, o município e a capital do 

estado. Ter conhecimento de fatos históricos, desperta o interesse e em alguns casos o resgate 

de tradições esquecidas”. 

 

“Não usaria o Parque Moscoso, pois moro na Serra e usaria os lugares de lá para trabalhar a 

questão do pertencimento”. 

 

“Estou amando o curso, os conteúdos abordados são transmitidos com muita clareza e fácil 

compreensão”. 
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“Não levaria meus alunos ao centro pelo risco de acidentes”. 

 

“Organizem mais cursos assim. Ajuda muito no nosso trabalho em sala de aula”. 

 

Com base nas observações feitas pelos cursistas foi possível analisar questões como a falta de 

acesso e apoio no que se refere à educação e segurança quando os cursistas ponderaram não 

levar seus alunos pelos riscos existentes. Os espaços da cidade não favorecem o uso por 

pedestres e crianças com seus ruídos e trânsito, calçadas estreitas e outros empecilhos, 

dificultando assim a ocupação destes espaços pelos cidadãos.  

 

No entanto, mesmo com os apontamentos que dificultam a utilização do centro, os professores 

do curso relatam o entusiasmo e a satisfação no conhecimento obtido, reconhecendo o 

potencial educativo proposto no roteiro, além de conseguirem propor a transposição de 

atividades similares nos espaços de seu próprio entorno. A transposição do roteiro e a 

compreensão da importância em se entender a história não só da cidade de Vitória, mas 

também do próprio bairro e cidade de origem, foram objetivos alcançados pelo curso. 

 

Além do questionário respondido logo após a visita mediada, foi proposto na plataforma 

moodle um fórum de discussões com a seguinte questão: “Vocês consideram que o roteiro 

feito por nós no sábado, dia 03 de junho, seja adequado para a visita com alunos? Quais as 

adaptações vocês julgam necessárias para que ele seja mais funcional, esclarecedor ou 

completo para o estudo da modernização da cidade de Vitória e os impactos físicos e sociais 

gerados por ela?” 

 

Diante deste questionamento, os cursistas puderam, após reflexão, dar suas contribuições 

acerca do roteiro executado anteriormente, criando assim novas oportunidades. A seguir 

veremos algumas das respostas do fórum: 

 

“Achei um ótimo roteiro, morando aqui em Vitória a vida toda não conhecia o palácio por 

dentro, tinha muita curiosidade, conheci muitas coisas. Tenho muita vontade de fazer uma 

visita monitorada com meus alunos, embora trabalhando com ensino fundamental. Acredito 

que mesmo assim daria pra fazer esse roteiro, talvez mudaria alguma coisa, tenho também a 
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curiosidade de conhecer o Saldanha da Gama, lamento por não estar incluso no roteiro, quem 

sabe no próximo”. (M.M) 

 

“O roteiro proposto é sim viável. Talvez, não faria todo percurso no mesmo dia, pelo fato de 

ser um roteiro com conteúdo histórico complexo e a possibilidade maior de interferências por 

parte dos alunos (dúvidas, perguntas e respostas). Dividiria o roteiro em dois ou mais dias em 

momentos distintos. E também pelo fato de lecionar em Nova Almeida, tenho que calcular o 

tempo gasto no trajeto de ida, volta e contratempos. Além do nosso roteiro (Palácio Anchieta, 

Cidade Alta e Parque Moscoso) daria uma atenção ao Teatro Carlos Gomes, devido a 

importância histórica, social e cultural com a cidade e suas transformações físicas. A Vila 

Rubim com toda sua particularidade sendo um canto à parte do centro de Vitória, seria um 

outro ponto de estudo... das tradições e resistências... um contraponto em meio à intensa 

modernização da Cidade de Vitória”. (R.S) 

 

“Achei o roteiro muito bom, não mudaria em nada. Acredito que para trabalhar com Ensino 

Fundamental e Médio é perfeito. O trajeto não é distante, além de apresentar claramente o 

processo de modernização, seja através da verticalização, das mudanças nos aspectos 

arquitetônicos e estéticos. Além disso, devido a presença de vários imóveis antigos presentes 

ao longo do trajeto, torna-se possível fazer uma discussão histórica, sobre esse processo de 

modernização, uma reflexão sobre a importância do “Olhar sobre o Centro de Vitória” como 

sendo um espaço de memória”. (L.R) 

 

As discussões do fórum foram importantes na análise do curso como um todo e para que fosse 

possível obter um feedback dos cursistas após reflexão um pouco mais afastada do momento 

vivido (a atividade ocorreu na semana seguinte ao encontro). Ele nos permitiu analisar a 

escolha do roteiro e validá-la através da aceitação dos cursistas no momento e posteriormente 

nas discussões. Evidente que adaptações são sempre necessárias para que o roteiro se torne 

cada vez mais funcional e adaptável: 

O texto do pesquisado não pode fazer desaparecer o texto do pesquisador, como se 

este se eximisse de qualquer afirmação, que se distinga do que diz o pesquisado. O 

fundamental é que a pesquisa não realize nenhum tipo de fusão dos dois pontos de 

vista, mas que mantenha o caráter de diálogo, revelando sempre as diferenças e a 

tensão entre elas (AMORIM, 2006 apud FREITAS, 2010, p. 5). 
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Ainda que nossas ideias e ajustes tenham sido propostas, após o retorno positivo recebido dos 

cursistas pessoalmente e via plataforma, conseguimos validar o trajeto, deixando inúmeras 

possibilidades de roteiros no centro de Vitória como proposta educativa que utilize a cidade 

como espaço e ferramenta deste processo dialógico.   

 

Conseguimos identificar durante o terceiro encontro uma transformação da prática social do 

professor. Passarmos por todos os momentos definidos por Saviani. Partimos da prática social 

do professor durante o segundo encontro trazendo elementos que puderam ampliar o 

conhecimento já existente com cada um deles através da problematização dos espaços que 

promovemos durante a visita mediada do terceiro encontro. Possibilitamos a 

instrumentalização através da visita e percebemos pelo retorno dos professores através da 

avaliação, relatos e interações, a ressignificação de sua própria prática em um movimento 

catártico de reapropriação e transformação de elementos que de certa forma já faziam parte do 

cotidiano dos cursistas. 

7.2.4 Quarto encontro – Mesa 3 (13/06/2017) 

 

A mesa 3 foi conduzida pelo mestrando Israel David de Oliveira Frois e teve como tema o 

entorno da Vale na perspectiva do direito à cidade. O mestrando abordou aspectos históricos, 

políticos e econômicos da instalação e das atividades da empresa Vale S.A. na cidade de 

Vitória/ES e problematizou as contradições socioambientais relacionados à ação da empresa 

bem como o impacto do entorno. O pesquisador utilizou leitura de imagens através de 

fotografias onde as contradições eram evidenciadas ou escondidas.  

Durante a explanação, o mestrando destacou as transformações que ocorreram no espaço 

urbano de Vitória no processo de industrialização e a forte influência das grandes empresas no 

cenário político capixaba. Na segunda parte do encontro o pesquisador propôs uma oficina de 

arte, onde os alunos utilizaram como referência as informações e imagens projetadas 

anteriormente pelo mestrando para criar uma ilustração sobre o tema. 

Os cursistas foram divididos em três grupos e receberam uma folha de papel panamá, pó de 

minério coletado na Praia de Camburi pelo próprio mestrando, cola, pincel e tinta de cores 

variadas. Após a execução da atividade, cerca de 30 minutos, os alunos expuseram suas 

criações e fizeram relatos sobre a concepção das ideias desenvolvidas no trabalho (Figuras 86, 

87 e 88). 
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Figura 86 - Trabalho apresentado pelo grupo 1 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Figura 87 - Trabalho apresentado pelo grupo 2 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Figura 88 - Trabalho apresentado pelo grupo 3 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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7.2.5 Quinto encontro (24/06/2017) 

 

O quinto encontro foi uma visita mediada ao entorno da Vale para que o mestrando Israel 

Frois pudesse complementar sua fala problematizando os impactos ambientais e sociais na 

cidade desde a instalação da empresa Vale. A visita ocorreu em um sábado pela manhã, assim 

como nossa primeira visita mediada ao centro histórico da cidade de Vitória. Ao todo 

estiveram presentes 14 cursistas, os 3 mestrandos e 2 professoras orientadoras responsáveis 

pelo curso de extensão. O encontro foi marcado para as 9hs da manhã no último quiosque da 

Praia de Camburi no sentido norte, ou seja, o mais próximo do viaduto que dá acesso à Vale 

S.A. Seguimos caminhando pelo calçadão e fomos primeiramente em direção ao Atlântica 

Ville dialogar sobre o muro da Vale S.A e todas as mensagens de crítica pixadas no local 

(Figuras 89 e 90).       

 

Figura 89 – Cursistas observando o muro                           

                                        
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Figura 90 - Muro na entrada de Atlântica Ville 

                  
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                                        
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Em seguida retornamos para a orla (Figuras 91 e 92) e entramos em uma trilha (Figuras 93 e 

94) fazendo algumas paradas no trajeto para problematizarmos assuntos referentes aos 

impactos ambientais no local como a poluição da área, lixo em abundância e por ser um local 

onde as pessoas usam drogas, o utilizam para prostituição e onde por vezes, pessoas o 

utilizam como morada. 

Figura 91 - Orla de Camburi 1                                               

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Figura 92 - Orla de Camburi 2 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                                        
 
Figura 93 - Trilha em direção à Vale S.A 1      Figura 94 - Trilha em direção à Vale S.A 2 

      
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                        Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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O pesquisador falou sobre o passivo ambiente presente no local, uma camada de 

aproximadamente 55 cm de profundidade de minério de ferro ocasionados pelas atividades 

portuário-siderúrgica (Figuras 95 e 96).  

 Figura 95 - Passivo de minério de ferro 1            Figura 96 - Passivo de minério de ferro 2 

          
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                 Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                         
 

 

No trajeto encontramos diversos peixes e até tartarugas mortas (Figuras 97 e 98) e 

conseguimos verificar a presença de minério dentro da água. A beleza do local se contrastava 

com a degradação do ambiente ao ser observado de perto, reforçando as contradições 

existentes dentro do processo de modernização, industrialização e urbanização do espaço.  

  
Figura 97 - Peixe morto na praia                          Figura 98 - Tartaruga morta na praia 

    
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                               Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                         
 

   
Seguimos até o final da praia, próximo aos muros da Vale S.A (Figura 99) e retornamos por 

volta de 12:30hs (Figura 100) após uma caminhada bastante proveitosa no que diz respeito ao 

diálogo, crítica e problematização dos impactos gerados pela implantação das grandes 

empresas nas cidades sem o devido planejamento e cuidado com o meio ambiente. 
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Figura 99 - Alunos próximos ao muro da empresa Vale S.A                      

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                         
 

 

Figura 100 - Grupo de cursistas, mestrandos e professoras orientadoras 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                         
 

7.2.6 Sexto e sétimo encontros 27/06/2017 e 04/07/2017) 

 

O sexto e o sétimo encontros foram momentos de avaliação final e análise do curso como um 

todo. Os cursistas apresentaram uma proposta pedagógica que contemplasse atividades nos 
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espaços da cidade, podendo ser em Vitória ou em outras cidades ou estado. A proposta 

apresentada poderia ser um relato já executado pelos professores ou uma proposta futura. 

Todos os cursistas foram motivados pelos encontros e bibliografia utilizados no decorrer do 

curso de extensão. A seguir veremos algumas imagens deste momento (figuras 101 a 116). 

 

Figura 101 - Morro do Romão                            Figura 102 - Entorno da Vale 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                             Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                         
                 
Figura 103 - Assembleia Legislativa                  Figura 104 - Nova Almeida 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                             Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                         
 

Figura 105 - Ilha de Vitória                                Figura 106 - Centro de Vitória 

   
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                 Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                         
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Figura 107 - Paisagens urbanas                          Figura 108 - Parque Moscoso 

    
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                         
              
Figura 109 - Vitória 360°                                   Figura 110 - Escola Maria Penedo (Cariacica) 

   
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                             Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                         
 

Figura 111 - Parque Moscoso                             Figura 112 - Ouro Preto 

   
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                             Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                                                             
   
 Figura 113 - Cidade da Serra                             Figura 114 - Vila Rubim 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                              Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                         
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Figura 115 - Centro de Vitória (Vila Rubim)     Figura 116 - Centro da Cidade de Vitória 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2017).                             Fonte: Elaborado pela autora (2017).                                         

O curso como um todo, as visitas mediadas, os textos e discussões da plataforma moodle 

serviram como ferramentas no processo de construção das propostas apresentadas. Muitas 

propostas possuíam a cidade como espaço com potencial educativo em uma perspectiva 

contra hegemônica, sempre discutindo e problematizando questões referentes à cidade e à 

utilização e apropriação de seus espaços pela população como um todo.  

 

Algumas das propostas se aproximaram dos objetos de nossas pesquisas e outros utilizaram 

outros espaços, cidades e até estado. Nas propostas feitas pelos professores encontramos uma 

infinidade de possibilidades de se trabalhar os espaços da cidade. O processo de 

modernização da cidade de Vitória e suas implicações foram abordados em algumas das 

propostas ressaltando a importância de uma análise reflexiva e contra hegemônica.  

 

A exemplo, podemos citar a proposta da figura 60 que utiliza o centro da cidade como palco 

de discussões através da arte e teatro chamando a atenção para a ocupação dos espaços pela 

população. A proposta da figura 62 faz um recorte do Parque Moscoso para conceituar e 

problematizar o parque dentro do processo de modernização da cidade e suas modificações ao 

longo do tempo. Ainda sobre o processo de modernização, a figura 68 traz uma proposta 

abordando a Vila Rubim e suas transformações resgatando as mudanças e permanências 

realizadas no local e qual o impacto social gerado pela formação histórica do bairro. Por fim, 

a proposta da figura 70 refletiu um pouco do que foi apresentado durante o curso de extensão 

e sugere um trajeto semelhante ao apresentado no roteiro do curso de extensão. 

 

As diversas releituras e mesmo as reproduções do roteiro já apresentado ou dos objetos 

pertencentes às três pesquisas participantes do curso, mostram um pouco da reflexão dos 

professores participantes do curso após as vivências e apropriações por meio das discussões 
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desenvolvidas em cada encontro do curso e que refletem o objetivo do mesmo, a saber: 

“viabilizar a discussão e problematização dos espaços da cidade para que a partir do 

conhecimento seja possível a aproximação, apropriação e transformação dos envolvidos no 

processo e do seu entorno”. 

 

7.3 ANÁLISE GERAL DO CURSO DE EXTENSÃO 

 
Após o final do curso, os 19 professores responderam um questionário geral sobre a 

percepção do curso, entre as diversas atividades componentes do curso (fóruns, leituras, 

oficinas, discussões presenciais e na plataforma moodle), cuja estrutura e respostas 

apresentaremos a seguir. A avaliação geral feita no último dia do curso revelou que os 

professores participantes do curso ficaram satisfeitos com a metodologia utilizada, com os 

conteúdos e com os materiais disponibilizados.   

 

As opções disponíveis para essa avaliação eram: Insuficiente, Médio, Bom e Excelente. Na 

pergunta: “Você acha que no geral atendemos às expectativas”, observa-se que 86% dos 

cursistas avaliam como excelente e 14% como bom, isto é, não obtivemos avaliação Média ou 

Insuficiente. A maior ressalva percebida diz respeito à utilização do portal Moodle/Ifes, pois 

muitos fizeram o uso pela primeira vez e, por isso, enfrentaram algumas dificuldades que 

foram superadas com a ajuda da equipe organizadora do curso. Além disso, os cursistas 

gostariam que o curso tivesse uma duração maior, fato que nos deixou bastante satisfeitos. 

Alguns cursistas deixaram comentários e elogios na ficha avaliativa final do curso, indicando 

por fim, o resultado positivo do curso de extensão bem como o cumprimento dos objetivos: 

 

“Parabenizo às orientadoras e aos mestrandos pelo curso ministrado, foi muito interessante 

para todas as áreas de conhecimento.” 

 

“Trouxe novas perspectivas para a sala de aula, direcionou o olhar, desenvolveu a criticidade, 

troca de ideias e experiências. Quero parabenizar. Muito obrigada por dividir esse 

conhecimento tão precioso que me fez refletir e pensar em novas possibilidades de projetos.”  

  

“Os conteúdos foram muito relevantes e as reflexões agregaram e ampliaram os meus 

conhecimentos. Bons professores orientadores, bons textos e reflexões.” 
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“Clareza e objetividade dos conteúdos abordados, enriquecimento dos conteúdos de forma 

prática. A equipe é maravilhosa, bom saber que temos profissionais comprometidos com a 

evolução e melhoria da educação.” 

 

“Está sendo uma aprendizagem maravilhosa que vai me proporcionar autonomia, confiança e 

propriedade em sala de aula, referente à história e suas transformações na cidade de  

Vitória e o processo de modernização. Obrigada pelas aulas, pelas visitas guiadas, pelos 

trabalhos de pesquisa impressos.” 

 

“Linguagem simples, ótima em relação ao resgate cultural e em relação à memória. Gostei 

bastante do curso e a proposta de trazer o ‘acadêmico’ para os professores de educação 

regular.” 

 

“Os relatos e experiências pedagógicas ampliaram minhas ideias e campo de interferência 

pedagógica. Aprendizagem maravilhosa que vai me proporcionar autonomia, confiança e 

propriedade em sala de aula, referente à história e suas transformações na cidade de Vitória e 

o processo de modernização. Obrigada pelas aulas, pelas visitas guiadas, pelos trabalhos de 

pesquisa impressa (produto educativo), muito obrigada!!!” 

 

Durante o curso de extensão buscamos desenvolver as atividades tendo como objetivo 

contribuir com a formação e transformação da personalidade humana através da prática social 

e coletiva que implementamos em cada um dos encontros. 

 

Para tanto, desenvolvemos os encontros do curso fazendo com que através de conceitos 

teóricos e da prática e experiência social incidisse na assimilação dos conhecimentos 

humanos-genéricos produzidos e sistematizados ao longo da história. Em nossas análises a 

respeito do curso, buscamos relacionar as experiências de cada sujeito em consonância com o 

conhecimento histórico produzido.  

 

Para que esse objetivo fosse alcançado, desenvolvemos as discussões de forma a estimular o 

pensamento dos sujeitos com reflexão e análises, questionando a realidade apresentada e 

também a bagagem de conhecimento trazida pelos professores, a forma tradicional da 

educação formal e não formal, as relações de trabalho e em nosso caso específico a 



148 

 

configuração da cidade e as diversas intervenções que a modificaram ao longo dos séculos. 

 

O curso de formação foi instrumentalizado e sistematizado de forma sequencial e nossa 

análise foi feita encontro a encontro levando-se em consideração as interações ocorridas, 

intervenções dos cursistas, discussões durante os encontros e questionários respondidos, pois  

 

Pode-se desvelar o movimento de formação humana por meio do trabalho educativo. 

Para tal, é possível: realizar encontros formativos com grupos de colaboração 

(professores, gestores, estudantes, comunidade, etc) com situações intencionalmente 

planejadas (discussões de grupo focal ou outros) [...] dirigindo o experimento de 

forma que se possa compreender o movimento de formação desses conceitos 

(ARAÚJO e MORAES, 2017 p. 64).  
 

As ações empreendidas foram desde apreensão da realidade apresentada tradicional 

(experiência dos cursistas em sua prática diária) e através de nossa intervenção (experiências 

trazidas por nós nos encontros), análise do material proposto (produto educativo) e outros 

materiais (bibliografia analisada) até a sistematização e apresentação dos resultados contidos 

neste capítulo.  

 

Apesar de estarmos cientes de que a produção de conhecimento oriundo de uma pesquisa 

pode levar vários anos ou até mesmo uma vida inteira, finalizamos o curso de extensão certos 

de que evoluímos em nossas pesquisas e contribuímos com os professores participantes em 

suas práticas pedagógicas, construindo e validando um material educativo que acrescente 

valor e criticidade às práticas educativas de cada um. 

 

7.4 ANÁLISE DO MATERIAL EDUCATIVO 

 
Como já sinalizamos anteriormente, o material educativo é uma exigência do mestrado 

profissional e é descrito na Capes, Portaria Normativa mº 389/2017 e Documento de área. 

Diferente do mestrado acadêmico, o mestrado profissional deve desenvolver um processo ou 

um produto educativo que deve integrar a dissertação de mestrado, com finalidade de auxiliar 

o processo educacional e capacitar o profissional de forma transformadora auxiliando na 

atualização e desenvolvimento dos envolvidos no processo educativo. 

Nesse sentido, produzimos um material educativo cujos textos, imagens, roteiros e reflexões 

pudessem resgatar a história do Espírito Santo através do processo de modernização da cidade 

de Vitória auxiliando no processo educativo como um apoio para os mediadores.  
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O material passou por um processo de construção até se chegar ao resultado apresentado para 

os professores durante o curso de formação.  

Antes que ele pudesse tomar forma foi necessário um estudo aprofundado sobre o processo de 

modernização da cidade de Vitória e do Espírito Santo como um todo. Conhecer 

historicamente o objeto e suas transformações tornou-se fundamental no processo, pois 

somente assim seria possível trazer um conteúdo de qualidade, levando-se em considerações 

as diversas linhas de pensamentos, as contradições envolvidas no processo e as mais diversas 

abordagens historiográficas do tema. 

Além desta análise criteriosa e historiográfica, buscamos analisar a forma como a história do 

Brasil e em especial do Espírito Santo é abordada nos livros didáticos – instrumento 

tradicional e muito utilizado na sala de aula. Ao buscar estudiosos da área, como Bittencourt 

(1993, 2004), Kaplún (2002, 2003) e Ruiz (2014), nos deparamos com uma construção 

conceitual tradicional, produzida através de um pensamento hegemônico, pensado pelo olhar 

do colonizador e dos vencedores.  

Abaixo é possível observar fragmentos de um livro didático
36

 utilizado no 4º ano do Ensino 

Fundamental (figura 117). 

Figura 117 – Fragmento de texto 1 

 
Fonte: Rodrigues; Allochio; Pereira (2009). 
 

                                                        
36

Este livro didático foi escolhido por ser um dos poucos exemplares que consegui encontrar que abordava a 

história do Espírito Santo como conteúdo. Em pesquisa na rede pública de ensino, em bibliotecas de escolas 

estaduais e também de Institutos Federais, analisei livros do ensino fundamental e ensino médio dos anos 2015, 

2016 e 2017 (eram os que estavam disponíveis para consulta) e não localizei livros didáticos que abordassem a 

história local. Em busca por mais materiais, localizei este exemplar do ano de 2009 que contemplava a história 

do Espírito Santo, sendo este o motivo da escolha para exemplificar os conceitos abordados no texto. 
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Os produtos educativos, em especial os livros didáticos no Brasil sempre foram essenciais 

como formadores de identidade e evidenciavam os saberes já consolidados pela história 

tradicional. Na Figura 117 vemos a definição do Português como sendo “um homem 

aventureiro e corajoso”. Fala ainda sobre serem “organizados e civilizados, adiantados em 

relação a muitos outros povos, inclusive os índios primitivos dessa terra” (Brasil). O texto 

ilustra bem esse olhar de colonizador. Segundo Bittencourt (1993, p. 30), “a disseminação 

desses saberes produzidos hegemonicamente contribuía para a formação da memória 

nacional”.  

Os livros didáticos deveriam sistematizar e divulgar tais conhecimentos e o Estado incentivou 

uma produção local capaz de auxiliar a formação do “sentimento nacionalista”, sem deixar, 

entretanto, que as futuras gerações de letrados perdessem o sentimento de pertencer ao mundo 

civilizado ocidental (BITTENCOURT, 1993, p. 30-31). 

Ainda sobre a visão do colonizador, observamos no fragmento abaixo (Figura 118) a imagem 

de amabilidade dos portugueses ao receberem os índios “gentilmente”. Além disso, a figura 

do índio descrita como curioso e manso ao participar da Primeira Missa realizada em nosso 

solo.  

Figura 118 - Fragmento de texto 2 

 
Fonte: Rodrigues; Allochio; Pereira (2009). 
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Cabe aqui também uma análise da imagem da Primeira Missa (Figura 119) retrata de forma 

recorrente nos livros didáticos. A tela pintada em 1860 é constantemente utilizada para 

retratar o período da colonização. Na parte central da pintura podemos ver uma maior 

incidência de luz que atinge não somente o Frei como também os outros portugueses 

ajoelhados próximos à cruz demonstrando a superioridade e iluminação decorrentes da 

religião católica.  

No centro da imagem vemos objetos relacionados à missão e um espaço vazio dando destaque 

à cruz e à religião, tal pensamento desqualifica ao mesmo tempo a religião nativa, como se ela 

não existisse, ou não tivesse relevância perante a religião portuguesa. Os índios ocupam as 

laterais da pintura e aparecem em primeiro plano menos iluminados e com ar de espanto e 

surpresa, sempre demonstrando curiosidade e atenção deixando subentendida a aceitação 

quase mística perante aos acontecimentos, desviando assim a imposição do novo credo. Não 

por acaso os portugueses estão próximos ao mar, simbolizando a chegada e colonização, em 

um gesto de entrada e sobreposição cultural que se iniciava.   

Figura 119 - A primeira missa no Brasil, 1860.  

  
Fonte: Meirelles (1860). 
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A partir dessas observações sobre o conteúdo de livros didáticos, sentimos a necessidade de 

elaborar um material que viesse abordar a história a contrapelo, buscando desvelar a cidade 

através de suas contradições potencializando seus espaços enquanto educativos, resgatando 

memórias, personagens e conceitos que merecem atenção na construção social, política e 

econômica através das intervenções e transformações ocorridas.  

Tal intuito se contrapõe à ideia de que somente o que é de interesse do pensamento dominador 

deve fazer parte dos conteúdos de sala de aula. Nosso objetivo é através do material educativo 

fazer uma abordagem da história local de um ângulo diverso da tradicional, onde o aluno é 

apenas um sujeito passivo. Para tanto, Bittencourt (2004) corrobora com nosso pensamento ao 

dizer que 

[...] o ensino de História deve efetivamente superar a abordagem informativa, 

conteudista, tradicional, desinteressante e não significativa – para professores e 

alunos – e que uma das possibilidades para esta superação é sua problematização a 

partir do que está próximo, do que é familiar e natural aos alunos. Esse pressuposto 

é válido e aplicável desde os anos iniciais do ensino fundamental, quando é 

necessário haver uma abordagem e desenvolvimento importante das noções de 

tempo e espaço, juntamente com o início da problematização, da compreensão e 

explicação histórica [...] (BITTENCOURT, 2004, p. 121). 
 

Para atingir tal pleito, buscamos levantar as mais variadas fontes documentais e 

bibliográficas, elaborar e percorrer roteiros, fotografar e visitar espaços na cidade explorando-

a de forma crítica e atenta. O material foi elaborado aos poucos e pensado de forma a atingir o 

maior público possível. A linguagem, formato e concepção teórica atende os professores 

(público para o qual fora desenvolvido como material de apoio para sala de aula), mas 

também pode ser utilizado pelos alunos como referência e/ou guia sobre a história da cidade 

trazendo alguns percursos possíveis, imagens e informações que possibilitam o contato destes 

sujeitos com o seu entorno. Na próxima seção iremos detalhar o material educativo quanto à 

sua forma e estrutura. 

7.4.1 Estrutura do material educativo 

 

O material educativo possui cerca de 100 páginas, no formato A5 e está dividido em cinco 

capítulos. Ele foi produzido pelas autoras do projeto em consonância com o referencial 

teórico utilizado no decorrer da pesquisa levando-se em conta o processo de modernização da 

cidade de Vitória; o referencial teórico estruturante da pesquisa; e as possibilidades educativas 
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relativas à cidade que foram apresentadas por meio de roteiros.  

Destarte, nosso material educativo apresenta a seguinte disposição de capítulos: 

       Apresentação 

1. Educação na cidade 

2. O nascimento da capital 

3. Modernização de Vitória: Primeiras considerações 

4. Roteiros históricos 

Considerações Finais 

Referências. 

 

Após uma apresentação que busca situar o leitor acerca da presente pesquisa, o material traz 

no primeiro capítulo, “Educação na cidade”, parte do referencial teórico relativo à educação 

na cidade que nos orientou durante o trabalho.  

O capítulo dois, “O nascimento da capital”, contempla as primeiras considerações sobre o 

tema em questão abordando aspectos historiográficos e conceituais sobre a história do 

Espírito Santo de forma geral, ainda que o foco esteja mais precisamente entre o final do 

século XIX até meados do século XX. 

O terceiro capítulo intitulado “Modernização de Vitória: Primeiras considerações”, dá 

destaque às grandes intervenções feitas na paisagem de Vitória que tiveram impacto 

significativo na história da cidade. A reflexão perpassa pela necessidade da modernização em 

contraste com a mudança física, social e econômica impostas pelas transformações. 

No capítulo quarto, “Roteiros históricos”, o material educativo sugere dois roteiros: um deles 

(Figura 120) foi percorrido e validado durante o curso de formação juntamente com os 

professores que participaram do curso de extensão, que puderam opinar e sugerir mudanças 

na sua elaboração do percurso. Os espaços do primeiro trajeto foram pensados em conjunto 

durante os encontros do curso de formação.  

O roteiro possui cerca de 1km e necessitou de 2h30min para ser percorrido; reúne construções 

pertencentes aos diversos momentos da modernização da cidade de Vitória que podem ser 
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analisados sob a perspectiva das transformações decorrentes da modernização e verticalização 

ocorridos entre 1892 e 1970 aproximadamente. O detalhamento deste roteiro vimos na cessão 

anterior, na descrição do terceiro encontro do curso de formação de professores. 

Figura 120 - Roteiro 1 

 
Fonte: Elaborado pela autoria (2017). 
 

O material educativo possui imagens do trajeto feito com os professores, detalhes sobre os 

espaços percorridos, fotos dos grandes edifícios construídos na região central de Vitória, 

aterros e a presença marcante da ação do governo se sobrepondo à herança religiosa do 

passado colonizador português. Diversos apontamentos nos levam a entender a cidade sob 

uma nova ótica: mais crítica e indagadora sobre os impactos positivos e negativos da 

modernização e mudanças físicas ocorridas na capital. 

O segundo roteiro (Figura 121) contempla especialmente o processo de verticalização e 

expansão horizontal da cidade de Vitória. A seleção dos espaços foi pensada a partir do 

estudo relativo às intervenções urbanísticas realizadas a partir da década de 1930 em Vitória, 
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em especial na região nordeste (O Novo Arrabalde idealizado no final do século XIX).   

Ele não foi percorrido juntamente com os professores do curso de extensão por questões 

relativas ao cronograma. O trajeto possui cerca de 3km e necessita em média de 4 horas para 

que seu percurso ocorra de forma satisfatória na exploração e diálogo com os espaços 

propostos. 

Figura 121 - Roteiro 2 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

Por fim, encerramos o material com o capítulo 5, ponderando que o produto apresentado é um 

material de apoio para o professor em sala de aula e que o mesmo não esgota as possibilidades 

de abordagem do tema, exploração e diálogo entre os professores, educandos e os espaços da 

cidade, sendo um ponto de partida. O objetivo deste material é viabilizar a discussão e 

problematização dos espaços da cidade para que a partir do conhecimento seja possível a 

aproximação, apropriação e transformação dos envolvidos no processo e do seu entorno.  
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Importante salientar que nosso material foi construído com base nos três eixos estabelecidos 

por Kaplún (2003): eixo conceitual (baseado no processo de modernização da cidade e no 

referencial teórico norteador do trabalho); eixo pedagógico (através das propostas e sugestões 

educativas presentes nos roteiros); e eixo comunicacional (na apresentação do material, 

apresentação de imagens e utilização de hipertextos
37

 que promovessem a ligação entre os 

diversos recursos utilizados). Portanto, todos os aspectos foram pensados a fim de produzir 

um material que alcançasse os objetivos da pesquisa em questão. 

Seguindo com a proposta deste trabalho, falaremos sobre a avaliação e validação do material, 

trazendo as considerações e apontamentos feito pelos professores envolvidos no curso de 

extensão. 

7.4.2 Avaliação e validação do produto educativo 

 

A fim de contribuir com nossos apontamentos e evoluir na finalização do material educativo, 

apresentamos aos alunos do curso de formação, o material educativo previamente construído 

para análise e validação. Diante da execução do roteiro 1 e das atividades e explanações 

realizadas em sala de aulas e na plataforma moodle durante todo o curso de extensão, pedimos 

aos alunos que ao final fizessem uma avaliação do produto educativo.  

O tipo de avaliação utilizada foram questionários previamente estruturados que analisaram 

dados qualitativos e quantitativos de forma simultânea buscando enriquecer os dados 

produzidos. Os 19 professores responderam questões sobre a percepção do curso, entre as 

diversas atividades obrigatórias do curso (fóruns, leituras, oficinas e discussões presenciais e 

na plataforma moddle), cuja estrutura e respostas apresentaremos a seguir em formato de 

quadro.  

 

                                                        
37

Forma de escrita não linear que possui informações que podem ser ligadas a palavras ou imagens, melhorando 

assim o processo de compreensão e associação da informação pretendida. O termo foi criado por Theodore 

Nelson em 1960, para denominar a forma de escrita e de leitura não linear na informática. O hipertexto se 

assemelha à forma como o cérebro humano processa o conhecimento: fazendo relações, acessando informações 

diversas, construindo ligações entre fatos, imagens, sons, enfim, produzindo uma teia de conhecimentos. No 

hipertexto, o leitor passa a ter uma participação mais ativa, pois ele pode seguir caminhos variados dentro do 

texto, selecionando pontos que o levam a outros textos ou outras mídias para complementar o sentido de sua 

leitura. O leitor torna-se, assim, um coautor do texto, pois constrói tramas paralelas de acordo com seu interesse. 
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As opções propostas no questionário eram: Atende (A), Atende parcialmente (AP) e Não 

atende (NA). Após a análise dos resultados reelaboramos alguns itens que despontaram como 

pequenos desafios apontados pelos cursistas. A seguir apresentaremos a estrutura e os 

resultados. 

O questionário (APÊNDICE D) foi dividido em 6 blocos de perguntas, sendo quatro blocos 

com perguntas objetivas, um bloco com perguntas discursivas e um bloco com ambas: 

objetiva e discursiva. A seguir, a fim de uma melhor explanação dos resultados, iremos 

apresentar os dados e comentar cada bloco de questões. 

Quadro 7 - Estética e organização do material educativo (Parte A) 

Nº Pergunta

A
te

n
d

e

A
te

n
d

e
 

P
a
rc

.

N
ã
o

 

a
te

n
d

e

A1 Promove o diálogo entre o texto verbal e o visual. 18 1 0

A2 Apresenta um texto atrativo e de fácil compreensão. 18 1 0

A3

Promove uma leitura dinâmica com informações técnicas na

mesma proporção com que é didático. 
18 1 0

A4

O embasamento teórico do material está em consonância com a

forma escolhida para se comunicar com o leitor.
18 1 0

A5 Tem cuidado com a escrita do texto respeitando a diversidade. 18 1 0

A6

O tipo de fonte e o tamanho da letra foram adequados para a boa

leitura do material.
17 2 0

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

O primeiro bloco de questões diz respeito à parte visual do material educativo e a primeira 

impressão dos cursistas. Como pode ser percebido, o grau de satisfação foi bastante alto. 

Demos destaque apenas à pergunta A6 que fala sobre o tamanho da letra e fonte. Apesar de 

não apresentar índice baixo de aceitação, na versão final a fonte e tamanho da letra foi 

modificada para uma melhor leitura tanto da versão digital, quanto da versão impressa. 
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Quadro 8 - Análise dos capítulos do material educativo (Parte B) 

Nº Pergunta

A
te

n
d

e

A
te

n
d

e
 

P
a
rc

.

N
ã
o

 

a
te

n
d

e

B1 Apresenta capítulos e subcapítulos interligados e coerentes. 19 0 0

B2

Explicita na “Apresentação” do livro a origem, os objetivos e o

público alvo do material educativo.
18 1 0

B3

A “Apresentação” também explicita o referencial teórico a ser

utilizado, a concepção que embasa o material educativo e as

partes que o compõe.

18 1 0

B4

No capítulo 1 “Primeiras considerações e O Surgimento da

capital”, é possível entender de forma clara o processo de

modernização da cidade ao longo dos séculos.

17 2 0

B5

No capítulo 1 “Modernização de Vitória: Primeiros passos”, os

governadores abordados neste trabalho aparecem de forma

esclarecedora e a contento no que diz respeito à sua trajetória.

17 2 0

B6

No capítulo 1 “Verticalização da cidade”, consigo entender o

processo de verticalização pelo qual Vitória passou no século XX

e suas consequências.

17 2 0

B7

No capítulo 2 “Roteiros históricos” a possibilidade de trajetos

apresentados cria condições para o conhecimento das

contradições envolvidas no processo de modernização e análise

dialógica em consonância com todo o capítulo 1.

18 1 0

B8

No capítulo 2 “Roteiros históricos” consigo observar aspectos

relativos aos diversos momentos da modernização da cidade de

Vitória.

18 1 0

B9

No capítulo 2 “Roteiro 1” considero o percurso viável para se

fazer com alunos por proporcionar uma ação reflexiva e crítica

em relação às diversas intervenções ocorridas na cidade de

Vitória ao longo dos séculos.

17 2 0

B10

No capítulo 2 “Roteiro 2” considero o percurso viável para se

fazer com os alunos por abordar o processo de verticalização da

cidade de Vitória sendo possível discutir as contradições

envolvidas nas mudanças físicas e sociais da cidade.

15 4 0

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

O segundo bloco de perguntas buscou esmiuçar o produto educativo capítulo a capítulo. Neste 

caso ressaltamos que houve uma modificação quanto aos capítulos que mudaram de número. 

Os roteiros que ficavam no capítulo 2 anteriormente, passaram a integrar o capítulo 3 após a 

reestruturação e adaptações decorrentes do final do curso de extensão.  
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Em relação às questões, destacamos a B10, onde 21% dos cursistas (4 de 19) disseram 

considerar o percurso do roteiro 2 parcialmente viável. Atribuimos essa porcentagem ao fato 

do trajeto não ter sido executado durante o curso de formação por questão de tempo hábil, 

além de ser uma região não muito utilizada pelos professores com abordagem histórica. O 

percurso escolhido, como dito anteriormente, possui uma extensão de 3km o que também 

pode dificultar a execução. Porém, enfatizamos que os roteiros são apenas sugestões e que 

podem ser adaptados para diversas propostas. 

Quadro 9 - Estilo de escrita apresentado no material (Parte C) 

Nº Pergunta

A
te

n
d

e

A
te

n
d

e
 

P
a
rc

.

N
ã
o

 

a
te

n
d

e

C1 Apresenta escrita, conceitos e argumentos claros. 18 1 0

C2 Explica os termos técnicos e expressões científicas. 16 3 0

C3 Estrutura as ideias facilitando o entendimento do assunto tratado. 18 1 0

C4 O texto escrito é atrativo e estimula a aprendizagem do leitor. 17 2 0

C5 Tem cuidado com a escrita do texto respeitando a diversidade. 18 1 0

C6

As epígrafes utilizadas no início de cada capítulo foram 

interessantes para inspirar a leitura dos mesmos.
17 2 0

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

O bloco C de perguntas questiona sobre o tipo de escrita utilizado e se o texto é de fácil 

entendimento. Utilizando as regras de comunicação escrita, buscamos analisar se a mensagem 

contida no livro pode ser compreendida interlocutor. A comunicação só será efetiva se o 

público compreender o texto e os termos utilizados que devem conter a norma culta da língua 

portuguesa e termos técnicos, porém com explicações e elementos que auxiliem na 

compreensão. 

 Na questão C2, 16% dos cursistas (3 de 19) afirmaram que os termos técnicos e científicos 

foram parcialmente explicados. Para sanar esse problema, reavaliamos o texto dando mais 

atenção aos termos científicos, espalhando e aumentando o número de explicações dos termos 

técnicos ao longo do produto educativo. 
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Quadro 10 - Conteúdo apresentado no material educativo (Parte D) 

Nº Pergunta

A
te

n
d

e

A
te

n
d

e
 

P
a
rc

.

N
ã
o

 

a
te

n
d

e

D1

O texto promove a leitura dinâmica, com informações técnicas na 

mesma proporção com o que é didático.
16 3 0

D2 Pode ser usado em processos de formação de professores. 19 0 0

D3 O conteúdo pode ser adaptado para o Ensino Fundamental. 16 3 0

D4 O conteúdo pode ser adaptado para o Ensino Médio. 19 0 0

D5

O conteúdo pode ser adaptado para a Educação de Jovens e 

Adultos.
19 0 0

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
Ainda relacionado ao tipo de escrita utilizada identificamos na questão D1 e na D3 a 

necessidade de criar um texto mais explicativo e acessível ao público em geral, porém ao 

analisar os dados, podemos atrelar o material educativo prioritariamente para o Ensino Médio 

e Educação de Jovens e Adultos. 

 

Quadro 11 - Criticidade apresentada no material educativo (Parte E - objetiva) 

Nº Pergunta

A
te

n
d

e

A
te

n
d

e
 

P
a
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.

N
ã
o

 

a
te

n
d

e

E1

Colabora com o debate sobre as repercussões, relações e 

aplicações do conhecimento científico na sociedade.
17 2 0

E2 O material educativo busca romper com as ideologias dominantes. 16 3 0

E3

O texto é atrativo e estimula a curiosidade e a aprendizagem no 

leitor.
17 2 0

E4

O leitor precisa ter algum conhecimento prévio para compreender 

o assunto abordado.
15 4 0

E5 O material textual aborda aspectos históricos, políticos e sociais. 19 0 0

E6

O texto utiliza diferentes linguagens, contemplando a diversidade 

linguística (fotografias, obras de arte, poesia, etc).
17 2 0

E7

Propõe reflexão sobre a realidade do leitor, levando-o a questionar 

o modelo de sociedade vigente.
18 1 0

E8

O material educativo possibilita a ampliação de suas práticas 

pedagógicas como professor.
17 2 0

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Em relação ao bloco de perguntas E, nosso intuito era analisar a criticidade do material educativo, se a 

proposta atingia o objetivo de romper com o modelo tradicional já visto nos materiais didáticos 

existentes. Na questão E2, 16% dos cursistas (3 de 19) afirmam que o conteúdo do material educativo 

produzido busca romper parcialmente com as ideologias dominantes.  
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A versão do material educativo apresentado aos cursistas continha uma história contada de forma 

linear e que apontava alguns governadores como sendo ícones do processo de modernização da cidade 

de Vitória. Ao analisar a questão E2, optamos por remover os nomes escolhidos pela história 

tradicional e ressaltar as intervenções arquitetônicas que tiveram impacto na reconfiguração espacial e 

socialmente construída a partir do processo de modernização. Assim, abordamos a história sob outro 

viés, rompendo com o que já vinha sendo comumente utilizado pela história dominante e tradicional. 

 

Neste bloco de perguntas havia uma questão que mesclava objetiva e discursiva. Os cursistas 

responderam inicialmente: SIM, NÃO ou PARCIALMENTE.  

 
Quadro 12 - Criticidade apresentada no material educativo (Parte E - discursiva) 

Nº Pergunta Não Parc. Sim

E9 Você proporia modificações ou alterações no material educativo? 17 2 0
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Ainda no bloco E de perguntas, quisemos saber se os professores participantes do curso 

gostariam de sugerir mudanças no material. Essa forma mais direta e discursiva da resposta 

foi importante para nos dizer extamente os pontos que eles consideravam mais frágeis no 

material apresentado e também os mais potentes.  

A seguir veremos as respostas dos 19 cursistas, lembrando que os mesmos estão identifcados 

apenas pelas iniciais de seus nomes para preservar sua identidade. Como podemos observar 

no quadro 12, 17 cursistas (89,5%) disseram que não mudariam o material e apenas 2 (10,5) 

disseram que fariam modificações parciais.  
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Quadro 13 - Justificativa dos cursistas para a pergunta E9  

Cursista Observação

R.S

Não mudaria nenhum contexto da pesquisa. O material educativo está

perfeito. Porém, iria modificar o tamanho da fonte para uma numeração a

cima. Caso for utilizado em formação de educadores.

J.S

Achei o material bastante rico, em termos de discussão, imagens. Acredito

que sendo um material posto a seu tempo e de um autor que escreve de um

certo lugar de fala, que a ideia central do trabalho ficou clara, e com

linguagem facilitada para uso em sala de aula, não perdendo de vista seu

caráter científico. Sendo assim, não modificaria nada.

E.S
O conteúdo e as formas linguísticas estão condizentes a todo esperado para

a aprendizagem, com clareza e objetividade de texto.

J.N
Considero o material eficiente e completo, necessitando apenas de

adequações didáticas para o Ensino fundamental.

R.P
Fazer um folheto mais resumido para melhor compreensão dos alunos e não

tornar a leitura um tanto quanto cansativa.

A.Z
Acredito que o material foi bem elaborado e trás uma boa indicação de

trabalho nas escolas.

A.A  Acredito que o material atende ao que se propõe.

J.P  Gostei do material.

P.B  O material é bom para a formação de professores.

M.S  Sem comentários.

F.G Atendeu todas as expectativas

P.A Entendo que o material ficou muito bom assim.

W.B Um bom trabalho.

D.U O material é muito completo, tanto com o texto como com as imagens.  

L.R

Não (mudaria nada), pois achei o trabalho maravilhoso. Pretendo trabalhar

em breve com o material e realizar uma visita mediada adotando o roteiro

proposto.

R.C Está muito bem feito.

J.E
Achei completo. Me fez refletir e quero continuar refletindo a partir do meu

município.

M.M É de boa compreensão.

G.S  É bom para o que se propõe  
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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O quadro 13 mostra o grau de satisfação dos professores participantes do curso ao tecerem 

elogios quando ao conteúdo e proposta. Apenas o cursista R.S aponta como modificação o 

aumento da letra, alteração que já fizemos para aversão final. Quanto ao cursista R.P, a 

sugestão seria um folheto um pouco mais reduzido para melhor compreensão dos alunos, 

porém, por se tratar de um livro não haveria condições para tal modificação. De qualquer 

forma, aumentamos as notas explicativas e buscamos fazer modificações que melhorassem a 

leitura e a compreensão. 

Para finalizar o questionário, no bloco F deixamos livres para que os alunos expressarem sua 

opinião sobre qualquer aspecto pertinente ao material.  

Quadro 14 - Observações gerais sobre o material educativo (Parte F) 
Cursista Observação

R.S

O material educativo "Educação na Cidade" veio com uma abordagem

explicativa. Favorecendo a compreensão e discussão do processo de

modernização dos espaços da cidade.

J.S

Linguagem clara, fotografias bem escolhidas e relacionadas com o texto que

antecede e sucede as mesmas, bem como uma escrita simples e de fácil

compreensão, não perdendo de vista como acima citado, o caráter científico.

E.S
O material é riquíssimo de conhecimentos, de fatos, esclarecedor e bem

atrativo.

J.N Excelente.

R.P

Texto de fácil compreensão. Sugestão: fazer um prévio questionário com os

alunos dos seus conhecimentos sobre a cidade, e um outro, posterior às

visitas. E observar a mudança na percepção da cidade, de modo geral.

A.Z
É um material importante e útil para o trabalho interdisciplinar de professores

da educação básica.  
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A.A Muito bom.

J.P Bom aprofundamento teórico e prático.

P.B Conteúdo relevante e foi bem abordado.

M.S Sem comentários.

F.G Grandes conhecimentos adquiridos com todo material apresentado.

P.A Muito estimulante para a pesquisa pedagógica.

W.B Sem observações.

D.U

O material oferece um olhar abrangente sobre a cidade e sua transformação

física e social em uma linguagem que permite trabalhar com diferentes séries,

tanto do ensino fundamental, como do Ensino Médio e EJA.

L.R
O material é perfeito, rompe com o modelo positivista e explora várias

linguagens de maneira bem contextualizada.

R.C

O Material possui uma escrita clara e didática que pode ser usado

principalmente no Ensino Médio. É uma análise detalhada do processo de

modernização e verticalização da cidade. Esse material é rico em imagens. É

diferente de outros que pude ler. Uma sugestão seria a distribuição nas

escolas da PMV. 

J.E
Irei propor com meus colegas da EJA uma proposta a partir do seu trabalho,

mas com olhar voltado para Vila Velha.

M.M É uma soma de conhecimentos.

G.S  Não.  
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

No quadro 14 foi possível ratificar o grau de satisfação dos professores participantes do curso 

de extensão em relação ao material educativo apresentado. Ficamos atentos às observações 

feitas durante o questionário, mas também no curso como um todo, analisando cada encontro 

de forma crítica objetivando aprimorar o material produzido a fim de melhorá-lo.  

O questionário foi construído de forma intencional, buscando avaliar os diversos eixos 

propostos por Kaplún (2002, 2003) e propostos por Ruiz (2014), utilizados no material 

educativo. Intentamos mesclar os eixos conceitual, pedagógico e comunicacional em todo o 

material educativo, sempre equilibrando a parte teórica de forma acessível e pedagógica para 

que assim, pudesse se tornar de fato um material de apoio didático para professores. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A motivação para que essa pesquisa acontecesse partiu da vontade que eu, enquanto 

historiadora mineira tinha de conhecer a cidade que escolhi para viver. Inquietava-me 

observar como a história do Espírito Santo era pouco sabida e pouco contada pelos próprios 

filhos da terra e me envolver pelos caminhos do processo de modernização da cidade e do 

potencial educacional da capital deram o ponta pé inicial na investigação. 

Obviamente que se entranhar por um percurso totalmente novo é tarefa árdua, pois envolve 

uma série de sistematizações da pesquisa e de obstáculos que vamos conhecendo e superando 

no decorrer do trabalho. A ideia de criar um material educativo como produto da dissertação, 

objetivando o auxílio no ensino de história, foi a concretização do desejo de materializar o 

conhecimento sobre a cidade para o maior número de pessoas. 

Ao desenvolver a pesquisa por mais de dois anos, muitos foram os questionamentos sobre o 

rumo pelo qual o trabalho seguiria no que diz respeito à forma e ao conteúdo. Como seria 

possível construir um material com base em uma pesquisa que pudesse contemplar a cidade 

como espaço de vivências e de conflitos ao longo dos séculos? Como conhecer a cidade e os 

espaços com potencial educativo? Como o processo de modernização influenciou na 

configuração do espaço e das relações sociais que vivenciamos hoje? Transpor para o material 

educativo essas inquietações foi também desafio deste estudo. 

Para tornar exequível nosso projeto iniciamos várias frentes de pesquisa simultâneas. 

Visitamos os espaços da cidade inúmeras vezes a fim de conhecê-los, retratá-los, fotografá-

los, sempre objetivando desvelar o que estava além das aparências e dos discursos replicados 

de forma tradicional.  

Paralelamente a isso, iniciamos pesquisa bibliográfica acerca dos materiais educativos, pois 

queríamos entender como a história do Espírito Santo era retratada enquanto conteúdo e nos 

surpreendemos ao não encontrá-la de maneira satisfatória. A busca por um referencial teórico 

que pudesse nos sustentar no que diz respeito à confecção de um material educativo crítico e 

questionador também foi uma constante na pesquisa.  

Dialogamos com teóricos importantes como Circe Bittencourt e sua abordagem crítica a 
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respeito dos livros didáticos e seu papel ideológico e lucrativo, movimentando a indústria 

editorial. Buscamos além do apoio teórico, o apoio operacional e sistematizador do processo. 

Kaplún e Ruiz nos orientaram na composição e seleção do material e na forma mais do que no 

conteúdo. 

Nesse sentido procuramos compreender quais eram os elementos necessários na construção de 

nosso material educativo, quais as ferramentas eram necessárias para se criar algo que fugisse 

do “mais do mesmo” que havíamos encontrado. Simplesmente reproduzir o que já havia nos 

livros de história não era o bastante para nós. Almejamos apontar as contradições existentes 

por trás dos muros da cidade. Quisemos mostrar mais do que as mudanças concretas feitas nos 

espaços; quisemos mostrar os interesses políticos existentes nos bastidores dessas 

transformações e como isso influenciou no delinear dos limites da cidade. 

A apresentação dos aspectos históricos da cidade de Vitória foram fundamentais na 

construção do trabalho. Sendo licenciada em História, compreender o processo de 

modernização da cidade de Vitória foi o objetivo geral desta pesquisa e me debrucei 

incessantemente em dezenas de autores, suas diversas reflexões e pontos de vista afim de 

compreender com profundidade o objeto de meu estudo. Essa parte da jornada foi para mim 

uma das mais instigantes, talvez por minha veia de historiadora, talvez por alcançar em 

grande parte, meu objetivo motivador inicial: conhecer com mais propriedade a cidade que 

escolhi para ser meu lar.  

Seguindo na teia de nossa pesquisa, para que pudéssemos construir nosso pensamento usando 

a cidade como palco e protagonista do processo histórico de modernização da cidade de 

Vitória, foi preciso conhecer e fortalecer o conceito de direito à cidade que viesse de encontro 

aos questionamentos que levantamos em nosso trabalho sobre o uso dos espaços e 

apropriação por parte do cidadão. Aqui tivemos como alicerces autores como Henri Lefebvre 

e David Harvey, sujeitos que nos apresentaram a cidade como produção capital que serve aos 

interesses de uma classe dominante e não ao cidadão. Segundo Lefebvre (2001) os espaços 

urbanos estão permeados pelo interesse do capital que remodela o espaço e o reorganiza de 

acordo com seus interesses dominando não somente as estruturas, mas o próprio tempo.  

Conceitos como urbanização, habitar e habitat, e produção do espaço passaram a fazer parte 

de nosso vocabulário no desenvolver do estudo. Questionamos conceitos como cidade 
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educadora e construímos nosso próprio conceito de educação na cidade baseado em nossos 

referenciais teóricos. Entendemos o sentido do direito à cidade defendido por Lefebvre como 

sendo uma “forma superior dos direitos: direito à liberdade, à individualização na 

socialização, ao habitat e ao habitar. O direto à obra (à atividade participante) e o direito à 

apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade 

(LEFEBVRE, 2001, p. 134)”. Procuramos seguir nessa direção na confecção de nossa 

pesquisa e no sentido que quisemos dar aos espaços da cidade abordados nesse trabalho. 

Empenhadas em desvelar os caminhos da cidade para compor a pesquisa também integramos 

ao longo desta jornada o Grupo de Pesquisa em Educação na Cidade e Humanidades 

(Gepech), o que nos possibilitou contato com profissionais e obras de diversas áreas em um 

mosaico especialmente frutífero para pesquisa como historiadores, geógrafos, arquitetos, entre 

outros. Todos esses aspectos contribuíram para o sucesso desta pesquisa. 

Após delimitarmos os elementos que fariam parte da pesquisa começamos o processo de 

construção do trabalho. As diversas palestras, visitas aos espaços, exposições, o próprio curso 

de formação oferecido por nós e os trajetos traçados em nossas visitas, nos auxiliaram na 

composição da parte teórica do trabalho e nos roteiros de visitação que propostos.  

Esses roteiros são importantes e fontes de referência para que tantos outros sejam criados, 

pois reúnem elementos que contemplam as diversas intervenções sofridas pela cidade de 

Vitória e fazem parte do processo de modernização. Abordamos em cada um dos roteiros 

questões de cunho social envolvidos no processo de modernização e nas possibilidades de uso 

da cidade como espaço público. Observar a cidade como espaço potencialmente educativo 

tornou-se tarefa de nossa pesquisa e buscamos refletir essa preocupação nos roteiros. 

Na sequência da construção do material educativo, demos início à preparação do curso de 

formação de professores para que o livro fosse divulgado, validade e reformulado para a 

versão final. Através da experiência com os professores no decorrer do curso analisamos o 

conteúdo e reformulamos um dos roteiros que também foi validado durante o curso. Após o 

final do curso chegamos à versão final do material educativo.  

Portanto, planejar, organizar e executar esta pesquisa passou por uma confluência de fatores 

que nos direcionou para o resultado. Paralelamente à pesquisa documental, visitas aos espaços 
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e mergulho no entendimento da cidade planejamos e executamos um curso de formação de 

professores ofertado em parceria com o Gepech, via curso de extensão, auxiliando na 

formação de 19 professores. Esse curso, fruto de dedicação, disciplina e desafio, objetivou a 

validação do material educativo junto aos pares e fez parte de nossa proposta metodológica: 

pesquisa intervenção com ações colaborativas, usando sempre uma postura dialógica e 

reflexiva com os professores com base no materialismo histórico dialético. 

A validação foi importante para que adaptássemos o texto e o roteiro de modo a atender à 

expectativa dos professores, produzindo assim um material adequado à necessidade sentida 

por eles em sala de aula em relação à história do Espírito Santo, mais especificamente, 

Vitória. Nosso aferimento pode ser visto no capítulo de análise do curso e nos questionários 

que desenvolvemos e aplicamos ao longo do curso, demonstrando a satisfação e anseio dos 

professores por mais formações de mesmo formato e conteúdo.  

Muito nos alegrou constatar a satisfação dos cursistas participantes do curso de extensão e 

observar como alteramos a percepção deles em relação sua própria prática pedagógica. 

Visualizamos os momentos descritos por Saviani durante o curso de extensão fornecendo 

elementos mais coesos para avaliação de nosso produto e do curso executado.  

Por fim, após longa jornada, chegamos à conclusão de que o material pensado no início da 

pesquisa passou por reformulações atingindo o objetivo proposto, atendendo à nossa 

expectativa e a do grupo de professores participantes do curso, sujeitos de nossa validação. 

Além disso, identificamos a importância social e pedagógica da pesquisa tendo como objeto a 

cidade e suas transformações históricas, enfatizando o potencial educativo.  

Evidentemente, dois anos não são suficientes para que uma pesquisa atinja e extinga suas 

possibilidades e potencialidades, ao contrário, este trabalho busca estimular outros estudos 

relativos à cidade, em especial à cidade de Vitória. Identificamos que são muitas as vertentes 

que podem ser exploradas dentro do tema e esperamos que essa proposta seja frutífera. 

Finalizamos nosso trabalho com a satisfação de termos atingidos não somente o objetivo 

geral, como também os objetivos específicos com zelo e propriedade que somente muita 

dedicação dariam conta neste espaço de tempo e diversidade de frentes a serem estudadas.  
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

 

Este termo diz respeito à pesquisa intitulada Educação na cidade: a modernização da cidade 

de Vitória em debate na formação de professores, de responsabilidade da pesquisadora 

Patrícia Guimarães Pinto, vinculada ao Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) e ao Grupo de Pesquisa 

em Educação na Cidade e Humanidades (Gepech) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo (Campus Vitória), localizado na Av. Vitória, nº 1729 – 

Jucutuquara - Vitória/ES. CEP: 29040-780 Telefone: 3331-2100/33312110.  

 

O objeto do trabalho é analisar o proceso de modernização da cidade de Vitória em debate na 

formação de professores e sua transposição nos materiais didáticos existentes. Este curso 

busca mostrar a configuração da cidade e sua relação no processo educativo através dos 

espaços existentes na cidade ao longo da história e a apropriação do mesmo como meio 

dialógico necessário ao processo educacional. 

 

A pesquisa tem por objetivo geral compreender o processo de modernização da cidade de 

Vitória para propor a elaboração de material educativo que proporcione reflexão e práticas 

educativas sobre a história urbana a ser compartilhado e validado por meio desta formação de 

professores. 

 

A participação na pesquisa se fará por meio de participação no curso de extensão promovido 

pelo Ifes (Campus Vitória), através do Gepech, curso oferecido por meio de edital público e 

que é parte integrante da pesquisadora supra citada.  

 

Tudo que diz respeito aos direitos relacionados à voz, imagem, entrevistas ou questionários 

encontram-se em um outro formulário que também será fornecido a cada cursista e todos os 

formulários serão assinados em duas vias, ficando uma com o cursista e outra com a 

pesquisadora. 

 

Atestamos a confidencialidade das respostas prestadas, de forma clara a garantia de sigilo e 

privacidade do sujeito da pesquisa. Será usado nome fictício. As informações fornecidas para 

a pesquisadora serão guardadas, por um período mínimo de 5 (cinco) anos, em formato de 

áudio e vídeo e, posteriormente, transcritas e não serão utilizadas em seu prejuízo ou de outras 

pessoas, inclusive na forma de danos à estima, prestígio e prejuízo econômico ou financeiro. 

 

Foi informado a cada participante sobre os possíveis riscos inerentes à pesquisa, como a 

possibilidade, mesmo que mínima, de situações que possam gerar algum tipo de 

constrangimento ao participante. E também as formas que os pesquisadores utilizarão para 

resolvê-los ou minimizá-los, como proporcionar tratamento adequado, considerando a 

diversidade, a todos os participantes, para que sejam evitados e/ou minimizado os sentimentos 

de constrangimento e incômodo a todos os envolvidos na pesquisa; atuar em conjunto para 

que seja garantido atendimento coletivo e individualizado aos professores cursistas, quando 

necessário. 

 

Agradecemos a presença e interesse de cada um de vocês, pois a possibilidade de colocarmos 

em evidência espaços da cidade ricos em memória e pouco explorados nas escolas como 
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espaços educativos por excelência, nos traz grande satisfação dentro do processo educativo do 

qual estamos todos inseridos.  

 

Cada participante tem direito de deixar o estudo a qualquer momento e também receber 

esclarecimentos em qualquer etapa do curso por meio de telefone e e-mail da pesquisadora 

fornecido e divulgado amplamente. Todos possuem também liberdade de recusar ou retirar o 

consentimento, sem penalização. A participação da pesquisa não gerará despesas para o 

participante. Também não haverá formas de ressarcimento ou de indenização. 

 

Portanto, com base nos esclarecimentos acima e certos de que serão sanadas quaisquer outras 

dúvidas pedimos que o participante cursista assine o presente termo consentindo em participar 

da presente pesquisa. 

 

Nome completo do participante _____________________________________________ 

 

 

 

Vitória,___ de ___________ de 2017 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura do participante 

  

 

Eu declaro, na condição de pesquisador, ter apresentado o estudo ao participante da pesquisa, 

explicando seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido da melhor forma 

possível às questões formuladas. 

 

Vitória,___ de ___________ de 2017 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

 

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação da pesquisa 

podem ser comunicadas a Patrícia Guimarães Pinto pelas seguintes vias : 

E-mail: patriciap14@bol.com.br 

Telefone: (27) 998757259. 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante da 

pesquisa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes – 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP Av. Rio Branco, nº 50 – Santa 

Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255  

Tel: (27) 3357-7518 e 3357-7530 - e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 

 

mailto:patriciap14@bol.com.br
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APÊNDICE B – Termo de cessão de imagem e voz para fins educacionais 

 

Idade:

CPF:                                                   

UF:

Cep:Cidade:                                                                                         Telefone: 

Endereço:                                                                                                                    

Naturalidade: Estado Civil:

Nome:                                                                                                                                    

E-mail:

 
 

Ora designado CEDENTE, firmo e celebro com o Ifes – Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, por meio da pesquisadora Patrícia Guimarães Pinto, 

inserida no Grupo de Pesquisa em Educação na Cidade e Humanidades (Gepech), aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH), situado na Avenida 

Vitória, nº 1729, Bairro Jucutuquara – CEP: 29040-780– Vitória – ES, designado 

CESSIONÁRIO, o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

PARA FINS EDUCACIONAIS mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas, que 

voluntariamente aceitam e outorgam: 
Por meio do presente instrumento autorizo a pesquisadora a utilizar minha imagem e/ou voz, 

captados por meio de fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, 

declarações, videoconferência, exercícios, conferência web, entrevistas e/ou ações outras 

realizadas a serem utilizados exclusivamente com fins educacionais e de pesquisa 

relacionadas a esta pesquisa de mestrado. Afirmo ter ciência que a transferência é concedida 

em caráter total, gratuito e não exclusivo, não havendo impedimento para que o CEDENTE 

utilize o material captado como desejar para os fins científicos e educacionais. Declaro que a 

pesquisadora está autorizada a ser proprietária dos resultados do referido material produzido, 

com direito de utilização, de forma científica e por um prazo indefinido no que se refere à 

concessão de direitos autorais, utilização e licenciamento a terceiros, para que façam uso, no 

todo ou em parte, deste material ou de qualquer reprodução.  Declaro ainda que renuncio a 

qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso da imagem e outras informações ou de 

utilizações decorrentes da mesma.   
A cessão objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a 

IMAGEM E VOZ PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do CEDENTE sob as modalidades 

existentes, tais como reprodução, representação, tradução, distribuição, entre outras, sendo 

vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa. A cessão dos direitos autorais relativos à 

IMAGEM E VOZ PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do CEDENTE é por prazo 

indeterminado, a não ser que uma das partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência 

mínima de 180 (noventa dias). Fica designado o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária 

do Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, 

desde que não possam ser superadas pela mediação administrativa.  
  

Local, _________ de ____________________ de _________. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do CEDENTE  
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APÊNDICE C – Questionário 

 

1) Qual sua formação inicial? ___________________________________________ 

2) Em que ano terminou sua graduação? ______________________ 

3) Em qual Instituição realizou a graduação:                         

(     ) Pública                       (      ) Privada  

4) Possui alguma Especialização? Qual?  

(      ) Não                          (      ) Sim: 

_______________________________________________________  

5) Participa ou participou de alguma formação continuada em Ciências Humanas? Qual?  

(      ) Não                          (      ) Sim: 

_______________________________________________________ 

6) Há quanto tempo atua na área do magistério?  

(    ) Até 5 anos   (    ) Entre 5 e 10 anos   (    ) Entre 10 e 15 anos  (    ) Mais de 15 anos. 

7) Qual o regime de trabalho?   

(    ) Designação temporária                   (    ) Efetivo  

8)  Quais as metodologias que mais utiliza em sala de aula? 

 __________________________________________________________________________________ 

9) Você fala sobre o temática cidade em suas aulas? Qual a abordagem? 

(     ) Não  (     ) Sim: 

__________________________________________________________________  

10) Você seus alunos para conhecer espaços de educação não formal na cidade? Onde? 

 __________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

11) Você já levou seus alunos para conhecer o Centro da Cidade de Vitória? 

Como foi a experiência?_______________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

12) Qual sua expectativa sobre este curso?  

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________  
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APÊNDICE D – Instrumento de avaliação – material educativo 
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Nº Pergunta 
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e 
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c.
 

N
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at
en

d
e 

 

A1 Promove o diálogo entre o texto verbal e o visual. 18 1 0  

A2 Apresenta um texto atrativo e de fácil compreensão. 18 1 0  

A3 
Promove uma leitura dinâmica com informações técnicas na 

mesma proporção com que é didático.  
18 1 0 

 

A4 
O embasamento teórico do material está em consonância com a 

forma escolhida para se comunicar com o leitor. 
18 1 0 

 

A5 Tem cuidado com a escrita do texto respeitando a diversidade. 18 1 0  

A6 
O tipo de fonte e o seu tamanho da letra foram adequados para a 

boa leitura do material. 
17 2 0 
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B1 Apresenta capítulos e subcapítulos interligados e coerentes. 19 0 0  

B2 
Explicita na “Apresentação” do livro a origem, os objetivos e o 

público alvo do material educativo. 
18 1 0 

 

B3 

A “Apresentação” também explicita o referencial teórico a ser 

utilizado, a concepção que embasa o material educativo e as 

partes que o compõe. 

18 1 0 

 

B4 

No capítulo 1 “Primeiras considerações e O Surgimento da 

capital”, é possível entender de forma clara o processo de 

modernização da cidade ao longo dos séculos. 

17 2 0 

 

B5 

No capítulo 1 “Modernização de Vitória: Primeiros passos”, os 

governadores abordados neste trabalho aparecem de forma 

esclarecedora e a contento no que diz respeito à sua trajetória. 

17 2 0 

 

B6 

No capítulo 1 “Verticalização da cidade”, consigo entender o 

processo de verticalização pelo qual Vitória passou no século XX 

e suas consequências. 

17 2 0 

 

B7 

No capítulo 2 “Roteiros históricos” a possibilidade de trajetos 

apresentados cria condições para o conhecimento das 

contradições envolvidas no processo de modernização e análise 

dialógica em consonância com todo o capítulo 1. 

18 1 0 

 

B8 

No capítulo 2 “Roteiros históricos” consigo observar aspectos 

relativos aos diversos momentos da modernização da cidade de 

Vitória. 

18 1 0 

 

B9 

No capítulo 2 “Roteiro 1” considero o percurso viável para se 

fazer com alunos por proporcionar uma ação reflexiva e crítica 

em relação às diversas intervenções ocorridas na cidade de 

Vitória ao longo dos séculos. 

17 2 0 
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B10 

No capítulo 2 “Roteiro 2” considero o percurso viável para se 

fazer com os alunos por abordar o processo de verticalização da 

cidade de Vitória sendo possível discutir as contradições 

envolvidas nas mudanças físicas e sociais da cidade. 

15 4 0 
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C1 Apresenta escrita, conceitos e argumentos claros. 18 1 0  

C2 Explica os termos técnicos e expressões científicas. 16 3 0  

C3 Estrutura as ideias facilitando o entendimento do assunto tratado. 18 1 0  

C4 O texto escrito é atrativo e estimula a aprendizagem do leitor. 17 2 0  

C5 Tem cuidado com a escrita do texto respeitando a diversidade. 18 1 0  

C6 
As epígrafes utilizadas no início de cada capítulo foram 

interessantes para inspirar a leitura dos mesmos. 
17 2 0 
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D1 
O texto promove a leitura dinâmica, com informações técnicas na 

mesma proporção com o que é didático. 
16 3 0 

 

D2 Pode ser usado em processos de formação de professores. 19 0 0  

D3 O conteúdo pode ser adaptado para o Ensino Fundamental. 16 3 0  

D4 O conteúdo pode ser adaptado para o Ensino Médio. 19 0 0  

D5 
O conteúdo pode ser adaptado para a Educação de Jovens e 

Adultos. 
19 0 0 
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E1 
Colabora com o debate sobre as repercussões, relações e 

aplicações do conhecimento científico na sociedade. 
17 2 0 

 

E2 
O material educativo busca romper com as ideologias 

dominantes. 
16 3 0 

 

E3 
O texto é atrativo e estimula a curiosidade e a aprendizagem no 

leitor. 
17 2 0 

 

E4 
O leitor precisa ter algum conhecimento prévio para compreender 

o assunto abordado. 
15 4 0 

 

E5 O material textual aborda aspectos históricos, políticos e sociais. 19 0 0  

E6 
O texto utiliza diferentes linguagens, contemplando a diversidade 

linguística (fotografias, obras de arte, poesia, etc). 
17 2 0 

 

E7 
Propõe reflexão sobre a realidade do leitor, levando-o a 

questionar o modelo de sociedade vigente. 
18 1 0 

 

E8 
O material educativo possibilita a ampliação de suas práticas 

pedagógicas como professor. 
17 2 0 
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Neste bloco de perguntas havia uma questão que mesclava objetiva e discursiva.      

Os cursistas responderam SIM, NÃO ou PARCIALMENTE. Em seguida era preciso justificar a resposta: 

 Nº Pergunta Não Parc. Sim  

 E9 Você proporia modificações ou alterações no material educativo? 17 2 0  

       

O bloco F continha a seguinte frase que exigia resposta discursiva: Observações gerais sobre o material educativo. 
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ANEXO A – Mapa do centro de Vitória 
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ANEXO B – Atividade - Sugestão de roteiro 

 


