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RESUMO 

 

O centro da cidade de Vitória-ES é repleto de história, cultura e arte, cujos espaços 

contam com diversos monumentos, museus, palácios, ruas, igrejas, escadarias, os 

quais podem ensejar estudos sistematizados acerca das suas potencialidades 

pedagógicas. Este estudo volta seu olhar para o Palácio Anchieta, tomado como 

espaço educativo não formal, a partir do seguinte questionamento: quais as 

possibilidades pedagógicas de o espaço de educação não formal, o Espaço Cultural 

Palácio Anchieta, proporcionar uma formação humana crítica e cidadã a partir de um 

trabalho com estudantes em situação de vulnerabilidade social? O encontro de 

estudantes com a Palácio Anchieta pode suscitar várias contribuições por meio de 

práticas pedagógicas articuladas a uma mediação cultural em um horizonte político-

pedagógico crítico. A pesquisa dialoga com as bases do materialismo histórico-

dialético, centrada nas categorias “trabalho”, “práxis” e “conscientização” como 

fatores possíveis de resgate do fator humanizador dos sujeitos. Trata-se de uma 

pesquisa de natureza qualitativa, participante, do tipo intervenção pedagógica, 

realizada por meio de encontros semanais dos círculos de cultura, para o debate de 

temas geradores, antes da visita mediada ao Palácio Anchieta.  A coleta de dados 

se deu por meio do registro de fotografias, gravação de áudios, da visita mediada ao 

Palácio Anchieta e análise dos diários de bordo dos participantes. Os participantes 

do estudo são alunos em situação de vulnerabilidade pertencentes ao programa de 

aprendizagem – Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, CESAM – no intuito 

de inseri-los ao mercado de trabalho. Como resultados do estudo, os educandos 

conheceram o conceito de trabalho na perspectiva de atividade, ato criador e 

humanizador, além da compreensão do Palácio Anchieta como espaço de 

aprendizado e não como “aula passeio”, o qual expõe em seu acervo signos que 

valorizam a cultura europeia e a História dos vencedores, fato que gera, em alguns 

grupos, desinteresse e afastamento em relação a este patrimônio. Como produto 

educacional, foi elaborado um roteiro educativo contra hegemônico, visando às 

visitas mediadas no Espaço Cultural Palácio Anchieta. 

 

Palavras-chave: Educação não formal. Espaços de educação não formal. Cidadania. 

Formação humana crítica. 



 
 

ABSTRACT 

The city center of Vitoria, in Espírito Santo state, is a place full of history, culture and 

art. These factors may contribute to detailed and systematized studies about the 

potential of the non-formal space located at Anchieta Palace, in the historical center of 

Vitória. Taking that into consideration, what are the pedagogical possibilities of a non-

formal education space (the Anchieta Palace Cultural Space Institution) relate to a 

critical and citizen formation of students in a situation of social vulnerability? The 

present research has the hypothesis that the introduction of Anchieta Palace to 

students could generate numerous pedagogical contributions through non-formal 

educational practice articulated with the strengthening of the public school, thus, 

materializing a cultural mediation in a political-critical pedagogy perspective. The 

research has its theoretical methodological basis in historical-dialectical materialism, 

which is focused on the categories "work", "praxis" and "awareness" as possible 

factors for the recovery of the humanizing factor of the subjects with the dialogue 

between Marx, Vigotski and Freire. It is a qualitative, participatory, and pedagogical 

intervention research type that was carried out through cultural circles weekly 

meetings, in which students and the researcher discussed about different generating 

themes, preceded by guided visit to the Cultural Space Anchieta Palace. The 

collection of data was done through registration of photographs, audio recording of 

cultural circles, guided visits to Anchieta Palace, and analysis of the students' induction 

booklet and the research professor's notes. The subjects participating in the research 

are students, in vulnerable conditions, taking part on the apprenticeship program 

(CESAM-ES) that aims to place them in the labor market. As results of the study, we 

present the students apprehension regarding the concept of work in the Marxian 

perspective, in the sense of activity, creative act and humanizer, besides the 

understanding of the apprentices to the Anchieta Palace as learning space and not as 

"educational field trip classes", which exposes in its collection signs that value 

european culture and the history of the winners, a fact that generates, in some groups, 

disinterest and distance from this patrimony.. As educational product, an educational 

route was elaborated against hegemonic, aiming at the guided visits that contemplate 

the Anchieta Palace Cultural Space. 

Keywords: Non formal education. Non formal educational settings. Citizenship. Critical 

human training. 
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1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Filha caçula de Elisabeth Paulo Calvi, dona de casa e mãe dedicada, e de Luiz 

Fernando Calvi, comerciante desde os 14 anos de idade, residi 1  na cidade de 

Cachoeiro de Itapemirim até os 20 anos de idade. Sempre ouvi meus pais falarem que 

somente o trabalho seria capaz de me dar dignidade e respeito. Meu pai estudou até 

o ensino médio e minha mãe interrompeu os estudos após o casamento. O comércio 

estava inerente em todos os aspectos da vida dos meus pais, da minha família, da 

minha vida. Porém, nos últimos anos, a reflexão acerca do trabalho me trouxe outra 

perspectiva, que pretendo compartilhar nesta dissertação. A importância que meus 

pais dão ao trabalho – no sentido de emprego – e como este fato me influenciou 

enquanto ser, culminou no interesse – inconsciente – de compreender um pouco mais 

este conceito. Sendo a mais jovem dos três filhos, única mulher, minha família sentiu-

se surpreendida quando passei, na segunda tentativa, na universidade. “História?! Vai 

ser professora?! Não vai ganhar dinheiro! ”, eles diziam, em tom de preocupação. 

Maior surpresa ocorreu quando decidi que não voltaria para a cidade em que residi 

por tantos anos, após o término da graduação. Ninguém imaginava, nem mesmo eu, 

o alcance desse passo para minha vida e carreira. Dez anos depois, olho para trás e 

agradeço pelo que a vida havia me reservado. 

Minha trajetória acadêmica iniciou-se no segundo semestre de 2008, na Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), no curso de História. Meu primeiro contato com a 

educação não formal e com os espaços não formais surgiu em meados de 2010, 

quando estagiei pela Prefeitura de Vitória, na Secretária Municipal de Turismo, no 

projeto “Iniciação Escolar para o Turismo”. O objetivo era fomentar a identidade 

capixaba em crianças e jovens das escolas municipais de Vitória, com atividades 

teóricas e lúdicas, dentro e fora da sala de aula, relacionadas ao turismo e à história 

capixaba. Ao longo dos anos de 2010 e 2011 acompanhei diversas turmas de dez 

escolas da prefeitura de Vitória, em um trabalho que tratava de diferentes temas da 

cultura capixaba como: o manguezal, a colonização do solo espírito santense, os 

                                                        
1 Foram utilizados no texto verbos, dependendo do momento, na primeira e na terceira pessoa. 
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pontos turísticos da cidade, bem como seu processo de modernização, seu patrimônio 

material e imaterial, entre muitos outros aspectos.   

O projeto Iniciação Escolar para o Turismo muito contribuiu para minha formação no 

que tange ao desenvolvimento de práticas pedagógicas que ajudam no processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos de escola pública, além de me instigar o interesse 

pelo tema “espaços não formais”. Porém, foi em outubro de 2011, por meio do início 

do meu trabalho como mediadora cultural no Espaço Cultural Palácio Anchieta, que 

me encontrei como profissional.  

A vida acadêmica e a profissional entrelaçaram-se no ano de 2011, mesmo ano em 

que comecei a trabalhar como mediadora cultural. No primeiro momento, tive a 

oportunidade de atuar na exposição histórica permanente do Palácio Anchieta, antiga 

igreja de São Tiago e colégio jesuíta, construção iniciada em 1551, a qual sofreu 

diversas influências e modificações ao longo de sua história. Após um processo de 

restauração, durante os anos de 2004 a 2009, o prédio foi aberto ao público com sua 

exposição histórica permanente e mostras itinerantes.  

Compreender as influências e modificações sofridas por essa construção significa 

inteirar-se da trajetória política e social da cidade de Vitória e, claro, do Espírito Santo. 

Entre as exposições itinerantes, com temáticas multidisciplinares, destaco algumas 

em que atuei, tais como: Modigliani: imagens de uma vida; Exposição Mestres 

Franceses; Revolução Genômica; Rubem Braga: o fazendeiro do ar; Di Cavalcante: 

de flores e amores; Francisco Seibel: um fotógrafo rural do Espírito Santo; Portinari 

na coleção de Castro Maya e Postais do Espírito Santo – Acervo do Monsenhor Jamil 

Abib. 

Em meados de 2014, fui convidada para participar da formação de novos e antigos 

mediadores do mesmo espaço cultural, responsabilidade que me propiciou o início 

dos estudos sobre o papel do mediador, o surgimento da mediação cultural, a função 

social dos espaços expositivos e da educação não-formal. Temas assim compunham 

minha rotina diária, mas só os tinha aprendido na prática. A demanda de trabalho 

desencadeou um interesse ainda maior sobre a temática da mediação cultural, vez 

que a educação não formal possui potencialidades que contribuem para o 
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enriquecimento da formação humana, além de complementar de forma diferenciada 

os conteúdos escolares. No que se refere ao Palácio Anchieta, evidenciá-lo como um 

espaço público, síntese do trabalho humano e repleto de objetividade, subjetividade e 

cultura, nos dá condições de compreender criticamente este espaço como parte da 

sociedade, de forma cidadã. 

Nos anos em que trabalhei como mediadora no Palácio Anchieta, porém, percebi 

algumas dificuldades e deficiências do espaço as quais mereciam atenção. A 

construção atualmente possui duas finalidades: unidade administrativa do governo 

estadual e espaço político-cultural. O palácio é sede do governo do estado do Espírito 

Santo, local de trabalho do governador e de seus assessores, de segunda a sexta-

feira. O espaço cultural surgiu de uma ação de um governador – Paulo Hartung 

(PMDB) – no ano de 2003 e foi aberto para a população, após um processo de 

restauro, em 2009, fato que marca, portanto, uma ação política. Durante a semana, 

espaço cultural e o espaço político dividem-se na mesma construção, tendo os 

cidadãos acesso somente ao espaço cultural, para a visita histórica de determinado 

espaço no palácio e para a visita à exposição itinerante.  

O que gostaria de enfatizar, ao detalhar esse contexto no qual atuei durante anos, é 

que, quando o mediador atende a visitantes e a diversos grupos, escolares ou de 

diferentes instituições, ele percebe algo que, muitas vezes, passa despercebido por 

esses visitantes: a contradição de explicar criticamente a trajetória daquela construção 

histórica e, ao mesmo tempo, estar em um espaço atrelado ao poder político. Refleti 

bastante sobre este desafio quando aceitei participar do treinamento de formação para 

meus colegas de trabalho. 

Cumpre destacar, todavia, que a mediação histórica do Palácio Anchieta não é, de 

forma alguma, mecânica e engessada. Existe um empenho para que os mediadores 

não reproduzam discursos de poder dentro do espaço cultural, iniciativa que nasceu 

dos próprios mediadores. Em muitas reuniões das quais participei, foram discutidas 

formas de se desenvolver uma mediação crítica, baseada na realidade 

contextualizada que tentasse se aproximar o mais possível do passado, diante das 

fontes que nos eram fornecidas. Para tanto, formações eram e, ainda são, frequentes 

no espaço, para que os mediadores discutam a importância de se conduzir uma 
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mediação que reflita sobre os processos históricos e não apenas transmita 

informações sem criticidade para os visitantes. Essa perspectiva guarda relação de 

proximidade com a pedagogia progressista de Paulo Freire, para quem a educação 

tem um papel problematizador dos homens em sua relação com o mundo (FREIRE, 

1987). Além disso, os conhecimentos advindos dos próprios visitantes são de extrema 

importância. Não existe monólogo nos momentos mediados, mas um diálogo para a 

construção de conhecimentos, tendo em vista a importância dos saberes daqueles 

sujeitos que visitam o espaço cultural. Trata-se de uma relação de troca e não de 

transferência. Mesmo que na nossa rotina como mediadores, a concepção de práxis 

para Freire – palavra, ação, reflexão – não fosse discutida, de forma teórica, era 

exatamente o que acontecia na prática, tema que tensiono neste trabalho. 

O especial interesse pela compreensão acerca da educação não formal me levou ao 

Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do 

Espírito Santo (PPGEH/IFES) e ao grupo de pesquisa Divulgação e Popularização da 

Ciência (DIVIPOP) sob a orientação do professor Carlos Roberto Pires Campos, 

contribuindo para as reflexões acerca das potencialidades educativas dos espaços 

não formais presentes no centro da nossa cidade. As reuniões do grupo de pesquisa 

contribuíram grandemente para a troca do saber acadêmico, possibilitando o 

aprofundamento para a pesquisa. 

Minha trajetória acadêmica e profissional ditou o caminho que conduziu a construir 

uma consciência como educadora não formal, como cidadã que lida o tempo todo com 

outros atores sociais, em uma realidade repleta de desigualdades e contradições. O 

passado contribuiu para o amadurecimento das concepções em relação às práticas 

educativas e para a identificação do objeto que foi pesquisado, isto é, a relação entre 

a educação não formal desenvolvida no patrimônio material do centro da cidade de 

Vitória, a instituição Espaço Cultural Palácio Anchieta, e a formação de estudantes da 

disciplina de Cidadania do Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador – CESAM-

ES. Trata-se de um programa de aprendizagem que abrange adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social, matriculados em escolas públicas da região da 

Grande Vitória e tem como função formar os aprendizes para o mercado de trabalho. 

Indaga-se quais as possibilidades pedagógicas do espaço de educação não formal, a 
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instituição Espaço Cultural Palácio Anchieta, vinculam-se a uma formação humana 

crítica e cidadã desses estudantes. 

A hipótese dessa pesquisa sinalizou que são inúmeras as possibilidades pedagógicas 

que o encontro dos educandos com o Palácio Anchieta pode suscitar. O horizonte da 

cidadania implica fomentar uma prática educativa não formal articulada à defesa do 

fortalecimento da escola pública, que materialize uma mediação cultural em um 

horizonte político-pedagógico crítico. A natureza do Palácio Anchieta de ser sede do 

governo estadual e centro cultural possibilita a problematização dos conflitos no que 

tange ao direito à cidade a partir de aspectos estético, político, ético e científico. 

Acrescenta-se à hipótese o lugar ativo que os estudantes possuem de trazer 

problematizações a partir de seus lugares sociais. Isso inspira uma experiência 

formativa de reaprender a olhar e a viver nesse território da cidade. 

Destarte, a relevância desse tema advém dos possíveis ganhos qualitativos que a 

prática educativa no ensino não formal fornece aos sujeitos, partindo do diálogo para 

formação de problematizações, senso crítico e criativo dos indivíduos participantes da 

mediação cultural. A interatividade que os espaços não formais de educação trazem 

complementa a formação do indivíduo, diminuindo a mecanização dos processos 

educativos formais, os quais, muitas vezes, atentam contra o que Marx chama de 

caráter omnilateral dos sujeitos (MARX, 2006). Ou seja, o que o aluno estuda dentro 

da escola pode ser sentido, tocado, observado e problematizado nos espaços 

educativos não formais do outro lado dos muros da escola, contribuindo para o 

redescobrimento do poder criativo do homem e para a sua formação completa, por 

meio do acesso à cultura e à arte. A experiência conjunta dessas duas instituições, 

formal e não formal, se torna essencial para a formação orgânica do indivíduo.  

Na expectativa de teorizar sobre essa temática, esta pesquisa buscou refletir e 

procurar respostas para a seguinte questão: quais as possibilidades pedagógicas do 

espaço de educação não formal, a instituição Espaço Cultural Palácio Anchieta, 

vincularem-se a uma formação humana crítica e cidadã a partir de um trabalho com 

estudantes considerados em situação de vulnerabilidade social? 
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Longe de se submeter a uma lógica turístico-mercadológica, o objetivo geral desta 

pesquisa é fomentar a problematização do direito à cidade por meio de uma 

intervenção educativa crítica de educadores sociais, tendo em vista o fortalecimento 

da consciência histórica e emancipação humana. A partir dessa meta geral, situam-

se os seguintes objetivos específicos: 

 Contextualizar historicamente o Palácio Anchieta, antiga igreja de São Tiago e 

colégio jesuíta, reconhecendo-o como patrimônio material na cidade de Vitória; 

 Demonstrar a relevância da questão memorialística contida nesse patrimônio; 

 Analisar de que forma a mediação cultural do Espaço Cultural Palácio Anchieta 

contribui para a educação patrimonial e cidadã. 

 Elaborar um roteiro educativo com a finalidade de aproximar as relações entre 

o Espaço Cultural Palácio Anchieta, as instituições formais de ensino e seus 

respectivos alunos, de forma a contribuir para a conscientização de seus 

contextos sociais e suas possíveis transformações. 

Os próximos capítulos desta dissertação compõem a finalidade de alinhar o objetivo 

geral aos objetivos específicos do presente trabalho. Dessa forma, o segundo capítulo 

apresenta a revisão de literatura e os possíveis diálogos entre os espaços não formais 

e a educação formal; o terceiro capítulo apresenta o referencial teórico de amplo 

alcance a partir do materialismo histórico-dialético de Karl Marx, Lev Vigotski e Paulo 

Freire, como o caminho para uma educação omnilateral; o capítulo quatro mostra uma 

contextualização histórica do Palácio Anchieta e seus desdobramentos na 

contemporaneidade, como sede do governo estadual e espaço cultural; o quinto 

capítulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada pela professora pesquisadora 

e os sujeitos da pesquisa, a proposta de intervenção, produção de dados e suas 

análises; já o sexto capítulo traz as fases da pesquisa e as análises dos dados 

retirados dos diálogos gravados dos círculos de cultura e da visita mediada ao Palácio 

Anchieta; o sétimo capítulo apresenta as considerações finais do nosso estudo. 
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2  DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE OS ESPAÇOS NÃO FORMAIS  
    E A EDUCAÇÃO FORMAL 

O objeto dessa investigação foi construído a partir de questionamentos advindos de 

minha atuação como mediadora cultural no Espaço Cultural Palácio Anchieta, visando 

destacar a potencialidade pedagógica desse espaço para a formação crítica e, ao 

mesmo tempo, cidadã, em uma perspectiva educativa contra hegemônica.   

Nossa pesquisa buscou compreender de que forma os espaços não formais, em 

complementaridade com a educação formal, enriquecem o processo de ensino e 

aprendizagem, a fim de promover uma educação omnilateral que favoreça a 

conscientização e a emancipação de educandos em situação de vulnerabilidade 

social. Para tal, torna-se necessário o diálogo com outras pesquisas da área para 

compreendermos sua importância teórica e metodológica, além de apontar a 

relevância da realização deste trabalho. O critério usado para a escolha das pesquisas 

– dissertações e teses – deu-se pela leitura dos resumos e introduções que se 

aproximavam dos descritores do presente estudo. Além disso, a seleção dos estudos 

revela a proximidade do tema pesquisado, ordenado a partir do binômio mediação e 

educação patrimonial. Porém, percebemos a ausência de estudos que reflitam sobre 

a possível mediação entre o patrimônio material Palácio Anchieta e seus cidadãos, de 

forma que lhe possibilite compreender-se como parte daquela construção histórica. 

Nesse sentido, a presente pesquisa fomentou a problematização do direito que todo 

cidadão possui ao Palácio Anchieta, por intermédio do seu centro cultural. O diálogo 

crítico entre as instituições escolares e o Espaço Cultural Palácio Anchieta pode 

possibilitar a consciência histórica daqueles que transitam por seus espaços. 

Em pesquisa ao banco de dissertações da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – BDTD, na Biblioteca Digital da Universidade Estadual de Campinas, 

UNICAMP, e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São 

Paulo, USP, acessados dia 20 de maio de 2017, encontramos 79 dissertações e 25 

teses, a partir dos descritores “educação não formal e espaços não formais”, 30 

dissertações e 28 teses acerca dos descritores “formação omnilateral” e 3 

dissertações com os descritores “Palácio Anchieta: sede de governo e espaço 

cultural”. Foram selecionadas 3 dissertações e 2 teses que mais se aproximaram do 

objeto de estudo, visando a fundamentar a pesquisa para ampliar as discussões sobre 
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o tema, como mostra o Quadro 1. 

Quadro 1 – Dissertações de acordo com os descritores da pesquisa 
 

TÍTULO AUTOR/A CATEGORIA ANO INSTITUIÇÃO 

Os agentes do 
patrimônio cultural em 

Vitória-ES. 

LOCATELLI, Lilian 
de Oliveira 

Dissertação de 
Mestrado 

Acadêmico 

2013 UFES 

Educação patrimonial 
e desenvolvimento 

local: relação 
sociedade-patrimônio 
em Santa Leopoldina. 

CASTIGLIONI, 
Lorena de Andrade 

Dissertação de 
Mestrado 

Acadêmico 

2014 UFES 

Formação continuada 
de professores e 

ensino-aprendizagem 
de História: 

contribuições em 
pedra e cal. 

JESUS, Adriano 
Bom 

Dissertação de 
Mestrado 

Acadêmico  

2006 UFES 

Atividade de 
aprendizagem em 

museus de ciência. 

 
 

BIZERRA, 
Alessandra 
Fernandes 

Tese em Doutorado 
Acadêmico 

2009 USP 

A relação 
museu/escola: teoria e 
prática educacionais 
nas visitas escolares 
ao Museu de Zoologia 

da USP. 

MARTINS, Luciana 
Conrado. 

Dissertação de 
Mestrado 

Acadêmico 

2006 USP 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

A primeira dissertação analisada, Os agentes do patrimônio cultural em Vitória – ES, 

da autora Lilian de Oliveira Locatelli, trata-se de uma pesquisa de mestrado 

acadêmico do programa de pós-graduação em Artes da Universidade Federal do 

Espírito Santo, concluída no ano de 2013. A pesquisa inicia-se destacando a falta do 

cuidado por parte da população – na maioria das vezes pela falta de informação – dos 

bens culturais, que necessitam de profissionais para o diálogo de suas significações 

e relevâncias, conhecimento que contribui para a proteção desses bens, patrimônio 

de todos os cidadãos. O descaso com alguns monumentos gerou a necessidade de a 

pesquisa investigar os atores ligados ao patrimônio, denominados de agentes do 

patrimônio cultural, que fazem parte do contexto geográfico macro e micro, na esfera 
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pública e público-privada. A pesquisa foi delimitada pelo estudo dos agentes da cidade 

de Vitória, no Espírito Santo, e a metodologia de pesquisa foi a investigação por meio 

de entrevistas, a partir da aproximação dos pressupostos do Programa de História 

Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, 

da Fundação Getúlio Vargas.  

Segundo a autora, as entrevistas colaboraram para preencher lacunas na história, 

assim como o objetivo da pesquisa foi de construir um olhar acerca da preservação 

do Patrimônio Cultural por meio de seus agentes. A pesquisa, dividida em quatro 

momentos, apresenta inicialmente as políticas de preservação em diferentes 

instâncias – municipal, estadual e federal – e entrevistas com os agentes do 

Patrimônio Cultural responsáveis por essas diretrizes; o mapeamento dos espaços 

culturais na cidade de Vitória e suas formas de preservação do patrimônio; as 

entrevistas dos agentes da esfera público-privadas e, ao final, a autora confecciona 

um comparativo e deixa em aberto algumas lacunas, ainda necessárias para 

investigação.  

Dessa forma, como resultado, a autora indica o caráter inicial da pesquisa e aponta a 

necessidade de mais investigações que colaborem para a obtenção de informações 

acerca do tratamento dado ao patrimônio de nossa cidade. Ela também relata a falta 

de um suporte legal aos profissionais de restauro no país, em virtude do fato de que 

não existem leis que oficializem e normatizem a profissão. A contradição denunciada 

pela autora é a presença de uma lei de preservação ao patrimônio ligada à ausência 

de legislação que garanta os direitos do profissional restaurador, fato que não 

incentiva a preservação dos patrimônios culturais e diminui a atração humana por 

esse trabalho, dada sua instabilidade. Outro fator salientado pela autora é a 

necessidade de legislação em relação aos profissionais ligados aos patrimônios e a 

ausência de conselhos da classe que os represente. A falta de fiscalização dos 

serviços executados nos patrimônios também é denunciada pela autora, que relaciona 

essa postura à ausência de uma educação patrimonial em nossa cidade e estado. 

A dissertação deu bases para a nossa pesquisa em relação à riqueza de dados que 

as entrevistas proporcionam, visto que a coleta de dados é recente e a autora deixa 

em aberto a necessidade de continuação da investigação, para fechamento de 
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algumas lacunas. Além disso, a dissertação demonstra o caráter incipiente da relação 

do poder público com os patrimônios, que não são valorizados em seu quesito 

primordial, qual seja, o de carregar a herança cultural e histórica capixaba. A falta de 

legislação e cuidados com o patrimônio somente na cidade de Vitória já nos alertam 

para a necessidade de pesquisas que demonstrem a relevância desses espaços para 

a sociedade como um todo. Dessa forma, a dissertação foi de grande utilidade para a 

nossa investigação, dando-nos base para o mapeamento da temática que relaciona 

preservação e patrimônio, contribuindo para o nosso objeto de pesquisa. 

Formação continuada de professores e ensino-aprendizagem de História: 

contribuições em pedra e cal, dissertação de Adriano Bom Jesus da Universidade 

Federal do Espírito Santo, do Programa de Pós-Graduação em Educação, defende 

que a possibilidade de diversos lugares envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem de História acarreta o reconhecimento da importância e valorização do 

patrimônio cultural, além da formação de uma cidadania cultural. Adriano Bom Jesus 

foi monitor no Palácio Anchieta nos anos de 1999 e 2003 e sua pesquisa defenda a 

escola como espaço institucional privilegiado, com a finalidade de possibilitar o acesso 

aos bens culturais, por intermédio do ensino-aprendizado de História e da formação 

continuada de professores. Sua pesquisa é qualitativa, do tipo estudo de caso, seus 

sujeitos são professores de História. A dissertação supracitada possui grande 

afinidade com o nosso estudo, pois ambos partem da experiência da prática educativa 

não formal –  os autores foram mediadores culturais – dentro do Palácio Anchieta, 

defendendo o diálogo com a educação escolar para o reconhecimento do patrimônio 

cultural como fonte de ensino, além da necessidade de estreitar o diálogo entre a 

produção acadêmica e o contexto escolar. 

Atividade de aprendizagem em museus de ciências, tese de Alessandra Fernandes 

Bizerra, pesquisa de doutorado acadêmico do programa de pós-graduação em 

Educação da Universidade de São Paulo, no ano de 2009. A autora estuda em sua 

pesquisa de que forma está estruturada uma atividade de aprendizagem e de 

ressignificação do patrimônio, em museus de ciência, com base no referencial 

histórico-cultural de Vigotski, Leontiev e Davidov, com foco no processo de 

aprendizagem de conceitos e práticas. Ela diferencia, em sua pesquisa, os conceitos 

de “aprendizagem” e “atividade de aprendizagem”, afirmando, inicialmente, que nos 
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museus ocorre somente o processo de aprendizagem, não sendo lugar de atividade 

de aprendizagem, além de os museus serem estruturas facilitadoras da interação 

entre os indivíduos e a cultura. A autora defende a importância dos museus como 

espaços educativos e complexos, sujeitos à mudança de interpretação. Porém, deve-

se atentar para as intervenções ideológicas que podem ser reproduzidas nos museus, 

contribuindo, dessa forma, para a alienação dos sujeitos e para a propagação da 

cultura dominante nos espaços não formais. A autora trabalha com grupos não 

escolares e com o mecanismo utilizado por eles para a apropriação do discurso 

exposto dentro do museu, além de analisar o discurso utilizado pelos profissionais 

dentro do espaço não formal. A metodologia de pesquisa utilizada na tese foi o estudo 

de caso do Instituto Butantã e a análise ocorreu por meio da perspectiva histórica – 

análise de documentos oficiais e acervos institucionais. Nas considerações finais, a 

autora nos indicou a compreensão da intencionalidade como elemento ímpar na 

prática educativa dentro dos museus, com o foco no motivo que desencadeia a 

atividade museal, tendo o desejo como núcleo básico de uma atividade.  

A tese possui vários pontos em consonância com nossa pesquisa, como a tentativa 

de compreensão do discurso que ocorre dentro do espaço não formal, o que nos 

ajudará a entender de que forma o Espaço Cultural Palácio Anchieta, dividindo o 

mesmo espaço com a sede de governo do estado do Espírito Santo, sofre pressões 

políticas e ideológicas, interferindo nas mediações culturais e no processo de 

aprendizagem.  Diferentemente da tese de Bizerra, os sujeitos do projeto de pesquisa 

são grupo escolares, pois o foco de nossa pesquisa é a educação básica.  

Educação patrimonial e desenvolvimento local: relação sociedade-patrimônio em 

Santa Leopoldina, dissertação de Lorena de Andrade Castiglioni, pesquisa de 

mestrado acadêmico do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Espírito Santo, do ano de 2014. A pesquisa discute a 

Educação Patrimonial e processos de conservação de “sítios históricos tendo em vista 

seu potencial como instrumento de geração e/ou fortalecimento de formas de 

participação social associadas ao sentido de identidade individual e/ou coletiva” 

(CASTIGLIONI, 2014, p. 9). A dissertação aborda a importância de políticas culturais 

articuladas a planos de desenvolvimento territoriais e educacionais. O locus da 

pesquisa é a sede do município de Santa Leopoldina, Espírito Santo, particularmente 
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a área protegida por tombamento estadual em 1983. Apesar de a pesquisa ser de 

perfil acadêmico, a autora prepara um roteiro metodológico para ser aplicado em uma 

escola do município de Santa Leopoldina, aqui compreendido como algo semelhante 

ao produto educacional produzido pelas pesquisas de mestrado profissional.  

Essa pesquisa se aproxima de nossos estudos em relação à temática da educação 

patrimonial, tomando este tema a partir de sua transversalidade na educação formal, 

além de apontar concepções e métodos utilizados pela educação patrimonial no Brasil 

e especificamente no Espírito Santo. A investigação da relação entre sociedade e 

patrimônio em Santa Leopoldina nos ajuda em nossa pesquisa sobre como o Palácio 

Anchieta também é compreendido pela sociedade, na cidade de Vitória. Além disso, 

as referências bibliográficas complementam nossa pesquisa em relação à educação 

patrimonial e nos dá base para a investigação, de forma crítica e reflexiva. 

A relação museu/escola: teoria e prática educacionais nas visitas escolares ao Museu 

de Zoologia da USP, dissertação de Luciana Conrado Martins, é uma pesquisa de 

mestrado acadêmico do programa de pós-graduação em Educação da Universidade 

de São Paulo, no ano de 2006. A autora problematiza em sua pesquisa, de natureza 

qualitativa, a observação das práticas dos profissionais da educação formal e da 

educação não formal (com foco no museu), a partir do confronto das expectativas dos 

profissionais (professores e educadores do museu) no momento em que grupos 

escolares visitam esse espaço não formal. A partir dos referenciais teóricos sobre o 

tema, a pesquisa retrata o estudo sobre o aprendizado nos museus por meio do 

construtivismo de Piaget para, segundo a autora, contribuir para o estímulo do aluno 

a descobrir, por si só, o universo museológico. Nossa pesquisa diverge desse ponto 

referencial utilizado por Martins, por defendermos que o ensino não é neutro, mas 

planejado e intencional, tanto na educação formal quanto na educação informal, e a 

troca de conhecimento e as apropriações culturais dos sujeitos da mediação cultural, 

seja em museus, espaços culturais, praças, ruas, entre outros, contribuirão para a 

formação do processo de ensino-aprendizagem. Os outros referenciais teóricos 

dialogam com a nossa pesquisa acerca da educação não formal, e o contato com a 

educação formal contribui para somar conhecimentos acerca do potencial pedagógico 

dos espaços não formais, afirmando que a visita de grupos escolares a museus 

estimula a criticidade dos educandos, se a escola inserir de forma apropriada os 
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conteúdos das disciplinas às especificidades educacionais dos espaços não formais, 

não tomando a visita como um mero passeio, mas como um processo pedagógico em 

diálogo com a sala de aula. Além disso, a dissertação nos ajudou entender pontos 

frágeis que devem ser fortalecidos em uma visita a um espaço não formal que possua 

uma exposição de longa duração, como é o caso do Espaço Cultural Palácio Anchieta 

em sua exposição histórica permanente. 

Em sequência ao diálogo com as pesquisas que se relacionam com a nossa, 

apresentaremos o referencial teórico – de longo e curto alcance – que fundamenta 

nossa pesquisa e contribui para o estudo das potencialidades pedagógicas dos 

espaços não formais de educação, em especial o Espaço Cultural Palácio Anchieta, 

para o ser mais dos sujeitos. 

Diante dos estudos supracitados, vale ressaltar a ausência de pesquisas que abordam 

a unidade entre teoria e prática para o fortalecimento político-pedagógico crítico dentro 

e fora da sala de aula. Assim, a visita mediada em espaços não formais torna-se mais 

rica quando trabalhada de forma coerente a priori, a partir de conceitos chaves que 

problematizem a futura visita. Esse processo prepara os educandos para o momento 

pedagógico fora da sala de aula e enriquece o processo da mediação cultural nos 

espaços não formais, tornando a visita possivelmente mais crítica. Além disso, 

promover os estudantes em posição protagonista da formação contribui para que os 

mesmos se vejam como seres produtores e produtos de cultura, em processo 

dialético. 
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3  O MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO EM LEV S. VIGOTSKI E  
    PAULO FREIRE: OS CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO OMNILATERAL 

 

Toda ciência seria supérflua se houvesse 
coincidência imediata entre a aparência e a 
essência das coisas. 
Karl Marx (O capital - crítica da economia política). 

 

Os objetivos da pesquisa dialogam com os referenciais teóricos que dão suporte a 

nossa investigação acerca das potencialidades pedagógicas dos espaços não formais 

e suas contribuições para a formação emancipadora e cidadã do indivíduo. Nosso 

estudo entende por cidadania, de acordo com Coutinho (1999), a conquista dos 

sujeitos ao direito à apropriação dos bens criados socialmente, no acesso aos direitos 

que permitam aos cidadãos o desenvolvimento de suas potencialidades em cada 

contexto socialmente determinado. Nesse sentido, a cidadania não é concedida aos 

indivíduos de uma vez para sempre, “[...] mas é resultado de uma luta permanente, 

travada quase sempre a partir de baixo, das classes subalternas, implicando um 

processo histórico de longa duração” (COUTINHO, 1999. p. 42). 

Os fundamentos da pedagogia freireana serão aprofundados em nossa pesquisa por 

serem considerados valiosos para uma prática educativa libertadora dentro e fora da 

escola, favorecendo o processo da passagem da consciência ingênua para a 

consciência crítica do sujeito, por intermédio da educação e do contato com o outro 

(FIGURA 1). Inúmeros conceitos freireanos serão abordados, entre os quais: 

condicionamento, inacabamento, práxis transformadora, educação na cidade, 

conscientização, entre outros (FREIRE, 2011). Além disso, as ideias freireanas 

dialogam diretamente com os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, de Lev S. 

Vigotski2 e o conceito de mediação, que concebe o homem como um ser social e 

histórico em permanente construção, o qual, ao longo de sua trajetória, incorpora 

aspectos culturais que farão parte da sua compreensão de mundo por intermédio das 

relações sociais (VIGOTSKI, 2004; 2005).  

 

                                                        
2 Em nossa pesquisa será padronizado o nome do autor de Lev S. Vigotski. A grafia Vigotski é usada 
na maioria dos livros de língua portuguesa traduzidos do russo. 
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Figura 1 – Mediação cultural na entrada secundária do Palácio Anchieta 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Defendemos, portanto que os nossos referenciais teóricos dialogam entre si e 

sustentam suas teorias na mesma base epistemológica, o Materialismo Histórico 

Dialético, contribuindo, em nossa pesquisa, para que partamos da realidade social 

dos educandos para o levantamento de problematizações junto à realidade concreta. 

Nesse contexto, será abordado o conceito marxista de omnilateralidade e a sua 

importância para a formação humana completa, na busca de uma práxis consciente, 

capaz de unir teoria e prática para o entendimento do mundo social e político para 

além das aparências, com a possibilidade de sua transformação (MARX, 2006). Nesse 

sentido, o presente estudo destaca a urgência da compreensão da teoria social de 

Marx, a partir de demandas atuais, resgatando a potencialidade da educação para a 

denúncia das contradições. Destarte, sem seu estudo, suas categorias e seu método, 

fica impossível fazer uma compreensão crítica do real, e, por isso, sua teoria possui 

sua validade e universalidade (HUNGARO, 2014). 

O capítulo do referencial teórico foi dividido em 2 subcapítulos. No primeiro, será 

apresentado um panorama de amplo alcance sobre a perspectiva marxista da 

formação omnilateral e os pressupostos de Lev S. Vigotski e Paulo Freire, com o 

intuito de embasar a pesquisa; no segundo subcapítulo, o aporte teórico de curto 

alcance dará suporte acerca dos espaços de educação não formal e sua relevância 
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para a formação dos sujeitos. 

3.1 A PERSPECTIVA MARXISTA DA OMNILATERALIDADE, A MEDIAÇÃO 

      DE LEV VIGOTSKI E A CONSCIENTIZAÇÃO DE PAULO FREIRE 

Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), precursores do materialismo 

histórico-dialético, não elaboraram uma teoria da educação, mas seus estudos acerca 

da contradição entre capital e trabalho, a partir da crítica à economia política3 clássica 

proposta por Adam Smith4 e outros filósofos, ajudam-nos a perceber, ainda hoje, as 

problemáticas que os estudos marxianos já denunciavam em seu período histórico. 

Esses fatores nos ajudam a compreender algumas deficiências na área educacional 

– tornando suas relações na maioria das vezes unilaterais e subservientes à lógica do 

mercado – instigando em nós o desejo de denunciá-las na tentativa de superá-las, no 

futuro.   

Os estudos marxianos e a economia política clássica, dessa forma, partem da análise 

do capital e do trabalho, mas possuem óticas bem distintas. A crítica que Marx faz aos 

pressupostos da economia política clássica se baseia no fato que essa última 

concentrou-se  

[...] pelo fato de a propriedade privada ser incorporada ao próprio homem e 
de este se reconhecer como a sua essência. [...] Sob a aparência de um 
reconhecimento do homem, [...] cujo o princípio é o trabalho, se manifesta 
apenas como a conclusão lógica da negação do homem. [...] A economia 
política, inicialmente, parece assim reconhecer o homem, a sua 
independência, a sua atividade pessoal, etc. Incorpora a propriedade privada 
na autêntica essência do homem e, portanto, já não é condicionada pelas 
características da propriedade privada locais ou nacionais, enquanto olhada 
como um ser existindo fora de si (MARX, 2006, p. 132). 

                                                        
3 Segundo Edson Marcelo Húngaro (2014), a economia política foi uma teoria desenvolvida 
principalmente na Inglaterra entre os séculos XVII e XVIII. Seu momento de ápice deu-se entre 1825 e 
1830 e seu surgimento foi ligado às questões sobre o nascimento, desenvolvimento e consolidação da 
ordem burguesa contra a ordem feudal. Os economistas políticos, dessa forma, eram defensores dessa 
nova organização social. 

 
4 Filósofo e economista do século XVIII (1723-1790), precursor da teoria da economia política clássica 

e defensor do liberalismo econômico. Autor do livro A riqueza das nações. 
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Os estudos marxianos se baseiam na teoria social de Marx (PAULO NETTO, 2011) 

como um projeto revolucionário5 que previa a compreensão concreta da sociedade 

burguesa europeia dos séculos XVIII e XIX, fundada no modo de produção capitalista 

e que, após a Revolução Francesa (1789) transforma a propriedade privada na 

essência do ser humano, como algo inerente a ele. A teoria marxiana possui, segundo 

José Paulo Netto (2011), três frentes: a filosofia alemã, a economia política inglesa e 

o socialismo francês.  

 

Avançando criticamente a partir do conhecimento acumulado, Marx 
empreendeu a análise da sociedade burguesa, com o objetivo de descobrir a 
sua estrutura e a sua dinâmica. Esta análise, iniciada na segunda metade dos 
anos 1840, configura um longo processo de elaboração teórica [...]. Isto quer 
dizer, simplesmente, que o método de Marx [...] resulta de uma demorada 
investigação (PAULO NETTO, 2011, p. 18-19). 

 

A teoria marxiana busca primeiro compreender a realidade concreta para, 

posteriormente, a reproduzir idealmente. A partir da compreensão da relação dialética 

entre base econômica (condições materiais da existência humana) e a superestrutura 

ideológica (produções humanas e seus planos simbólicos), Marx entende essa 

relação do ponto de vista da contradição da produção da vida coletiva – por intermédio 

do trabalho – e da utilização dessa mesma produção, de forma privada, gerando 

desigualdade e alienação para os trabalhadores, por meio da divisão social do 

trabalho. Esse processo mereceu severas críticas feitas por Marx (2006). 

O trabalhador torna-se uma mercadoria tanto mais barata, quanto maior 
número de bens produz. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta 
em produção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não 
produz apenas mercadorias; produz-se também a si mesmo e ao trabalhador 
como uma mercadoria, e justamente na mesma proporção com que produz 
bens.  
 
Tal fato implica apenas que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, 
opõe-se a ele como ser estranho, como um poder independente do produtor. 
O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, que se 
transformou em coisa física, é a objetivação do trabalho (MARX, 2006, p.111-
112. Grifo do original).  

                                                        
5 Revolução, segundo o dicionário Michaelis, significa “[...] ato ou efeito de revolucionar(-se), de realizar 

mudanças profundas ou radicais”.  
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O conceito de trabalho utilizado por Marx (2006) fundamenta-se na ação ou na 

atividade vital que diferencia os homens das outras espécies de animais, por meio da 

criação dos seus meios de sobrevivência (ferramentas) para o suprimento de suas 

necessidades em um intercâmbio material com a natureza, possibilitando a 

inauguração do mundo cultural e social. Nesse sentido, o trabalho – livre e consciente 

– é o que humaniza os sujeitos, dando-lhes um caráter ontológico, constituindo o seu 

ser, pois “ [...] o homem faz da sua atividade vital o objeto da vontade e da consciência. 

[...] A atividade vital lúcida diferencia o homem da atividade vital dos animais” (MARX, 

2006, p.116). 

O trabalho atinge o homem como um todo, por meio do corpo, membros e do 

pensamento, para a finalidade do trabalho objetivado, dando ao sujeito um caráter 

omnilateral, completo, criador de cultura. O homem, por meio de suas criações, 

proporcionadas pela atividade, consegue potencializar o que a natureza traz como 

possibilidade por meio de um processo dialético. Dessa forma, o trabalho objetivado 

surge a partir de três demandas dos seres humanos: necessidade; ideia; 

materialização, as quais geram a criação de objetos, ferramentas, signos, cultura, ou 

seja, a produção da vida social. Porém, considerando que vivemos em uma sociedade 

de classes, é necessário atentarmos acerca do momento em que o trabalho deixa de 

ser a atividade que promove um conhecimento amplo e livre – fator humanizante – e 

passa a condicionar o homem ao sistema hegemônico vigente e suas demandas 

mercadológias. Nesse sentido, “[...] o trabalho alienado inverte a relação, uma vez que 

o homem, enquanto ser lúcido, transforma a sua atividade vital, o seu ser, em simples 

meio da sua existência” (MARX, 2006, p. 116), tornando-se de criador livre à escravo 

do objeto que ele mesmo criou. Essa é a crítica de Marx aos autores da economia 

política, que 

[...] oculta a alienação na característica do trabalho enquanto não analisa a 
imediata relação entre o trabalhador (trabalho) e a produção. É evidente, o 
trabalho produz coisas boas para os ricos, mas produz a escassez para o 
trabalhador. [...] Produz beleza, mas deformidade para o trabalhador. 
Substitui o trabalho por máquinas, mas encaminha uma parte dos 
trabalhadores para um trabalho cruel e transforma os outros em máquinas 
(MARX, 2006, p. 113). 

No livro Manuscritos econômicos-filosóficos, Marx discute, ainda de forma 

embrionária, mas posteriormente amadurecida com A ideologia alemã e O capital, a 

sua compreensão da realidade social na sociedade capitalista, quando afirma que a 
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revolução francesa, também denominada por ele de revolução burguesa, apenas 

concedeu ao cidadão a emancipação política diante da contradição entre a criação do 

Estado e da sociedade civil, eximindo de sua responsabilidade a emancipação 

humana. Assim, Marx utiliza o conceito de trabalho em sua raiz quando coloca o 

homem no centro de sua análise e o trabalho como a essência deste homem 

(HÚNGARO, 2014). 

O sentido marxiano de omnilateralidade, encontrado primeiramente nos Manuscritos, 

possui relação direta com a essência humana, que “[...] se desdobra para fora de si e 

constitui objetividades inéditas no mundo natural” (DELLA FONTE, 2014, p. 388). No 

terceiro manuscrito, sobre propriedade privada e trabalho, Marx compreende na 

propriedade privada o fator de negação do próprio homem, pois o trabalho que 

possuiria ação consciente e transformadora da natureza, englobando [...] “a plenitude 

das capacidades intelectuais e sensitivas do ser humano” (Idem, p. 389), na sociedade 

capitalista, se torna “[...] um produto da indústria moderna e uma força que acelerou 

e intensificou o dinamismo e o desenvolvimento da indústria, até fazer deste um poder 

da consciência” (MARX, 2006, p. 131). Em sua obra, Marx nos indica a contradição 

existente no sistema capitalista em relação ao trabalho: aquele que antes foi o fator 

essencial para a humanização e para a potencialidade da existência humana e sua 

omnilateralidade (o ser humano como ser completo, multifacetado), na sociedade 

industrial, regida pelo mercado, a divisão social trabalho aliena o homem e o deixado 

unilateral, incompleto, esfacelado em sua subjetividade. Marx elabora, portanto, seu 

próprio conceito de alienação na sociedade capitalista, quando a propriedade privada 

se faz parecer inerente do ser humano e na verdade lhe é externo, quando o trabalho 

que antes possuía função originária de emancipação humana torna-se, 

posteriormente, o trabalho que aliena, furtando o caráter omnilateral do ser, 

transformando-o em objeto, mercadoria. Portanto, a “propriedade privada é [...] de um 

lado [...] o produto do trabalho alienado e, por outro, que ela é o meio pelo qual o 

trabalho se aliena, a realização da alienação” (MARX, 2006, p. 120). Nesse sentido, 

Sob a aparência de um reconhecimento do homem, também a economia 
política, cujo princípio é o trabalho, se manifesta apenas como a conclusão 
lógica da negação do homem. [...] A economia política, inicialmente, parece 
assim reconhecer o homem, a sua independência, a sua atividade pessoal, 
etc. Incorpora a propriedade privada na autêntica essência do homem e, 
portanto, já não é condicionada pelas características da propriedade privada 
locais ou nacionais, enquanto olhada como um ser existindo fora de si.[...] 
Faz isso, sem qualquer consideração pelas aparentes contradições a que 
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conduz a sua doutrina, ao mesmo tempo em que mostra com maior 
unilateralidade, portanto, com maior claridade e lógica, que o trabalhador é a 
única essência da riqueza.[...] Uma vez que eles tomam como sujeito a 
propriedade privada na sua forma ativa e visto que, ao mesmo tempo, fazem 
do homem enquanto não-ser um ser, a contradição corresponde assim à 
essência contraditória que aceitaram como princípio (MARX, 2006, p.133). 

Visando aos objetivos de nossa pesquisa, acreditamos que a educação formal aliada 

aos espaços não formais possa criar alternativas de rompimento da formação humana 

unilateral, que visa somente a formar o sujeito para inseri-lo no mercado de trabalho, 

com intuito unicamente utilitário. Sendo assim, a educação multilateral que une “teoria 

e prática, com caráter de totalidade ou omnilateralidade do homem, que permita à 

classe trabalhadora elevar-se além das classes privilegiadas” (MARTINS, 2016, p. 

230) depende diretamente da maneira em que a educação é tratada, por intermédio 

das leis, dos incentivos fiscais, da qualificação dos profissionais da educação, das 

condições físicas das instituições públicas escolares, das parcerias entre a escola e 

os espaços não formais, do compromisso com a formação cidadã que estimule o 

pensamento de vida em comunidade. 

Acerca dos movimentos que propuseram alternativas para os sistemas educacionais 

subservientes à lógica do sistema capitalista, cabe ressaltar o surgimento das teorias 

educacionais críticas, que permitiram, a partir da década de 1980, abrir espaço para 

as pedagogias contra-hegemônicas no Brasil, em um contexto marcado pelo processo 

político de abertura democrática, após anos de ditadura militar. A transição lenta, 

gradual e segura, segundo Saviani, “fez-se, pois, segundo a estratégia da conciliação 

pelo alto, visando a garantir a continuidade da ordem socioeconômica” (SAVIANI, 

2013, p. 414). Apesar disso, dois tipos de pedagogias progressistas abriram espaço 

no cenário educacional e ainda se mostram fortemente atuantes: a pedagogia 

libertadora freireana, centrada no saber popular, dialógica, focada nos sujeitos e suas 

subjetividades para a formação da consciência crítica; e “outra, que se pautava pela 

centralidade da educação escolar, valorizando o acesso das camadas populares ao 

conhecimento sistematizado (Idem, 2013, p. 415). Nesse sentido, ainda que inseridos 

numa ordem hegemônica, percebemos em nossa sociedade grupos e movimentos 

que promovem o ensino, na tentativa de reconstituir esse sujeito fragmentado pela 

lógica capitalista. 
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Pensar em uma educação que promova o conhecimento crítico da sociedade requer 

assumir em nós mesmos e nos outros o papel de sujeitos de nossa história, pois “a 

educação deve considerar a vocação ontológica do homem – vocação de ser sujeito 

– e as condições em que ele vive: em tal lugar exato, em tal momento, em tal contexto” 

(FREIRE, 2001, p. 38). Nossa pesquisa crê na educação omnilateral como meio de 

superação do trabalho alienado em busca da emancipação humana, como projeção 

de futuro. Nesse sentido, os espaços não formais podem somar forças com a 

educação formal para a reconstituição desse homem fragmentado pelas 

desigualdades sociais e possibilitar-lhe a construção da consciência política crítica, 

por meio de ações participativas. Os educandos participantes de nossa pesquisa 

tiveram a possibilidade de acessar espaços da cidade que, mesmo sendo públicos, 

parte da turma ainda não lhes tinha tido acesso. O trabalho realizado com os 

estudantes em situação de vulnerabilidade revela a tentativa de complementar os 

conteúdos escolares, com a finalidade de dar-lhes sentido e criticidade, colaborando 

para o processo de ensino e aprendizagem desses adolescentes. Sob essa ótica, os 

escritos de Lev. S. Vigotski (2004) nos indicam que o “fazer junto, em colaboração” 

não diminui a capacidade criativa dos estudantes, mas medeia a relação dos 

educandos com o conhecimento acumulado historicamente. A partir dos estudos 

teóricos e de experimentos para a compreensão da consciência humana, a psicologia 

de Vigotski não desloca a história, a razão e a sensibilidade do sujeito, mas o 

compreende em seu contexto social. 

Os pressupostos da psicologia histórico-cultural de Lev S. Vigotski (1896-1934) 

incorporam o método do materialismo histórico-dialético. Assim, a psicologia histórico-

cultural surge em um contexto dos estudos de Vigotski e seus seguidores, Luria e 

Leontiev, por meio do viés marxista predominante dos anos dez e vinte do século XX, 

na Rússia, período revolucionário no qual se ansiava a ruptura completa do antigo 

regime czarista para a construção de uma nova sociedade e um novo pensar acerca 

do homem e da sociedade, resultando na União Soviética. Assim, Vigotski em a 

Transformação socialista do homem (2004) nos diz que a psicologia de sua época 

havia estabelecido que o processo evolutivo do homem moderno transcorreu em dois 

estágios: a evolução enquanto espécie, Homo sapiens, e a evolução após o início da 

vida social humana e suas respectivas adaptações, as quais deixaram a evolução 

biológica em segundo plano “em relação às mais novas e complexas leis sociais que 
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regem o desenvolvimento humano” (VIGOTSKI, 2004, p. 1). Nesse sentido, o 

psiquismo humano é a síntese da evolução orgânica e cultural. 

Os teóricos da psicologia histórico-cultural defendiam a necessidade do 

reconhecimento do sujeito social e cultural em seu processo histórico, capaz de 

compreender e de se apropriar dos signos para, a partir disso, interpretar e 

transformar a realidade. Desse modo, o homem é influenciado pela sua historicidade 

e precisa ser estudado dentro de um contexto.  

A escola de Vigotski desenvolveu, nas primeiras décadas do século XX, uma lei geral 

do desenvolvimento, em um contexto de crise da psicologia6 dando ênfase ao estudo 

da consciência humana, a fim de superar os estudos biologizantes e naturalizantes 

bastante em voga no período, fortemente influenciados pelo cientificismo, que não 

davam conta do estudo da consciência, pois apenas descreviam os processos do 

desenvolvimento humano. A nova psicologia tentou compreender como os fatores 

externos, ligados à história, à cultura e ao social, relacionavam-se com o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores do ser humano, com o 

desenvolvimento e auxílio das ferramentas e dos signos, estímulo criado pelo homem 

artificialmente o que dele se utiliza como meio para dominar sua conduta (MARTINS, 

2016).  

Dessa forma, os estudos da psicologia histórico-cultural se configuraram como uma 

terceira via, pois Vigotski compreendia a natureza psicológica do homem como 

resultado das relações históricas e sociais, “transferidas para dentro e que se 

tornaram funções da personalidade e formas da sua estrutura” (VIGOTSKI, 2000, p. 

27). Além disso, seguindo a categoria da totalidade do método marxiano, na qual nada 

se faz isoladamente, mas se torna necessário compreender a essência humana em 

sua concretude como resultado de múltiplas determinações, Vigotski acreditava que 

para a compreensão das funções psíquicas superiores era necessário, 

[...] que cada coisa pode ser considerada como um microcosmo, como um 
modelo global, em que se reflete todo o mundo. Baseando-se nisto, dizem 

                                                        
6 A crise da psicologia na década de 1920 e 1930 se estendia ao âmbito mundial, com inúmeras 

pesquisas acerca da psicologia, mas nenhuma de caráter unificador. Dessa forma, para Vigotski esta 
crise existia por falta de uma psicologia geral, que compreendesse o desenvolvimento humano de 
forma totalizante. 
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que investigar até o fundo, esgotar uma coisa, um objeto, um fenômeno 
significa conhecer o mundo inteiro em todas as suas conexões. Nesse 
sentido, podemos dizer que cada pessoa é em maior ou menor grau o modelo 
de sociedade, ou melhor, da classe a que pertence, já que nela se reflete a 
totalidade das relações sociais (VIGOTSKI, 2004, p. 368). 

Nesse sentido, era necessário compreender o homem em sua totalidade e essência 

e, para tal, o conceito de trabalho torna-se relevante – entendido nessa pesquisa como 

sinônimo de atividade, não de emprego. Por intermédio do trabalho, o homem se 

diferenciou das outras espécies de animais, transformando a natureza, partindo de 

suas necessidades, para o intercâmbio material e produção de sua própria existência 

que originou a ação criadora e criativa dos sujeitos por intermédio da elaboração dos 

seus meios de sobrevivência. O processo criador e consciente do trabalho permitiu 

que o homem deixasse de ser unicamente natural e passasse a ser histórico, cultural 

e social, marcando o traço ontológico do ser humano.  

O trabalho, no sentido de atividade humana, medeia as relações dos homens com a 

natureza, e, de forma dialética, os sujeitos moldam e são moldados por essa relação. 

Assim, defendemos que a educação formal e a educação não formal, em constante 

diálogo, intercedem a formação do psiquismo e ao mesmo tempo o humaniza, por 

meio da atividade que, em seus estudos, Vigotski reconhecia na “ [...] complexidade 

dessa atividade (trabalho) o fator decisivo na humanização do psiquismo” (MARTINS, 

2016, p.15) e da formação da consciência, por meio da atividade teleológica fatores 

tipicamente humanos. No entanto, o salto qualitativo das funções psíquicas 

elementares para as funções psíquicas superiores, tais como a atenção voluntária, 

memória e abstração, segundo Vigotski, foi obtido a partir do uso dos signos, 

principalmente por intermédio da linguagem. Esse processo de apropriação dos 

signos se caracteriza por ser parte importante das funções psíquicas do homem, 

transformando as ações espontâneas em ações conscientes, controladas.  

Propondo um diálogo dos pressupostos de Vigotski com a pedagogia libertadora de 

Paulo Freire, salientamos conexões entre os autores no sentido de que ambos 

defendiam que os homens se diferenciam dos outros animais porque são seres 

históricos e sociais, tendo na base dessa diferenciação a atividade do trabalho, fator 

determinante para o processo de desenvolvimento do ser humano como um ser mais, 

nas palavras de Freire (2001). Tornam-se assim seres humanizados, ativos em seus 
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contextos sociais e conscientes, podendo transformar a realidade na qual estão 

inseridos. 

Os homens enquanto seres-em-situação encontram-se submersos em 
condições espaço-temporais que influem neles e nas quais eles igualmente 
influem. [...] Os homens são porque estão situados. Quanto mais refletirem 
de maneira crítica sobre sua existência, e mais atuarem sobre ela, serão mais 
homens (FREIRE, 2001, p. 38). 

Segundo Martins, “o domínio do signo não resulta espontaneamente da simples 

relação sujeito-objeto; consequentemente, quem disponibiliza o signo à apropriação 

é o outro ser social que já o domina” (MARTINS, 2016, p. 16). Assim, o conceito de 

apropriação defendido por Vigotski não está ligado à reprodução, mas à criação e à 

recriação. 

A linguagem é, antes de tudo, um meio de comunicação social, de 
enunciação e compreensão. [...] Sabe-se ainda que a comunicação não 
mediatizada pela linguagem ou por outro sistema de signos ou de meios de 
comunicação, como se verifica no reino animal, viabiliza apenas a 
comunicação do tipo mais primitivo e nas dimensões mais limitadas. [...] A 
comunicação, estabelecida com base em compreensão racional e na 
intenção de transmitir ideias e vivências, exige necessariamente um sistema 
de meios cujo protótipo foi, é e continuará sendo a linguagem humana, que 
surgiu da necessidade de comunicação no processo de trabalho (VIGOTSKI, 
2004, p. 11). 

O sistema simbólico fundamental que medeia o sujeito e o objeto do conhecimento é 

a linguagem. A linguagem humana possui duas funções para Vigotski: a de 

intercambio social e a de pensamento generalizante. A linguagem contribui para a 

comunicação dos indivíduos, mas também simplifica e generaliza experiências, 

formando conceitos para serem compartilhados. A capacidade do homem de 

compreender as representações lhe possibilita estabelecer relações mentais na 

ausência das referências concretas, a exemplo da imaginação. Essa compreensão 

das representações impulsiona algo tipicamente humano, que é o processo 

psicológico superior – atenção voluntária e memória – por intermédio do 

desenvolvimento da linguagem.  

De fora para dentro, do mundo cultural para o ser humano, as funções psicológicas 

superiores são construídas. Para Vigotski, nós nos constituímos no contato social e 

“qualquer função psicológica superior foi externa – significa que ela foi social; antes 

de se tornar função, ela foi uma relação social entre duas pessoas” (VIGOTSKI, 2000, 
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p. 24). Para compreender esse processo se torna necessário entender o papel da 

mediação para o autor. 

A mediação representa o momento de aprendizagem composta por sujeitos para que, 

de forma processual e não espontânea, o conhecimento externo possa ser 

interiorizado com o auxílio dos signos e das ferramentas, para posteriormente ser 

apropriado e se torne um conhecimento social e científico. A mediação é importante 

em todos os processos de aprendizagem, porém, nem sempre ocorre no processo 

educativo, pois o que determina a aprendizagem são as condições externas (sociais) 

do processo, isso porque, antes de o sujeito apropriar-se do conteúdo específico, de 

uma técnica ou até da linguagem, o processo ocorre inicialmente do intrapsíquico para 

o intrapsíquico, geralmente do sujeito mais desenvolvido para o menos desenvolvido. 

Quando o aprendizado se efetiva, o sujeito se apropria e ocorre o desenvolvimento da 

função psíquica superior. Nesse sentido, para Vigotski a fala e a linguagem não são, 

portanto, uma ação mecânica, mas uma ação pensada, dotada de sentido, a qual, 

antes de ser apropriada pelo indivíduo, necessita primeiramente da mediação. Nesse 

sentido, os estudos sobre a consciência humana e o desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores devem pressupor o social. Ou seja: “a relação entre as funções 

psicológicas superiores foi outrora relação real entre pessoas” (VIGOTSKI, 2000, p. 

25). 

Os estudos de Vigotski em relação ao desenvolvimento psíquico contemplam duas 

abordagens: ele não refuta a natureza biológica do ser humano como espécie, porém, 

supera os estudos unicamente biologizantes e defende prioritariamente a abordagem 

histórico-cultural, na qual o homem só se desenvolve no interior de um grupo cultural. 

Em relação ao fato de o desenvolvimento psicológico dos homens fazer parte do 

desenvolvimento histórico geral de nossa espécie, Vigotski defende que 

[...] Geralmente perguntam, como esta ou aquela criança se comporta no 
coletivo. Nós perguntamos: como o coletivo cria nesta ou aquela criança as 
funções superiores? Antes era pressuposto: a função existe no indivíduo em 
forma pronta, semi-pronta, ou embrionária – no coletivo ela exercita-se, 
desenvolve-se, torna-se mais complexa, eleva-se, enriquece-se, freia-se, 
oprime-se, etc. Agora: função primeiro constrói-se no coletivo em forma de 
relação entre as crianças, – depois constitui-se como função psicológica da 
personalidade (VIGOTSKI, 2000, p. 29. Grifo nosso). 
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Acerca do conceito de interação, vale ressaltar que a perspectiva teórica de Vigotski 

não é interacionista ou construtivista. Vigotski amplia o conceito de interação quando 

dá ênfase às relações sociais mediadas pela linguagem e pelas ferramentas, fatores 

que diferenciam os homens dos outros animais. Segundo Duarte (2004), muitos 

autores retiram o viés marxista de Vigotski para uni-lo com outras teorias que 

dissertam sobre o psiquismo humano, porém, isso seria um erro teórico e 

metodológico.  

[...] Vigotski adotava o pressuposto marxista de que por meio do trabalho o 
ser humano vem, ao longa da história social, criando o mundo da cultura 
humana e que o mundo social não pode ser explicado como uma continuação 
direta das leis que regem os processos biológicos. [...] O homem, como ser 
social, não pode ser explicado por meio de modelos teóricos biologizantes. 

O segundo ponto importante da concepção vigotskiana sobre as relações 
entre o natural e o social é a questão dos processos psíquicos superiores. 
Para Vigotski, esses processos são de natureza social e formam-se por meio 
da superação e da incorporação dos processos psíquicos elementares, de 
origem biológica. Vigotski critica a psicologia de seu tempo, por não conseguir 
abordar de forma científica os processos psíquicos superiores e por limitar-
se aos estudos dos processos mais elementares (DUARTE, 2004, p. 196). 

Nesse sentido, nossa pesquisa fundamentada nos pressupostos de Vigotski refuta as 

ideias que contemplam o espontaneísmo na educação, para o qual o papel do 

professor nesse cenário é de suma importância e responsabilidade, pois o que muitas 

vezes aparenta ser pré-requisito do aluno ao entrar para a escola (atenção voluntária, 

memória), na verdade é resultado do trabalho pedagógico e da mediação entre os 

sujeitos no âmbito educativo e também fora do ambiente escolar – família e 

comunidade. Assim, a teoria de Vigotski se torna uma ferramenta que auxilia no 

processo de ensino e aprendizagem dos sujeitos por defender as condições históricas 

concretas dos educandos no processo educativo. Por essa razão, o conceito de práxis 

na obra de Vigotski, emprestado da teoria de Marx e discutido por Konder é central 

para nossa pesquisa, tendo em vista que, 

A práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no 
mundo, modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, 
transformando-se a si mesmos. É a ação que, para se aprofundar de maneira 
mais consequente, precisa de reflexão, do autoquestionamento, da teoria; e 
é a teoria que remete à ação, que enfrente o desafio de verificar seus acertos 
e desacertos, cotejando-os com a prática (KONDER, 1992, p. 115). 
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Quando pensamos os fatores sobre o aprendizado e as diferenças individuais dos 

sujeitos, precisamos analisar também os contextos sociais que influenciam as 

diferenças de apropriação cultural e científica desses indivíduos. Nosso trabalho 

defende a importância e a qualidade da instituição escolar, local onde se concentra e 

se socializa parte do universo simbólico do conhecimento, em profundo diálogo com 

a educação não formal para a superação do legado da natureza em direção à 

apropriação do universo simbólico. Os espaços formativos contribuem, dessa 

maneira, para a transformação da estrutura aparente da sociedade para a real e 

objetiva, por meio de uma educação intencional e planejada.  

O que ocorre muitas vezes é que, se a educação escolar e os espaços não formais 

estiverem a serviço da ordem do capital e dos interesses hegemônicos, as condições 

do processo de desenvolvimento cognitivo – por meio dos conceitos científicos – e 

todo o conhecimento historicamente sistematizado, podem ocorrer de forma desigual 

e unilateral, não atingindo assim todos os cidadãos, comprometendo o que Marx 

chama de omnilateralidade. Nesse contexto, em visita mediada ocorrida no Espaço 

Cultural Palácio Anchieta, após os encontros do círculo de cultura com alunos 

considerados em situação de vulnerabilidade social, foi discutido pelos próprios 

educandos, com a contribuição dos mediadores culturais e da professora 

pesquisadora, como o vídeo institucional do espaço cultural apresenta uma versão 

ideológica – conteúdo propagandístico – a favor de um governador específico. Tal fato 

foi percebido pelos sujeitos da pesquisa, mas muitas vezes passa despercebido para 

muitos visitantes e outros grupos escolares que perfazem a visita mediada. Por 

intermédio das discussões dos círculos de cultura e da visita mediada, os educandos 

construíram posicionamentos políticos críticos em relação ao espaço cultural em uma 

relação dialógica com os mediadores culturais para a troca de conhecimentos, 

fazendo “[...] desta conscientização o primeiro objetivo de toda educação: antes de 

tudo provocar uma atitude crítica, de reflexão, que comprometa a ação” (FREIRE, 

2001, P. 46).  

A educação, nessa perspectiva, deve ser dada para que o homem se constitua como 

um ser mais, nas palavras de Freire (1987), ou como um homem omnilateral, nas 

palavras de Marx (2006), em contraposição à fragmentação do homem em seu caráter 

ontológico, que preserva a lógica do “ter” em detrimento do “ser”, por intermédio de 
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uma lógica utilitarista. Em relação aos contextos sociais dos sujeitos da pesquisa, 

alunos de 15 a 18 anos, pertencentes ao programa de aprendizagem do CESAM-ES, 

são iniciados no mundo do trabalho de forma precoce em virtude de necessidades 

financeiras ou para se manterem afastados de supostos riscos sociais, a exemplo do 

tráfico de drogas. Eles encontram na educação e no trabalho uma possibilidade de 

desenvolvimento em sua formação, como seres humanos.  

Historicamente, o processo de entrada no mercado de trabalho nem sempre 
se deu da mesma maneira, pois tal fato responde a necessidades do mercado 
e a circunstâncias concretas ligadas à origem social do adolescente, embora 
em nossa sociedade esse processo possa ser revestido pela aparência da 
escolha, ocultando as circunstâncias reais que envolvem o adolescente 
(LEAL; MASCAGNA, 2016, p. 225).  

No que tange a nossa pesquisa, a defesa do diálogo e da constante aproximação 

entre a educação formal e a educação não formal, por meio dos espaços não formais, 

é a chave para uma educação de qualidade que priorize a apropriação dos conteúdos 

e a formação integral7, em seus aspectos éticos, estéticos e científicos. Além disso, 

dando enfoque ao período do desenvolvimento dos sujeitos de nossa pesquisa, o 

estudo e compreensão da adolescência é de grande valia. Para Vigotski, o período da 

adolescência é caracterizado por um momento de transição entre a infância e a idade 

adulta. Esse período se diferencia da primeira infância, segundo Eleutério dos Anjos 

(2013), pois “as funções psicológicas, necessárias para a formação do pensamento 

conceitual, desenvolvem-se de maneira plena somente na fase de transição, ou seja, 

na adolescência” (ANJOS, 2013, p. 66). Considerando que a adolescência não é um 

período biologicamente universal – diferentemente da puberdade, mas que depende 

de cada sociedade, sua cultura e seu período histórico, ela será considerada, neste 

estudo, como um fenômeno produzido pela história das sociedades divididas em 

classes sociais. 

A importância desse período do desenvolvimento está no fato de que será na 

adolescência o momento em que as funções psíquicas superiores – atenção 

voluntária e a memória – acontecerão de modo mais intenso. A atenção espontânea, 

                                                        
7 As terminologias “formação omnilateral”, “formação completa e humana” e “formação integral” são 

utilizadas neste trabalho com o mesmo sentido, no intuito de defender uma educação que promova o 
aprendizado teórico e prático na vida dos educandos, formando-os para além das demandas do 
mercado, mas para a vida em sociedade. Ou seja, uma educação capaz de abranger os aspectos éticos, 
estéticos e científicos. 
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função elementar do ser humano, é modificada por meio da atividade principal – em 

relação ao adolescente, por meio da atividade de estudo e seu contexto escolar, que 

será a mediação no interior da prática social em sua totalidade – o que antes era algo 

espontâneo, gradativamente, se torna uma exigência, uma demanda cultural da 

sociedade. Além disso, por meio da atividade de estudo e do acesso ao mundo da 

cultura por intermédio da arte, da ciência, da música, entre outros, os adolescentes 

conseguem atingir o conhecimento abstrato para a formação de conceitos, fator 

contribuinte para a compreensão crítica da realidade. 

A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa, em que 
todas as funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo 
não pode ser reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à 
inferência ou às tendências determinantes. Todas são indispensáveis, porém 
insuficientes sem o uso do signo, ou palavra, como meio pelo qual 
conduzimos as nossas operações mentais, controlamos o seu curso e as 
canalizamos em direção à solução do problema que enfrentamos (VIGOTSKI, 
2008, p. 73). 

Dessa forma, atenção voluntária é entendida como uma demanda cultural regida pela 

atividade, que surgiu em um cenário social, de fora para dentro das relações humanas. 

As pesquisas de Vigotski demonstram que os seres humanos nascem com as 

mesmas possibilidades de aprendizagem, as quais dependem da mediação que será 

feita no contexto educativo. Nem todo aprendizado promove conhecimento e não raro 

a educação bancária promove a mecanização do processo de aprendizagem para a 

obtenção de resultados rápidos, mas não torna os aprendizes sujeitos do 

conhecimento, promovendo a “pedagogia da espera”, a qual anula a mediação e não 

desafia os alunos no processo educativo.  

Nossa pesquisa defende a inexistência da educação espontânea e a importância da 

intervenção pedagógica e da mediação como processo social cuja finalidade é 

possibilitar autonomia aos educandos em qualquer idade. Nesse sentido, o 

aprendizado contribui para o desenvolvimento na ocorrência de atividades que 

colaboram para a formação de novas capacidades. A atividade precisa ser sempre 

compartilhada e orientada, e, com o passar do tempo, se torna complexa e 

desafiadora para o desenvolvimento da psique, de forma a respeitar os limites do 

aluno, pois “uma das tarefas fundamentais da psicologia escolar é descobrir esta 

lógica interna, esse código interior de processos de desenvolvimento desencadeados 

por esse ou aquele processo de aprendizagem” (VIGOTSKI, 2004, 325). De tal modo, 
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o aprendizado primeiramente é social para posteriormente ser internalizado, ou seja, 

primeiro é interpsíquico para depois ser intrapsíquico. A relação entre aprendizagem 

e desenvolvimento psíquico é defendida por Ricardo Eleutério dos Anjos, 

 

É necessário que o professor compreenda como se desenvolve uma nova 
atividade principal, como ocorre o desenvolvimento psicológico da criança em 
determinada fase, a fim de tomar direções específicas no que tange a 
melhoria dos métodos educativos (ANJOS, 2013, p. 109). 

Em relação ao papel do educador que lida com os adolescentes dentro e fora da sala 

de aula, em espaços educativos formais e não formais, no intuito de estimulá-los 

nesse processo de ensino-aprendizagem, a responsabilidade de incentivo para a 

atuação no mundo é de suma importância, visto que a orientação dos educandos e o 

espírito de colaboração contribui para a resolução de tarefas, pois  

[...] A pedagogia deve orientar-se não no ontem mas no amanhã do 
desenvolvimento [...]. Só então ela conseguirá desencadear no curso da 
aprendizagem aqueles processos de desenvolvimento que atualmente se 
encontram na zona de desenvolvimento imediato (VIGOTSKI, 2004, p. 333). 

 

Dessa forma, o profissional da educação que promove o conhecimento e estimula a 

criatividade dos adolescentes é vital, visto que é nesse período que as funções 

psicológicas superiores proporcionam ao “adolescente uma imagem mental mais 

nítida da realidade em que está inserido, possibilitando um salto qualitativo do mundo 

das experiências sensoriais imediatas ao conhecimento do concreto pensado, por 

meio das abstrações” (ANJOS, 2013, p. 75). Portanto, não limitar a formação do 

educando a um processo de adaptação, mas instigá-lo em seu processo de 

aprendizagem coopera no seu desenvolvimento, uma vez que “a aprendizagem só é 

boa quando está à frente do desenvolvimento” (VIGOTSKI, 2004, 334). 

As ideias supracitadas contextualizam-se com o objeto de pesquisa, visto que quando 

grupos escolares visitam o Espaço Cultural Palácio Anchieta para terem a mediação 

cultural da exposição histórica permanente ou de uma mostra itinerante, os 

profissionais que atuam no espaço dominam os signos das exposições daquele 

patrimônio cultural que serão compartilhados com os alunos, os quais, por sua vez, 

também possuem um olhar de mundo de acordo com seus contextos sociais. Ocorre, 

dessa forma, a coletivização do universo simbólico, entre mediadores culturais e 

estudantes, de forma dialógica, com o objetivo de resultar na práxis transformadoras 
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e colaborar para o desenvolvimento de todos os sujeitos da ação (FREIRE, 2007). 

Seguindo os pressupostos da psicologia histórico-cultural, educar é práxis pois, 

Toda tese teórica é verificada ou testada pela prática, e sua veracidade só se 
estabelece quando se justifica a prática que a tomou por base. O homem não 
descobre as leis da natureza para resignar-se impotente [...]. O homem 
sujeita a natureza ao seu serviço segundo as leis da própria natureza. O 
mesmo acontece com a educação social (VIGOTSKI, 2016, p. 69). 

Os espaços não formais, em diálogo com a educação formal, contribuem para a 

formação ética, estética e científica dos sujeitos, socializando o universo simbólico 

socialmente formado, por intermédio dos signos e das ferramentas, e além disso, 

torna-se um meio de instigar o desejo dos educandos de aprender conteúdos de forma 

diferenciada. A defesa de nossa pesquisa se baseia em contribuir para uma educação 

de qualidade para os educandos e em seus desenvolvimentos multilaterais, 

conduzindo-os à consciência de sua historicidade e condições sociais, para que, na 

medida do possível, constituam-se atores sociais de sua transformação. Para Vigotski, 

“ [...] a educação deveria desempenhar papel central na transformação do homem, o 

percurso de formação [social] consciente de novas gerações, a base mesma [forma 

básica] para transformar o tipo humano histórico [concreto]” (VIGOTSKI, 2004, p. 7). 

A formação omnilateral, dessa forma, não é possível sem a filosofia da práxis, 

presente nas obras de Marx, Vigotiski e Freire. Entendemos como filosofia da práxis 

“aquela que faz do trabalho e da prática categorias centrais no processo de formação 

e emancipação humana, por isso, seu objeto não é o ser em si (ser abstrato), mas o 

ser constituindo-se, fazendo-se, pela práxis humana real (ser concreto), o ser social” 

(ZEN, 2016, p. 54). O diálogo com os teóricos supracitados tornou possível os 

caminhos do presente estudo e a relação da pesquisadora com os sujeitos da 

pesquisa, no intuito de possibilitar a saída da consciência ingênua para a consciência 

crítica, proposta por Freire (2001). Nesse sentido, a consciêntização dos sujeitos não 

se dá sem a práxis humana. 

Compreender o pensamento de Paulo Freire significa, antes de tudo, empreender um 

esforço de sair da zona de conforto do “eu” para nutrir sentimentos de empatia e 

respeito para com o “outro”. Esse respeito pelo outro refletiu, ao longo da trajetória 

dele como educador e em suas ações, o compromisso de lutar por uma educação 
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pública de qualidade. O pensamento freireano foi fundamentado sob influência, 

segundo Pereira (2015), de inúmeras correntes filosóficas, a saber: a fenomenologia; 

o marxismo; a hermenêutica; o existencialismo; a teologia da libertação; e, por último, 

o humanismo.  

A primeira corrente filosófica de influência na pedagogia freireana foi a fenomenologia, 

identificada por Pereira (2015) nas “categorias/reflexões relação homem-mundo, 

conscientização, desvelamento da realidade, dialética [...], educação 

conscientizadora, [...]” (PEREIRA, 2015, p. 16). Segundo Torres (1976), Paulo Freire 

utiliza os conteúdos da fenomenologia em contraponto a estrutura social de seu tempo 

histórico e entende a consciência como constituição da totalidade. Freire também teve 

a influência do marxismo, buscando em Herbert Marcuse e Erick Fromm (TORRES, 

1976), referências do materialismo dialético e a relação ao fenômeno da massificação, 

além das leituras acerca da alienação social e econômica das obras de Marx, 

principalmente o Manuscritos econômicos-filosóficos. Dessa forma, “Paulo Freire, ao 

incorporar diversos conceitos teóricos do materialismo dialético e histórico, analisa a 

situação do homem contemporâneo, na qual se configura sua consciência e os riscos 

que provoca a alienação social” (TORRES, 1976, p. 72).  

[...] A discussão em torno das classes sociais e da consciência de classe, 
o par oprimido-opressor, a politicidade da educação, a inconclusividade do 
educador, a perspectiva da formação omnilateral, a constituição de práxis 
revolucionárias e a luta em favor da classe trabalhadora são elementos 
operativos oriundos dessa fonte filosófica (PEREIRA, 2015, p. 16). 

O pensamento hermenêutico também perpassa a pedagogia freireana, sob a 

condição do conhecimento para transformação da realidade, na perspectiva de que a 

leitura de mundo precede a leitura da palavra, de acordo com Pereira (2015). A quarta 

marca filosófica no pensamento de Freire é o existencialismo, o qual, segundo Torres 

(1976), contribuiu para o entendimento de Paulo Freire em relação ao homem como 

ser de relações, que entende o papel da educação como ato de conhecimento, capaz 

de delatar a perda da humanidade do oprimido por causa do opressor. Nesse sentido, 

Freire (2001) nos apresenta o papel dos homens em sociedade, a partir da práxis: ser 

sujeito de sua história, como vocação ontológica de “ser mais”. A quinta influência 

sofrida por Freire foi a teologia da libertação, da religião cristã, que apresenta “as 

categorias denúncia-anúncio, criação-recriação do mundo, opressão-libertação, 
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profetismo, esperança, amor, utopia” (PEREIRA, 2015, p. 17). Por fim e não menos 

importante, o humanismo também marca a corrente filosófica na vida e obra freireana, 

tendo as reflexões acerca do inacabamento do ser humano, processo permanente de 

humanização, busca do ser mais, ação crítico-transformadora, como pontos advindos 

desta fonte filosófica (PEREIRA, 2015). 

A experiência pedagógica que Paulo Freire nos propõe, coloca em 
movimento na periferia, uma totalidade de opressão que fecunda o 
nascimento de uma consciência de libertação. A originalidade e vigência do 
pensamento freireano tem suas raízes em assumir, a partir de um humanismo 
pedagógico, as ânsias de libertação latino-americanas e os elementos de 
consciência que surgem dos processos históricos populares do continente, e 
expô-los em forma de um método de alfabetização (TORRES, 1976, p 78). 

Diante da lógica humanista, Freire resgata o valor da cultura popular em defesa da 

educação como prática da liberdade, além da compreensão do sujeito como um ser 

humano inacabado8 e o conhecimento como um processo em espiral, aberto às novas 

possibilidades. Não podemos confundir os pressupostos de Paulo Freire com utopias, 

mas uma proposta de educação para o futuro, pautada nas problemáticas do presente 

e do passado na busca de práticas sociais pautadas na práxis – ação, reflexão, ação 

transformadora – em favor de uma conscientização política crítica, considerando que 

o trabalhador social não pode ser um homem neutro diante do mundo, um homem 

neutro diante da desumanização. 

Quando pensamos nas questões que permeiam a escola e a educação formal, como 

a sala de aula, o saber pedagógico e o papel do professor, precisamos compreender 

que para Freire (1996), o papel representado pelos profissionais do ensino não se 

reveste somente de um caráter pedagógico, mas acima de tudo, de um papel político. 

A defesa do papel político da educação está presente na maioria de suas obras, entre 

as quais destacamos a seguinte reflexão: 

Não há um trabalhador do ensino, [...] como algo abstrato, universal. O 
trabalhador do ensino, enquanto tal, é um político independentemente de se 
é, ou não, consciente disto. Daí que me pareça fundamental [...] todo 
educador ou educadora, tão rapidamente quanto possível, assuma a 
natureza política de sua prática. Defina-se politicamente. Faça a sua opção e 
procure ser coerente com ela. Desta forma, o que é ser um trabalhador do 

                                                        
8 Inacabamento – conceito encontrado em Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996) que discute o 
constante movimento de estarmos ao longo da vida nos formando e em incessante processo de 
mudança. Os seres humanos, dessa forma, são seres em construção e incompletos que por meio da 
mediação e do contato com o outro formam-se e transformam-se. 



47 

 
ensino hoje no Brasil depende da sua posição político-ideológica, clara ou 
não. De se é progressista, com este ou aquele matiz, de se é conservador ou 
reacionário, por ingenuidade ou convicção (FREIRE, 2006, p. 49-50). 

Podemos entender a educação defendida por Freire a partir da perspectiva contra-

hegemônica, que conduz tanto os educadores quanto os educandos a uma prática de 

liberdade, comprometida com sua emancipação, por meio de um ensino crítico e 

dialógico, favorecendo a transformação social. A defesa da educação como uma ação 

intencional, não neutra, contrapõe-se a educação bancária, a qual por meio de 

práticas conservadoras, inibe a capacidade criativa e reflexiva dos sujeitos, mantendo 

o distanciamento entre professores e alunos, contribuindo para a alienação dos 

indivíduos e para a manutenção das desigualdades sociais.  

Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar 
certo e bem os conteúdos de minha disciplina, não posso, por outro lado, 
reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Esse é 
um momento apenas de minha atividade pedagógica. Tão importante quanto 
ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-los. [...]. É 
a preparação científica revelada sem arrogância, pelo contrário, com 
humildade. É o respeito jamais negado ao educando, a seu “saber de 
experiência feito” que busco superar com ele (FREIRE, 2011, p. 101). 

A leitura das obras freireanas é relevante para a contemporaneidade pois reflete as 

angústias e as frustrações ainda não sanadas no cenário educacional, social e 

político. Mesmo tantos anos depois, a obra Pedagogia do Oprimido, publicada ao final 

da década de 1960, representa a posição política de muitos educadores 

comprometidos com a emancipação das classes oprimidas, diante de todas as 

dificuldades encontradas no ambiente escolar. Tais dificuldades contribuem para a 

manutenção de ideologias conservadoras e reacionárias, as quais, às vezes impedem 

o aluno de alcançar seu potencial criativo e crítico, dentro e fora da sala de aula 

(FREIRE, 2006). A diferença da concepção educacional freireana, de cunho crítico, 

para as concepções anteriores, está pautada na  

[...] aliança entre uma agenda educacional (como no caso da alfabetização) 
e uma luta política pautada a partir da voz do povo, em que o questionamento 
e a denúncia desses problemas pelo próprio povo fossem o esteio de sua 
mobilização e organização. A educação passava, então, a ser reclamada 
como direito e enxergada como um processo ao mesmo tempo político e 
pedagógico de formação da consciência sobre sua realidade (COSTA, 2016, 

p.96-97).  
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Em A importância do ato de ler: em três artigos que se completam, Freire (1994) 

defende que a leitura de mundo deve ser precedida da leitura da palavra, na qual 

aprender a ler não é somente manipular mecanicamente as palavras, mas uma 

relação dinâmica na qual linguagem e realidade são vinculadas. Sendo assim, a 

“leitura” de mundo se encontra na apropriação cultural que os sujeitos fazem ao longo 

de sua trajetória, como significações de mundo, até o início da alfabetização 

propriamente dita, por intermédio das mediações, pois primeiro conhecemos o mundo 

e posteriormente os conhecimentos ingênuos tornam-se saberes científicos. Em 

diálogo com as ideias de Vigotski (2000), o psiquismo do homem é a síntese da 

evolução humana somada à sua história, portanto, os homens se constituem e 

desenvolvem-se no contato social, por meio de mediações, primeiramente no campo 

interpsíquico e posteriormente no campo intrapsíquico. Freire (1994) e Vigotski (2000) 

defendem, nesse sentido, a essência do homem situada em sua sociabilidade e na 

atividade vital, o trabalho. 

Eis, portanto, a missão histórica do ser humano: realizar o seu vir-a-ser em 
mediação com o mundo, modificando o mundo e modificando-se com o 
mundo. Este agir é chamado de trabalho, atividade vital do ser humanos, 
chave de seu desenvolvimento, a ação consciente sobre a natureza, com fins 
de modifica-la em prol de suprir as condições necessárias à existência 
humana (CRUZ et al., 2014, p. 49). 

Nesse sentido, Freire (1994) concebe a alfabetização como momento de criação, um 

processo de montagem da expressão escrita, desenvolvido pelos sujeitos e mediada 

pelo professor. O papel desse profissional, portanto, é o de contribuir para a não 

anulação do processo criativo e perceber o alfabetizando como sujeito do processo. 

Visto que a nossa interpretação de mundo nos socializa antes da prática da leitura e 

da escrita, temos que compreender o ato de estudar como uma atitude curiosa diante 

de um problema. Dessa forma, como “um texto a ser estudado é um texto a ser 

interpretado” (FREIRE, 1994, p. 59), precisamos conceber a atividade de estudo como 

um trabalho de criação e (re)criação – que dá autonomia – na produção de 

conhecimento, analisado como um dever revolucionário. 

Apesar do conceito de conscientização ser essencial na práxis da pedagogia 

freireana, no livro Conscientização: teoria e prática da libertação, Freire (2001) 

assume que a categoria não foi criada por ele, mas pelo filósofo Álvaro Vieira Pinto, 

participante do Instituto Superior de Estudos Brasileiros – ISEB – na década de 1960. 
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Segundo Freire (2001), a subjetividade e a consciência, que diferenciam o ser humano 

das outras espécies de animais, fazem com que somente o homem consiga tomar 

distância do objeto para admirá-lo. Assim, “admirar se toma aqui no sentido filosófico 

– os homens são capazes de agir conscientemente sobre a realidade objetivada, é 

precisamente isso, a ‘práxis humana’, a unidade indissolúvel entre minha ação e 

minha reflexão sobre o mundo” (FREIRE, 2001, p. 29). Assim como a nossa realidade 

objetiva está em constante transformação, a conscientização também não possui um 

fim em si mesma, mas se constitui, de acordo com Freire (2001), na práxis e no ato 

de ação e reflexão do mundo e com o mundo, dialeticamente. 

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 
apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 
realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 
posição epistemológica. [...] Por isso mesmo, a conscientização é um 
compromisso histórico. É também consciência histórica: é a inserção crítica 
na história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem 
e refazem o mundo (FREIRE, 2001, p. 30. Grifo nosso).  

Freire (2006) também nos propõe (re)pensar a contribuição das cidades no processo 

educativo, e para isso, indica a necessidade da associação da educação formal com 

a educação não-formal para a formação humana. A cidade se faz educativa quando 

os sujeitos, seres históricos, percebem o caráter cultural que a cidade pode 

proporcionar por meio da reflexão problematizadora das relações entre: cidade, 

educação e emancipação. Mas afinal, para quem é a cidade? Quem se apropria de 

todo o valor simbólico, histórico e cultural que a cidade possui?  

Se pensarmos na lógica política e econômica excludente da qual fazemos parte, 

podemos chegar à conclusão de que a cidade, assim como a escola, também pode 

ser reflexo das desigualdades sociais, tão presentes em nossa sociedade. Apesar de 

existir um mundo de possibilidades educacionais que pode ser trabalhado entre os 

sujeitos na cidade, tudo dependerá do posicionamento político do educador em sua 

prática educativa. Se tal posicionamento apontar para um de status libertador, o 

diálogo com a cidade poderá ser enriquecedor, por meio da mediação entre professor, 

aluno, e os espaços não formais.  

Enquanto educadora, a Cidade é também educanda. Muito de sua tarefa 
educativa implica a nossa posição política e, obviamente, a maneira como 
exerçamos o poder na Cidade e o sonho ou a utopia de que embebamos a 
política, a serviço de que e de quem a fazemos. A política dos gastos 
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públicos, a política cultural e educacional, a política de saúde, a dos 
transportes, a do lazer (FREIRE, 2001, p. 13). 

Nesse sentido, defendemos em nossa pesquisa que a cidade, construída pelos 

homens em sociedade, também é a síntese das relações sociais, marcada por um 

sistema político, econômico e social repleto de desigualdades. Apesar disso, a relação 

próxima entre a educação formal e a educação não formal, mediada pela cidade, 

potencializa a educação em um sentido amplo e emancipador. Se nós, seres em 

constante vir-a-ser, construímos e, ao mesmo tempo, fazemos parte da cidade, por 

que não podemos também transformá-la? O olhar atento à cidade – em especial neste 

estudo o centro da cidade de Vitória, e às suas contradições, pode ser a chave de 

uma educação omnilateral voltada para a cidadania, na busca do ser mais dos 

sujeitos. 

Freire (2001) destaca em seu livro A educação na cidade, um apelo muito necessário 

nos dias atuais, no que tange ao respeito às diferenças. A educação na cidade pode 

contribuir para tal objetivo, fomentando discussões e diálogos em favor da tolerância 

para com o outro. Se pensarmos de forma macro, o outro somos nós, e a cidade 

também somos nós, em uma teia cultural, histórica, artística, repleta de significados e 

sentidos. Como as problemáticas supracitadas ainda são necessidades pendentes em 

nosso contexto social, a discussão sobre o pensamento crítico de Paulo Freire 

continua de extrema importância nos dias atuais e contribui de forma direta para nossa 

pesquisa, que visa a destacar a importância da cidade e seus espaços para a 

formação de cidadãos críticos. Dessa forma, os sujeitos da pesquisa, alunos da turma 

01 e 02/2017 do CESAM-ES, por meio dos círculos de cultura e da visita mediada ao 

centro da cidade de Vitória, mais especificamente ao Palácio Anchieta, aproximaram-

se pela unidade da teoria e da prática, da compreensão de algumas contradições 

existentes em nossa sociedade, no sentido da aparência para a essência dos 

fenômenos, o qual partiu da compreensão crítica dos conceitos dos círculos e cultura 

e do patrimônio material Palácio Anchieta. Os educandos, também trabalhadores, 

viram a si mesmos como produtores de cultura, capazes de criar e transformar o 

mundo que os cerca.  

Os pressupostos de Freire nos ajudam, educadores e educandos, a transitar da 

conscientização ingênua para a conscientização crítica, fundados na ideia de que 
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mesmo que os seres humanos sejam condicionados as demandas políticas, sociais e 

culturais situadas em dado período histórico, eles têm condições de refletir e agir 

diante de sua situação, por intermédio da educação. Seguindo essa lógica, 

acreditamos que os espaços não formais colaboram para que “a vocação do homem” 

seja “de ser sujeito e não objeto” e “a educação deve considerar a vocação ontológica 

do homem – vocação de ser sujeito – e as condições em que ele vive: em tal lugar 

exato, em tal momento, em tal contexto” (FREIRE, 2001, p. 38-39), dialogando 

diretamente com os pressupostos vigotskianos na defesa do homem como ser 

pertencente e produto de um meio cultural, social e histórico. 

3.2 A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E OS ESPAÇOS NÃO FORMAIS 

O Espaço Cultural Palácio Anchieta conta com mediações culturais acerca da 

exposição histórica permanente e de exposições itinerantes desde o ano de 2009, 

sendo considerado um espaço não formal na cidade de Vitória, com potencialidades 

de aprendizagem e intencionalidade em suas ações educativas. 

O conceito de educação não formal utilizado em nossa pesquisa fundamenta-se em 

Maria da Glória Gohn (2010), para quem se configura como “um processo 

sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o 

político como a formação do indivíduo para interagir com o outro em sociedade” 

(GOHN, 2010, p. 33). O Palácio Anchieta pode, dessa forma, ser considerado um 

espaço não formal diferenciado cuja finalidade última é funcionar como sede do poder 

executivo do estado do Espírito Santo, mas contando com características museais, 

aproximando-se, portanto, de um espaço cultural.  

Podemos salientar o caráter político e cultural que permeia esse espaço como um 

todo e a importância de uma mediação que contribua para a discussão crítica e 

histórica dentro desse espaço, favorecendo a formação cidadã e a educação 

patrimonial dos sujeitos. A compreensão do contexto do território onde a educação 

não formal acontece é de suma importância, pois ajuda a problematizar o local, além 

de proporcionar o processo formativo e de pertencimento dos sujeitos envolvidos 

naquele espaço (GOHN, 2014). 
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A educação não formal, dessa forma, configura-se como um processo de 

aprendizagem que ocorre fora do contexto escolar, e que possui peculiaridades que 

a diferenciam da educação formal e da educação informal. 

3.2.1 Os espaços educativos formais e não formais 

Segundo Jacobucci (2008), o conceito de espaço não formal ainda está em aberto, 

porém, já temos algumas características que nos ajudam a demarcar seus limites e 

compreender melhor sobre este tema. Dessa forma, para analisar o espaço não 

formal, temos primeiramente que entender que é diferente do espaço formal, ou seja, 

da escola. 

O espaço formal é o espaço escolar, que está relacionado às Instituições 
Escolares da Educação Básica e do Ensino Superior, definidas na Lei 
9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. [...] Apesar da definição 
de que espaço formal de Educação é a escola, o espaço em si não remete à 
fundamentação teórica e características metodológicas que embasam um 
determinado tipo de ensino. O espaço formal diz respeito apenas a um local 
onde a Educação ali realizada é formalizada, garantida por Lei e organizada 
de acordo com uma padronização nacional (JACOBUCCI, 2008, p. 56). 
 

Delimitando o conceito do espaço formal, entendemos de forma complementar o 

espaço não formal, como um “lugar, diferente da escola, onde é possível desenvolver 

atividades educativas” (Idem, 2008, p.56). Assim, encontramos em praças, 

escadarias, parques, museus, espaços culturais, entre outros lugares, espaços com 

potencialidades pedagógicas que favorecem de forma diferenciada as práticas 

pedagógicas. 

Com o intuito de circunscrever a definição dos espaços não formais, Jacobucci (2008) 

os divide em duas categorias: lugares considerados institucionais e os lugares não 

institucionais. Dessa forma,  

Na categoria Instituições, podem ser incluídos os espaços que são 
regulamentados e que possuem equipe técnica responsável pelas atividades 
executadas, sendo o caso dos Museus, Centros de Ciências, Parques 
Ecológicos, Parques Zoobotânicos, Jardins Botânicos, Planetários, Institutos 
de Pesquisa, Aquários, Zoológicos, dentre outros. Já os ambientes naturais 
ou urbanos que não dispõem de estruturação institucional, mas onde é 
possível adotar práticas educativas, englobam a categoria Não-Instituições. 
Nessa categoria podem ser incluídos teatro, parque, casa, rua, praça, 
terreno, cinema, praia, caverna, rio, lagoa, campo de futebol, dentre outros 
inúmeros espaços (JACOBUCCI, 2008, p. 56-57). 
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A partir das categorias expostas por Jacobucci (2008), podemos afirmar que o nosso 

objeto de pesquisa, Espaço Cultural Palácio Anchieta (FIGURA 2), é um espaço não 

formal institucional, possuindo uma equipe de dez mediadores culturais, uma 

coordenadora e uma gestora geral do espaço. O ECPA não possui uma equipe 

diferenciada para as atividades de oficina, sendo, portanto, os próprios mediadores 

culturais que as criam e executam, além da condução das visitas mediadas, com o 

auxílio da coordenadora do espaço. Possui recepção, guarda-volumes, banheiros, 

bebedouros e seguranças patrimoniais, além de uma sala de vídeo e outra sala para 

atividades de oficina. Seu acervo contribui pedagogicamente para a ocorrência da 

visita mediada, razão pela qual se trata de um espaço que favorece a educação não 

formal e as ações pedagógicas multidisciplinares. 

Figura 2 – Sala reservada às oficinas do ECPA 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Compreendida a amplitude do que seriam os espaços não formais e suas diferenças 

dos espaços formais, também se torna necessário expor as diferenças entre educação 

formal, educação não formal e educação informal.  

 

3.2.2 A educação não formal, as diretrizes e os parâmetros nacionais 

Marandino (2008) contextualiza o surgimento da educação não formal a partir da 

década de 1960, momento em que essa categoria de educação tornou-se uma 
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demanda internacional, com foco nos grupos em situações de vulnerabilidade, 

visando à flexibilização dos métodos educativos. Na década de 1970, a Unesco/Onu 

divulgou um documento denominado de Learning to be – The Faure Report9, o qual 

influenciou a divisão do sistema educacional nas categorias educação formal, 

educação não formal e educação informal, com características que as diferenciam. 

Além disso, “[...] o relatório surge, então, como estudo para ajudar as nações pobres 

a enfrentarem a crise da educação que as assolava, reforçando a necessidade de 

cooperação internacional para renovação da educação” (CHISTÉ, 2017, p.4). 

Educação formal: sistema de educação hierarquicamente estruturado e 
cronologicamente graduado, da escola primária à universidade, incluindo os 
estudos acadêmicos e as variedades de programas especializados e de 
instituições de treinamento técnico e profissional; educação não-formal: 
qualquer atividade organizada fora do sistema formal de educação, operando 
separadamente ou como parte de uma atividade mais ampla, que pretende 
servir a clientes previamente identificados como aprendizes e que possui 
objetivos de aprendizagem; educação informal: verdadeiro processo 
realizado ao longo da vida em que cada indivíduo adquire atitudes, valores, 
procedimentos e conhecimentos da experiência cotidiana e das influências 
educativas de seu meio – na família, no trabalho, no lazer e nas diversas 
mídias de massa (MARANDINO, 2008, p. 13). 
 

Maria da Glória Gohn (2010) também nos fornece um panorama sobre a educação 

não formal no Brasil, a partir dos anos 2000, por meio de Organizações não 

Governamentais “ONG’s, entidades como Sesc, Senac, Itaú Cultural, Programas 

Educativos e outros passaram a utilizá-la no campo da atuação junto a comunidades 

variadas, principalmente associada à promoção da cidadania [...]” (GOHN, 2010, p. 

13). Além disso, pesquisas sobre essa temática também surgiram no mesmo período, 

desencadeando maior aprofundamento das questões relacionadas à educação não 

formal.  

Gohn traz em seu livro Educação não formal e o educador social (2010) diferenciações 

da educação formal, educação não formal e da educação informal, segundo a autora 

“o não formal é profundamente diferente do informal, tem campo próprio, e é a 

novidade a ser tratada, na pesquisa empírica e no trabalho teórico-acadêmico voltado 

                                                        
9 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000018/001801e.pdf>. Acesso em: 20 de 

Julho de 2017. Vale ressaltar que o documento supracitado é interpretado nessa pesquisa como uma 
ferramenta que visa a educação como adequação à sociedade capitalista, não sua transformação. Citar 
o documento como contexto histórico é importante, porém, cabe frisar a dimensão neoliberal da mesma 
e a tentativa de ofuscar as contradições entre capital, trabalho e educação. 
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para a produção de conhecimento” (GOHN, 2010, p.15). A autora diferencia algumas 

categorias dos diversos tipos de educação, como: quem é o educador de cada 

categoria, onde fica o espaço territorial de cada tipo de educação e, além disso, como 

se educa em cada categoria educacional. Essas diferenças são importantes para o 

nosso estudo, pois nos ajudam a compreender as características da educação a qual 

defendemos em nossa pesquisa – educação não formal – e como o diálogo com as 

outras categorias fortalecem o desenvolvimento crítico dos sujeitos. Sendo assim, as 

características da educação não formal que a diferenciam de outras categorias de 

educação, segundo a autora, são: 

Na educação não formal, há a figura do educador social mas o grande 
educador é o “outro”, aquele com quem interagimos ou nos integramos [...]. 
[...] os espaços educativos localizam-se em territórios que acompanham as 
trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais 
informais, locais onde há processos interativos intencionais [...]. A educação 
não formal [...], não é herdada, é adquirida. [...] Sua finalidade é abrir janelas 
de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações 
sociais. Seus objetivos não são dados a priori, eles se constroem no processo 
interativo, gerando um processo educativo (GOHN, 2010, p. 19). 
 

Compartilhamos das concepções de Maria da Glória Gohn (2010), no que diz respeito 

à ideia de educação não formal aliada ao campo da educação cidadã, que permite a 

democratização dos conhecimentos socialmente acumulado para a formação crítica 

dos sujeitos. Professores comprometidos com a prática pedagógica de qualidade 

utilizam-se da educação não formal de forma coerente para enriquecer a formação de 

seus alunos, oferecendo mecanismos aos alunos para que assumam a sua palavra, 

de forma reflexiva (FREIRE, 2011). 

Assim como na educação formal existem métodos engessados e bancários, que 

dificultam o aprendizado reflexivo e consciente dos alunos, a educação não formal, 

utilizada como forma utilitarista de educação, a partir da concepção de “aula-passeio” 

também perde seu potencial pedagógico e crítico. Portanto, a conscientização crítica 

dos educadores também se mostra importante para o processo de como pensar suas 

aulas, fazendo uso da práxis – unidade entre a teoria e a prática – de forma a 

incorporar o caráter formal ao não formal para o aprendizado dos alunos. 
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O artigo primeiro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) abriu 

espaço institucional para o ensino da disciplina “educação não formal” em muitos  

cursos de licenciatura ou em Pedagogia, quando nos informa que  

[...] a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais” (BRASIL, 1996, p. 1). 

  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) (BRASIL, 2013) apoiam o trabalho 

colaborativo entre a educação formal e os espaços não escolares, contribuindo para 

a superação de um sistema didático tradicional, o qual pode retirar o protagonismo 

dos alunos e o dialogismo do processo educativo.  

Já os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 1998) incentivam o ensino 

a temática de cidadania e cultura no mundo contemporâneo, além de estimular a visita 

a exposições e a museus como métodos instrutivos para professores e alunos. 

As visitas aos locais são recursos didáticos favoráveis ao envolvimento dos 
alunos em situações de estudo, estimulando interesse e participação. 
Propiciam contatos diretos com documentos históricos, incentivando os 
estudantes a construírem suas próprias observações, interrogações, 
especulações, indagações, explicações e sínteses para questões históricas 
(BRASIL, 1998, p. 90). 
 

Além disso, o Ministério da Educação (MEC) juntamente com o Conselho Nacional da 

Educação (CNE) divulgou no Diário Oficial da União, em dezembro de 2017, a 

resolução que “orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser 

respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no 

âmbito da Educação Básica” (BRASIL, 2017, p.1). O capítulo IV retrata as áreas de 

conhecimento do Ensino Fundamental e suas competências. A temática patrimônio 

cultural encontra-se na área de Linguagens do Ensino Fundamental, anos finais, que 

diz:  

Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas 
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de 
práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, 
com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas (BRASIL, 
2017, p. 8). 
 

Em relação ao documento supracitado, vale ressaltar que, de acordo com o aporte 

teórico já explicitado pela pesquisa, não coadunamos com o conceito de 
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competências, visto que compreende o aprendizado em um sentido linear, no qual 

todos os educandos passam pelas mesmas etapas e condições de desenvolvimento. 

Esse tipo de concepção não leva em conta a historicidade do aluno e suas questões 

sociais, além de tirar a responsabilidade da instituição escolar diante do processo de 

aprendizagem do educando, quando ele não se “adapta”. Dessa forma, entendemos 

o papel humanizador e ontológico da educação, o qual possui a tarefa de superação 

das condições alienantes a partir da formação de sujeitos críticos e ativos em suas 

realidades sociais, a fim de promover sua transformação. Nesse sentido, não 

concordamos com modelos educacionais baseados na meritocracia e sua suposta 

aparência da realidade social, que naturaliza as desigualdades sociais na tentativa de 

adaptar os seres humanos à organização social capitalista (MARTINS, 2012). 

 

3.2.3 O Espaço Cultural Palácio Anchieta e a contribuição para a  

         educação  patrimonial 

 
Entre as inúmeras potencialidades pedagógicas que o Espaço Cultural Palácio 

Anchieta pode proporcionar aos educadores formais e não formais, a educação 

patrimonial será um viés a ser analisado nesse estudo.  

Apesar da amplitude do conceito de patrimônio, na nossa pesquisa utilizaremos o 

conceito utilizado pelo Iphan10, que seria,  

Os processos educativos formais e não formais, construídos de forma 
coletiva e dialógica, que têm como foco o patrimônio cultural socialmente 
apropriado como recurso para a compreensão sociohistórica das referências 
culturais, a fim de colaborar para seu reconhecimento, valorização e 
preservação entre os agentes sociais e pela participação efetiva das 
comunidades (IPHAN, 2016, s.p.). 
 

Simone Scifoni (2016) nos faz um alerta relevante acerca dos limites e possibilidades 

da teoria e prática feitas no Brasil em relação ao patrimônio, com o intuito de 

renovação das ações desse campo de estudo, a partir do apontamento de algumas 

deficiências da educação patrimonial. 

                                                        
10 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Cultura, responsável pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. 
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A primeira limitação encontrada relaciona-se com as dificuldades de constituição de 

um “arcabouço conceitual fundamentador de um campo de reflexão. [...]Como avançar 

no pensamento se este se encontra fragmentado, sob várias denominações [...]?” 

(SCIFONI, 2016, p. 3-4). A autora nos indica que os estudos teóricos começaram a 

fragmentar-se em diferentes grupos – educação em museus, educação patrimonial, 

ação museal – a partir da recusa a um Guia Básico de Educação Patrimonial, proposto 

pelo Iphan na década de 1990, que usava o termo educação patrimonial a somente 

um tipo de metodologia, limitando outras abordagens, sendo, portanto, considerado 

um material engessado, fato que causou o rompimento de ideias acerca desse campo 

teórico. 

Uma outra limitação abordada por Scifoni (2016) é o patrimônio cultural sendo 

transformado em produto, a partir da lógica hegemônica da qual fazemos parte, 

resultando com que os espaços de visitação se tornem locais de espetáculo para 

atração do público e não um lugar de discussão crítica e transformadora, de forma a 

prejudicar a reflexão acerca do valor histórico e simbólico dos patrimônios materiais e 

imateriais, tendo em vista a preocupação com o sentido quantitativo desses espaços 

em detrimento do qualitativo. 

A cultura na lógica do privado, como negócio lucrativo, não é compatível com 
reflexão crítica, com problematização e nem com compreensão do significado 
do passado. [...] o tratamento dado ao passado vira espetáculo, encenação, 
re-presentação de costumes, que ao invés de conduzir a uma compreensão 
profunda da história, leva a superficialidade, à semelhança de uma tela oca, 
esvaziada de conteúdo (SCIFONI, 2016, p. 7). 
 

Concordamos com as ideias de Scifoni (2016) em relação à necessidade de uma 

educação patrimonial baseada na discussão dos conceitos acerca do tema de forma 

diferenciada da tradicional. Os grupos escolares já são bombardeados de conceitos 

abstratos em sala de aula, que muitas vezes não são compreendidos pela falta da 

relação direta e real entre esses conceitos e as experiências dos alunos. Dessa forma, 

a transmissão engessada dos conceitos acerca do patrimônio material e imaterial, na 

maioria das vezes, não desperta nos educandos a curiosidade epistemológica, fato 

que até pode gerar efeito contrário – o afastamento – do resultado esperado. Além 

disso, associar os conceitos da educação patrimonial à experiência dos alunos pode 

favorecer a participação cidadã, proposta por Gohn (2010), por meio de um processo 
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educativo que coloque todos os participantes como protagonistas na construção do 

conhecimento (FREIRE, 2007). 

Apresentar conceitos, antes de construir uma possibilidade de entendimento 
a partir da realidade vivida, é negar a possibilidade de nossos interlocutores 
se perceberem como sujeitos de sua cultura, da história e do mundo. Trata-
se, enfim, da apreensão do conceito de patrimônio cultural e não de sua 
transmissão mecânica (SCIFONI, 2016, p. 10). 

O documento mais recente sobre a educação patrimonial refere-se a uma Instrução 

Normativa desenvolvida pelo Iphan, por meio da Portaria 137/201611, que nos traz 

uma roupagem menos tradicional acerca das práticas e metodologias do ensino 

patrimonial, tais como: incentivar a participação social na formulação, implementação 

e execução das ações educativas, de modo a estimular o protagonismo dos diferentes 

grupos sociais; integrar as práticas educativas ao cotidiano, associando os bens 

culturais aos espaços de vida das pessoas; valorizar o território como espaço 

educativo, passível de leituras e interpretações por meio de múltiplas estratégias 

educacionais; favorecer as relações de afetividade e estima inerentes à valorização e 

preservação do patrimônio cultural; considerar que as práticas educativas e as 

políticas de preservação estão inseridas num campo de conflito e negociação entre 

diferentes segmentos, setores e grupos sociais; e muito importante, considerar 

patrimônio cultural como tema transversal e interdisciplinar. 

A portaria supracitada estimula o ensino patrimonial em espaços formais e não formais 

de educação, além de fortalecer para a flexibilização metodológica, fator que 

anteriormente seria o entrave para os diferentes grupos que estudam, divulgam e 

trabalham com a educação patrimonial. Ademais, o diálogo com os diferentes 

segmentos ligados à cultura, por meio das Casas do Patrimônio, também aumenta o 

fortalecimento da discussão acerca do patrimônio material e imaterial, além de dar 

mais visibilidade a grupos antes isolados em suas ações culturais. As Casas de 

Patrimônio possibilitam, dessa forma, a exposição de diferentes objetivações do 

gênero humano, por intermédio do trabalho, e suas consequentes apreensões à 

diferentes grupos sociais, lembrando que, para Marx (2006) a essência humana é o 

conjunto das relações sociais. 

                                                        
11Disponível 
em:<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Portaria_n_137_de_28_de_abril_de_2016.pdf
>. Acesso em: 20 de jul. de 2017. 
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Os objetivos previstos pela Portaria 137/2016 em relação às Casas do Patrimônio são: 

ampliar as possibilidades de diálogo entre o Iphan e a sociedade por meio da 

Educação Patrimonial; ampliar a capilaridade das ações do Iphan e interligar espaços 

que promovam práticas e atividades de natureza educativa de valorização do 

patrimônio cultural; estimular a participação das comunidades nas discussões e 

propostas de redefinição do uso social dos bens culturais; interligar experiências e 

espaços que promovam práticas e atividades de natureza educativa, de modo a 

propiciar uma avaliação conjunta dos significados e alcances dessas iniciativas; 

aperfeiçoar as ações focadas nas expressões culturais locais e territoriais, 

contribuindo para a construção de mecanismos de apoio junto às comunidades, aos 

produtores culturais, às associações civis, às entidades de classe, às instituições de 

ensino e aos setores públicos, para uma melhor compreensão das realidades locais. 

As medidas previstas pela última Portaria 137/2016, se forem efetivadas, poderão 

favorecer a valorização das comunidades culturais, o diálogo entre os diferentes 

agentes culturais e o mais importante, o fortalecimento de um processo educativo que 

englobe a sociedade como um todo para o conhecimento e (re)conhecimento de sua 

própria história, de forma a efetivar as concepções que Paulo Freire utiliza em seu 

último livro Pedagogia da Autonomia (1996), no qual parte do conhecimento popular 

mas em nenhum momento abandona o conhecimento científico, partindo da 

consciência ingênua para a crítica. 

Neste sentido, o compromisso da educação patrimonial deve superar a ideia 
da transmissão da cultura e da informação, para entendê-lo como processo 
de formação da consciência crítica sobre a realidade que pode possibilitar o 
reconhecimento das pessoas como sujeitos de sua própria história e cultura, 
capazes de agir em busca das transformações necessárias (SCIFONI, 2016, 
p. 13). 
 

3.2.4 Os mediadores culturais 

Na intenção de definir melhor nosso estudo a partir do que foi dissertado acerca da 

educação não formal e os espaços não formais, torna-se necessário compreender o 

profissional que atua nesses espaços não formais e a sua relevância neste cenário 

educativo. 
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Minha trajetória profissional contribuiu para a construção do meu perfil de educadora. 

Como atuei na educação formal e na educação não formal, pude vivenciar ambos 

ambientes e perceber as vantagens e desvantagens de cada um. Porém, meu 

percurso profissional foi fortemente marcado pelos anos em que trabalhei como 

mediadora cultural. Assim, dia após dia fui me (re)conhecendo por meio de práticas 

cotidianas, algo que acredito ser a identificação de educadora não formal. A troca de 

experiência com o “outro” e sua cultura sempre me fascinou, além de fortalecer algo 

que acredito ser fundamental em todas as relações humanas, principalmente na 

relação educativa: a empatia. Sobre esse processo de construção, Freire (2001) nos 

diz, 

Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática social do 
que tomamos parte. Não nasci professor ou marcado para sê-lo, embora 
minha infância e adolescência tenham estado sempre cheias de “sonhos” em 
que rara vez me vi encarnando figura que não fosse a de professor. “Brinquei” 
tanto de professor na adolescência que ao dar as primeiras aulas […] não me 
era fácil distinguir o professor do imaginário do professor do mundo real. E 
era feliz em ambos os mundos. Feliz quando puramente sonhava dando aula 
e feliz quando, de fato, ensinava (FREIRE, 2001, p. 40). 

Gohn (2010) utiliza o conceito de educador social para determinar os profissionais que 

atuam nos espaços não formais de educação, porém, será utilizado em nossa 

pesquisa o termo mediador cultural, por ser um conceito mais usual nos espaços não 

formais da cidade de Vitória, além de o termo dialogar com as ideias de Lev Vigotski 

e Paulo Freire. Apesar disso, coadunamos com as ideias de Gohn (2010) em relação 

à importância desses profissionais para a construção coletiva de um processo 

educativo de qualidade, cuja participação ativa de todos os membros se faz 

necessária para o momento da mediação cultural.  

Seguindo a pedagogia de Paulo Freire, haveria três fases bem distintas na 
construção do trabalho do Educador Social, a saber: a elaboração do 
diagnóstico do problema e suas necessidades, a elaboração preliminar da 
proposta de trabalho propriamente dita e o desenvolvimento e 
complementação do processo de participação de um grupo [...], na 
implementação da proposta (GOHN, 2010, p. 51). 

As três fases propostas por Freire foram utilizadas na metodologia de pesquisa deste 

estudo, principalmente nos encontros do círculo de cultura, os quais foram abordados 

com os educandos os conceito-chave de cidade, educação, cidadania e trabalho de 
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modo a prepará-los para a visita mediada e seus possíveis debates. Todos os 

conceitos citados serão melhor explicitados adiante. 

 Além disso, essas fases também são processadas no dia a dia do ECPA, desde o 

momento do agendamento das turmas escolares até a mediação. Cada turma 

agendada possui suas especificidades e a equipe de mediadores discute sobre elas, 

para melhor atender à demanda, respeitando às características dos grupos 

agendados, enriquecendo pedagogicamente a visita mediada.  

Dessa forma, as mediações que ocorrem no Espaço Cultural Palácio Anchieta 

seguem o perfil dialogizante da pedagogia freireana. Da mesma forma, quando 

visitantes – denominados de avulsos – chegam para conhecer o espaço cultural, 

também preenchem uma ficha de dados e a mediação inicia após um diálogo sobre a 

origem do visitante, suas expectativa sobre aquele espaço, os conhecimentos prévios 

sobre a temática – patrimônio, história do espírito santo etc – e a partir desse diálogo 

a mediação cultural ocorre atendendo aos desejos e às expectativas do visitante, 

abordando conceitos sobre cultura, cidadania, história, arquitetura, entre outros. 

O diálogo, tematizado, não é um simples papo ou conversa jogada fora, é 
sempre o fio condutor da formação. Mas há metodologias que supõem 
fundamentos teóricos e ações práticas – atividades, etapas, métodos, 
ferramentas, instrumentos etc. O espontâneo tem lugar na criação, mas ele 
não é o elemento dominante no trabalho do Educador Social, pois seu 
trabalho tem princípios, métodos e metodologias de trabalho (GOHN, 2010, 
p. 51). 

Dessa forma, na mediação cultural, o mediador é movido pela dialética de ensinar e, 

ao mesmo tempo, aprender com o visitante. Independentemente de classe social, 

faixa etária ou credo religioso, a relação de troca de experiências é o fator que 

enriquece a mediação cultural, proporcionando para o profissional a chance de 

dialogar os conteúdos pré estabelecidos. Isso não significa limitar-se a um discurso 

pronto e engessado, podendo, sim, ampliar conteúdos, abordagens e conceitos, 

mantendo o rigor teórico, deixando a prática mais flexível. 

O conceito de educador social defendido por Gohn (2010) possui semelhanças e 

diferenças do perfil de mediador cultural que atuam nos espaços não formais no centro 

da cidade de Vitória. O educador social na perspectiva da autora possui práticas 
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educativas próximas à dos mediadores culturais em nossa cidade, com a preocupação 

de empreender um processo de mediação crítica e dialogada, mantendo um rigor 

epistemológico que firma um compromisso com a ética e a cidadania. Porém, o 

mediador cultural, principalmente aquele que atua no Espaço Cultural Palácio 

Anchieta, não atua diretamente com os diferentes movimentos sociais, como o perfil 

do educador social defendido por Gohn (2010). O mediador possui limites em suas 

práticas educativas, impostas pelo próprio ECPA e pelo contexto do lugar de trabalho, 

a sede do governo estadual.  
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4  PALÁCIO ANCHIETA: SEDE DO GOVERNO ESTADUAL  
    E ESPAÇO CULTURAL 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

O Palácio Anchieta, atual sede do governo do Estado do Espírito Santo e, 

concomitantemente, desde 2009, espaço cultural, é um local rico em história e cultura. 

Localizado no centro da cidade de Vitória, teve sua construção iniciada em 1551, pelos 

padres jesuítas, com o intuito de construir a Igreja de São Tiago e o colégio jesuítico 

(FIGURA 3), com a finalidade de catequizar os indígenas e expandir a fé católica, em 

um contexto colonial e, ao mesmo tempo, de resposta à reforma protestante12 ocorrida 

na Europa. A relação, portanto, entre política e religião em Portugal, era de união, 

apesar de, por vezes, conflituosa, sendo esse contexto marcado pela fundação da 

Companhia de Jesus. 

O unitarismo medieval do reino – império - papado permitiu a formação duma 
unidade religiosa e dogmática politicamente rentável. Nem a afirmação das 
nacionalidades ou o Renascimento romperam esta unidade até à chegada da 
Reforma e da Contra Reforma e, mesmo estas, mantiveram o ensejo de 
preservar a projeção universal da mesma (CUNHA, 2015, p.70). 

Figura 3 – Antiga Igreja de São Tiago e Colégio Jesuítico 

Fonte: Acervo de Coleções Especiais, Sistema Integrado de Bibliotecas, UFES (1909) 

                                                        
12 Movimento liderado por Martinho Lutero no século XVI, na Alemanha, de cunho reformista, que 

visava combater as contradições e vícios da Igreja Católica. 
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Acerca da colonização no Brasil, Dermeval Saviani disserta em seu livro História das 

ideias pedagógicas, 

[...] há uma estreita simbiose entre educação e catequese na colonização do 
Brasil. Em verdade a emergência da educação como um fenômeno de 
aculturação tinha na catequese a sua ideia-força, o que fica claramente 
formulado no Regimento de Dom João III estatuído em 1549 e que continha 
as diretrizes a serem seguidas e implementadas na colônia brasileira pelo 
primeiro governo geral (SAVIANI, 2013, p. 31). 

Dessa forma, a colonização da América Portuguesa e, consequentemente, do solo 

espírito santense contou com o apoio da Companhia que Jesus a partir de 1549, junto 

com o governador-geral Tomé de Souza, nomeado pelo Dom João III, que previa a 

conversão dos índios por meio da catequese (CARVALHO, 1982), com o intuito de 

facilitar os supostos “desgastes” – consequência da aculturação – causados pela 

colonização. A catequese configurou-se como um meio eficaz de supressão da cultura 

indígena para a submissão dos projetos coloniais portugueses. Apesar do apoio dos 

religiosos aos projetos lusitanos, segue a reflexão sobre o original sentido da missão 

jesuítica e o sucesso de sua expansão no Brasil, de acordo com Maria José dos 

Santos Cunha (2015), 

Perfilam-se nas reflexões a busca da redenção das almas, sejam as dos 
gentios ou dos cristãos e, no desempenho da atividade apostólica, ao serviço 
da propagação da fé, o termo missão adquire nos escritos da primeira 
geração dimensões inovadoras que as aproximam do sentido atual. Assim, 
por missão passam a entender- se as componentes: individual (o jesuíta 
recebe a missão ou chamado pessoal), funcional (cumprimento da tarefa que 
lhe é atribuída) e territorial (realizada num determinado espaço geográfico) 
(CUNHA, 2015, p.3-4).    

Vale ressaltar que os dados históricos oficiais geralmente utilizam discursos que 

demonstram a relação entre os colonizadores portugueses e os colonizados de forma 

conflituosa e violenta, partindo tal violência, na maioria das vezes, da parte dos 

indígenas. Cabe a nós, pesquisadores, atentarmos diante de tais leituras, visto que a 

história oficial, na maioria das vezes, não relata a visão dos povos que aqui se 

encontravam antes da chegada dos europeus. Grande parte da literatura possui 

apenas um ponto de vista em relação à colonização, fato que desvaloriza a cultura e 

o estilo de vida dos povos indígenas. Sobre esse aspecto, Boris Fausto em seu livro 

História do Brasil (2002) nos alerta: 
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É difícil analisar a sociedade e os costumes indígenas, porque se lida com 
povos de cultura muito diferente da nossa e sobre a qual existiram e ainda 
existem fortes preconceitos. Isso se reflete, em maior ou menor grau, nos 
relatos escritos por cronistas, viajantes e padres, especialmente jesuítas. 
Existe nesses relatos uma diferenciação entre índios com qualidades 
positivas e índios com qualidades negativas, de acordo com o maior ou menor 
grau de resistência oposto aos portugueses. Por exemplo, os aimorés, que 
se destacaram pela eficiência militar e pela rebeldia, foram sempre 
apresentados de forma desfavorável. De acordo com os mesmos relatos, em 
geral, os índios viviam em casas, mas os aimorés viviam como animais na 
floresta. [...] Quando a Coroa publicou a primeira lei em que se proibia a 
escravização dos índios (1570), só os aimorés foram especificamente 
excluídos da proibição (FAUSTO, 2002, p. 39). 

Como meio de aproximação das diferentes culturas indígenas com a cultura 

portuguesa, a educação religiosa – catequese – presente na Igreja de São Tiago e 

colégio teve êxito a partir da chegada do padre José de Anchieta (1534-1597). Natural 

das Ilhas Canárias, o espanhol teve um papel de importância em relação à catequese, 

no Brasil, a partir de 1553. Segundo Saviani, “[...] para realizar o trabalho pedagógico, 

Anchieta utilizou-se largamente do idioma tupi tanto para se dirigir aos nativos como 

aos colonos” (SAVIANI, 2013, p. 46). Dessa forma, é possível compreender sua 

postura de “civilizar” os índios por meio da palavra (SAVIANI, 2013), com a finalidade 

de manter o projeto da Contra Reforma e, ao mesmo tempo, diminuir tensões entre 

as culturas europeia e indígena.  

José de Anchieta se destacou pela atuação em diversos colégios jesuíticos, como o 

de São Paulo, da Bahia, do Espírito Santo, entre outros. Utilizava o teatro, nos pátios 

dos colégios, como forma de propagar o catolicismo, por meio da encenação do teatro 

pedagógico com temáticas dualistas entre “bem” e “mal”, para fins educativos.  

Nos últimos dois anos de vida, o padre instalou-se em Reritiba, atualmente cidade de 

Anchieta, no Espírito Santo, onde faleceu em 1597, tendo sido sepultado na antiga 

Igreja de São Tiago, atualmente, o Palácio Anchieta. O palácio recebeu o nome de 

Anchieta em 09 de junho de 1945, no aniversário de morte do padre José de Anchieta, 

com o decreto nº 15.888, dado pelo governador da época, Jones dos Santos Neves, 

denominando o antigo Palácio Presidencial de Palácio Anchieta (MARTINUZZO, 

2009).  

Atualmente, o túmulo simbólico do padre José de Anchieta faz parte do percurso 

histórico da exposição permanente do Espaço Cultural Palácio Anchieta, no qual os 
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mediadores culturais dialogam com os visitantes sobre a construção do palácio, do 

século XVI, e as mudanças que o prédio sofreu até chegar à estrutura contemporânea. 

Essa volta no tempo nos permite compreender um passado repleto de contradições 

sociais, políticas e econômicas, dentro de um mesmo local. Compreender as 

influências e modificações dessa construção é também compreender a trajetória 

política e social da cidade de Vitória, e claro, do Espírito Santo.  

Muitos foram os motivos que desencadearam a expulsão dos jesuítas no Brasil no 

ano de 1759. O personagem histórico de Marquês de Pombal, sem sombra de 

dúvidas, foi fator determinante para tal. Segundo Saviani (2013), Sebastião José de 

Carvalho e Melo representava o surgimento das ideias iluministas em contraponto ao 

ambiente tradicional e religioso da colônia portuguesa. Após a morte de Dom João V, 

em 1750, Sebastião José de Carvalho e Melo foi convidado pelo rei Dom José I a 

ocupar diversos cargos no governo, até tornar-se Marquês de Pombal no ano de 1769. 

O século XVIII foi considerado um período de choque entre as ideias racionalistas, de 

cunho científico, e a visão conservadora, de cunho religioso, no Brasil. 

Além disso, outros fatores contribuíram para o enfraquecimento dos laços amigáveis 

entre a Coroa portuguesa e os religiosos jesuítas. Um deles (SAVIANI, 2013) foi a 

contradição da administração temporal dos bens dos jesuítas, que eram considerados 

divinos. Ou seja, os colégios construídos por essa Ordem, inclusive o colégio que hoje 

faz parte do complexo que é o Palácio Anchieta, demandava investimentos e custos, 

e para tal, os religiosos adotaram comportamentos temporais para lidar com os 

assuntos econômicos e, posteriormente, políticos. Dessa forma, os jesuítas possuíam 

por todo o território brasileiro inúmeras fazendas, engenhos, criação de gado, 

resultado de doações particulares, elevado número de escravos, além de fazerem uso 

das vantagens que a Coroa lhe oferecia e do uso constante da mão-de-obra indígena, 

constituindo, dessa forma, um empreendimento mercantil. Segundo Cunha (2015), no 

Espírito Santo, os jesuítas “[...] atendendo-se à dimensão territorial da capitania 

possuíam grandes fazendas especializadas: em gado (Muribeca), cana-de-açúcar 

(Araçatiba), produtos hortícolas (Itapoca) bem como diversos bens imóveis em Vitória 

e arredores” (Idem, 2015, p.4). Todos esses fatores contribuíram para o fortalecimento 

econômico e político da Ordem religiosa, fatores que fugiam da questão filosófica e 

do caráter teológico,  
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Na administração desses bens, os religiosos portavam-se de forma 
semelhante aos agentes econômicos leigos. Os jesuítas gerenciavam uma 
grande empresa moderna, conforme a lógica dos latifúndios monocultores. E, 
como o principal da produção se destinava ao mercado europeu, eles 
estavam atentos às oscilações das cotações do açúcar, buscando 
redirecionar a produção para outros produtos agrícolas e aplicando as 
receitas na compra de propriedades para arrendamento, demonstrando 
sintonia com a regras do jogo do capitalismo em ascensão (SAVIANI, 2013, 
p. 68-69). 

Essa fusão entre religião, poder político e econômico gerou grandes insatisfações 

entre os colonos, os quais se sentiam desfavorecidos diante da concorrência com os 

jesuítas. A questão do uso da mão de obra indígena – mais barata e menos conflituosa 

que a mão de obra africana – também foi um agravante na relação entre colonos, 

Coroa e religiosos, pois os últimos faziam uso constante da mão de obra nativa, 

porém, eram permanentemente contrários às intenções de trabalhos compulsórios, 

gerando conflitos entre as classes supracitadas. Esses fatores impulsionaram um 

grande descontentamento entre os colonos seculares que acusavam os jesuítas de 

concorrência desleal, exploração dos indígenas e de estarem concorrendo 

economicamente e politicamente com a Coroa portuguesa, pois os religiosos não 

cumpriam mais as ordens reais, gerando uma situação insustentável que ocasionou 

no decreto de expulsão de todos os jesuítas no território brasileiro, em 1759 (SAVIANI, 

2013).  

Nesse sentido, Maria José dos Santos Cunha (2015) nos apresenta importantes 

indagações acerca do confronto, a partir do encontro dos dogmas cristãos com a 

cultura indígena e a intenção dos colonizadores no Espírito Santo. Segundo a autora, 

a partir das missões indígenas e do enriquecimento por meio das fazendas jesuíticas 

houve o aparecimento de uma nova cultura, a qual seu estudo tenta compreender a 

materialização das relações entre os religiosos, os agentes do poder político e a 

sociedade. Seu estudo nos permite entender que, desde sua fundação, o atual Palácio 

Anchieta materializa decisões políticas que se entrelaçam com a vida social e cultural 

do povo capixaba. Acerca da relação entre os jesuítas, colonos e o reino de Portugal, 

a autora posiciona os religiosos como seres históricos inseridos em dado contexto 

político e social, que com o apoio do rei e dos governadores “constituíram-se na 

espinha dorsal do poder institucional numa colônia pouco desenvolvida; com ela 

cresceram e se desenvolveram” (CUNHA, 2015, p. 72). Complementa: 



69 

 
Uma vez que o espaço ocupado pelos jesuítas foi adquirido com o 
consentimento do poder central, tal facto reflete, nas políticas religiosas, a 
instrumentalização da Companhia para fins de domínio estratégico quer do 
espaço geográfico, quer das populações autóctones, cuja finalidade seria o 
reforço do poder real sobre o território brasileiro. No limite, a Companhia 
interessa-se pelo que acredita ser a salvação do próximo, os colonos desejam 
criar riqueza e os monarcas pela geração de benefícios para o reino. 

[...] Consideramos que as primeiras representações da alteridade contidas na 
correspondência jesuítica reunida, bem como as imagens espelhadas nos 
autos de José de Anchieta e redigidos no Espírito Santo, se constituíram 
como primeira etapa da manipulação intelectual dos espaços e gentes a 
evangelizar. Ao propormo-nos estudar a atuação dos Jesuítas no Espírito 
Santo, desde a sua entrada até à data da expulsão, temos consciência de 
que essa caminhada evolui com a conquista e colonização do território, 
exigindo aos intervenientes respostas marcadas pelo contexto político e 
social da capitania e do espaço maior (Brasil) onde se insere (CUNHA, 2015, 
p. 26-27). 

A relação entre os jesuítas e indígenas foi marcada por diferenças, principalmente no 

que diz respeito ao contato com a natureza e o trabalho, na compreensão marxiana 

adotada por nosso estudo. A concepção da economia mercantilista portuguesa visava 

à exploração da natureza – e dos seres humanos – para a obtenção de lucro. Assim, 

os lusitanos acreditavam levar para a América a superioridade da civilização europeia, 

suprimindo as diferentes culturas indígenas em prol do projeto colonizador. 

Apesar de vistos como selvagens e, em certos casos, antropófagos 
reconheciam-se-lhes qualidades únicas, nomeadamente a inocência da sua 
nudez, a generosidade, a indiferença pela posse de bens materiais e até o 
seu sentido de limpeza. A nota de exotismo com que eram identificados 
colocava-os no nível de povos estáticos e imutáveis aos quais se negava o 
lugar na história, atribuindo-se-lhes um papel passivo na evolução 
civilizacional e na colonização europeia (CUNHA, 2015, p. 73). 

 
Dessa forma, os costumes indígenas e suas atividades não estavam voltadas à 

exploração da natureza para a obtenção de lucro, mas em uma relação horizontal com 

a mesma, na produção de valores de uso. Na concepção marxiana, “[...] a utilidade de 

uma coisa faz dela um valor de uso” (MARX, 2017, p. 114), o que contrasta com o 

propósito apenas de troca. Portanto, percebe-se a ação sofrida pelas comunidades 

indígenas de inferiorização de suas culturas para garantia da dominação colonial, 

criando preconceitos (a ideia, por exemplo, de que índio é preguiçoso) e estigmas que 

ainda hoje precisam ser combatidas.  

As diferentes culturas indígenas “são sociedades politicamente engajadas em um 

projeto e um esforço de preservação das formas de relacionamento e organização 

social que historicamente produziram” (ANGELIS; VEIGA, 2001, p. 9). Dessa forma, 
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o “trabalho” indígena possuía diferentes finalidades e sentidos, as quais colocavam o 

papel da comunidade acima da individualidade. 

Se o capitalismo se caracteriza pela apropriação individual do trabalho social 
(de fato, de todo e qualquer trabalho, do artesanal ao industrializado, do 
informal ao mais formal), uma sociedade indígena se caracteriza pela 
apropriação social do trabalho individual (de fato, de todo trabalho, tanto do 
artesanal individual ao artesanal coletivo, e do pontual ao seqüencialmente 
produzido) (ANGELIS; VEIGA, 2001, p. 13). 

Com a expulsão dos jesuítas pela Coroa portuguesa, a antiga Igreja de São Tiago e 

o colégio dos padres ficaram abandonados durante vinte anos, segundo Áurea Lígia 

M. Bernardi (2012). Após esse período o prédio passou a ter funções administrativas, 

inicialmente ligadas à Coroa, e posteriormente tornou-se Palácio do Governo nos 

períodos imperial e republicano. Portanto, o poder político no atual Palácio Anchieta 

destaca-se a partir da função constante nesta antiga construção. 

A Proclamação da República não se deu apenas com o ato de Deodoro da Fonseca, 

em 15 de novembro 1889, mas a partir de uma série de fatores políticos e econômicos 

que convergiram para a crise do Império e o início do período republicano. Todo esse 

processo foi composto pelos grupos pertencentes às elites, sem contar com a 

participação das camadas populares. A esse respeito, Gabriel Bittencourt (2006) nos 

diz que: 

[...] aos desgastes sofridos pelo Império, no caso da Abolição da Escravidão, 
no âmbito político somam-se as chamadas “Questões Religiosas e Militares”, 
bem como a insatisfação e o descontentamento da nova lavoura de café do 
oeste paulista, cuja supremacia econômica encontrava-se desvinculada da 
política tradicional. 

A “Questão Religiosa” não levou o Igreja a aderir ao republicanismo nem 
tampouco a Abolição tornou o escravocrata partidário do novo regime, mas 
teve importância de enfraquecer os sólidos laços que até então uniam a Igreja 
à Monarquia, que adotara o catolicismo, constitucionalmente, como religião 
oficial (BITTENCOURT, 2006, p. 269). 

Os primeiros anos da República no Brasil não significaram a preocupação com 

grandes mudanças nas estruturas sociais, nem modificações ideológicas a favor de 

igualdade de condições da população, mas a inserção dos interesses da classe média 

brasileira, que começou a dividir o poder com as elites cafeeiras (BITTENCOURT, 

2006). Segundo Oliveira, na “tarde de quinze de novembro chegaram à Vitória as 

primeiras notícias do que se passava no Rio de Janeiro. No dia seguinte, Afonso 
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Cláudio recebia do Governo Provisório a incumbência de administrar o Estado do 

Espírito Santo” (OLIVEIRA, 1975, p. 389).  

Saviani (2013) caracteriza as primeiras décadas no século XX, no Brasil, por um 

período de debate das ideias liberais e de avanço das ideias laicas, marcado por uma 

crise da hegemonia católica. Porém, diante de tal crise, a Igreja Católica reage, de 

forma política, em uma resistência marcada por meio de ações coletivas, com a 

finalidade de não somente atingir o público religioso, mas também o Estado (SAVIANI, 

2013). No Espírito Santo, o liberalismo político e o econômico fizeram prosperar o 

complexo agrário-exportador, ligado à monocultura cafeeira e ao comércio de 

importação. Todavia, o estado do Espírito Santo, no período da Primeira República, 

representava “uma das mais atrasadas e menos importantes das províncias do país” 

(BITTENCOURT, 2006, p. 305), além de seu baixo índice populacional, comparado 

ao Rio de Janeiro, por exemplo. 

O processo de modernização da cidade de Vitória seguiu os moldes de outras capitais 

do século XX, como o Rio de Janeiro, e teve o intuito de modificar a estrutura colonial 

da cidade, transformando definitivamente o cenário urbano. A ideia modernizante 

visava à melhoria da cidade nos moldes da época, com o alargamento de suas ruas, 

o aumento das opções de lazer e de socialização, por meio de parques e praças e o 

aumento do território, por meio dos aterros (SUETH, 2004). Porém, há uma 

necessidade de repensar sobre esse processo. Até que ponto a modernização da 

cidade serviu para colocar o estado do Espírito Santo num patamar de concorrência 

econômica com outros estados, visando somente à conjuntura política e econômica, 

esquecendo-se, porém, do viés social? De que forma as mudanças da cidade 

abrangeram a população como um todo? Em que medida a destruição daquilo que 

era considerado “velho” ou ultrapassado modificou drasticamente a paisagem da 

cidade? Como ficaram os monumentos históricos? Quais eram as ideias higienistas 

existentes indiretamente no discurso de modernização e quais os seus reflexos? Para 

refletir sobre o passado de um povo, é necessário, antes de tudo, transitar por meio 

de sua história, sua arte, suas construções. As inúmeras transformações ocorridas na 

primeira metade do século XX trouxeram modernização e melhorias, mas também 

perdas que precisam ser problematizadas. 



72 

 

Em Vitória, o processo de modernização determinou a transformação do 

predominante aspecto colonial que, para os governantes capixabas, significava atraso 

ao progresso do Espírito Santo. Nesse sentido, “[...] a reforma urbana ocorrida [...] em 

Vitória seguiu os padrões da reforma orquestrada pelo barão Georges Eugéne 

Haussmann, entre 1853 e 1869, na cidade de Paris. [...] baseados em três ideais: 

higienização, embelezamento e racionalização do espaço urbano” (FOLLADOR; 

FERREIRA, 2015, p. 68). 

A reforma urbana na capital do Espírito Santo, apesar de seu baixo volume 

populacional, esbarrou com o problema de orçamento insuficiente, e por isso, 

perdurou do governo do primeiro mandato de Moniz Freire (1892-1896) até o governo 

de Jerônimo Monteiro (1908-1912). Vale ressaltar que o projeto modernizador não 

incluía o volume total de seus cidadãos, sendo, portanto, desigual e excludente, pois 

A modernidade veio para acalentar os ânimos de uma elite burguesa e 
citadina que ainda não havia esquecido os tempos de estratificação social do 
Império. Aliás, como esquecer, se praticamente o que havia mudado após 
uma década de República era basicamente uma nomenclatura? A estrutura 
política, econômica e social do Brasil no início do século XX continuava a 
mesma (FOLLADOR; FERREIRA, 2015, p.72). 

Entre as propostas de inovação dispostas pelo governo estadual, encontrava-se a 

construção no Novo Arrabalde, prevista por Moniz Freire e terminada somente no ano 

de 1920. Este empreendimento previa a construção de um novo bairro, com 

infraestrutura urbana que necessariamente dispôs do sistema de aterros de regiões 

marítima e de mangue. Este empreendimento imobiliário era visto pelo governo 

estadual como uma forma de arrecadar receita e foi a primeira intervenção planejada 

no espaço da capital. Nesse sentido, estão presentes neste projeto: o ideário filosófico 

e político do positivismo; o saneamento urbano e a poética do pinturesco 

(MENDONÇA. E. M. S. et al, 2009). Juntamente à construção do Novo Arrabalde, 

houve também a preocupação de modernizar o Porto de Vitória, “uma vez que eram 

as exportações – especialmente de café – que geravam a principal receita do Estado” 

(FOLLADOR; FERREIRA, 2015, p.88). Nota-se, dessa forma, que o governador 

estadual Moniz Freire buscou remodelar e expandir o espaço urbano capixaba, 

mesmo que o quantitativo populacional não justificasse esse desejo. 
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Uma população que não ultrapassava dez mil habitantes, baixa densidade 
demográfica e maior parte do território não urbanizado, eram indicadores de 
uma cidade pouco adensada, que não necessitava de grandes projetos de 
ampliação urbana fora dos limites da região central. Porém, principalmente a 
partir da posse de Moniz Freire (1892-1896), os projetos de cunho 
modernizadores visavam preparar a cidade para as novas funções 
econômicas e sociais por meio do saneamento, embelezamento e da 
racionalização do espaço urbano, voltados muito mais para projetar a Capital 
no futuro do que para solucionar os problemas apresentados pela velha 
cidade colonial (Idem, 2015, p. 92). 

 

O quadro econômico e político voltou-se para a industrialização do Espírito Santo a 

partir do governo de Jerônimo de Souza Monteiro (1908-1912), que retoma os ideais 

modernizantes de Moniz Freire, com o intuito de atrair investimentos ao Estado. 

Assim, o processo de urbanização da cidade de Vitória se deu de forma lenta e por 

intermédio de “um grupo condutor, que mesmo alternando-se no poder, não deixava 

de privilegiar a si próprio e aos demais setores dominantes” (FOLLADOR; FERREIRA, 

2015, p.98). Além disso, “Moniz Freire representava sobretudo interesses das classes 

mercantis exportadoras do centro e norte do estado, enquanto Jerônimo Monteiro 

liderava as forças agro-fundiárias do sul” (SUETH, 2006, 122). 

Durante o quadriênio Jerônimo Monteiro, o Estado experimentou largos 
benefícios da ação governamental: abertura de estradas, fomento da 
produção agrícola, melhoria dos rebanhos bovinos, construção da usina de 
açúcar Paineiras – ao tempo considerada a melhor do Brasil – 
desenvolvimento do ensino público (II) e melhoria do aparelho administrativo. 
Vitória transformou-se em Cidade moderna, dotada que foi dos serviços de 
água, esgoto, luz e bondes elétricos (OLIVEIRA, 1975, p. 419). 

 

Alguns prédios públicos também foram reconstruídos, entre eles a antiga Igreja de 

São Tiago e o colégio dos padres jesuítas que, neste período, perderam grande parte 

de sua caracterização. Dessa forma, o governo de Jerônimo Monteiro foi marcado 

pela primeira grande reforma do antigo Palácio do Governo, durante os anos de 1911 

e 1912. Em seu livro Palácio Anchieta: o restauro de uma imagem, Bernardi diz que, 

Era vontade política de Jerônimo Monteiro mudar o visual da Capital, 
tornando-a dinâmica e competitiva. Para tanto, implantou em Vitória, entre 
1908-1912, serviços públicos de iluminação e saneamento e de urbanização 
no intuito de torná-la efetivamente o centro político-administrativo do Estado. 

Nessa época, as fachadas do Palácio do Governo ainda guardavam o estilo 
colonial implantado pelos jesuítas, e tudo que a República queria era apagar 
da memória as feições da era jesuítica (BERNARDI, 2012, p. 42). 

Nesse sentido, seguindo o contexto de modernização e urbanização da cidade, fez-

se reflexo também na reforma do conjunto arquitetônico jesuítico. A contratação de 
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um engenheiro francês para acompanhamento da obra – Justin Norbert – seguia o 

projeto de modernização das cidades ao modelo francês e as capitais brasileiras –

dentre elas Rio de Janeiro e Vitória – seguiam os passos da capital francesa Paris. 

Assim, toda a fachada do Palácio Anchieta foi alterada, com o intuito de retirar o 

caráter religioso e colonial da construção, pois “Justin Norbert projetou a remodelação 

do Palácio Anchieta, aproveitando as paredes e parte da estrutura da antiga igreja de 

São Tiago [...]. Transformou assim, o antigo padrão jesuítico do edifício num padrão 

de feições estéticas” (BERNARDI, 2012, p. 42).  

 

Abaixo, a FIGURA 4 mostra a construção antes da reforma – características coloniais 

– e a FIGURA 5 apresenta após a reforma, com a entrada principal de frente para o 

Porto. As alterações, dessa forma, representam a preocupação da elite política 

capixaba com as tendências modernizantes presentes no início do século XX, na 

transformação do que era considerado ultrapassado em algo novo, fetichizado pelo 

ideal de progresso, mas que não assumia um caráter social. “No caso capixaba, é 

possível acreditar que o ideal de modernização tenha sido estabelecido como 

resposta à condição periférica do estado no contexto político nacional” (FOLLADOR; 

FERREIRA, 2015, p.10). 

 

Figura 4 – Antiga fachada da Igreja de São Tiago e Colégio

 

Fonte: Acervo de Coleções Especiais, Sistema Integrado de Bibliotecas, UFES [18--?] 

 



75 

 

Figura 5 – Atual entrada secundária do Palácio Anchieta após reforma  

de Jerônimo Monteiro 

Fonte: Acervo de Coleções Especiais, Sistema Integrado de Bibliotecas, UFES [19--?] 

 

As figuras nos apresentam as mudanças ocorridas no Palácio Anchieta que possuíam 

a finalidade de demonstrar, por meio da grandiosidade da construção, o significado 

de imponência e poder. Como sede de governo, o prédio até hoje contém um discurso 

de representatividade, de “casa do povo” e de aproximação do poder político e da 

sociedade. Bernardi (2012) defende que “a nova imagem do Palácio do Governo, após 

a remodelação, de certo modo mudou a vida do povo capixaba e fez nascer uma 

construtiva intimidade entre a família do governante e a sociedade” (BERNARDI, 

2012, p. 45). Porém, a autora não explica em seu livro até que ponto isso de fato 

ocorreu e de que forma a sociedade, como um todo, sentiu-se representada pelo 

patrimônio histórico do Palácio Anchieta. 

O Palácio Anchieta foi, e ainda é, palco de diversos momentos políticos dos inúmeros 

governos estaduais. Localizado na cidade alta, no centro da cidade de Vitória, desde 

1983 é protegido legalmente por meio do tombamento feito pelo Conselho Estadual 

de Cultura, na resolução nº2/1983. Dessa forma, a construção do século XVI tornou-

se um patrimônio artístico e cultural e, entre os anos de 2004 a 2009, sofreu uma 

longa e complexa obra de restauração, processo que resultou na sua abertura para a 

público em geral, por meio da criação de um espaço cultural. Sobre a restauração 
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ocorrida durante o governo de Paulo Hartung (Partido Movimento Democrático 

Brasileiro, PMDB), 

Iniciada pelas fachadas e pelo telhado, ela inclui a manutenção de espaços 
internos, entre os quais os salões, e a criação de ambientes destinados a 
exposições e eventos. Importante por revelar aspectos desconhecidos do 
edifício, como técnica e materiais construtivos utilizados em sua edificação, 
a obra de restauro resulta, ainda, na exposição do edifício em sua condição 
de documento histórico (SECULT, 2009, p. 512). 

Além disso, o Restauro do Palácio Anchieta buscou resgatar os símbolos históricos e 

artísticos da reforma de 1912, fazendo referência ao governo de Jerônimo Monteiro, 

mantendo, portanto, os aspectos ecléticos da construção (BERNARDI, 2012). Por 

meio das escavações, prospecções estratigráficas das pinturas13, estudos históricos 

e arqueológicos, foi redescoberto um importante passado, hoje trabalhado 

pedagogicamente por profissionais da educação, das áreas de Artes e História, por 

meio das mediações culturais. 

A obra de Restauro objetivou resgatar os elementos artísticos e 
arquitetônicos da reforma tipológica de 1912 bem como valorizar os achados 
arqueológicos de momentos anteriores, de sorte a exibi-los 
museologicamente para entendimento da história e cultura de um povo. Além 
disso, propôs mudança de uso da edificação com incremento de atividades 
culturais (BERNARDI, 2012, p. 104). 

 

Dessa forma, a construção atualmente possui duas finalidades: a política – 

administração do governo estadual – e a político-cultural. O palácio Anchieta é sede 

do governo do estado do Espírito Santo, local de trabalho do governador e seus 

assessores de segunda a sexta-feira. O espaço cultural surgiu de uma ação – a partir 

do início das obras de Restauro – de um governador no ano de 2004, portanto, uma 

ação política. Durante a semana, o espaço cultural e o espaço político convivem no 

mesmo espaço, sendo que os cidadãos podem ter acesso somente ao espaço 

cultural, fazendo a visita histórica do palácio e, quando existe, visita à exposição 

itinerante.  

Nesse contexto, percebe-se a sutil relação entre questões políticas e o espaço não 

formal, relação esta que foi exposta de forma crítica aos aprendizes do CESAM-ES, 

na visita mediada. A questão não foi dada aos estudantes, mas colocada de forma a 

refletir sobre como o espaço onde ocorre a mediação pode influenciar os visitantes. O 

                                                        
13 Técnica de raspagem das paredes para descobrir antigas camadas de tinta ou de diferentes materiais, 
usados ao longo do tempo. 
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exemplo deste fato, que será melhor explicitado na análise dos dados, refere-se ao 

vídeo institucional da visita, que faz um contexto histórico da construção, mostrando-

se tendencioso, em benefício à imagem de um governador específico. A construção, 

quando não discutida de forma crítica, torna-se superior aos homens que a 

construíram, e, por isso, quando o Palácio Anchieta se tornou um espaço de acesso 

público, abriu-se uma possibilidade de intervenção de mediadores culturais no sentido 

de problematizarem não apenas a exposição artística, mas também os conflitos 

históricos que se condensam nesse patrimônio capixaba, mas, na maior parte das 

vezes, são invisibilizados pela visita espontânea. 

Nessa perspectiva, o estudo das potencialidades pedagógicas do Espaço Cultural 

Palácio Anchieta se torna relevante pois funda-se em uma concepção de educação 

que promove a democratização do conhecimento, a propagação da cultura e a 

formação para a cidadania. A educação não formal oferece, dessa forma, uma 

oportunidade de diálogo e reflexão acerca das contradições supracitadas ao longo da 

contextualização da história do Palácio Anchieta. Portanto, apesar dos contrastes 

entre poder político e educação não formal, existentes no mesmo espaço – Palácio 

Anchieta – a pesquisa demonstra a existente responsabilidade, por parte dos 

mediadores culturais, de trabalhar de forma ética e compromissada com a educação 

reflexiva e crítica para a emancipação dos cidadãos que procuram o espaço cultural. 

A fim de trabalhar com as limitações abordadas por Scifoni (2016) anteriormente 

citadas nesta dissertação, educadores formais e não formais atuam de forma a 

impedir que o patrimônio material seja compreendido como local de espetáculo, 

mercadoria, mas como uma construção síntese das relações sociais que retrata a 

história e a cultura capixaba.  

Os aprendizes do CESAM-ES fizeram a visita ao ECPA após os encontros semanais 

dos círculos de cultura, durante os quais foram discutidos alguns conceitos, a saber: 

trabalho, educação, cidade, cidadania, política, etc. A discussão desses conceitos 

tinha por objetivo conduzir os participantes da pesquisa a uma consciência plena do 

seu papel de cidadão e de sua relevância como sujeito participante da vida em 

sociedade.  Os educandos, dessa forma, possuem por meio das problematizações 

dos círculos de cultura e do acompanhamento das anotações no diário de bordo, o 

aporte teórico para procederem a uma visita mediada e terem nesse momento a 
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prática e a experiência dos conteúdos discutidos em sala de aula, fator que contribuiu 

qualitativamente para seu aprendizado.  

Maria da Glória Gohn (2010) defende o caráter humanista da educação não formal e 

dá ênfase à importância dos profissionais que atuam nessa área do ensino. Segundo 

a autora, “eles são fundamentais na marcação de referenciais de aprendizagem, eles 

carregam visões de mundo, projetos societários, ideologias, [...] estabelecerão 

diálogos, [...] ações solidárias” (GOHN, 2010, p. 47). Além disso, a autora discute 

sobre os espaços de educação não formal que se preocupam apenas com o discurso 

de uma aparente democracia, mas a essência do ensino está pautada em dados 

quantitativos, seguindo a lógica do mercado, a qual tratam “os participantes não como 

sujeitos de direitos mas como potenciais ativos sociais circulantes” (GOHN, 2010, p. 

49). Dessa forma, de acordo com o objeto desta pesquisa, temos que nos perguntar 

até que o ponto o Espaço Cultural Palácio Anchieta mantém um discurso democrático, 

mas, de certa forma, contribui para propagar discursos políticos ou até mesmo 

propagandista a favor de algum partido ou figura pública. Por isso, o estudo deste 

espaço de educação não formal se torna tão necessário no contexto da pesquisa, com 

o intuito de demonstrar as contribuições educativas que o espaço oferece, mas, tentar 

também apontar possíveis contradições que possam prejudicar a qualidade do 

trabalho e do ensino neste espaço não formal. 
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5  METODOLOGIA DE PESQUISA 

Para facilitar a compreensão do que já foi desenvolvido em nossa pesquisa, dividimos 

este capítulo em seis subcapítulos. O primeiro, apresenta o estudo que será elaborado 

ao longo do processo de investigação e a metodologia de pesquisa utilizada; o 

segundo, apresenta o contexto e o local da pesquisa; o terceiro, acerca dos sujeitos 

da investigação; o quarto, exibe a proposta de intervenção e a produção de dados da 

pesquisa; o quinto, desvela os procedimentos para a coleta de dados e categorias de 

análise; e por último, o sexto, apresenta as fases da pesquisa e a análise de dados. 

5.1 O ESTUDO 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, participante, do tipo intervenção 

pedagógica14, à luz dos pressupostos de Carlos Rodrigues Brandão e Orlando Fals 

Borda (1999). O objetivo será a investigação e análise das potencialidades 

pedagógicas do Espaço Cultural Palácio Anchieta, com vistas à compreensão do seu 

contexto e complexidade, vinculada a uma formação humana cidadã a partir de um 

trabalho com educandos – jovens aprendizes – em situação de vulnerabilidade social. 

Dessa forma, para compreendermos esse processo, a pesquisa passou por três 

momentos essenciais: primeiramente, os círculos de cultura, com encontros semanais 

entre a professora-pesquisadora e os aprendizes das turmas 01/02-2017 do CESAM-

ES, durante os quais foram postos em debate os temas geradores a partir das 

demandas sociais dos alunos, no período de três meses e meio, distribuídos em 7 

encontros; posteriormente aos círculos de cultura ocorreu a visita mediada no ECPA, 

onde foi dialogada a história daquele patrimônio e sua relação com os encontros e as 

problematizações ocorridas nos círculos de cultura, por intermédio da mediação 

cultural existente no espaço não formal supracitado e, por fim, no terceiro momento, 

os educandos, em colaboração com a professora-pesquisadora, confeccionaram um 

roteiro educativo “alternativo”,15 de forma a aproximar a mediação cultural do ECPA 

                                                        
14 Apesar do termo “intervenção” gerar um desconforto no campo educacional, por suas referências 

autoritárias ligadas ao período da ditadura militar brasileira e a perspectiva comportamentalista de um 
ramo da Psicologia, em nossa pesquisa a palavra intervenção tem por objetivo a tentativa de possibilitar 
meios de diálogo com os sujeitos da pesquisa com a finalidade de promover melhorias no processo 
educativo, baseado nos pressupostos de Paulo Freire e de Vigotski. Intervenção, em nossa pesquisa, 
seria sinônimo de mediação. 

 
15 Característica atribuída pelos próprios educandos. 
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às suas realidades. Esse último momento constituiu-se no último círculo de cultura.  

As fases da pesquisa possuem o objetivo de contribuir para o processo emancipatório 

dos alunos, a partir da conscientização das potencialidades educativas do Palácio 

Anchieta – história; cidadania; memória cultural; patrimônio – junto com a educação 

formal – círculos de cultura – na contribuição do vir a ser dos estudantes. O intuito da 

pesquisa é, a partir das discussões dos círculos de cultura, oferecer uma base teórica 

aos aprendizes, na forma de “fazer junto” com eles, para que, de forma processual, 

os educandos possam construir suas concepções críticas sobre suas realidades 

objetivas, partindo dos diálogos dos círculos de cultura para a prática da visita 

mediada ao espaço não formal. Inicialmente, portanto, a construção do conhecimento 

ocorreu no espírito de colaboração (VIGOTSKI, 2004) para posteriormente os 

aprendizes serem capazes de atingirem sua autonomia, por intermédio da apreensão 

dos conceitos trabalhados em sala, prezando por uma educação que priorize o 

pensamento reflexivo em detrimento da memorização para resultados rápidos, pois, 

[...] A aprendizagem e o desenvolvimento não coincidem imediatamente mas 
são dois processos que estão em complexas inter-relações. A aprendizagem 
só é boa quando está à frente do desenvolvimento. Neste caso, ela motiva e 
desencadeia para a vida toda uma série de funções que se encontravam em 
fase de amadurecimento e na zona de desenvolvimento imediato. É nisto que 
consiste o papel principal da aprendizagem no desenvolvimento (VIGOTSKI, 
2004, p. 334). 

Assim sendo, diálogo e práxis – unidade entre teoria e prática – são conceitos 

basilares nesta dissertação, baseada no método de pesquisa em Paulo Freire e no 

materialismo histórico dialético de Marx, pois acreditamos que a educação pode ser 

um meio contra hegemônico para atingir as potencialidades humanas em sua 

essência (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014). 

A pesquisa, neste sentido, busca a representação subjetiva de uma práxis, 
de uma realidade objetiva – como ela é, não como ela aparenta ser –, pela 
crítica transformadora, por meio da qual se busca produzir uma consciência 
transformadora, uma consciência para si, para a libertação, para a 
emancipação, para a superação das relações opressivas (CRUZ; BIGLIARDI; 
MINASI, 2014, p. 48). 

A partir desses três momentos e junto a eles, o acompanhamento dos escritos dos 

educandos no diário de bordo foi uma ferramenta de grande relevância para a análise 

de dados da pesquisa, vez que possibilitou uma aproximação aos pensamentos e à 

vida dos educandos, visto que além das atividades produzidas em sala, eles também 

podiam escrever o que desejavam, no momento em que desejavam. Além disso, as 
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gravações de áudio dos diálogos entre a professora pesquisadora, os mediadores 

culturais e os alunos também contribuíram para as análises das possibilidades desta 

intervenção educativa crítica levar ao fortalecimento da consciência histórica dos 

sujeitos da pesquisa. 

A partir do diálogo dos pressupostos teóricos desta dissertação, a pesquisa 

participante propõe, por meio da práxis – diálogo-ação-reflexão-ação, do 

compromisso do pesquisador com as classes desprivilegiadas socialmente, da 

mediação entre teoria e prática, do antidogmatismo e das técnicas dialogais, contribuir 

para a formação de sujeitos críticos, dando-lhes formas de compreensão e 

conscientização dos meios de dominação existentes em nossas estruturas sociais. 

Assim, “[...] esse tipo de pesquisa modifica basicamente a estrutura acadêmica 

clássica na medida em que reduz as diferenças entre objeto e sujeito de estudo” 

(FALS BORDA, 1999, p. 60), pois “[...] pela práxis o homem pode transformar a 

matéria – forças essenciais da natureza – em ideia e transforma a ideia em nova 

matéria – objetivação das forças essenciais do homem” (MARTINS, 2012, p. 53). 

A fim de garantir a eficiência dessa articulação, tem-se adotado um ritmo 
específico no tempo e no espaço, que vai da ação à reflexão, e da reflexão à 
ação, em um novo nível de prática. Contudo, este procedimento reconhece a 
importância de se manter uma sincronização permanente de reflexão e ação 
no trabalho de campo, como um ato de permanente equilíbrio intelectual 
(FALS BORDA, 1999, p. 55). 

Nesse sentido, a pesquisa participante objetiva “instrumentalizar aqueles que lutam 

pela transformação das condições que impedem o pleno desenvolvimento humano de 

todas as pessoas” (PASQUALINI, 2016, p. 87). 

 

5.2 O CONTEXTO E O LOCAL DA PESQUISA 

 

O contexto da pesquisa se baseia no estudo da relação do Espaço Cultural Palácio 

Anchieta, localizado na Praça João Clímaco, centro da cidade de Vitória, com o 

espaço formal de ensino, Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, localizado 

no Forte São João, também em Vitória. O CESAM-ES pertence à Inspetoria São João 

Bosco (ISJB), associação de assistência social sem fins lucrativos, católica, fundado 

em 1947 que contempla alunos de escola pública em situação de vulnerabilidade 

social para o programa de menor aprendiz – programa de aprendizagem, o qual insere 
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os educandos ao mercado de trabalho. O programa também engloba as famílias dos 

estudantes a fim de potencializar o trabalho realizado em benefício de seus 

destinatários e estimular os conceitos cristãos de solidariedade e comunidade. As 

turmas propostas pelo programa de aprendizagem possuem de 10 a 30 alunos de 

idades variadas, podendo participar alunos de 14 a 18 anos. 

Presente em seis Estados – Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, 

Goiás e no Distrito Federal – a instituição dirigida pelos padres salesianos segue o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei nº 8069/1990). 

As disciplinas do programa menor aprendiz do CESAM-ES (FIGURA 6) – 

Administração, Português, Informática, Matemática e Cidadania – fundamentam as 

bases pedagógicas com o intuito de ofertar uma educação para o trabalho. No intuito 

de ir além das demandas utilitaristas regidas pelo sistema hegemônico no qual nos 

situamos historicamente, a pesquisa focou na educação para o trabalho, mas com 

formação do cidadão participante, com o suporte da unidade entre teoria e prática, 

possibilitando aos sujeitos da pesquisa, “[...] conhecer a sua própria realidade [...] 

participar da produção deste conhecimento e tomar posse dele. Aprender a escrever 

sua história de classe. Aprender a reescrever a História através da sua história” 

(BRANDÃO, 1999, p. 11). 

Figura 6 – Corredor do prédio do CESAM-ES e entrada da instituição     

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Para compreender as relações intrínsecas entre o espaço não formal e o espaço 

formal propostos, é necessário sistematizar os estudos desses espaços de forma 

coerente, compreendendo-os em seus contextos e complexidades, a fim de encontrar 

pontos de consonância, propondo o constante diálogo em benefício da formação 

crítica e humanizadora que colabore para a formação cidadã dos alunos, ajudando-

os a compreenderem as contradições existentes em nossa sociedade. 

5.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA  

Os sujeitos da pesquisa são aprendizes da turma 01/02-2017 do Centro Salesiano do 

Adolescente trabalhador – Espírito Santo, somando um total de 22 alunos do turno 

Vespertino. As idades dos alunos nesta turma encontram-se entre 15 e 18 anos, 

sendo que, na escola regular, eles se encontram em diferentes anos do Ensino 

Médio16.  Para a entrada no programa de aprendizagem, os alunos participam de um 

processo seletivo que possui pré-requisitos – estudantes matriculados em escolas 

públicas da Grande Vitória e em situação de vulnerabilidade social17 – e a instituição 

oferta para os adolescentes um programa de qualificação socioprofissional e sua 

inserção no mercado de trabalho. Os alunos participam de ações socioeducativas que 

os auxiliam na entrada ao mercado de trabalho, conforme assegurada na lei e 

acompanhada pelos profissionais – pedagogos, professores, psicólogos, assistentes 

sociais, entre outros – do programa.  

No primeiro mês do programa de aprendizagem, os alunos estudam todos os dias – 

no contraturno da escola pública na qual eles estudam – e participam de inúmeras 

atividades de socialização, que lhes estimulam a compreensão de temáticas ligadas 

à cidadania e ao mercado de trabalho. A partir do segundo mês, os aprendizes – termo 

de denominação dado aos alunos nessa instituição – estudam duas vezes por semana 

no CESAM-ES e atuam, na empresa parceira do programa de aprendizagem para a 

                                                        
16 As turmas do CESAM-ES não são separadas por idade ou de acordo com a seriação da escola 
regular. As turmas são compostas a partir da demanda de chegada dos alunos, respeitando o processo 
seletivo da própria instituição e suas regras de ingresso.  

 
17 Entende-se como vulnerabilidade social os jovens que residem próximos de regiões com alto índice 

de violência e criminalidade, além da presença do tráfico de drogas. O programa atende um público 
caracterizado por adolescentes provenientes de famílias com renda per capta de até meio salário 
mínimo, beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda e benefícios socioassistenciais. 
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qual o educando foi selecionado, três vezes na semana. Dessa forma, os alunos 

estudam oito horas semanais na instituição de ensino e cumprem doze horas de 

trabalho na empresa que os contratou. O programa possui duração de vinte três 

meses e todos os alunos possuem um histórico de vulnerabilidade social e estudam 

em escolas públicas localizadas na grande Vitória. 

Em relação ao presente estudo, as primeiras aproximações com a instituição foram 

produtivas, com dois encontros para a apresentação do projeto de pesquisa e o 

interesse de que a pesquisa ocorresse no CESAM-ES, em reuniões com a 

coordenadora de Ação Educativa e Pastoral Salesiana, Luciana de Souza Castilho e 

a supervisora do Programa Adolescente e Jovem Aprendiz, Ana Claudia Braga 

Schmittid. Na primeira reunião, foi apresentada a futura pesquisa e sua metodologia 

e, no segundo encontro, foram acordadas as datas da pesquisa – entre fevereiro, 

março, abril e maio de 2018, a turma onde haveria a intervenção pedagógica e um 

fator importante: como a instituição não podia disponibilizar um professor18 para ser 

acompanhado nos círculos de cultura, ela sugeriu que a professora-pesquisadora 

fizesse sua pesquisa sem professores adjuntos, a qual transcorreria com a 

pesquisadora e os educandos. Dessa forma, ficou acordado que os futuros encontros 

semanais dos círculos de cultura ocorreriam entre os sujeitos da pesquisa e a 

pesquisadora e no momento da visita mediada ao Espaço Cultural Palácio Anchieta, 

a instituição disponibilizaria um educador da disciplina Cidadania para ajudar na 

condução da visita ao espaço não formal, fato que não ocorreu. Dessa forma, vale 

ressaltar que, apesar de a instituição mostrar-se aberta para o desenvolvimento da 

pesquisa, ela não contribuiu para que a prática do estudo dialogasse com as outras 

disciplinas e com os seus profissionais, visto que a professora pesquisadora atuou 

sozinha em todo o transcurso da pesquisa, inclusive na visita mediada, fora da 

instituição.  

Escolhemos acompanhar uma turma que participasse das aulas de Cidadania. A 

escolha dessa instituição e desses alunos decorreu da situação de vulnerabilidade 

social dos sujeitos e pela necessidade de eles serem inseridos no mercado de 

                                                        
18 Segundo a coordenadora do programa, a instituição estava com baixa demanda de profissionais para 
ministrar a disciplina de Cidadania, e por esse motivo, o andamento da pesquisa se deu na ausência 
deste professor na sala de aula. Visto que a pesquisadora já havia sido professora de Cidadania na 
instituição, ficou acordado ela mesma faria a pesquisa sem a contribuição de um professor adjunto. 
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trabalho de forma tão precoce (FIGURA 7). Esse fato chamou nossa atenção, trata-

se da inserção dos indivíduos em um contexto complexo, em um hegemônico vigente, 

que gera inúmeras contradições e formas de alienação. Por esta razão, os debates 

dos círculos de cultura somados à visita mediada tornaram-se um meio para dar 

autonomia aos educandos diante de sua realidade objetiva. Essa problemática é 

analisada por Lígia Márcia Martins (2016), para quem  

O problema da autonomia do jovem das classes populares vincula-se à 
necessidade urgente de ingressar no mercado de trabalho, até mesmo para 
garantir condições de estudo e se qualificar. O trabalho tem o significado de 
garantir a própria reprodução e, muitas vezes, tem início na adolescência 
(MARTINS, 2016, p. 248). 
 

Figura 7 – Aprendizes do CESAM-ES no intervalo das aulas 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Para melhor compreensão dos contextos dos alunos na instituição CESAM-ES, o 

QUADRO 2 apresenta a seguir as empresas parceiras nas quais os menores 

aprendizes19 atuam e suas respectivas funções: 

 

 

                                                        
19 Os nomes dos educandos serão preservados nessa dissertação observando as normas éticas da 

pesquisa. Os nomes expostos, portanto, são fictícios, baseados em mulheres e homens históricos. 
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Quadro 2 – Empresas parceiras e funções dos menores aprendizes 

MENOR APRENDIZ FUNÇÃO EMPRESA20 

Hipácia Auxiliar administrativo Companhia de Transportes 

Urbanos - CETURB 

Joana D’arc Auxiliar administrativo Arcelor Mittal Brasil S/A 

Isaac Newton Auxiliar administrativo UBEE – Colégio Marista Nossa 

Senhora da Penha 

Nísia Floresta Auxiliar administrativo Atlântica Automotor LTDA 

William Shakespeare Auxiliar de arquivo Proeng Serviços LTDA 

Aristóteles Auxiliar administrativo Up Asset Praia do Canto Hotel 

LTDA 

Simon Bolívar Auxiliar de peças/estoque Comercial Rizk de Motocicletas 

LTDA 

René Descartes Auxiliar de peças/estoque Atlântica Automotor LTDA 

Sigmund Freud Auxiliar de recepção Tubomills 

Rousseau  Auxiliar administrativo CETURB 

Nicolau Maquiavel Auxiliar administrativo Tubomills 

Hannah Arendt Auxiliar administrativo Tubomills 

Dandara Auxiliar no setor de autorização 

e confirmação de exames 

Multiscan 

Virginia  Woolf Auxiliar administrativo CESAM 

Bertha Lutz Auxiliar administrativo Venac 

Lenin Auxiliar administrativo Venac 

Heráclito Auxiliar administrativo Venac 

Leon Trótski Auxiliar administrativo TRT – Tribunal Regional do 

Trabalho 

Simone de Beauvoir Auxiliar administrativo Water Plaza Apart Hotel 

Hegel Auxiliar de recursos humanos Peiú 

Clarice Lispector Auxiliar administrativo Venac 

George Orwell Auxiliar administrativo Perfil 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

5.4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO E PRODUÇÃO DE DADOS 

O método Paulo Freire foi escolhido por esta pesquisa por dialogar diretamente com 

os pressupostos teóricos adotados em nossos estudos. Sua importância encontra-se 

                                                        
20 Dados fornecidos pela supervisora de aprendizagem do CESAM-ES, Ana Cláudia Braga Schmittid. 
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na mulher e no homem enquanto seres produtores de cultura em um determinado 

contexto histórico e social. Reduzir seu método somente em técnicas de alfabetização 

é, dessa forma, esquecer-se da amplitude com a que Freire compreendia a natureza 

política e conscientizadora do ato educativo. Ana Maria Araújo Freire (1996), esposa 

de Paulo Freire, explica que os debates dos círculos de cultura possibilitam uma “re-

leitura da realidade, de que pode resultar o engajamento do alfabetizando em práticas 

políticas com vista à transformação da sociedade” (FREIRE, 1996, p. 38). A 

metodologia pedagógica desta dissertação é inspirada no método freireano de 

decodificação da realidade do educando para a compreensão das leituras de mundo 

dos aprendizes em situação de vulnerabilidade social, a fim de levá-los a 

compreender-se como sujeitos de sua própria história. 

No que diz respeito a nossa pesquisa, o acompanhamento das aulas sobre o tema 

Cidadania teve o suporte do diário de bordo, com a finalidade de refletirmos sobre as 

práticas educativas e analisarmos a dinâmica das aulas. Todos os alunos contaram 

com seu diário, junto com a professora pesquisadora, para o registro das possíveis 

perguntas e questões levantadas nos encontros semanais dos círculos de cultura e 

também sobre suas vidas, rotinas, familiares, pensamentos. O diário de bordo se 

constituiu em uma ferramenta investigativa para a pesquisa, que colaborou tanto para 

a compreensão do universo individual dos alunos quanto para a análise do processo 

de ensino-aprendizagem do grupo. Assim, para a compreensão da totalidade e de 

suas contradições, o diário de bordo colabora para mediar, dialeticamente, as relações 

das partes que compõem a totalidade concreta de nosso estudo (PAULO NETTO, 

2011), pois compreendemos que conhecer o contexto social e cultural no qual os 

sujeitos de nossa pesquisa desenvolvem suas atividades influencia seus processos 

de aprendizagem (VIGOTSKI, 2004). Isso demanda considerar que o social é o 

princípio norteador educativo no desenvolvimento do diálogo com os educandos, a 

fim de favorecer a problematização dos conceitos e dos temas discutidos nos círculos 

de cultura. 

Utilizando-se da perspectiva da pesquisa participante (BRANDÃO; FALS BORDA, 

1999), fundados nos pressupostos freireanos e vigotskianos, foram realizados 

encontros dialógicos uma vez por semana com os sujeitos da pesquisa para a 



88 

 

concretização dos Círculos de Cultura21, para a preparação da visita mediada ao 

ECPA, seguindo a lógica de dar voz aos aprendizes, por meio de discussões acerca 

do patrimônio cultural, educação não formal, conceito de trabalho, cidade e a 

construção da cidadania.  

Os círculos de cultura ocorreram em sete encontros, de duas horas e meia, seguindo 

o contexto administrativo da instituição de ensino e contribuíram para dar base 

histórica e científica ao contexto da intervenção pedagógica crítica ao espaço não 

formal e, ao mesmo tempo, tornar os adolescentes protagonistas de seus 

conhecimentos, com o intuito de compreender suas relações com a cidade, como eles 

se sentem representados por ela e suas inquietudes no que tange a sua participação 

como cidadãos. Essa fase é denominada no método de Paulo Freire (1967), de 

investigação. Além disso, os círculos de cultura tinham por objetivo contribuir para a 

conscientização dos educandos – por intermédio dos temas geradores – e seus 

contextos sociais, visto que para Paulo Freire (2001) o conceito de conscientização é 

fundamental, pois a educação, como prática de liberdade, configura-se como um ato 

de conhecimento que aproxima os sujeitos de sua realidade concreta, de forma crítica. 

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 
apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 
realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 
posição epistemológica. [...] Por isso mesmo, a conscientização é um 
compromisso histórico. É também consciência histórica: é inserção crítica na 
história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e 
refazem o mundo (FREIRE, 2001, p. 30) 

Freire (1967) explicita as três etapas do método de trabalho pedagógico no livro 

Educação como prática de liberdade, quais sejam: investigação; tematização; 

problematização. As etapas contribuem para o processo de humanização dos 

indivíduos que delas participam, por meio da prática dialogizante, em favor da 

autonomia e emancipação. O método de Paulo Freire é ao mesmo tempo simples e 

complexo, pois sua dialética relaciona o concreto (codificado) e o abstrato em uma 

relação de contrários que necessitam ser descodificados, para produzir sentidos. 

                                                        
21 Os círculos de cultura de Paulo Freire se caracterizam por um projeto educativo que dialeticamente 

educa alunos e professores, em uma denúncia da situação de opressão que afeta a todos. Nesse 
sentido, por intermédio de uma relação horizontal entre os sujeitos da pesquisa, os alunos reconhecem-
se como cidadãos protagonistas de suas concretas realidades sociais, a fim de transformá-las. Os 
círculos de cultura contribuem para a conscientização necessária para a transformação da realidade 
social, na qual os homens assumem seus papéis de sujeitos capazes de construir sua própria história. 
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Assim, a discussão dos temas geradores ocorre “[...] de forma que educadores e 

alunos possam refletir juntos, de modo crítico, sobre o objeto que os mediatiza” 

(FREIRE, 2001, p. 36). Nesse sentido, as problematizações dos círculos de cultura e 

da visita mediada ao ECPA entre os educandos e a professora pesquisadora 

intermediaram, na unidade entre teoria e prática, o contexto do direito à cidade, por 

meio do patrimônio material Palácio Anchieta, construção síntese do trabalho 

humano.  

O método dialético freireano utilizado em nossa pesquisa conduz a substituição da 

abstração ou metafísica pela percepção crítica da realidade concreta, por meio da 

decodificação e nos leva a pensar o processo de ensino e aprendizagem de forma 

diferenciada, atribuindo aos educandos seu papel de sujeitos, pois “ [...] na medida 

em que o homem, integrando-se nas condições de seu contexto de vida, reflete sobre 

elas e leva respostas aos desafios que lhe apresentam, cria cultura” (FREIRE, 2001, 

p. 43). Dessa forma, cultura, segundo Freire (2001), é a síntese da atividade humana, 

“[...] do esforço criador e recria-dor do homem, de seu trabalho por transformar e 

estabelecer relações de diálogo com outros homens” (Idem, p. 43). 

Os círculos de cultura contemplaram as três etapas supracitadas, pela intercessão da 

ação e reflexão em unidade dialética para pôr em prática a práxis transformadora. 

Além disso, tornou-se uma preocupação,  em nosso trabalho, o olhar cuidadoso sobre 

a ação pedagógica e a relação horizontal entre aprendiz e educador, sem diminuir o 

rigor científico, fator gerador do conhecimento. Sendo assim, partimos da colaboração 

dos educandos e de suas realidades para a construção dos temas geradores e suas 

problematizações nos encontros do círculo de cultura, mas em nenhum momento 

abandonamos o conhecimento científico. Para Freire (1987), a consciência – por meio 

do método dialógico – dá meios para os homens agirem sobre suas realidades, pois 

educar é politizar, dar a escolha ao educando de escolher seu próprio caminho. 

O único caminho a seguir, neste como em outros casos é a conscientização 
da situação, a ser tentada desde a etapa da investigação temática. 
Conscientização, é óbvio, que não para, estoicamente, no reconhecimento 
puro, de caráter subjetivo, da situação, mas pelo contrário, que prepara os 
homens, no plano da ação, para a luta contra os obstáculos à sua 

humanização (FREIRE, 1987, p. 65). 
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De acordo com as categorias do materialismo histórico dialético presentes tanto nas 

obras de Vigotski quanto de Paulo Freire, a presente pesquisa foi analisada pelo viés 

da dialogicidade, na qual educandos e pesquisadora não serão os mesmos após as 

etapas da pesquisa, mas homens e mulheres produtores e produtos da cultura e 

conhecedores de suas realidades, por intermédio dos círculos de cultura e da visita 

mediada ao espaço não formal. 

Seguimos a concepção de Chisté e Sgarbi (2015, p.90), quando pensamos a 

educação em um sentido amplo, o qual “[...] não se trata de se opor à educação formal 

ou à não formal. O ponto em questão é conhecer melhor suas potencialidades e 

harmonizá-las em benefício de todos”. A educação não formal, dessa forma, contribui 

de forma diferenciada para a apreensão dos conceitos científicos, ensinados 

primariamente na educação formal, colaborando para que os educandos tomem 

consciência de que são seres históricos, culturais e que o sentido do conceito de 

trabalho está muito além da necessidade do mercado, tão presente na vida dos 

adolescentes, mas no significado do vir a ser deles (FREIRE, 1987). Trabalho e a 

educação possuem finalidades similares, qual seja, a humanização dos homens e a 

conscientização de que são produtores e produtos da cultura. 

Se pensarmos na metodologia que aplicamos em sala de aula, os escritos de Freire 

propõem uma perspectiva de futuro, por meio da qual, os círculos de cultura – e da 

educação – estabelecerão um fim da dicotomia entre o conhecimento erudito e o 

popular, gerando uma conscientização que nos ajude a enxergar o mundo além das 

aparências e que contribua para a democratização da cultura. 

A organização dos encontros do círculo de cultura e da visita mediada ficou distribuída 

conforme o Quadro 3: 

 
 

Quadro 3 – Organização da proposta de intervenção 

ATIVIDADE QUANTIDADE CH 

Encontros presenciais – Círculos de Cultura 07 encontros 17:30h 

Visita mediada ao Palácio Anchieta  1 encontro 3 h 

Orientação --- 15 h 

Total 08 encontros 35:30h 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 



91 

 

O primeiro encontro do círculo de cultura teve seu tema gerador – trabalho – pré-

estabelecido pela pesquisadora. Os outros conceitos abordados foram escolhidos de 

forma coletiva, entre os educandos e a pesquisadora, partindo dos diálogos com o 

grupo. As discussões acerca dos conceitos de trabalho, práxis, homem como síntese 

das relações sociais apareceram durante todos os encontros. O Quadro 4 abaixo 

apresenta os encontros e seus respectivos temas geradores e ações. 

 

Quadro 4 – Cronograma dos círculos de cultura 

Encontro/Mês Temas Geradores 

1º Encontro – 21/02 Apresentação da pesquisa 

2º Encontro – 28/02 Trabalho  

3º Encontro – 07/0322 Trabalho e Educação 

4º Encontro – 21/03 Política e cidadania 

5º Encontro – 28/03 Direito à cidade 

6º Encontro – 25/04 Palácio Anchieta / Patrimônio 

7º Encontro – 16/05 Visita mediada ao Palácio Anchieta 

8º Encontro – 23/05  Elaboração coletiva do material educativo 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 
5.5 COLETA DOS DADOS E CATEGORIAS DE ANÁLISE DA PESQUISA 

 

A coleta de dados deste estudo foi organizada após dois momentos importantes da 

pesquisa – os círculos de cultura e visita mediada ao Espaço Cultural Palácio Anchieta 

– e entre o terceiro momento, na construção coletiva de ideias para a confecção do 

produto educativo. Assim, a análise de dados ocorreu de duas formas: por meio da 

análise documental das anotações dos educandos, transcritas nos diários de bordo e 

da transcrição da gravação dos diálogos nos encontros semanais dos círculos de 

cultura e da visita mediada ao espaço não formal, além da análise das fotografias. O 

diário de bordo da professora-pesquisadora ajudou também na análise das ações e 

                                                        
22 Os encontros foram organizados de acordo com o cronograma estabelecido entre a instituição e a 
pesquisadora.  
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diálogos, contribuindo para a reflexão sobre a práxis nos processos da pesquisa, com 

a finalidade de que o resultado do estudo seja a consciência máxima possível (CRUZ; 

BIGLIARDI; MINASI, 2014). Com o intuito de apreender a realidade concreta e as 

respectivas determinações da pesquisa, o QUADRO 5 exibe as técnicas de coleta de 

dados utilizados neste estudo: 

 

Quadro 5 – Técnicas de coleta de dados 

TÉCNICA FERRAMENTAS OBJETIVO 

Análise documental Diário de bordo dos educandos; 

Transcrição dos áudios dos 

encontros 

Levantar, organizar e 

sistematizar os dados. 

 

Observação Participante Diário de bordo da 

pesquisadora 

Levantar, organizar e 

sistematizar os dados. 

 

Fotografias Imagens Registros dos momentos 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A produção dos dados ocorreu em todas as etapas da pesquisa e foram analisados à 

luz do referencial teórico escolhido por este estudo, o materialismo histórico-dialético. 

Dessa forma, a análise de dados colhidos no percurso da pesquisa tem por finalidade 

avaliar o alcance dos objetivos propostos, centrado nas categorias “trabalho”, “práxis” 

e “conscientização” como fatores possíveis de resgate do fator humanizador e 

transformador dos sujeitos, com o diálogo entre Marx, Vigotski e Freire. 

De acordo com as especificações do estudo, após o diálogo inicial com os sujeitos da 

pesquisa, seguido dos esclarecimentos necessários, foram entregues os termos de 

assentimento e cessão de imagem e voz (Apêndices D; E), de forma a manter os 

procedimentos éticos da pesquisa. Como os educandos são menores de idade, 

também foi necessária a assinatura dos responsáveis legais ao termo de 

consentimento (Apêndice C), o qual autoriza a participação do estudante na pesquisa. 

A saída para a visita mediada ao Espaço Cultural Palácio Anchieta aconteceu no dia 

16 de maio de 2018, às 14:00 horas, horário de aula dos educandos, que foi 

acompanhada pela professora-pesquisadora Caroline Calvi. Inicialmente, a 

supervisora de aprendizado do CESAM-ES, em diálogo com a pesquisadora, 

disponibilizaria um instrutor de Cidadania para acompanhar a visita mediada ao 
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Palácio Anchieta, porém, no dia da visita somente a pesquisadora e os aprendizes 

participaram da visita de campo. A justificativa para ausência da professora de 

Cidadania se deu à pouca demanda de professores na instituição no dia da visita. A 

visita mediada foi autorizada pela gerente do espaço não formal, Áurea Lígia Miranda 

Bernardi, por meio do requerimento de autorização para desenvolvimento de pesquisa 

e visita mediada (Apêndice B). O diretor do Centro Salesiano do Adolescente 

Trabalhador e a gerência socioeducativa também assinaram o requerimento de 

autorização para desenvolvimento de projeto de pesquisa com os alunos da instituição 

(Apêndice A).  

Assim como a visita mediada, os encontros dos círculos de cultura, que seriam 

acompanhados pelo professor regente da disciplina de Cidadania, não ocorreram. A 

professora mediadora procedeu a todos os encontros com a turma sem a presença 

de nenhum professor. Segundo a instituição, o número de professores diminuiu 

gerando defasagem para o acompanhamento dos círculos de cultura. No entanto, o 

ocorrido não alterou a relação entre a professora pesquisadora e os aprendizes, os 

encontros ocorreram normalmente como o previsto, o que alterou foi a proposta da 

pesquisa, que anteriormente era a de englobar não somente os alunos, mas a 

instituição, e esse fator não ocorreu como combinado nos primeiros diálogos com a 

coordenadora de ação educativa e pastoral salesiana. 
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6 FASES DA PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Se, na verdade, não estou no mundo para 
simplesmente a ele me adaptar, mas para 
transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um 
certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda 
possibilidade que tenha para não apenas falar de 
minha utopia, mas participar de práticas com ela 
coerentes. Paulo Freire (Pedagogia da Indignação: 
cartas pedagógicas e outros escritos). 
 

6.1 O DIALOGISMO DOS CÍRCULOS DE CULTURA 

Os encontros dos círculos de cultura, a visita mediada ao espaço não formal ECPA e 

a contribuição dos aprendizes no produto educacional configuraram-se como 

elementos centrais da intervenção pedagógica ao longo de três meses e meio. Será 

exposta a seguir a forma como ocorreram as discussões de cada encontro e as 

análises dos dados ao longo do desenvolvimento da pesquisa, de acordo com as 

categorias trabalho, práxis e conscientização. 

6.1.1 A apresentação da pesquisa – 21 de fevereiro de 2018 

O primeiro dia da pesquisa no CESAM-ES foi marcado por grande receptividade.  

Como já havia trabalhado na instituição anteriormente, poucas pessoas me eram 

desconhecidas, fator que contribuiu para uma tranquila recepção e aceitação. Fui 

apresentada pela supervisora de aprendizagem para a turma 01 e 02/2017 e os 

olhares curiosos dos aprendizes transformaram-se em perguntas do tipo: “Professora, 

você voltou?”; “Oba, teremos novidades!”. 

Após a agitação inicial, pedi para os educandos se organizarem em semicírculo para 

que começássemos a conversar melhor e sanar todas as dúvidas que eles possuíam 

no momento. Em semicírculo, primeiramente me apresentei para alguns alunos que 

não me conheciam, falei brevemente da minha carreira como professora e também 

estudante, no intuito de mostrar à turma que poderíamos construir juntos os diálogos 

e discussões. Em seguida, expliquei o motivo do meu retorno, mas agora não como 

professora da instituição CESAM-ES mas como pesquisadora e educanda do 

programa de pós-graduação em ensino de humanidades – PPGEH. Apresentei de 

forma dialógica e interativa o projeto de pesquisa, sua relevância social, os motivos 

pelos quais escolhi o CESAM-ES e aquela turma específica, o tempo que duraria os 
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encontros e os meses da pesquisa na instituição. Conversamos sobre como seria a 

rotina dos encontros e o importante papel dos diários de bordo, além de que tudo só 

seria possível com a participação efetiva dos aprendizes, pois sem eles a pesquisa 

não faria sentido, além de deixar claro que ninguém seria obrigado a participar, a 

participação deveria ser espontânea e que em qualquer momento eles poderiam sair 

caso preferissem. 

Figura 8 – Final do primeiro encontro com os sujeitos da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora (2018)  

 
 

Em seguida às explicações, foram sanadas algumas dúvidas em relação à futura 

rotina dos círculos de cultura para então serem entregues os termos da pesquisa 

(Apêndices C; D e E). Os termos foram lidos junto com a turma, explicados e dos 2523 

alunos, 22 assinaram e levaram os termos para os responsáveis. O primeiro encontro 

foi produtivo (FIGURA 8), a turma estava animada, curiosa e muito participativa.  

6.1.2 Primeiro Círculo de Cultura – 28 de fevereiro de 2018 

O tema gerador proposto para o primeiro círculo de cultura foi trabalho, o qual se 

tornou norteador para toda a intervenção e foi retomado diversas vezes ao longo dos 

                                                        
23 Dos 25 alunos presentes em sala de aula, três não quiseram participar diretamente da pesquisa (não 

assinaram os termos), mas aceitaram participar das atividades. Neste caso, a pesquisa contou com 22 
participantes. 
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círculos de cultura. Apesar de esta temática fazer parte da vida dos aprendizes, o 

programa de aprendizagem do CESAM-ES possui uma educação voltada para o 

trabalho, mais especificamente para o mercado de trabalho, era necessário 

compreender o que eles entendiam sobre o conceito e quais suas experiências com 

ele. O diálogo com a turma foi realizado no revezamento de perguntas e respostas, 

foram feitas perguntas abertas para a turma como um todo, as quais eram discutidas 

entre os aprendizes e a professora-pesquisadora e também perguntas para as 

respostas serem escritas no diário de bordo.  

Pedi que eles iniciassem o diário de bordo escrevendo sobre sua vida, de uma forma 

que eu pudesse conhece-los um pouco mais profundamente. Foi solicitado que eles 

escrevessem o nome completo, idade, cargo em que atuam como jovens aprendizes, 

empresa, a profissão que desejam para o futuro, como chegariam a essa profissão, 

com quem moravam e onde moravam. Após algum tempo, foram apresentados à 

turma, de acordo com os dicionários Aurélio e Houaiss, alguns significados da palavra 

trabalho. Os alunos teciam comentários de concordância e discordância em cada 

significado que abordávamos de acordo com suas experiências pessoais. A intenção 

do primeiro círculo de cultura era compreender o conceito que os educandos 

possuíam sobre a temática trabalho, partindo de suas realidades sociais objetivas 

para posteriormente o conceito ser trabalhado com profundidade teórica e científica. 

Começamos a discussão com a pergunta: “Qual a primeira coisa que vem a sua 

cabeça quando pensa na palavra ‘trabalho’”?24 Alguns falaram em voz alta: “cansaço; 

amadurecimento; dinheiro”, mas a maioria preferiu escrever. O Quadro 6 a seguir 

apresenta algumas anotações nos diários de bordo: 

  

                                                        
24 Frase retirada da transcrição da gravação de áudio do círculo de cultura. 
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Quadro 6 – Anotações dos alunos no diário de bordo25 

Rousseau “Trabalho: dinheiro, responsabilidade.” 

Lenin “Trabalho: aprendizagem, esforço, cansaço”. 

Hegel “Aprendizagem, novas oportunidades”. 

René Descartes “Trabalho é produtividade”. 

Clarice Lispector “Trabalho me lembra rotina”. 

W. Shakespeare “Trabalho é chato”. 

Aristóteles “Trabalho: dedicação, sobrevivência.” 

Virginia Woolf “O trabalho é atividade em que podemos 
desenvolver nossa criatividade.” 

Hipácia “Experiências diferentes”. 

Joana D’arc “Trabalho é igual dedicação, proatividade”. 

Berta Lutz “Trabalho: aprendizado.” 

Sigmund Freud “Trabalho: preguiça.” 

George Orwell “Trabalho = responsabilidade e dinheiro.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

A partir da pergunta e de algumas respostas, começamos a relacionar o conceito de 

trabalho como atividade, ação criativa e criadora do ser humano, que parte de suas 

necessidades – carências – para a modificação da natureza (MARX, 2006, p. 111). 

Assim, o conceito marxiano de trabalho foi abordado a partir da participação dos 

educandos, que ficaram bastante curiosos e atentos em relação à temática, citando 

exemplos de seus contextos sociais para melhor compreensão do tema. A Figura 9 a 

seguir demonstra o slide utilizado para a discussão. Outros slides foram feitos, mas 

este perdurou praticamente todo o tempo do círculo de cultura, mediante os 

questionamentos dos educandos e as discussões em sala. 

  

                                                        
25 Foi transcrito os textos dos educandos que escreveram no diário de bordo. Vale ressaltar que nem 

todos os alunos escreviam todas as vezes que eram solicitados. Assim, o Quadro 6 foi estruturado a 
partir das escritas dos alunos. Não era obrigatório a escrita, os educandos eram livres para escrever 
ou falar em voz alta. 
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Figura 9 – Slide utilizado no primeiro círculo de cultura 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A maioria dos alunos, diante das perguntas que lhe eram feitas, respondiam que 

trabalho para eles representava o mercado de trabalho, a rotina, o cargo que precisam 

ter para receber o salário, ou seja, sua sobrevivência. Essas afirmações, em 

consonância com as citações do Quadro 6, demonstram que a concepção de trabalho 

que uma parte dos educandos possuem está atrelada ao trabalho alienado (MARX, 

2006). Isso, porque a atividade vital, a qual diferencia os homens dos animais, 

transforma a atuação do ser humano no mundo objetivo para a manifestação do ser 

genérico, social, livre, se transforma em meio de sobrevivência, fragmentando o 

caráter ontológico do homem em detrimento do “ter”, pois, “[...] na medida em que o 

trabalho alienado tira do homem o elemento da sua produção, [...] degenera em meio 

a atividade autônoma, [...] transforma a vida genérica do homem em meio à existência 

física” (MARX, 2006, p. 117). Martins (2012) também disserta acerca da mudança de 

sentido em relação ao trabalho na sociedade capitalista, tornando-o estranho ao 

trabalhador, como condição determinada pela alienação e seu consequente 

esvaziamento das possibilidades essencialmente humanas. 

Na análise que faz da sociedade capitalista, Marx (1978) afirma que nela o 
trabalho como work (trabalho voltado para objetivações enriquecedoras do 
indivíduo e do gênero humano), converte-se em labour (trabalho alienado, 
execução). O trabalho como labour, tornando-se estranho ao trabalhador, isto 
é, convertendo-se em via de satisfação de outras necessidades fora do 
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trabalho, fica na direta dependência do salário e visa, no cotidiano do 
indivíduo, apenas à sobrevivência da particularidade, do jeito em si 
(MARTINS, 2012, p.54). 

 

Em consonância ao tema, a Figura 10 apresenta um trecho do diário de bordo da 

aluna Virginia Woolf, a qual descreve um pouco sobre seu trabalho na empresa 

parceira ao CESAM-ES. Um fato chamou atenção, uma das perguntas feitas aos 

aprendizes dizia respeito ao lado criativo do trabalho na empresa e a resposta “[...] 

Criativo? Não, é repetitivo e até posso dizer que sufoca a minha criatividade” (WOOLF, 

2018), demonstra o esvaziamento das potencialidades humanas, em resposta ao 

trabalho alienado o qual, em vez de possibilitar o lado criador e criativo nos seres 

humanos, acaba por esfacelar sua subjetividade. 

Figura 10 – Relato da educanda no diário de bordo em relação ao seu trabalho 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Desse modo, com o passar da explanação acerca do conceito marxiano de trabalho, 

como atividade fundante da humanização, histórico e concreto, outras questões 

surgiram. Diante da discussão do grupo, uma pergunta foi feita pela aluna Nísia 

Floresta, que disse: se o trabalho nos fez ser como somos, humanos, por que existe 

tanta desigualdade? Por que eu trabalho mas não recebo o que pessoas ricas 

recebem? Como faltavam apenas alguns minutos para terminar o encontro, escrevi 

no quadro a seguinte citação e pedi para que eles pensassem acerca da frase de Marx 

(2006): “[...] com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a 
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desvalorização do mundo dos homens” (MARX, 2006, p. 111). Alguns alunos 

anotaram a frase, outros quiseram contar exemplos sobre diferentes tipos de 

exploração que pessoas da família sofrem no trabalho, alguns apenas observavam. 

O depoimento da aluna demonstra, portanto, uma denúncia ao resultado do trabalho 

alienado na sociedade capitalista, o qual divide o trabalho entre trabalho e salário, 

tornando o homem uma mercadoria, fazendo da propriedade privada, de acordo com 

Marx (2006) meio e produto da alienação. Dessa forma, há um duplo movimento, no 

qual a alienação faz parecer a propriedade privada como algo inerente do ser humano, 

quando na verdade lhe é externo, enquanto o homem perde seu caráter ontológico e 

torna-se mercadoria. 

Como o assunto rendeu muitos questionamentos e participação dos educandos, os 

mesmos perguntaram se podíamos continuar a temática no segundo encontro, e, 

como foi a vontade da maioria, decidimos que o segundo círculo de cultura continuaria 

a ser com o tema gerador trabalho. 

6.1.3 Segundo Círculo de Cultura – 07 de março de 2018 

No segundo encontro, retomamos alguns pontos da semana anterior para 

continuarmos com as problematizações. Retomei a pergunta da aluna Nísia Floresta 

acerca da desigualdade social e a citação que havia escrito no quadro. 

Transcrevemos a pergunta da aluna e a frase de Marx no quadro e, a partir disso, 

pedimos que os aprendizes expusessem outros pontos discutidos no círculo de cultura 

da semana anterior.   

O intuito central era ampliar o conceito de trabalho, não o limitando para a ideia de 

trabalho como profissão e para as demandas do mercado, mas, sim, como atividade 

produzida pelo homem que, dialeticamente, humaniza-o e o diferencia dos outros 

animais, pois “o homem faz da atividade vital o objeto da vontade e da consciência. 

[...] A atividade vital lúcida diferencia o homem da atividade vital dos animais” (MARX, 

2006, p. 116). Nas palavras de Freire (1987), os homens, [...] “em suas permanentes 

relações com a realidade, produzem, não somente os bens materiais, as coisas 

sensíveis, os objetos, mas também as instituições sociais, suas ideias, suas 

concepções” (FREIRE, 1987, p. 52).  
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Retomando a pergunta da aprendiz Nísia Floresta, foi discutida a questão sobre 

quando o trabalho, produção da vida material e cultural do ser humano, que o torna 

ser histórico, social e cultural (VIGOTSKI, 2000), torna-se objeto de alienação deste 

homem, [...] “em simples meio da sua existência” (MARX, 2006, p. 116). Dessa forma, 

foi discutido como que em nossa sociedade, caracterizada pela propriedade privada, 

o trabalho que deveria nos humanizar, nos escraviza, produzindo riquezas que não 

pertencem ao coletivo nem àquele que as produziu, sendo, assim, unilateral, 

alienante, promovido pela divisão social do trabalho. 

Dessa forma, foi explicado que subjacente a uma aparente liberdade – o ato de 

“escolher” a profissão que deseja seguir – há o esfacelamento do poder criativo do 

homem e a geração de grandes desigualdades sociais. Após várias perguntas dos 

alunos, uma em específico chamou-nos a atenção. A aluna Hipácia questiona: “Por 

que é tão difícil perceber isso? Quero dizer, sinto isso, mas não sei explicar. Vivo a 

desigualdade, mas isso ninguém me ajuda a entender”. O momento de fala da aluna 

demonstra sua necessidade de “conhecer o mundo de forma que seja possível agir 

sobre ele, transcendendo as situações-limite que se impõem ao ser humano, como 

entraves à realização do seu vir-a-ser-mais” (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, p. 

44). Além disso, demonstra que o contato direto com uma dada realidade não é o 

suficiente para apreensão do fenômeno na sua complexidade, razão pela qual a 

ciência, a filosofia e a educação tornam-se ferramentas necessárias para 

humanização e conscientização dos sujeitos, com a finalidade de apreender o objeto 

em todas as suas determinações.  

Nesse sentido, defendemos que a educação pode ser um meio contra-hegemônico 

para a visualização das contradições do sistema capitalista e os possíveis meios de 

transformá-lo, com a finalidade de atingir as potencialidades humanas. Por esse 

motivo, solicitamos aos alunos que anotassem em seus diários de bordo o que eles 

achavam da escola no qual estudavam e qual a relação da educação com o trabalho. 

Abaixo seguem algumas respostas (QUADRO 7): 
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Quadro 7 – Dados retirados nos diários do bordo 

Aristóteles “Eu acho que ‘minha’ escola é muito boa, além 
de acolher os alunos o ensino é bom. Educar é 
trabalho, eu acho”. 

Heráclito “A escola é um lugar onde você aprende as 
coisas da vida e do passado. Trabalho é 
aprendizagem e educação, tem relação.” 

Hipácia “A escola é um lugar de aprendizagem, de 
conhecimento, eu gosto muito. Mas não gosto da 
falta de interesse ao ir para escola de alguns 
alunos. Trabalho e educação podem ser um meio 
de comunicação, de socialização, criatividade e 
movimento”. 

Nísia Floresta “O sistema não é dos melhores, mas muitos 
alunos também não se interessa, mas a merenda 
é muito boa. Trabalho e educação são formas de 
melhorar os conhecimentos”. 

Virginia Woolf “A escola é uma boa ideia e seus conceitos 
iniciais são bons. A grande diferença social que 
começa logo em sala de aula, onde há decoreba 
e não formação, é o que transforma crianças e 
jovens que deveriam gostar desse ambiente, a 
odiarem. Educação e trabalho são necessários, 
mas nem sempre usados de forma a fazer o ser 
humano melhorar”. 

Bertha Lutz “A escola é oportunidade de sermos algo na vida, 
gosto da merenda, mas não gosto de aluno que 
atrapalha. O trabalho e a educação pode ser 
mais prazeroso”. 

George Orwell “Gosto da escola, pois é onde conhecemos 
pessoas com a mesma idade, além de ser algo 
extremamente necessário. Mas é algo no qual há 
muitas cobranças sem necessidade. Trabalho e 
educação são tipos de socialização”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Alguns aprendizes leram suas respostas em voz alta e foi discutido acerca de como o 

trabalho, tomado como atividade, guarda relação direta com a educação. Trabalho e 

educação são atividades tipicamente humanas as quais contribuem para o processo 

conscientização e de elaboração do pensamento crítico.  

Diante dos fragmentos extraídos do diário de bordo, podemos refletir sobre algumas 

conclusões: primeiro, trabalho e educação são atividades tipicamente humanas e 

historicamente situadas (fragmentos dos alunos George Orwell, Heráclito, Hipácia), 

que possibilitam o homem a tornar-se sujeito, a transformar o mundo e a produzir 

cultura e história (FREIRE, 2001). Além disso, segundo a educanda Bertha Lutz, o 

local onde o saber historicamente acumulado é transmitido – a escola – é 

compreendida em uma perspectiva de futuro, na oportunidade de “sermos algo na 

vida”. Em contrapartida, se a educação escolar não cumprir seu papel ímpar “[...] de 
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formar [...] sujeitos ativos, capazes de dar direção à vida para além dos estreitos 

limites do individualismo (MARTINS, 2012, p. 56), em detrimento a uma educação 

bancária que forma sujeitos passivos a partir de métodos não dialógicos, o comentário 

da Virginia Woolf demonstra a falta de interesse e sentido neste tipo de educação. 

Nos últimos vinte minutos do encontro, conversamos acerca do próximo tema gerador 

escolhido: política e cidadania. Vale ressaltar o papel da professora pesquisadora no 

andamento da pesquisa com os educandos. A experiência dela tanto na educação 

não formal como na educação formal trouxe para a pesquisa ideias concebidas a priori 

as quais foram materializadas junto com os alunos. O fator tempo contribuiu também 

para que os encontros dos círculos de cultura fossem previamente estudados e 

conduzidos em sala de aula. Esse fator não isenta o protagonismo dos educandos 

nas discussões e no andamento da pesquisa.   

 

6.1.4 Terceiro Círculo de Cultura – 21 de março de 2018 

Figura 11 – registo do círculo de cultura no CESAM-ES

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Começamos o círculo de cultura (FIGURA 11) relembrando aos educandos acerca do 

tema gerador, política e cidadania. O diálogo iniciou com as perguntas sobre em que 

consistia ser cidadão e qual seria a melhor forma de termos nossos direitos 
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garantidos. Após os comentários dos educandos, outro questionamento foi levantado: 

“O que você pensa sobre a política do nosso país? ”. Como os alunos possuem aulas 

da disciplina de Cidadania na instituição, o intuito da pergunta era de compreender 

qual a visão de mundo que eles possuíam sobre o tema gerador. O QUADRO 8 abaixo 

retrata algumas respostas extraídas do diário de bordo dos educandos. 

Quadro 8 – Respostas escritas no diário de bordo dos alunos. 

Dandara “A política em seu significado mais sublime 
deveria ser um conjunto de pessoas com 
atividades pré-determinadas para o bem da 
sociedade, investindo em educação, saúde, 
segurança, entretanto, infelizmente não é isso 
que ocorre. Na maior parte das vezes o 
significado de política é atribuído a coisas ruins, 
como corrupção, entre outros. Porém, na minha 
opinião, vejo a política como um “processo 
seletivo”, mais ou menos como aconteceu com a 
Marielle 26 , eles selecionam quem convém, 
diferentemente de Carlos Drummond de 
Andrade, quando vêem ‘pedras no caminho’. 
Menos bonito e poético do que eu gostaria”. 

Virginia Woolf “Penso que a política se baseia hoje em uma luta 
por poder, onde a população tem a voz quase 
inaudível e a mercê da corrupção. Por causa do 
noticiário, jornais e internet é possível perceber 
essa situação. A leitura ajuda na percepção. 
Seria necessário uma intervenção política onde 
haveria uma reforma de candidatos e filtraria 
cada um de acordo não apenas com o discurso 
mas com as atitudes”. 

Simon Bolívar “A política (os políticos), a TV, a mídia, tudo é um 
conjunto, sempre ou na maioria das vezes é 
escondido o que acontece, fica escondido o que 
não é jeito, coisas que deveriam repercutir, como 
a morte de Marielle. Ex: na copa do mundo de 
2014, enquanto todos se distraíam, aconteciam 
grandes decisões na capital política, que 
terminou no impeachment, por exemplo. A 
famosa política do pão e circo. O que deveria ser 
feito para melhorar? Investir na educação, 
apenas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

As respostas mais comuns encontradas nos diários de bordo e nas falas dos 

aprendizes diziam respeito à corrupção, ao roubo, ao desvio de verbas, à falta de 

empatia, à fiscalização, à polícia, à falta de segurança e a ausência de cidadão de 

                                                        
26 A educanda se refere à ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco (PSOL), executada a tiros 

no dia 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro quando saía de uma reunião política. Marielle 
foi socióloga, militante dos direitos humanos e feminista.  
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bem. Os enunciados demonstram a visão de mundo dos educandos, a percepção de 

que a educação é o caminho para a melhoria da sociedade na construção de uma 

consciência crítica. 

A partir da leitura de mundo dos educandos, o círculo de cultura seguiu a prerrogativa 

de que o aprendizado deve “estar intimamente associado à tomada de consciência de 

uma situação real e vivida pelo aluno” (FREIRE, 2001, p. 59). Nesse sentido, os 

enunciados supracitados demonstram a compreensão que os educandos possuem da 

política, enxergando-a, na maioria das vezes, separada do conjunto de seus cidadãos, 

como fator que lhes é estranho, quando na verdade é o conjunto das relações sociais 

historicamente determinadas pela produção da vida material (MARX, 2005). Em 

consonância com a historicidade dos homens e sua vocação de serem sujeitos ao 

invés de objetos, Freire (2001) reforça o papel da educação na retomada da 

consciência crítica por considerar a vocação ontológica do sujeito, capaz de refletir 

sobre sua realidade. Assim, notamos que, a partir dos três enunciados supracitados, 

houve um desenvolvimento da consciência crítica proposta por Freire. 

Um homem faz história na medida em que, captando os temas próprios de 
sua época, pode cumprir tarefas concretas que supõe a realização destes 
temas. Também faz história quando, ao surgirem novos temas, ao se 
buscarem valores inéditos, o homem sugere uma nova formulação, uma 
mudança na maneira de atuar, nas atitudes e nos comportamentos [...]. 
Insistamos em que o homem, para fazer a história, tem de haver captado os 
temas. Do contrário, a história o arrasta, em lugar de ele fazê-la (FREIRE, 
2001, p.45). 

Após os comentários, foi discutido o importante papel individual e coletivo para a 

construção da cidadania, a ação do homem em sua sociedade, que está presente em 

todos os âmbitos sociais, dos mais simples aos mais complexos. Se os homens 

compõem a sociedade, por intermédio de sua ação consciente, a reflexão desta 

sociedade deveria começar pela reflexão de como cada sujeito se vê como cidadão, 

a organização política brasileira, a importância do voto. Como este sujeito poderia 

atuar no mundo de forma benéfica, transformando o mundo no qual ele faz parte?  

Os alunos, em resposta, teceram considerações acerca de suas experiências 

pessoais. Em exemplo27, Simon Bolívar relatou a experiência dele em seu bairro, 

como responsável da quadra de futebol, construída pela prefeitura há dois anos atrás. 

                                                        
27 Retirado da transcrição dos áudios gravados no círculo de cultura. 
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Após uma reunião com os moradores do bairro, ficou decidido que um dos jovens 

deveria ficar responsável pela chave da quadra, organização e limpeza. Desde então, 

uma vez por semana Bolívar se reúne com outros jovens e adolescentes do bairro 

para o futebol. Após as partidas, eles se reúnem e programam o dia em que a quadra 

será limpa. Segundo ele, “se eu não cuidar, quem vai? Você sabe, professora, meu 

sonho é ser jogador de futebol ou caminhoneiro, cuido da quadra como cuido do meu 

sonho, pois sei que um caminhão é muito caro” (BOLÍVAR, 2018).  

O relato de Bolívar, por intermédio da dialogicidade do círculo de cultura, permitiu 

perceber que “a práxis dos sujeitos é o critério de verdade do seu agir, porque não é 

no discurso que se infere o agir do sujeito, [...] mas sim no fazer humano” (CRUZ; 

BIGLIARDI; MINASI, 2014, p.48), tendo na prática social uma nova pronúncia do 

mundo, com o intuito de modificá-lo (FREIRE, 1987) 

Após este comentário, a aluna Dandara pediu a fala e perguntou se poderíamos 

dialogar um pouco sobre o caso do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, 

Marielle Franco. Disse sentir-se representada por “Aquela mulher, negra, da periferia, 

assim como eu. As palavras e as ações têm tanto poder que ela morreu por isso. É 

pra sentir medo ou coragem? ”. A resposta da turma de uma forma geral foi coragem, 

mas as feições dos educandos refletiam medo. Diante da demanda, foi separado um 

tempo para a problematização da morte de Marielle Franco, possíveis motivos, sua 

trajetória política, o valor da vida, muitas vezes transformada em mercadoria em nossa 

sociedade. 

Como os outros encontros, os últimos quinze minutos foram reservados para a 

escolha do próximo tema gerador. A professora pesquisadora sugeriu, a partir dos 

diálogos daquele encontro, que o próximo tema gerador seria a problematização sobre 

a cidade. A temática foi aceita pelo grupo. 

6.1.5 Quarto Círculo de Cultura – 28 de março de 2018 

 

O círculo de cultura com o tema gerador cidade foi um dos mais participativos, durante 

qual os aprendizes sentiram mais segurança para expor suas opiniões e experiências 

diante da turma, além de também terem escrito mais conteúdo nos diários de bordo. 

A intenção do encontro foi discutir o papel educativo da cidade e a relação dos alunos 

com ela, a fim de refletir sobre o potencial emancipador que a cidade pode 
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proporcionar por intermédio de suas construções, ou seja, a cidade enquanto 

objetivação humana medeia a relação com seus cidadãos. 

Foi solicitado aos educandos que falassem – quem se sentia à vontade para tal – e 

escrevessem sobre a cidade onde nasceram, o local onde moram atualmente, o que 

esse lugar representa para eles, um lugar que gostariam de conhecer e o motivo da 

escolha. Dos 22 alunos participantes da pesquisa, apenas quatro conheciam cidades 

de outros estados brasileiros, 5 conheciam a maioria das cidades do estado do 

Espírito Santo e 13 nunca saíram da região Grande Vitória, segundo os depoimentos 

apontados nos diários de bordo. Todos relataram o desejo de conhecer lugares de 

acordo com o que ouviram falar por intermédio de outras pessoas e da internet e três 

alunos revelaram o desejo de conhecer outro país (FIGURA 13). A leitura sobre 

experiências e desejos dos alunos escritas nos diários de bordo contribuiu para a 

aproximação da sua realidade social, de forma a conhecê-los um pouco melhor e 

compreender suas realidades objetivas. 

Na Figura 12, a educanda Virginia Woolf relata que apesar de nunca conhecido outro 

estado ela viajava por intermédio dos livros que lia. Este fragmento do diário de bordo 

da educanda mostra-se de suma importância pois sinaliza o poder que a leitura possui 

quando atinge seu leitor. Os livros, para a educanda, são os meios que ela utiliza para 

viajar, por meio das histórias que ela lê um mundo de possibilidades e criatividade se 

abriam.   

Figura 12 – Enunciado da educanda Virginia Woolf 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Após as respostas dos alunos, a discussão foi direcionada para a compreensão da 

cidade como algo concreto, histórico e social que, por intermédio da atividade, o 

cidadão cria e modifica, sendo também por ela modificado. Além disso, a cidade é 

reflexo de seus criadores e carrega, em si, as características desta sociedade. É 

visível perceber as desigualdades sociais presentes na cidade desde sua organização 

primitiva, mas a divisão social de classes tensiona tais desigualdades, demarcando 

os espaços da cidade (LEFEBVRE, 2011). Por esse motivo, foi perguntado aos 

educandos sobre o direito que eles possuíam à cidade, os acessos a ela e se eles se 

sentiam à vontade em todos os espaços citadinos. O Quadro 9 retrata as respostas 

dos alunos retiradas dos diários de bordo. 

Quadro 9 – Dados coletados nos diários de bordo 

Nísia Floresta “Me sinto à vontade na cidade onde moro, pois todos os 
lugares que fui nunca sofri nada e nunca passei por 
nenhuma situação constrangedora. Percebo que a cidade 
tem desigualdade, acho que pelo fato de alguns espaços 
ter maior circulação de pessoas e vejo que alguns bairros 
são mais ‘cuidados’ que outros, tendo mais prioridade e 
melhor condição de vida do que bairros mais pobres.” 

Aristóteles “Eu não me sinto bem ao andar pelas redondezas dos 
bairros Leitão da Silva, Marechal Campos e Maruípe. Eu 
moro no centro de Vitória, cujo os bairros da minha 
localidade (onde eu sou ‘cria’ ou ‘criado’) tem guerra de 
tráfico com os bairros de lá. Outro lugar que eu também 
não gosto de ir é na região da Praia do Canto e Reta da 
Penha. Percebo que não sou bem-vindo, que me olham 
desconfiados. Também sei o motivo, sou negro. Sinto isso 
praticamente todas as vezes que estou nesses lugares.” 

Virginia Woolf “Gosto muito das paisagens de Vitória e seus 
monumentos, mas não me sinto à vontade na minha 
cidade, principalmente em áreas nobres por ser menina e 
negra. São tantos olhares assustados e enojados, acho 
que essas pessoas pensam que por terem mais dinheiro 
podem ter domínio sobre mim, seja pela cor ou ‘educação’ 
(sentido de escolaridade).” 

Hannah Arendt “Não me sentia bem no antigo bairro que morava e fico feliz 
de ter saído de lá. Gosto dos meus amigos e vizinhos que 
ainda moram lá mas torço pra que eles também consigam 
ter condições de sair. Aquele bairro tem intenso tráfico de 
drogas, muito desrespeito com os moradores e assédio 
verbal. Não tínhamos segurança, o sentimento de medo 
era diário.” 

Joana D’arc “Gosto de morar em Cariacica, me sinto à vontade quando 
vou para os lugares, menos no caminho da escola, me 
sinto insegura lá, pois é muito perigoso. Vejo a 
desigualdade na cidade e nos bairros, sempre dão 
privilégios a lugares mais chiques, porque recebem visita 
de pessoas de influência (R$)”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Os relatos expostos em sala de aula, tanto verbalmente quanto no diário de bordo, 

demonstram a consciência dos alunos diante das desigualdades sociais e econômicas 

existentes nos espaços da cidade, reflexo da formação e divisão irregular dos espaços 

citadinos. Também ficou evidenciado como alguns alunos não se sentem 

pertencentes a alguns espaços construídos por trabalhadores e para os 

trabalhadores, seja por sua classe social ou por sua relação étnico-racial. Os relatos 

de Aristóteles e Virginia Woolf denunciam uma realidade infeliz em nossa sociedade, 

materializada na denúncia de uma sensação de incômodo em alguns espaços da 

cidade, reflexo das condições sócio históricas das quais eles participam. Foi 

dialogado, porém, que toda condição histórica pode ser superada pelo conjunto dos 

homens, por intermédio da práxis, quando esses homens veem a si mesmos como 

seres capazes de refletirem e agirem perante a vida (FREIRE, 2001).    

Por meio da relação dialógica entre a professora pesquisadora e os aprendizes, foi 

levantada a questão da territorialidade urbana como resultado do trabalho, na qual é 

preciso reconhecer as marcas individuais e coletivas. A cidade é, portanto, palco de 

relações e mediações, com potencialidades educativas e formação cidadã se 

educarmos o nosso olhar para a relação dialética entre cidadãos e espaço urbano. Os 

homens modificam o espaço urbano e são modificados por ele, em um movimento 

dialético. A consciência das contradições presentes na cidade – a partir dos 

enunciados dos educandos comprova-se tal consciência – é o primeiro passo para um 

trabalho pedagógico que defende a emancipação humana e contribui para o vir a ser 

dos cidadãos, pois “[...] a conscientização é um compromisso histórico. É também 

consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens assumam 

o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo” (FREIRE, 2001, p. 30).  

Ao fim deste círculo de cultura ficou acordado que o tema gerador do próximo encontro 

seria patrimônio cultural. 
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6.1.6 Quinto Círculo de Cultura – 25 de abril de 201828 

No primeiro momento do encontro foi feito um levantamento geral do círculo de cultura 

anterior, relembrando alguns pontos discutidos, os quais seriam necessários para 

introduzir o tema gerador patrimônio cultural e Palácio Anchieta.  

Dos 25 alunos em sala de aula, 22 (vinte e dois) assinaram os termos – presente nos 

apêndices – e escreviam semanalmente nos diários de bordo. Dos 22 aprendizes, 

quando perguntados quem já havia feito visita ao Palácio Anchieta ou se tinham o 

costume de visitar espaços culturais, museus, entre outros, nos últimos dois anos, as 

respostas foram: ano de 2016, dos 12 alunos que visitaram o Palácio Anchieta, 9 

foram à visita da exposição itinerante junto à instituição escolar e 3 alunos foram de 

forma independente, conhecendo a parte histórica. No ano de 2017, 15 alunos 

visitaram a exposição itinerante junto à instituição escolar e 5 alunos foram de forma 

independente e conheceram a parte histórica. Dos 22 alunos participantes da 

pesquisa, 8 disseram ter interesse em espaços culturais e que visitaram de forma 

independente. 

O que se percebe é que grande parcela dos alunos visita espaços culturais quando 

são estimulados pela instituição escolar, mesmo esses espaços sendo públicos e sem 

custo financeiro. Quando questionados os motivos dos educandos não irem de forma 

independente a espaços culturais, algumas respostas, retiradas da transcrição dos 

áudios do encontro, foram: “estarem cansados para irem nesses espaços no final de 

semana; morarem longe de espaços culturais públicos; não se sentirem bem-vindos 

nesses espaços; falta de representatividade; falta de sentido desses espaços na vida” 

dos educandos. 

Diante das falas dos alunos, é perceptível um pensamento comum muito presente na 

contemporaneidade e que afeta as humanidades em geral: a procura de um sentido 

utilitarista para esses espaços culturais, que contribuem para a resolução de 

problemas imediatos do nosso cotidiano, fator que afasta o diálogo entre a 

apropriação do conhecimento e a prática social. Porém, a concepção de mundo traz 

a necessidade das humanidades. Defendemos em nosso trabalho que os sujeitos 

                                                        
28 Entre o quarto e quinto encontro do círculo de cultura teve um espaço de tempo de um mês por 
motivo de atividades previstas no calendário da instituição. 
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precisam das humanidades pois a História, as Artes, a Filosofia, a Sociologia, e a 

Literatura são capazes de transformar a concepção de mundo destes sujeitos, pois a 

educação é política e intencional, capaz de contribuir para a superação do legado da 

natureza em função da apropriação do universo simbólico, rompendo com a função 

imediata de estímulo e resposta (VIGOTSKI, 2004).  

Foi perguntado aos aprendizes o que eles sabiam sobre o Palácio Anchieta e a partir 

das respostas dos alunos foi traçado um paralelo entre a história do Espírito Santo, a 

construção da Igreja de São Tiago e a relevância do patrimônio cultural – material e 

imaterial – para a afirmação da cidadania e representatividade. Os alunos estavam 

curiosos e perguntavam constantemente sobre o papel dos negros e indígenas na 

história do Espírito Santo, pois segundo o aluno Sigmund Freud “a história deles é a 

nossa história, mas meu livro não fala muito sobre eles” – o educando estava se 

referindo ao livro didático de sua escola. Por esse motivo, foi problematizado o choque 

cultural ocorrido no período da colonização, o processo colonizador europeu no Brasil, 

o papel da Companhia de Jesus nesse processo.  

A partir desses enunciados, percebemos que as problematizações dos círculos de 

cultura possibilitaram aos educandos expressarem a sua palavra. O diálogo entre eles 

e a professora pesquisadora contribuiu para a percepção da carência, por parte 

daquele grupo, de serem representados em diferentes espaços e contextos – livros 

didáticos, espaços públicos, política, e, além disso, denuncia questões sócio-

históricas que perduram nos diferentes grupos sociais e se tornam mais visíveis em 

relação a esses sujeitos de pesquisa, por seus contextos de vulnerabilidade social. 

Os educandos percebem suas histórias sendo suprimidas de várias formas, e pedem 

seu espaço. A educanda Dandara, que solicitou que abordássemos sobre a morte de 

Marielle Franco, os alunos Aristóteles e Virginia Woolf, que relatam não se sentirem à 

vontade em espaços da cidade por serem negros, a aprendiz Nísia Floresta que 

demonstra sua insatisfação perante a desigualdade social vivida. Todos os relatos 

demonstram que, apesar de jovens, os educandos possuem experiências que 

merecem ser contadas e refletidas, pois segundo Paulo Freire, 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 
significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que 
eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo 
a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas 
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pela práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da 
necessidade de lutar por ela (FREIRE, 1987, p. 17). 

Figura 13 – Registro do círculo de cultura no CESAM-ES 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Os sujeitos da pesquisa atuaram como protagonistas dos círculos de cultura (FIGURA 

13). Ao longo dos encontros ganharam confiança para dizer a palavra deles, enquanto 

a história da antiga Igreja de São Tiago – atual Palácio Anchieta – foi mediadora para 

a contextualização e compreensão da história do Espírito Santo. Foi necessário 

explicar o passado para chegarmos às questões relacionadas ao presente, para 

estimular os aprendizes na compreensão “[...] das referências culturais locais para, 

[...] em um registro no qual cada sujeito, a partir de seu repertório de referências, 

possa compreender e refletir, tanto sobre contextos inclusivos quanto sobre a 

diversidade cultural que o cerca” (IPHAN, 2014, p. 27).  

6.2 VISITA MEDIADA AO ESPAÇO CULTURAL PALÁCIO ANCHIETA 

A visita mediada ao espaço não formal supracitado fez parte do segundo momento da 

pesquisa, cujos dados coletados foram analisados em comparação aos dados da 

primeira fase – círculos de cultura. Os diálogos exibidos foram extraídos da transcrição 

do áudio da visita e a análise será feita após a apresentação das problematizações 

abordadas na visita a cada espaço (recepção; vídeo; pátio; entre outros) do Palácio 

Anchieta. 
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6.2.1 Visita mediada ao Espaço Cultural Palácio Anchieta – 16 de maio de 2018 

A visita ao espaço não formal (FIGURA 14) ocorreu no dia 16 de maio, quarta-feira, 

às 14 horas. Participaram da visita 22 aprendizes das turmas 01 e 02/2017 do 

CESAM-ES, todos uniformizados. Para a visita mediada, algumas exceções foram 

permitidas pela gerência do ECPA, entre as quais: participaram da visita mediada dois 

mediadores culturais, um formado em História – Wesley – e uma mediadora cultural 

formada em Artes – Layane. Geralmente, as visitas ocorrem com apenas um 

mediador, porém, no intuito de fomentar mais problematizações e aprofundamento de 

conteúdos o espaço não formal permitiu dois mediadores. Além disso, não são 

permitidas gravações de áudio e vídeo no espaço não formal, porém, visando ao 

compromisso com a pesquisa, o ECPA permitiu a gravação de áudio durante toda a 

visita mediada. 

Figura 14 – Entrada principal do Palácio Anchieta 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

O início da visita e a recepção aos alunos ocorreram na recepção do Palácio Anchieta, 

de acordo com a Figura 15, em frente a um quadro do artista capixaba Álvaro Conde 

(1898-1968), pintado na década de 1940, mas que se referia à antiga Igreja de São 

Tiago e colégio jesuítico, no período colonial. A imagem do quadro foi o primeiro elo 

com a representação do passado histórico daquele espaço, trazendo aos aprendizes 

as primeiras percepções das mudanças ocorridas com o passar dos anos.  
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Figura 15 – Início da mediação cultural no ECPA 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Após o diálogo introdutório entre mediadores e aprendizes e as discussões a partir do 

quadro de Álvaro Conde, os educandos Simon Bolívar e Dandara questionaram a 

diferença entre o quadro e a paisagem contemporânea, a praça João Clímaco 

(FIGURA 16), atualmente utilizada como estacionamento de carros. Apresentamos a 

seguir o diálogo da visita entre os alunos, mediadores culturais (MC) e a professora 

pesquisadora (PP), de acordo com a transcrição do áudio. 

S. Bolívar: Mas tá muito diferente lá fora, antes esse jardim e agora só 
carro, sujeira e morador de rua. 
Dandara: Nem dá pra ficar direito na praça! Muito suja. E o medo de ser 
assaltado? 
PP: Gente, a Igreja de São Tiago, hoje Palácio Anchieta, foi construído em 
que século? 
Alunos: Século XVI. [metade da turma respondeu] 
MC: Não é só o jardim que mudou, praticamente tudo mudou! Precisamos 
estar atentos a isso. As rupturas e continuidades. 
PP: A paisagem sofre mudanças pois a sociedade sofre mudanças. A 
sociedade do século XVI é a mesma que a do século XXI? 
Dandara: Não, né! 
S. Bolívar: Está mais desigual, né? Ou pelo menos isso fica mais claro pra 
gente hoje. 
PP: Exato! Agora, mais uma pergunta. Quem cria, produz a cidade, as 
construções? 
Dandara: Os homens e as mulheres, professora! 
PP: Isso! Tudo o que vamos ver hoje foi criado por homens e mulheres que 
nos deixaram de herança. A História, a cidade e suas construções nos 
pertencem e pertencem a todas as pessoas, mas para isso precisamos 
conhecê-las. 
S. Bolívar: Reconhecê-las! Mas eu preferia o jardim, igual no quadro. 
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PP: Isso! Como dissemos em sala, os espaços da cidade muitas vezes se 
tornam mercadoria. Antes era um jardim, espaço natural, hoje é um 
estacionamento, espaço mudado pelo homem para atender o que? 
Alunos: Necessidade. [3 a 5 alunos responderam] 

 

Figura 16 – Praça João Clímaco 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Partindo da visão de mundo dos alunos, das discussões e estudos realizados nos 

círculos de cultura, a mediação cultural teve início na problematização das mudanças 

sociais e estruturais da praça João Clímaco, em frente ao Palácio Anchieta – fazendo 

parte da totalidade da cidade de Vitória – mediada a partir do quadro do artista Álvaro 

Conde. Assim, o quadro foi a primeira ferramenta cultural utilizada na atividade 

mediadora que, em conjunto com o emprego dos signos forma, primeiramente, o 

aprendizado – intencional, e posteriormente, o desenvolvimento interior do conceito 

(VIGOTSKI, 2004).  

A partir dos questionamentos, foi possível demonstrar que as mudanças ocorridas 

refletem a cultura e a história dos homens em sociedade, dialeticamente (MARX, 

2006). Não podemos naturalizar nosso contexto social sem compreender os 

processos que o levaram a essas mudanças, sendo necessário, portanto, o 

entendimento do que é manifestação e do que é essência – manifestação: praça suja, 

com moradores de rua e estacionamento no lugar do antigo jardim; essência: espaço 
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público transformado em mercadoria, desigualdade social promovida pela divisão do 

trabalho, alienação, precarização das formas de trabalho, entre outros. 

Além disso, torna-se necessário salientar criticamente outra questão em relação ao 

quadro de Álvaro Conde: o fato de a pintura apresentar o resultado final da construção 

– a antiga Igreja de São Tiago, mas ocultar o processo dessa edificação, ou seja, 

ocultar seus sujeitos. De acordo com a concepção marxiana, a atividade vital 

proporcionou o ser genérico, ou seja, o ser humano passou a ter consciência da 

espécie a qual pertence, na produção da vida objetiva e subjetiva – cultura. Assim, 

“[...] o homem constrói também de acordo com as leis da beleza” (MARX, 2006, p. 

117), pois a estética para Marx encontra-se no âmbito da sensibilidade humana e dos 

sentidos humanos. Dessa perspectiva, o olhar da estética marxista, segundo Wescley 

Silva Xavier e Alexandre de Pádua Carrieri, fundamenta-se na produção artística que 

reflete “[...] as relações da vida material e suas contradições, operando como chancela 

do capital na esfera da superestrutura ou desvelando possibilidades de resistência e 

de transformação [...]” (XAVIER; CARRIERI, 2014, p. 591). 

Ao analisarmos o quadro precisamos atentar para o ausente presente que o compõe, 

ou seja, a pintura de um monumento e seu entorno torna-se maior do que aqueles 

que, naquele período histórico, o construíram. O objeto em detrimento do sujeito, 

tornando o último invisível e o primeiro, um fetiche. 

A visita prosseguiu em outro espaço, denominado de sala de vídeo, onde é transmitido 

para os visitantes um vídeo institucional sobre o Palácio Anchieta com uma breve 

contextualização histórica – período colonial, imperial e republicano, o processo de 

restauração e a abertura ao público a partir de 2009. Os mediadores Wesley e Layane 

perguntaram à professora pesquisadora se ela gostaria de “pular” o vídeo, analisado, 

pelos mediadores culturais, como “propaganda política”. Ficou acordado que o vídeo 

seria passado – o local onde é apresentado possui base da construção original de 

1551 – e, posteriormente, problematizado seu conteúdo propagandístico com os 

aprendizes. Antes de começar o vídeo (duração de aproximadamente nove minutos), 

o mediador Wesley explicou aos educandos que eles estavam na antiga área das 

celas jesuíticas, no térreo da construção – o Palácio Anchieta é divido entre térreo 

(área do antigo colégio dos padres), primeiro pavimento (área da antiga Igreja de São 
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Tiago) e segundo pavimento (área mais recente, construída a partir do governo de 

Jerônimo Monteiro, já no século XX). 

O mediador cultural solicitou aos alunos do CESAM-ES que prestassem atenção ao 

vídeo e tentassem compreender qual era a mensagem subliminar que estava por trás 

da mídia. Além dos alunos, mediadores e da pesquisadora, havia um segurança 

patrimonial dentro da sala de vídeo. Os mediadores, por esse motivo, não se sentiam 

à vontade para falar criticamente do conteúdo do vídeo naquele momento. Assim, 

após a sugestão do mediador cultural, o vídeo começou. Com o término do vídeo, 

antes de sairmos para o próximo espaço da visita, ocorreu o diálogo (FIGURA 17).  

PP: Então, vocês conseguiram identificar qual foi a “treta” do vídeo? [os 
alunos deram risadas] 
Joana D’arc: Tá tudo muito bonitinho né? O Espírito Santo, sua história e 
principalmente seu presente! Parece que não temos problemas! 
MC: Nossa, mas vocês estavam atentos mesmo hein?! Alguém mais 
percebeu isso que a aluna percebeu? 
Aristóteles: Esse vídeo é para turista ver! [alguns comentários em 
confirmação após a fala do educando] 
Simone de Beauvoir: Gente, eu estudo na escola que passou no vídeo! Não 
é daquele jeito não! 
PP: Ótimo! Demos o primeiro passo! O vídeo institucional possui um 
conteúdo propagandístico, sim. Como Aristóteles disse, para turista ver! Mas, 
além disso, precisamos pensar o motivo desse conteúdo. Como já disse em 
sala, a educação é atividade. A atividade é feita por quem? 
Aprendizes: Pelas pessoas! Pelos homens! Seres humanos! [algumas 
respostas, metade da turma estava quieta e com o olhar curioso, a outra 
metade respondeu]. 
PP: Isso! E educação é feita por homens e mulheres. Além disso e muito 
importante: ela é intencional. Existe intencionalidade nas ações.  
Aristóteles: É! Se eu chamo a Joana D’arc pra ir no cinema, ela não vai 
porque sabe que no meio do filme vou beijar ela! [os alunos caíram na 
gargalhada] 
PP: Exato. As ações humanas são dotadas de intencionalidade! Por trás 
desse vídeo que acabamos de ver, tiveram pessoas que pensaram em seu 
conteúdo e as possíveis consequências que o vídeo podia trazer para quem 
o assistisse. Mas vamos falar melhor disso nos próximos espaços.  
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Figura 17 – Sala de vídeo 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Saímos da sala de vídeo e fomos conduzidos em direção à área do antigo pátio do 

colégio jesuítico. Os mediadores culturais explicaram questões acerca do padrão das 

construções jesuíticas, das alas que compõem a antiga igreja e o colégio, o tempo 

que a construção demorou para ficar pronta, os materiais usados na edificação à 

época, a importância do pátio para a missão religiosa de educar os índios para a 

expansão da fé católica e o papel das teatralizações para o ensino da religião católica, 

monoteísta, como resposta à expansão da reforma protestante ocorrida na Europa.  

Fatos assim revelam a aculturação e subjugação da cultura indígena à cultura 

européia, de forma processual. Além disso, os mediadores explicaram como se deu o 

processo de escavações, os anos de restauro do espaço e sua abertura ao público 

em 2009. O espaço do pátio contribuiu para as discussões acerca da cultura capixaba, 

os reflexos do passado colonial, heranças que possuímos, a qual muitas vezes não 

damos conta. A partir da pergunta do aluno Sigmund Freud, a mediadora Layane 

explicou a importância das disciplinas de humanidades (FIGURA 18), como a História, 

Artes, Arqueologia, entre outras, para a compreensão do passado, de acordo com o 

diálogo abaixo: 
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S. Freud: Como vocês aprenderam isso tudo para passar para as pessoas 
que visitam aqui? 
MC: A História, as Artes e a Arqueologia nos ajudam. O passado não está lá 
atrás, não está com a chegada dos europeus no Brasil, está no nosso 
presente. Precisamos do passado para compreender quem somos. Nós, 
mediadores, estudamos o passado do Espírito Santo, do Palácio, para 
atender vocês e a qualquer outra pessoa que queira conhecer um pouco mais 
de sua história, da nossa história. Os livros, as imagens, as pessoas, a cidade, 
os monumentos nos ajudam a criar esse laço e identidade. Como podemos 
cuidar daquilo que não sabemos que nos pertence? 
Dandara: Mas o que faz o Palácio ser meu?  
PP: Ele é nosso! Não é meu ou da mediadora, mas nosso. No coletivo. É na 
coletividade que os cidadãos conquistam seus direitos e seus espaços.  
S. Freud: Professora, isso me lembra muito os nossos encontros, mas agora 
de forma diferente. 

 

Figura 18 – Mediação cultural no antigo pátio jesuítico

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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O “diferente”, no comentário do aluno S. Freud, ocorre no espaço onde aconteceram 

as problematizações. Anteriormente, tratávamos do Palácio Anchieta dentro da sala 

de aula, mas no dia da visita, foi possível a imersão do educando no espaço educativo 

não formal, possibilitando um contato direto de um recorte do conhecimento 

acumulado. 

No espaço do pátio, os educandos estavam mais atentos e reflexivos, diferentemente 

do que ocorrera na Galeria dos ex-governadores (FIGURA 19), que foi palco de muitas 

problematizações e participações. 

Figura 19 – Mediação cultural na Galeria dos ex-governadores 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Assim que todos adentraram na galeria dos ex-governadores, a aluna Dandara 

perguntou: “Mas heim, e o vídeo? O assunto morreu? É propaganda ou não é 

propaganda? ”. O mediador Wesley respondeu que aguardava o momento certo para 

voltar ao assunto, que seria mais interessante discutir política justamente na galeria. 

E assim ocorreu. Os mediadores ficaram mais à vontade para explicitar sobre o 

funcionamento do espaço cultural. Revelaram não explicar isso para a maioria dos 

visitantes, a não ser quando perguntados.  

MC: Na galeria dos ex-governadores conseguimos analisar muitas coisas. 
Antes de começar vou responder à pergunta da aluna. O vídeo foi passado 
para vocês de forma intencional. Queríamos avaliar até que ponto vocês 
percebiam que o vídeo é sim uma propaganda. Propaganda política para ser 
mais exato. Mas agora de quem e para quê é o que vocês precisam me 
responder. 
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PP: Pessoal, o Palácio foi aberto como espaço cultural em que ano? Se vocês 
olharem nos quadros dos ex-governadores conseguem tirar suas próprias 
conclusões. 
S. Bolívar: 2009 foi o ano que abriu o Palácio para a visita, segundo o vídeo 
e segundo o que vocês disseram. 
PP: Muito bem. Agora, vamos pensar: isso foi iniciativa de alguém, em algum 
governo. Nós já discutimos várias vezes que toda ação é política, possui 
intencionalidade. Qual será a intenção de quem estava no governo e de quem 
fez o vídeo? 
Dandara: Fazer propaganda do nosso Estado? Mostrar que o governador 
daquela época era bom?  
MC: Vocês estão visitando a parte histórica do Palácio Anchieta. Mas ele 
possui sua outra parte, na qual o governador está trabalhando nesse 
momento. Então na mesma construção temos a parte política e a parte 
cultural. O espaço cultural foi aberto a partir de uma demanda política e de 
um governador. Mas isso não impede de olharmos para este espaço de forma 
crítica.  
PP: É isso que nós queremos aqui. Olhar os espaços públicos com criticidade.  

 

Após essa interlocução a aluna Dandara apontou para um dos quadros (FIGURA 20) 

da galeria e indicou o governador da época da abertura do Espaço Cultural Palácio 

Anchieta. O intuito da discussão era fomentar nos alunos não a crítica pela crítica, 

mas o olhar atento às relações de poder que qualquer espaço público pode suscitar. 

O estímulo à compreensão da realidade concreta além das aparências, pois “todo 

aprendizado deve estar intimamente associado à tomada de consciência de uma 

situação real e vivida pelo aluno” (FREIRE, 2001, p. 59).  

Figura 20 – Galeria dos ex-governadores 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Seguiram-se as discussões na galeria dos ex-governadores, momento em que os 

alunos questionaram a presença de apenas um governador negro – ex-governador 

Albuíno Cunha de Azeredo, eleito no ano de 1990 – e nenhuma mulher. A aluna Joana 

D’arc percebeu também que no início do período republicano, o estado do Espírito 

Santo teve alguns mandatos de menos de quatro anos e outros de apenas meses, 

fatores que representam a fragilidade desse modelo político no final do século XIX e 

início do século XX, denominado de Primeira República. Outro fator importante, 

explicitado pelo mediador Wesley, foi a permanência no poder de algumas famílias 

por longos períodos, mostrando seu papel de influência política em nosso estado. O 

exemplo usado por Wesley foi a família Monteiro, que marcou a oligarquia capixaba 

durante a grande parte da Primeira República, representada pelos ex-governadores 

Jerônimo Monteiro, Bernardino Monteiro e Carlos Lindenberg – filho de Bárbara 

Lindenberg, irmã de Jerônimo Monteiro e Bernardino Monteiro. Além disso, o 

mediador cultural fez considerações acerca de como o Palácio Anchieta, mesmo 

depois de se tornar um espaço político, manteve relações muito próximas com a Igreja 

Católica, sendo os fatores políticos e religiosos bastante próximos.  

Após a saída da turma da galeria, os mediadores conduziram os alunos primeiramente 

para a entrada do Palácio Anchieta, construída na reforma do ex-governador Jerônimo 

Monteiro – à qual os visitantes não têm acesso – e posteriormente para a sala de 

achados arqueológicos, onde os aprendizes tiveram acesso à cultura material 

localizada pela equipe de arqueólogos no período da restauração do Palácio Anchieta 

(2004-2009).  

Na entrada, permitida somente pelo governador do estado (FIGURA 21), puderam 

observar as bases originais permanecentes da antiga construção, não alteradas em 

nenhuma reforma, e o trabalho da prospecção estratigráfica das pinturas, podendo 

visualizar camadas de tinta pretéritas utilizadas naquele espaço. Foi questionado pelo 

aluno Hegel o motivo dos cidadãos não poderem entrar no espaço pela mesma 

entrada que o governador. A resposta foi de que por motivos de segurança, esta 

entrada dá acesso direto ao segundo pavimento, local de trabalho do governador e 

seus assessores. A mediadora Layane perguntou aos educandos o motivo da 

construção daquela entrada somente no século XX. As respostas foram: 
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Dandara: Eu que não ia fazer mais entradas em um período de tanto conflito 
como o período colonial. 
Hegel: Olha o mar logo ali! 
S. Bolívar: E o medo de invasão? 
MC: Exato, gente! Se vocês olharem a grossura das paredes irão perceber 
que a antiga construção, a igreja e o colégio, eram na verdade, fortificações! 
Dandara: Parece que estou me vendo nessa época! Prefiro hoje! [alunos 
rindo] 
MC: Pois é, muita coisa mudou! Não só a construção, mas a nossa cultura, 
nossos hábitos.  
S. Bolívar: Mas agora tudo tá fazendo muito mais sentido. 

 

Figura 21 – Segunda entrada do Palácio Anchieta 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Na sala de achados arqueológicos (FIGURA 22), os aprendizes observaram os 

artefatos encontrados no período da escavação do palácio, principalmente no pátio 

externo. Os objetos foram separados por períodos históricos – desde cerâmica 

indígena até cuspideira do século XX – e os mediadores culturais explicaram um 

pouco do trabalho arqueológico empreendido no período de 2004 e 2009. Dessa 

forma, mostrou-se que outras áreas das ciências humanas contribuem para a 

compreensão do passado e do patrimônio cultural, ajudando na problematização do 

presente. 
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Figura 22 – Sala dos achados arqueológicos 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Após a sala dos achados arqueológicos, todos se dirigiam para o primeiro pavimento, 

área da antiga Igreja de São Tiago. O espaço da antiga igreja foi dividido em duas 

partes, uma funcionando como túmulo simbólico do padre José de Anchieta e outra 

área onde ocorrem as exposições itinerantes.  

No túmulo simbólico do padre José de Anchieta (FIGURA 23) os mediadores culturais 

contaram a vida do padre, suas técnicas de teatralização, muito utilizadas para a 

catequese indígena. Além disso, explicaram que aquele espaço originalmente 

funcionou como altar-mor da Igreja de São Tiago, local no qual o padre foi sepultado 

após sua morte no ano de 1597. Na restauração, foi localizado o espaço de 

sepultamento do padre até o ano de 1609, quando as Igrejas da Bahia e de São Paulo 

solicitaram parte da ossada. As pinturas e esculturas presentes no túmulo simbólico 

são do século XX, mas parte da escavação e bases originais da igreja podem ser 

vistas, além da parte de um arco que existia na antiga igreja. 

 

A pintura evidenciada na Figura 24 chamou a atenção dos aprendizes, a mediadora 

Layane explicou que a obra retrataria três momentos importantes na vida do padre 

José de Anchieta: sua chegada ao Brasil e seu primeiro contato com os indígenas; a 

catequese; e por último, os últimos anos de sua vida, em Reritiba, atual cidade de 

Anchieta. Porém, não foi isso que chamou a atenção de alguns alunos, mas sim a 

imagem retratando o padre e o índio. 
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Lenin: Nossa, mas como a pintura mostra esse padre grande e forte. 
Segundo o que vocês falaram ele tinha tantos problemas de saúde. [o aluno 
estava replicando uma fala da mediadora, sobre a saúde do padre. 
MC: Pois é, vamos analisar a imagem então. Na opinião de vocês, o que 
vocês entendem por essa imagem? 
Dandara: Ele parece dar a benção ao índio. 
Lenin: Mas o índio queria a benção? Sei não. O índio parece estar se 
sujeitando a algo. 
S. Bolívar: O padre era alto, né? 
MC: Na verdade, nem tanto. Alguns estudos falam que homens daquele 
período histórico não tinham estatura tão alta quanto parece na pintura. Isso 
significa alguma coisa? [os alunos ficaram se olhando] 
PP: A imagem pintada é sobre o padre, não sobre o índio. Os personagens 
principais desse espaço são os europeus, não os indígenas. 
Virginia Woolf: Nem sobre os negros. 

 

Figura 23 – Túmulo simbólico do Padre José de Anchieta 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 
Figura 24 – Pintura no túmulo simbólico 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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A frase da aluna V. Woolf foi a única expressão oral da aluna durante toda a visita. 

Este episódio não só gerou certo desconforto, mas também a percepção de que 

alguns signos do palácio retratam a história dos vencedores. Quando a maioria dos 

alunos, no círculo de cultura, disseram não se sentirem à vontade em alguns espaços 

da cidade, como reflexo da falta de representatividade de parte da população 

brasileira em alguns ambientes, incluindo os espaços culturais, reproduzem em seus 

cidadãos. Quando os alunos visitam o Palácio Anchieta, independentemente de 

classe social, sexo e idade, o que eles procuram é encontrar na história capixaba ali 

representada algo que com eles se identifique e os aproxime. Nesse sentido, uma 

hipótese para a resposta sobre o motivo de eles irem a espaços culturais, somente 

quando acompanhados pela instituição escolar, se dá pelo fato de que, em alguns 

espaços, os educandos não se sentem pertencentes àquele ambiente, gerando, 

assim, a falta de interesse nesses lugares.  

Apesar disso, nosso estudo defende que a visão crítica da cidade e dos espaços 

educativos que a compõem, como os espaços não formais, contribuem para a visão 

ampla de nossa sociedade, gerando aprendizado a partir das experiências vividas dos 

educandos e dos conceitos trabalhados dentro e fora da sala de aula. O conjunto das 

práticas educativas, formais e não formais, cumpre seu papel mediador do saber 

espontâneo para o conhecimento científico.  

Figura 25 – Área lateral da antiga Igreja de São Tiago 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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A última parte da visita mediada retratou o espaço da nave da antiga Igreja de São 

Tiago (FIGURA 25), local onde foi encontrada uma parede original do século XVI. 

Neste espaço, os mediadores discutiram sobre os materiais da época utilizados para 

a construção, sobre a questão do trabalho humano para a criação de objetos e 

construções. Foram discutidos novamente o conceito de trabalho e a importância 

daquele espaço para a discussão da cultura e sociedade capixaba. 

A visita terminou, aproximadamente, às 16:30 horas. Antes de liberar os alunos foi 

acordado que o próximo encontro seria sobre a discussão da visita mediada e os 

apontamentos para a confecção do produto educativo. 

 

6.3 CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PRODUTO EDUCATIVO E ÚLTIMO  

      CÍRCULO DE CULTURA 

 

O sexto círculo de cultura foi o encerramento da terceira parte da pesquisa com os 

alunos da turma 01 e 02/2017 do CESAM-ES. Tivemos cinco encontros nos quais 

foram discutidos conceitos escolhidos pela professora pesquisadora e os aprendizes 

para, posteriormente, os conceitos trabalhados em sala serem discutidos no espaço 

não formal ECPA. Neste último encontro seriam problematizados a visita mediada e 

o futuro produto educacional. 

6.3.1 Sexto Círculo de Cultura – 28 de Maio de 2018 

Iniciamos o círculo de cultura com a pergunta: “O que vocês acharam da visita? ”. Os 

alunos mostravam-se bastante participativos e diversas foram as respostas. 

Dandara: Ver de perto aquilo que falamos aqui dentro de sala foi bom! 
Rousseau: No final já estava um pouco cansado mas gostei de visitar o 
Palácio! Quero ir mais vezes. 
Clarice Lispector: A parte dos achados arqueológicos foi muito legal.  
S. Bolívar: Professora, não sei quem falava mais, os mediadores ou você! 
[risos da turma] 
PP: Mas claro gente, fui mediando algumas questões! Colocando aquilo que 
os mediadores falavam em diálogo com os nossos encontros. 
Joana D’arc: A parte da sala dos ex-governadores foi a que mais rendeu! 
Aristóteles: Os mediadores foram bem sinceros. Mesmo trabalhando lá 
dentro eles foram críticos em alguns pontos, com a gente. 
Nísia Floresta: Quero ser a primeira governadora mulher! [risos da turma] 
S. Freud: A V. Woolf fala pouco mas quando fala deixa seu recado! 
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Os círculos de cultura abriram espaço para as falas dos educandos, a visita mediada 

ao Palácio Anchieta possibilitou a fala da aluna Nísia Floresta de expressar seu desejo 

de ser governadora. Os enunciados dos alunos dizem muito, transmitem desejos que 

foram possibilitados por meio do momento educativo, por meio do trabalho, que faz o 

homem ser homem por intermédio da transformação. Os jovens aprendizes 

apreenderam não somente o conceito, mas a prática do que foi ensinado. 

A fala do aluno S. Freud abriu a discussão para uma outra pergunta: “Vocês se sentem 

representados pelo Palácio Anchieta? O que mudariam naquele espaço para deixá-lo 

mais próximo da vida e cultura de vocês? ”. As respostas a essa pergunta foram 

utilizadas na confecção do produto educativo, na produção de um roteiro educativo 

que aproxime o espaço não formal na vida de outros jovens aprendizes. A seguir 

apresentamos algumas respostas dos educandos transcritas no diário de bordo. O 

critério utilizado para a eleição das respostas apresentadas no Quadro 10 foi de 

proximidade das respostas com o sentido e intencionalidade presente nas discussões 

anteriores entre educandos e a professora pesquisadora, sendo assim, respostas 

genéricas não foram coletadas. 

Quadro 10 – Dados coletados nos diários de bordo 

Dandara “Me sinto representada em partes. O Palácio é um monumento histórico 
importante, mas o vídeo que vimos lá me incomodou bastante. Achei um 
pouco manipulador mostrar um estado “perfeito”. Na parte histórica do 
vídeo, em nenhum momento foi falado da escravidão, mostrando uma 
realidade que não pertenceu aos meus antepassados, ao meu povo. O 
interessante foi o fato de os mediadores não esconderem o que realmente 
aconteceu, eles se preocuparam de nos mostrar a realidade, nos ajudando 
a pensar criticamente sobre nossa história.” 

Thaila Alexandra “O vídeo em si não é de todo ruim, conta de fato as histórias e dá a 
informação que as pessoas buscam, com a curiosidade que se imagina ao 
olhar o Palácio de fora. Contudo poderia sim ser acrescentado a história 
indígena, o esforço daqueles que fizeram o trabalho bruto e construíram 
de fato a estrutura com as próprias mãos. Os mediadores e a professora 
explicaram de forma sincera e clara que entendermos melhor a nossa 
história, revelando uma nova forma de ver aquele monumento histórico.” 

Símon Bolívar “Eu mudaria o conteúdo do vídeo, colocando a história de como ele foi 
realmente construído e quem de fato o construiu. Acredito que isso 
relevaria melhor a nossa história.” 

Hipácia “Poderia ter um vídeo na sala dos ex-governadores falando um pouco 
sobre eles. Não tiraria o vídeo que vimos, mas colocaria de forma mais 
real, mostrando o trabalho dos escravos e dos índios.” 

Nísia Floresta “Gostaria de ter conhecido o local onde o governador trabalha. A visita foi 
detalhada, crítica. Apesar do vídeo mostrar um estado perfeito, gostaria 
que eles mostrassem mais sobre a restauração, como foi a construção de 
fato e sobre a vida daqueles que os fizeram, além dos padres.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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A análise dos dados leva à dedução da necessidade, exigida pelos próprios 

educandos, de ouvirem a sua história, por intermédio do espaço não formal. Se a 

história do Palácio Anchieta é a história capixaba, onde estão as pinturas e estátuas 

dos sujeitos que as construíram? Como foi dito nas primeiras páginas deste trabalho, 

muitas vezes o esforço da criticidade da mediação cultural é feito pelos próprios 

mediadores, preocupados com a realidade concreta. Porém, eles se veem em 

relações de poder contra as quais não podem lutar mais do que já lutam, por meio de 

suas mediações. 

Nesse sentido, torna-se necessário perceber o vídeo institucional do espaço não 

formal ECPA como exemplo de um viés propagandístico do governo em exercício – e 

seu partido – no período da restauração daquele espaço, demonstrando a relevância 

da denúncia que Simone Scifoni (2016) faz em relação ao patrimônio cultural, quando 

este é transformado em mercadoria e local de espetáculo, esvaziando o valor histórico 

e simbólico do espaço e, ao mesmo tempo, seguindo a lógica do capital.  

Além disso, os signos expostos na exposição histórica permanente do ECPA – 

artefatos, pinturas, estátuas etc – pouco dizem a respeito dos sujeitos que 

participaram da construção daquele patrimônio cultural e quando o fazem, seguem a 

lógica de valorização da cultura europeia. Nesse sentido, percebemos a ocorrência 

de um importante fator: apesar de a mediação cultural seguir uma lógica crítica, na 

tentativa de englobar o processo histórico capixaba e a importância de seus sujeitos 

neste processo, alguns grupos sociais não se veem representados pelo espaço, 

gerando desinteresse e afastamento em relação ao patrimônio, limitando a formação 

cidadã para esta parcela da população.  

Outro fator determinante foi a apreensão do conceito de trabalho pelos educandos. 

Inicialmente, o sentido que eles davam ao conceito era de emprego, mercado de 

trabalho, meios de sobrevivência. Ao longo da pesquisa, o conceito foi ampliado pelos 

aprendizes, com o sentido de atividade, ato criador, humanizador. 

Assim, vale observar a importância dos círculos de cultura e das problematizações em 

sala de aula, que possibilitaram os sujeitos da pesquisa se posicionar criticamente 

diante da mediação cultural e do espaço não formal, a partir de seus lugares sociais, 

por meio da práxis educativa. As observações dos educandos somente foram 
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possíveis após um trabalho educativo em favor da conscientização dos sujeitos da 

pesquisa, contribuindo para que eles se situem no papel ativo de suas próprias 

histórias. Além disso, a pesquisa participante ajudou os aprendizes a enxergarem o 

Palácio Anchieta como espaço de aprendizado e não como “aula passeio”.  

Também devemos ressaltar o papel da educação escolar no desenvolvimento da 

criticidade dos educandos e seu papel fulcral na vida dos alunos que vivem em 

situações de vulnerabilidade, possibilitando a saída da consciência ingênua para a 

consciência crítica, proposta por Freire, tirando o caráter passivo desses sujeitos 

perante a vida. A escola representa a síntese de inúmeras gerações e o local da 

construção da memória coletiva do gênero humano. Da mesma forma a cidade 

constitui e é constituída pelas memórias dos seus habitantes. 

Em suma, os passos da pesquisa possibilitaram uma formação omnilateral tanto para 

os educandos quanto para a professora pesquisadora. A unidade entre a teoria dos 

círculos de cultura e a prática da visita mediada foi o fio condutor da conscientização 

dos sujeitos da pesquisa. A educação formal e a educação não formal, em 

consonância, deram base para a formação dos jovens aprendizes do CESAM-ES, não 

somente em sua formação para o mercado de trabalho, mas principalmente na 

formação para a vida em sociedade, para o desenvolvimento da cidadania. Todos os 

momentos da pesquisa foram de grande valia para que os alunos vissem a si mesmos 

como cidadãos, pertencentes a um lugar social que faz parte de um todo na 

sociedade. Quando a aluna Nísia Floresta enunciou que desejava conhecer o local de 

trabalho do governador, mostrou-se um desejo de conhecer o local de decisões 

políticas, relações de poder e construção da história diária da nossa sociedade. Ela 

compreendeu a importância do local onde conheceu e demonstrou interesse em saber 

mais, conhecer mais.  

6.4 PRODUTO EDUCATIVO 

O produto educativo é um pré-requisito dos Mestrados Profissionais e possui a 

finalidade de unir “os conhecimentos acadêmicos gerados em educação e ensino para 

a aplicação em produtos e processos educativos na sociedade” (DOCUMENTO DE 

ÁREA 2013, p. 01). O produto educativo é um diferencial dos Mestrados Profissionais, 
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pois contribui para as práticas educativas, no contexto da educação formal e não 

formal.  

Dessa forma, foi elaborado, de forma processual e junto com os aprendizes, o produto 

educativo (FIGURA 26) – um roteiro educativo – com a finalidade de aproximar as 

relações educativas entre o Espaço Cultural Palácio Anchieta, as instituições formais 

de ensino e seus respectivos alunos, no intuito de promover uma educação cidadã 

aos educandos, além de contribuir para a conscientização de seus contextos sociais, 

históricos e suas possíveis transformações. Este material foi produzido junto e a partir 

das demandas dos aprendizes do Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, 

CESAM-ES, por meio das problematizações dos círculos de cultura e da visita 

mediada ao Espaço Cultural Palácio Anchieta, na criação de abordagens alternativas 

que dialoguem com a educação patrimonial, contribuindo para a formação ética, 

estética e científica.  

Figura 26 – Capa do material educativo 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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O roteiro possibilitará a contribuição para as futuras visitas mediadas que contemplem 

o espaço institucional de educação não formal ECPA, no centro da cidade de Vitória, 

a partir da investigação de suas potencialidades pedagógicas. Dessa forma, o produto 

educativo, a partir do último círculo de cultura com os alunos do CESAM-ES, tenta 

resgatar formas de relacionar o espaço não formal Palácio Anchieta pelas lentes da 

cidadania, de forma a possibilitar o olhar atento e crítico ao espaço cultural e à 

mediação, como momento educativo e cidadão.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E o que será a vida senão atividade? Karl Marx 
(Manuscritos Econômico-Filosóficos) 

Considerando o propósito desta dissertação e a não pretensão desta pesquisa para 

que a questão aqui abordada se esgote, torna-se necessário destacar o 

prosseguimento de estudos acerca da temática educação omnilateral e as 

contribuições do diálogo entre a educação formal e os espaços não formais. Também 

retomamos o objetivo que perseguimos durante toda a pesquisa, a problematização 

sobre o direito à cidade por intermédio de uma intervenção educativa crítica, tendo em 

vista o fortalecimento da consciência histórica, além do diálogo entre a educação 

escolar e os espaços não formais. 

A partir da filosofia de Marx e Freire e da psicologia pedagógica de Vigotski, 

alcançamos os fundamentos teóricos fundamentais de nossa investigação e análise. 

Expusemos categorias presentes no diálogo dos estudos desses filósofos, a saber: 

trabalho, conscientização, alienação, formação omnilateral, práxis, dialogicidade. 

Além disso, outras problematizações surgiram a partir das demandas dos sujeitos da 

pesquisa, como as questões identitárias e étnico-raciais. Nossa investigação partiu do 

diálogo entre os filósofos supracitados à luz das relações sociais capitalistas, as quais 

deturpam o fundamento ontológico do ser social, mercantiliza e precariza as relações 

de trabalho, tornando-as necessidade ligada à existência (sobrevivência) financeira 

dos homens.  

Consideramos que os educandos, adolescentes, pertencentes ao programa de 

aprendizagem do CESAM-ES, entram para o projeto por motivos sociais de 

vulnerabilidade, como alternativa benéfica ao contexto histórico e social ao qual 

pertencem. Assim, eles percebem inicialmente o trabalho como fonte de renda, 

emprego, sobrevivência, em um contexto histórico capitalista, regido pela alienação 

do trabalho. Apesar disto, o intuito da pesquisa foi problematizar as categorias 

necessárias para a conscientização destes aprendizes em relação à atividade, na 

perspectiva marxiana, fundamental para a humanização e a formação do ser humano-

genérico, em um diálogo entre a teoria e a prática para o desenvolvimento da 
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omnilateralidade. A Figura 27 nos apresenta um exemplo do que discutimos ao longo 

de nosso estudo acerca do ser omnilateral. 

Figura 27 – Monumento ao Trabalho 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

As figuras nos ajudam a sintetizar sobre a potencialidade do trabalho, como fator 

fundante do próprio ser humano, que ao objetivar-se, por intermédio da natureza, 

também é por ela moldado, em um processo dialético. O monumento – torso de bronze 

– é encontrado no centro de Vitória, especificamente na praça Ubaldo Ramalhete, 

voltado para a rua 13 de Maio, do autor Euclides Fonseca, em homenagem ao 

engenheiro Pedro Augusto Nolasco Pereira da Cunha (1835-1935). 

Por intermédio do diálogo entre Marx, Vigotski e Freire, e com base na pesquisa 

participante proposta por Carlos Rodrigues Brandão, o estudo materializou-se na 

unidade entre teoria e prática, a partir dos círculos de cultura e da visita mediada ao 

Espaço Cultural Palácio Anchieta. O andamento da pesquisa confirmou a hipótese 

inicial desta dissertação de que o encontro dos alunos com o Palácio Anchieta pode 

suscitar inúmeras possibilidades pedagógicas, articuladas com o fortalecimento da 
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escola pública em um horizonte político-pedagógico crítico. Torna-se necessário para 

tal, o trabalho, a priori, em sala de aula, que prepare os educandos para a visita 

mediada fora do ambiente escolar, a fim de evitar “visitas passeio”, que empobrecem 

as potencialidades dos espaços educativos não formais. A pesquisa dialógica, dessa 

forma, convida os seus sujeitos de pesquisa a olharem para si como homens e 

mulheres culturais, históricos e transformadores de suas realidades sociais, propondo 

uma postura crítica diante da realidade concreta. Essa postura mostra-se totalmente 

em contraste com a atual política brasileira no que rege às questões educacionais, 

defendendo a meritocracia como valor ímpar, desconsiderando os inúmeros contextos 

sociais dos cidadãos, em uma realidade repleta de desigualdades sociais e perda de 

direitos, priorizando o individualismo em detrimento da coletividade. Nosso estudo 

mostra-se a favor da classe trabalhadora a qual na maioria das vezes sofre 

diretamente com as ações dirigidas pela política. 

Vale ressaltar que com o decorrer do desenvolvimento da pesquisa, nem tudo saiu 

como o planejado. A instituição CESAM-ES não disponibilizou o (a) professor (a) de 

Cidadania, deixando a própria professora pesquisadora sozinha com a turma. Além 

disso, foi acordado inicialmente que na visita mediada, fora da instituição de ensino, 

seria disponibilizado também um (a) professor (a) de Cidadania, fato que não ocorreu. 

Além disso, o título da dissertação foi alterado após solicitações feitas na qualificação, 

atendidas pela pesquisadora.  

Ademais, as análises destacam que a visita ao Palácio Anchieta – e seus signos – 

isenta alguns aspectos referentes à história dos indígenas, retratando-os de forma 

simplista. Cabe, dessa forma, ao mediador cultural problematizar de forma 

aprofundada tais questões, trazendo o protagonismo desses diferentes grupos sociais 

para o centro dos debates. Esses fatores foram notados pelos educandos do CESAM-

ES que, por diversas vezes, disseram não se sentir representados por aquele espaço, 

o que mostra um dos fatores da falta de reconhecimento ao patrimônio cultural, a falta 

de representatividade de toda a cultura capixaba – composta pelos diferentes grupos 

de indígenas, de portugueses e de africanos. Compreendemos que o espaço, da 

forma que foi organizado, conta a História dos vencedores, ocultando o nivelamento 

com outras culturas e seus supostos confrontos. Apesar de todos os fatores citados, 

devemos destacar a visão crítica dos educandos, a partir dos círculos de cultura, que 
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contribuiu para proporcionar, de forma dialógica, a conscientização de diversas 

questões, como: desigualdade, ampliação do conceito de trabalho, representatividade 

dos espaços públicos, entre outros. 

Concluímos que a relação horizontal entre a educação escolar e os espaços não 

formais contribui para o fortalecimento da criticidade dos educandos, de forma a 

possibilitar-lhes a discussão sobre o direto à cidade e a sua conscientização histórica, 

para atuar como sujeitos diante da experiência formativa de reaprender a olhar e viver 

o território da cidade, por intermédio da práxis pedagógica. 
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APÊNDICE A – Requerimento de autorização para desenvolvimento de Projeto 
com os alunos do CESAM – Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador 

(Vitória-ES) 
 

 
À Srª. Luciana de Souza Castilho 
Setor: Coordenadora de Ação Educativa e Pastoral Salesiana 
 
Requerente: CAROLINE CALVI 

Instituição: Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades – IFES 
 

 
 
Eu, CAROLINE CALVI, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Humanidades, matrícula 20171ppgeh0087, do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia do Espírito Santo, Avenida Vitória, nº 1729, Bairro Jucutuquara – CEP: 

29040-780 – Vitória-ES, venho solicitar autorização para a realização de Pesquisa de 

Mestrado no Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, localizada na Av. Vitória, 

900, Forte São João, Vitória, em Vitória/ES. 

 

A pesquisa, intitulada “APRENDENDO HISTÓRIA E CONHECENDO NOSSA 

MEMÓRIA CULTURAL: AS POTENCIALIDADES DA MEDIAÇÃO CULTURAL NA 

CIDADE DE VITÓRIA – ESPÍRITO SANTO”, está vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Humanidades, do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo. O curso de Mestrado Profissional em Ensino de 

Humanidades (Stricto Sensu), do referido Programa, está reconhecido e credenciado 

pela Capes/MEC, na área Ensino/Multidisciplinar, homologado pelo Conselho 

Nacional de Educação. A Pesquisa de Mestrado é orientada pelo Dr. Carlos Roberto 

Pires Campos, Pesquisador e Professor Permanente do referido Programa. 

 

Temos, por objetivo geral, de investigar as potencialidades do espaço não formal 

“Espaço Cultural Palácio Anchieta” que possa contribuir com os aprendizes do 

CESAM-ES para a promoção da cidadania, resgate de memória cultural e reflexão 

crítica dos alunos, a partir da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e da Psicologia 

Histórico-Cultural de Lev Vigotski, para uma educação completa ou omnilateral, 

partindo do patrimônio material Palácio Anchieta. Para tanto, faz-se necessário adotar 

procedimentos de pesquisa, quais sejam: a) esclarecimentos gerais aos participantes 

do estudo, bem como aos pais/responsáveis dos alunos (menores); b) 
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acompanhamento das aulas de Cidadania da instituição e promoção da metodologia 

Libertadora de Paulo Freire, os “círculos de cultura”, com a participação dos diálogos 

com os aprendizes e do(a) professor(a) de cidadania; c) condução dos participantes 

da pesquisa à visita mediada ao Espaço Cultural Palácio Anchieta, localizado no 

Centro da cidade de Vitória, (VITÓRIA-ES), a fim de promover uma ação pedagógica 

que envolva a promoção da cidadania e do ensino patrimonial, a partir da metodologia 

pedagógica freireana. No tocante a esta questão, será indispensável a parceria dos 

educadores do CESAM-ES, ou seja, Professora de Cidadania, Pedagoga e 

Coordenadores de Turno. 

 

Estando disponível para maiores e melhores esclarecimentos, coloco-me à 

disposição. 

 

Vitória/ES,__________de__________de 2017. 

 
 

________________________________ 
CAROLINE CALVI 

Contato: (27) 99740-6218 / carolinecalvi@hotmail.com  
 
 
 

____________________________________________________ 
Coordenadora de Ação Educativa e Pastoral Salesiana 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:carolinecalvi@hotmail.com
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APÊNDICE B – Requerimento de autorização para desenvolvimento de 

Pesquisa e Visita Mediada ao Espaço Cultural Palácio Anchieta (Vitória/ES) 

 

À Srª. Áurea Lígia Miranda Bernardi 
Setor: Gerente do Espaço Cultural Palácio Anchieta (ECPA) 
 
Requerente: CAROLINE CALVI 

Instituição: Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades – IFES 
 

 

 

Eu, CAROLINE CALVI, pesquisadora responsável pelo Projeto de Pesquisa de 

Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades, matrícula 20171ppgeh0087, no 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Avenida Vitória, 

nº 1729, Bairro Jucutuquara – CEP: 29040-780 – Vitória-ES, venho, pelo presente, 

requerer autorização formal para realizar a pesquisa ao Espaço Cultural Palácio 

Anchieta. O objetivo é conduzir uma turma de aprendizes da turma de Cidadania do 

Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador (CESAM-ES), turno vespertino, em 

uma visita mediada ao Espaço Cultural Palácio Anchieta conduzida por um dos 

mediadores culturais do referido espaço cultural. A turma do CESAM é composta por 

aproximadamente 20 alunos e será acompanhada por um educador responsável do 

CESAM, além desta pesquisadora responsável. 

Nessa visita mediada, pretendo coletar dados para a minha pesquisa a minha 

Pesquisa de Mestrado, intitulada “APRENDENDO HISTÓRIA E CONHECENDO 

NOSSA MEMÓRIA CULTURAL: AS POTENCIALIDADES DA MEDIAÇÃO 

CULTURAL NA CIDADE DE VITÓRIA – ESPÍRITO SANTO”, orientada pelo Dr. Carlos 

Roberto Pires Campos, Professor Permanente do IFES – Campus Vitória. Essa visita 

mediada está prevista para ocorrer entre os meses de fevereiro e março de 2018, 

conforme cronograma e planejamento pedagógico do CESAM, que será elaborado 

em parceria com a pedagoga da instituição. Temos, por objetivo geral, de investigar 

as potencialidades pedagógicas do espaço não formal “Espaço Cultural Palácio 

Anchieta” que possa contribuir com os aprendizes do CESAM-ES para a promoção 

da cidadania, resgate da memória cultural e reflexão crítica dos alunos, a partir da 

Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e da Psicologia Histórico-Cultural de Lev 

Vigotski, para uma educação completa ou omnilateral, partindo do patrimônio material 

Palácio Anchieta. 
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Estarei à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos acerca do 

desenvolvimento desse Projeto de Pesquisa, a qualquer momento, pelo e-mail 

carolinecalvi@hotmail.com e pelo número (27) 99740-6218. Ainda será possível 

contactar o Conselho de Ética/Ifes no endereço Av. Rio Branco, nº50 – Santa Lúcia – 

Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357-7518, e-mail: ética.pesquisa@ifes.edu.br. 

Os dados e resultados gerados poderão ser utilizados na publicação de trabalhos e 

artigos científicos, contribuindo na divulgação do Espaço Cultural Palácio Anchieta e 

de seu potencial pedagógico, bem como em atividades educativas que envolvam 

processos de ensino-aprendizagem nas mais diversas áreas do conhecimento 

científico.  

 

Vitória/ES,________,_________,__________. 

 

____________________________________ 

CAROLINE CALVI 

Contato: (27)99740-6218 / carolinecalvi@hotmail.com 

 

 

_______________________________________________ 

Gerente do Espaço Cultural Palácio Anchieta 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carolinecalvi@hotmail.com
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
(de acordo com a Resolução N° 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde/MS) 

 
INFORMAÇÕES INICIAIS: 

 
ÍTEM I – Título do projeto de pesquisa 

“Aprendendo história e conhecendo nossa memória cultural: as 
potencialidades da mediação cultural na cidade de vitória - Espírito Santo.” 
 
 
ÍTEM II – Pesquisadores e instituição proponente 
Pesquisadora responsável: CAROLINE CALVI 
CPF: 123.xxx.xxx.xx - RG: 2xxxxxx – SSP/ES 
Telefone para contato: (27) 9.9740-6218 - Email: carolinecalvi@hotmail.com 
Endereço: Rua Aristóbulo Barbosa Leão – Vitória/ES – CEP: 29.xxx-xxx 
Pesquisadores orientadores: Profs. Dr. Carlos Roberto P. Campos Instituição 
proponente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Esp. Santo – 
IFES 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/IFES): 
Email: etica.pesquisa@ifes.edu.br - Tel/fax: (27) 3357-7518 e (27) 3357-7530 
 
ÍTEM III – Participante do projeto de pesquisa 
Participante: Estudante (menor) do Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador – 
Forte São João, Vitória-ES) 
 
Nome completo: 
 
____________________________________________________________ 
 
 
ÍTEM IV – Responsável legal pelo participante do projeto de pesquisa 
 
Nome completo:________________________________ RG: _____________ 
 
 

O PROJETO DE PESQUISA: 
 
Eu, responsável legal pelo participante (ambos identificados nos ÍTENS III e IV), fui 
convidado pelo pesquisador responsável (identificado no ÍTEM II) a autorizar este 
estudante (menor) a participar, como voluntário, deste projeto de pesquisa (intitulado 
no ÍTEM I). Fui informado de que os objetivos do projeto são: realizar uma visita 
mediada ao Espaço Cultural Palácio Anchieta, de modo a favorecer o 
desenvolvimento de ações educativas que contribua para os aprendizes do CESAM-
ES na promoção da cidadania, resgate de memória cultural e reflexão crítica de nossa 
história; e, propor atividades pedagógicas que permitam, aos alunos, se 
reconhecerem como participantes conscientes da realidade social a que pertencem.  
 
Fui esclarecido (a) de que os estudantes participarão de uma visita mediada ao 
Espaço Cultural Palácio Anchieta, devidamente guiada e contextualizada por 
educadores capacitados e por profissionais do CESAM, além da própria pesquisadora 
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responsável, a realizar-se em dia letivo do calendário do CESAM e em horário normal 
de aula do turno vespertino, que serão planejados junto aos gestores da instituição 
(Pedagoga, Coordenadora da Pastoral). 
 
Também fui esclarecido (a) de que o Espaço Cultural Palácio Anchieta localiza-se na 
Praça João Clímaco, 142 - Centro, Vitória - ES, 29015-110, em frente ao Porto de 
Vitória, na Cidade Alta. Trata-se da etapa da coleta dos dados relacionados à 
interação dos alunos com a sua história local, resgatando a identidade cultural dos 
mesmos. 
 
Também fui esclarecido sobre os possíveis riscos e desconfortos que essa visita 
mediada pode vir a oferecer, bem como os benefícios esperados da participação dos 
estudantes nesta aula de campo. Segundo a pesquisadora responsável, os possíveis 
riscos e desconfortos poderão ser: a breve exposição ao Sol da tarde (entre 13:00 e 
17:00h), riscos éticos (constrangimentos, etc); e que serão minimizados com as 
devidas cautelas e providências: a) aplicar protetor solar e repelente na pele; b) usar 
boné ou chapéu, além de calça comprida, uniforme do CESAM e calçado totalmente 
fechado; c) obedecer sempre ao mediador cultural do Palácio Anchieta e aos 
educadores do CESAM que irão acompanhar a visita. 
 
Fui esclarecido de que essas medidas serão empregadas para evitar e/ou reduzir os 
efeitos e condições adversas que possam causar dano ao estudante e que, se vier a 
ocorrer algum dano ou desconforto ao participante, a forma de acompanhamento a 
que ele terá direito será a assistência imediata e emergencial, sem prejuízo de 
qualquer espécie ao estudante ou ao seu responsável legal. Além disso, a 
pesquisadora responsável garantiu ressarcimento e indenização por quaisquer danos 
ou desconfortos que venham a acontecer em decorrência disso. Também fui 
esclarecido de que os benefícios esperados da participação do estudante são: as 
possíveis melhorias na aprendizagem; o incentivo à experiência e aos procedimentos 
fora da sala de aula; e o desenvolvimento da sua capacidade crítica para vencer o 
mero exercício da “decoreba”, indo além daquilo que lê nos livros didáticos e estuda 
na sala de aula.  
 

Fui esclarecido de que os dados coletados pela pesquisadora (imagens em fotografias 
e filmagens, além de anotações, desenhos e diários de bordo dos alunos) e os 
resultados obtidos serão tratados com os rigores técnicos de uma pesquisa científica. 
Sendo assim, AUTORIZO a pesquisadora responsável a registrar a atuação do 

estudante durante o Projeto, através da gravação de suas imagens e de sua voz, em 
fotografias e vídeos, autorizando, TAMBÉM, a sua veiculação em meios de 
comunicação científica EXCLUSIVAMENTE para fins de divulgação do Projeto 
“Aprendendo história e conhecendo nossa memória cultural: as potencialidades da 
mediação cultural na cidade de vitória - Espírito Santo.” 
 
 
Fica, portanto, POR MIM CEDIDO, de livre, espontânea e esclarecida vontade, o 

direito do uso de imagem, de voz e de material escrito e desenhos do estudante a 
pesquisadora, EXCLUSIVAMENTE para fins de divulgação e publicidade deste 

Projeto de Pesquisa, NÃO RECEBENDO, para isso, qualquer tipo de remuneração 
ou pagamento, e sem custos de qualquer natureza para mim ou para o estudante. 
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Fui informado que esse Projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do 
IFES, que tem o papel de garantir que os participantes, e seus responsáveis legais, 
sejam protegidos de danos, e declaro ter sido suficientemente esclarecido a respeito 
dos procedimentos a serem utilizados. Declaro que fui informado da garantia do sigilo 
dos meus dados pessoais e das informações do estudante por mim autorizado, além 
da plena liberdade que ele terá de se recusar a participar do projeto ou dele se retirar, 
a qualquer momento, sem qualquer penalização. Também fui esclarecido da plena 
liberdade que eu terei de retirar meu consentimento da participação deste estudante, 
a qualquer momento, e sem qualquer penalização. 
 
Declaro ter recebido uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, 
pelo presente, consinto, voluntariamente e na qualidade de responsável legal, em 
autorizar a participação do estudante no Projeto, que é aluno regularmente 
matriculado no Programa de Aprendizagem do turno Vespertino do Centro Salesiano 
do Adolescente Trabalhador – CESAM, bem como ceder, GRATUITAMENTE, os 
direitos do uso de imagem e de voz, em fotografias e vídeos, em que ele estiver 
presente, com a finalidade ÚNICA de sua veiculação em publicações científicas e 
trabalhos acadêmicos. 
 
 

Vitória/ES,_________de_______________ 2018. 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal pelo participante do Projeto 

(conforme ITENS III e IV) 
 
 
 

_________________________________________________ 
Caroline Calvi 

Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE D – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 
(de acordo com a Resolução N° 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde/MS) 

 

Você está sendo convidado a participar do Projeto de Pesquisa chamado 

“Aprendendo história e conhecendo nossa memória cultural: as potencialidades da 

mediação cultural na cidade de Vitória – Espírito Santo”, que vai estudar como uma 

aula visita mediada, em um espaço não formal, pode contribuir na construção da 

cidadania e no seu aprendizado por meio do ensino crítico. O seu responsável legal 

já permitiu a sua participação. Você não terá nenhum custo e nem receberá nenhum 

pagamento. Você será esclarecido no que quiser e não será obrigado a participar. 

Se não quiser participar, você não vai sofrer nenhuma penalidade. Se quiser desistir, 

depois de aceitar, também não terá nenhum problema. A sua participação será 

voluntária. 

 

A visita mediada será no Espaço Cultural Palácio Anchieta, na Praça João Clímaco, 

Cidade Alta, aqui mesmo em Vitória/ES, e será guiada por mediadores culturais 

preparados e por educadores do CESAM. O local é considerado seguro, mas 

apresenta riscos mínimos, como: rápida exposição ao Sol da tarde, durante a 

mediação cultural não pode beber água; o percurso até o Palácio Anchieta será feito 

da mesma forma que é feita quando vocês vão para a empresa trabalhar, com 

transporte público. 

 

Para evitar danos a sua saúde, você deverá tomar os seguintes cuidados: usar 

protetor solar, usar boné ou chapéu, ir vestido de calça, usar calçado fechado, olhar 

sempre para o chão, para frente e para os lados e sempre obedecer ao mediador 

cultural do Palácio Anchieta e aos educadores do CESAM. Caso aconteça algo 

errado, você receberá todos os cuidados necessários da equipe que estará com você, 

para o bem da sua saúde. 

 

Coisas boas também poderão acontecer. Você poderá aprender sobre a nossa 

história capixaba, ter a oportunidades de poder ver e aprender conteúdos que na 

maioria das vezes só vemos em livros didáticos, ter um conhecimento interdisciplinar, 

aprendendo no mesmo espaço conhecimentos históricos e artísticos. 
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Este Termo de Assentimento Livre e Esclarecido foi impresso em duas vias, sendo 

que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra ficará com 

você. Se você tiver alguma dúvida, poderá perguntar a pesquisadora Caroline Calvi, 

do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), pelo email carolinecalvi@hotmail.com 

ou pelo telefone (27) 9.9740-6218. Você também pode entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do IFES, pelo email etica.pesquisa@ifes.edu.br ou pelo 

telefone (27) 3357-7518. 

 

Eu____________________________________________________________aceito 

participar do Projeto “Aprendendo história e conhecendo nossa memória cultural: as 

potencialidades da mediação cultural na cidade de Vitória – Espírito Santo” e declaro 

que a pesquisadora responsável tirou as minhas dúvidas e orientou o meu 

responsável legal. Eu recebi uma cópia deste Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido, li e concordei em participar desse Projeto de Pesquisa, nas condições 

que foram explicadas pelo pesquisador. Por isso, assino logo abaixo. 

 
Vitória/ES, _______de________________ de 201__. 
 
 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura do participante (menor)  

Aprendiz do CESAM-ES 
 
 
 

______________________________________________________ 
Caroline Calvi 

Pesquisadora Ifes 
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APÊNDICE E – TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS 

EDUCACIONAIS 

 

Nome: Idade: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

CPF: Telefone: E-mail: 

Endereço: UF: 

Cidade: CEP:  

 

Ora designado CEDENTE, firma e celebra com o Ifes – Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Avenida Vitória, nº 1729, Bairro Jucutuquara 
– CEP: 29040-780– Vitória – ES, por meio dos pesquisadores Caroline Calvi e Prof. 
Dr. Carlos Roberto Pires Campos, inseridos na pesquisa “Aprendendo história e 
conhecendo nossa memória cultural: as potencialidades da mediação cultural na 
cidade de Vitória – Espírito Santo”, designado CESSIONÁRIO, o presente TERMO 
DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS EDUCACIONAIS 
mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas, que voluntariamente 
aceitam e outorgam:  
 

Por meio do presente instrumento autorizo o Ifes 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 com fins educacionais nas redes de 

ensino público. Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, 

gratuito e não exclusivo, não havendo impedimento para que o(s) CEDENTE(s) 

utilize(m) o material captado como desejar(em).  

 

Declaro que o Ifes está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido 

material produzido, com direito de utilização, de forma ilimitada e por um prazo 

indefinido no que se refere à concessão de direitos autorais, utilização e licenciamento 

a terceiros, para que façam uso, de qualquer forma, no todo ou em parte, deste 

material ou de qualquer reprodução, respeitando as questões éticas orientadoras da 

pesquisa com seres humanos.  

 

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 
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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. Os dados serão armazenados em 

arquivo, físico ou digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em 

CDs/DVDs (áudio e vídeo) e serão mantidos, por um período de 5 anos após o término 

da pesquisa. Fica assegurado de que os mesmos serão utilizados somente para fins 

de pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, observando as 

normas éticas da pesquisa. 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 (cento e oitenta dias).  

 

Recebi duas vias deste Termo de cessão de Imagem e Voz para fins educacionais 

assinadas pela pesquisadora de maneira que uma ficará sob minha posse e outra 

devolvida e arquivada com a pesquisadora. Em caso de dúvidas, a pesquisadora 

poderá ser contactada por telefone celular, ou via aplicativo de comunicação 

(whatsapp) pelo número (27) 9 9740-6218 ou endereço pelo eletrônico 

carolinecalvi@hotmail.com. Ainda será possível contactar o Conselho de Ética/Ifes no 

endereço Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357-

7518, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. 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: Vitória, _____de _____________de 2018. 

 

 

_____________________________________________ 

 Assinatura do Cedente 

 

 

_____________________________________________  

Assinatura da Pesquisadora 
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ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA 

 



154 

 

ANEXO B – ISJB – Inspetoria São João Bosco Centro Salesiano do 

Adolescente Trabalhador – CESAM-ES 

 

 

 

 

 

 

ISJB – INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO 

CENTRO SALESIANO DO ADOLESCENTE TRABALHADOR – CESAM-ES 

A Inspetoria São João Bosco (ISJB) é uma associação sem fins lucrativos, de assistência social, 
beneficente e de caráter educativo-cultural. Fundada em 11 de dezembro de 1947, tem como missão 
contribuir para construção de uma sociedade mais justa e solidária, por meio da educação, 
evangelização e assistência social da juventude, especialmente a mais necessitada. Atualmente está 
presente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Goiás e no Distrito 
Federal. 

Como instituição católica, administrada pelos salesianos de Dom Bosco, a ISJB preza pelos valores 
éticos e cristãos em todas as suas ações. Pauta-se pelos princípios do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA, Lei nº 8069/1990) e pelo Sistema Preventivo de Dom Bosco, para construir um 
mundo mais justo e solidário, que reconheça os direitos das crianças e adolescentes, além de 
proporcionar-lhes, com ações concretas e pontuais, um futuro melhor. 

Nossa missão 

Ser sinais e portadores do amor de Deus aos jovens, especialmente os mais pobres, por meio da 
evangelização, da educação e da assistência social, contribuindo para a construção de uma sociedade 
justa e fraterna. 

Nossa visão de futuro 

Ser referência na evangelização, na educação e na assistência social dos jovens, com uma gestão 
competente, vivendo o carisma salesiano. 

Nossos valores 

- Jesus Cristo 
- Sistema Preventivo e Direitos Humanos 
- Pastoral Juvenil Salesiana 
- Promoção da igualdade étnico-racial 
- Família 
- Formação continuada 
- Inovação 
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- Ecologia integral 
- Governança colaborativa 
- Trabalho de equipe em rede 

ISJB – CESAM-ES - Principal objetivo: contribuir para o fortalecimento do vínculo e da convivência 
familiar e comunitária de adolescentes e jovens em vulnerabilidade, com a oferta de qualificação 
socioprofissonal e inserção no mercado de trabalho. 
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ANEXO C – Ficha Catalográfica sobre o monumento ao Trabalhador 

 

 
 


