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RESUMO 

 

Vinculado a linha de formação de professores, do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Humanidades (PPGEH), o presente trabalho aborda como objeto de 

pesquisa espaços específicos do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha como 

possíveis símbolos da Cruz e da Espada impregnados a partir do processo de 

colonização do solo Espírito-Santense, bem como analisa-os enquanto patrimônio 

histórico-cultural e sujeitos a diversas transformações ao longo dos anos. A pesquisa 

é colaborativa e adota os pressupostos da abordagem qualitativa, numa perspectiva 

histórico-cultural e dialógica, subsidiando a produção de um material educativo no 

formato de e-book, elaborado juntamente com educadores da área de Ciências 

humanas, especificamente, aqueles que lecionam a disciplina de História em escolas 

da rede pública de Estadual . O interesse pela temática é proveniente de reflexões 

produzidas, ao longo do percurso formativo da pesquisadora, e pelas leituras que 

abordam a História do Espírito Santo, a construção da identidade nacional brasileira, 

bem como a problematização das questões concernentes a memória coletiva e a 

identidade social, aparentemente suprimidas em prol da construção de uma 

identidade nacional. Desenvolve ação de formação continuada com os educadores, 

em duplas de estudo, na biblioteca das instituições de ensino envolvidas na ação de 

formação, dialogando e analisando modificações em alguns patrimônios que 

simbolizam a Cruz e a Espada, localizados no Sítio histórico da Prainha de Vila Velha, 

e constituídos a partir da chamada colonização europeia. Enfatiza-se as modificações 

estruturais no patrimônio histórico-cultural da Igreja do Rosário ocorridos desde seus 

primórdios oriundos do período colonial brasileiro aos dias atuais, de maneira a 

desvelar possíveis apagões de uma memória local e originária dos povos pré-

existentes à chegada dos europeus e, assim, proporciona a elaboração de um 

itinerário formativo que valoriza a História local, a memória coletiva, a identidade social 

e evidencia a importância dos espaços não-formais como metodologias na (re) 

construção do saber e fazer histórico. 

 

Palavras-chave: Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha. Memória. Identidade. 

História do Espírito Santo. Formação de professores. 

 



 

ABSTRACT 

 

Linked to the teacher education line of the Graduate Program in Humanities Teaching 

(PPGEH), the present work approaches as research object specific spaces of Prainha 

de Vila Velha Historic Site as possible symbols of the Cross and Sword impregnated 

with from the process of colonization of the Espírito Santo soil, as well as analyzing 

them as historical-cultural heritage and subject to various transformations over the 

years. The research is collaborative and adopts the assumptions of the qualitative 

approach, in a historical-cultural and dialogical perspective, subsidizing the production 

of educational material in e-book format, prepared together with educators in the area 

of Human Sciences, specifically those who teach the subject. History discipline in state 

public schools. The interest in the theme comes from reflections produced along the 

researcher's educational path, and from the readings that address the History of 

Espírito Santo, the construction of the Brazilian national identity, as well as the 

problematization of issues concerning collective memory and social identity. 

apparently suppressed for the sake of building a national identity. It develops 

continuing education with the educators, in pairs of studies, in the library of educational 

institutions involved in the training, dialoguing and analyzing changes in some heritage 

that symbolize the Cross and Sword, located at the Prainha de Vila Velha Historical 

Site, and formed from the so-called European colonization. We emphasize the 

structural changes in the historical and cultural heritage of the Rosary Church that 

occurred since its origins from the Brazilian colonial period to the present day, in order 

to unveil possible erasures of a local and original memory of pre-existing peoples upon 

the arrival of Europeans and Thus, it provides the elaboration of a formative itinerary 

that values local history, collective memory, social identity and highlights the 

importance of non-formal spaces as methodologies in the (re) construction of historical 

knowledge and making. 

 

Keywords: Historical Site of Prainha de Vila Velha. Memory. Identity. History of the 

Holy Spirit. Teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este texto apresenta uma proposta de pesquisa a ser desenvolvida no contexto do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades, do Instituto Federal do 

Espírito Santo, Campus Vitória, vinculada à linha formação de professores. O projeto 

parte do estudo do Sítio histórico da Prainha de Vila Velha, analisando alguns 

patrimônios que possivelmente simbolizam a Cruz e a Espada europeia da 

colonização, com ênfase no monumento histórico mais antigo existente nesse sítio 

que é a Igreja do Rosário. Essa igreja foi criada em 1551 e, em 1950, tombada pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 

No estudo sobre alguns monumentos histórico-cultural localizados nesse sítio e, 

especificamente, na Igreja do Rosário, buscamos compreender relações entre 

presente e passado nas modificações, ocorridas ao longo dos anos. Analisar as 

modificações estruturais e espaciais, ocorridas ao  longo dos anos, pode contribuir 

para evidenciar conflitos, contradições, detalhes e apagamentos não considerados 

pela História registrada pelos Europeus, mas importantes de serem debatidos em uma 

perspectiva crítica, no contexto do ensino. Ainda, pretendemos traçar um paralelo 

entre a construção da identidade nacional brasileira e da História do Espírito Santo, 

bem como a problematização das questões concernentes a memória coletiva e a 

identidade social, aparentemente suprimidas em prol da construção de uma 

identidade nacional. A partir desse estudo, objetivamos desenvolver ações de 

formação continuada com professores da rede pública, em duplas de estudo, para 

dialogar e analisar a relação da construção de uma identidade nacional em possível 

detrimento de uma identidade regional e, assim, local. Inclusive, para investigar a 

possibilidade de apagões de uma memória local e originária dos povos pré-existentes 

à chegada dos europeus, no atual Estado do Espírito Santo, bem como seu impacto 

na História oficial do povo espírito-santense e na sua identidade, enfatizando a 

importância dos espaços não-formais como metodologias na (re) construção do saber 

e fazer histórico. 
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Dessa maneira, a escolha por esse objeto de pesquisa pode ser explicada a partir  de 

dois aspectos: a minha
1 trajetória acadêmica como pesquisadora e experiências 

profissionais no ensino da História na Educação Básica. Em relação à trajetória 

acadêmica podemos recuperar elementos da época de aluna do ensino fundamental 

e médio. Nesse período não me recordo de ações de estudos consistentes em termos 

históricos de constituição da cidade de Vila Velha, da história local e nem 

problematizações sobre o processo de colonização. Visitas mediadas ao Sítio 

Histórico da Prainha de Vila Velha também não eram uma prática realizada pelas 

escolas onde estudei. Desse modo, algumas lacunas formativas foram sendo 

produzidas, porém novas oportunidades foram criadas, especialmente quando iniciei 

a graduação em Licenciatura plena em História, na Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES). Na graduação alimentei novas expectativas, porém com o decorrer do 

curso, pude perceber que a História do Espírito Santo não ocupava um espaço 

significativo no currículo de História. 

 

O currículo do curso de História ofertado pela UFES, no período de minha graduação 

de 1999 até 2002, tinha a disciplina de História do Espírito Santo lecionada apenas 

em um semestre. Algumas alterações ocorreram depois da minha conclusão de curso 

em Licenciatura Plena em História. De acordo com a Resolução 40/2009, do Conselho 

de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE), que regulamentou a alteração de projeto 

pedagógico dos cursos de graduação da UFES, surgia o Projeto Pedagógico do curso 

(PPC) de História 661 e 662 e o Projeto Pedagógico do curso (PPC) de História 663 

e 664. Entretanto a mudança ocorrida em relação ao estudo da História do Espírito 

Santo foi muito sutil. Comparando os quadros curriculares apresentados nos ANEXOS 

A, B, C, D, E correspondentes aos PPC, constata-se que além da disciplina de História 

do Espírito Santo foi incluída a disciplina Projeto de Ensino em História do Espírito 

Santo para os cursos de licenciatura, entretanto o Bacharelado permanecia somente 

com a disciplina História do Espírito Santo. Percebe-se nisso que o espaço para a 

produção do conhecimento no ensino da História do Espírito Santo se mantinha 

limitado. Minha inserção na área profissional, como professora de História, ocorreu a 

 

1 A ocorrência de utilização da primeira pessoa do singular na produção desse texto está relacionada 

a experiências pessoais da mestranda e quando se tratar da elaboração conjunta com a orientadora e 
coorientadora utilizamos a primeira pessoa do plural. 
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partir do ano de 2003, na rede privada do ensino Fundamental II. A partir de algumas 

demandas de trabalho comecei a analisar a formação que tive na graduação referente 

à História do Espírito Santo. Essa análise ocorreu no ano de 2004 diante da cobrança 

da direção escolar de que as aulas de História deveriam ensinar a História do Espírito 

Santo e a História do município de Vila Velha. A direção desejava a construção e 

realização de um projeto sobre o dia da comemoração do Solo Espírito Santense para, 

assim, abordar o ensino da História Estadual e municipal. Percebi que a fragilidade da 

minha formação me levava a não trabalhar a História do Espírito Santo em sala de 

aula, uma vez que não tinha o domínio, o conhecimento ou o interesse apropriado 

sobre o assunto. Suponho que essa realidade possa ocorrer também pela carência 

da História local e de estudos sobre o assunto. Provavelmente situações dessa 

natureza guardam relações com o percurso formativo na graduação que pouco 

enfatizava o ensino da História do Espírito Santo ou da História local. Esse cenário 

aponta para a importância de realização de investimentos voltados para formação 

continuada de professores que possa abordar tais temas. No meu caso, fui compelida 

pela direção da instituição privada que mencionei, a desenvolver um projeto na área 

de História do Espírito Santo, em específico sobre o dia do Solo Espírito Santense. 

Tentando estruturar o projeto apliquei um questionário aos alunos do 8º ano e 9º ano 

do Ensino fundamental II com as seguintes perguntas: Como começou a História do 

Espírito Santo? E de Vila Velha? Como ocorreu a colonização do solo Espírito-

santense? Por que o feriado do dia 23 de maio não é feriado em todo o Estado do 

Espírito Santo? Por que essa data é entendida como feriado somente na cidade de 

Vila Velha? Para atender a escola, busquei compreender os conhecimentos prévios 

dos alunos para propor ações pedagógicas, realizei pesquisas historiográficas sobre 

o Espírito Santo e, então, minha proposta foi um projeto com o objetivo de apropriação 

da cultura e história local com ênfase no Sítio histórico da Prainha de Vila Velha. 

 

Tal projeto teve continuação na rede privada até o ano de 2014, quando passei a 

lecionar em escolas da rede pública como professora efetiva de História para alunos 

do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Durante o ano de 2003 até o ano de 2014 

realizei adaptações ao projeto. No ano de 2005, juntamente com os alunos do 6º ano, 

visitamos o Convento da Penha, pesquisamos sobre seu surgimento, relacionamos a 

visita com a História do Espírito Santo e de Vila Velha, percebemos juntos a 
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importância da cidade de Vila Velha, ressignificando o que é o canela- verde 2através 

da História pessoal de cada um e da noção que somos construtores de nossa História 

pessoal e de nossa cidade. Fizemos uma releitura da visita através de Histórias em 

quadrinhos. No ano de 2006, chamei o projeto de “Contando a História de perto” 

quando percebi que fazer a aula de campo trazia curiosidade e envolvimento dos 

alunos. Nos anos posteriores, estendi esse projeto aos alunos do 4º ano e 5º ano do 

Ensino fundamental I através de parceria com os professores das turmas. Primeiro, 

tentei descobrir, o que eles sabiam sobre o dia 23 de maio? Sobre a História do 

Espírito Santo e sobre a História de Vila Velha? Depois realizamos aula de campo na 

prainha. Fizemos uma caminhada contemplando o patrimônio histórico do Centro 

Histórico de Vila Velha, localizado na região da prainha. A ideia era apresentar os 

detalhes dos acontecimentos, do patrimônio histórico, do Centro histórico, além de 

dialogar com os alunos no trajeto e apreciação das edificações. Finalizamos o projeto 

com história em quadrinhos construída pelos alunos. Ainda colocamos o título “Novo 

olhar sobre a cidade” que passou a se referir a todo o projeto já mencionado. Contudo, 

percebo que a falta de uma formação específica e aprofundada sobre a História do 

Espírito Santo teve como consequência um projeto fragilizado, uma vez que não 

evidenciei mudanças de atitude por parte dos alunos e nem mesmo estabelecemos 

um roteiro educativo. Acredito que uma formação mais aprofundada nessa temática 

teria tornado essa experiência didática mais qualificada e proporcionado mecanismos 

para alcançar os alunos de maneira efetivamente transformadora. 

 

Resolvi continuar meu percurso profissional no ano de 2011 até o ano de 2014, 

quando fiz uma nova graduação em Pedagogia. No ano de 2016 fiz o curso de Pós- 

Graduação Lato Sensu em Gestão educacional integrada: Administração, Supervisão, 

Orientação e Inspeção. Inclusive, já tinha um curso de Pós-graduação Lato Sensu em 

História das Relações Políticas, pela UFES, realizado nos anos de 2003 até o ano de 

2005. 

 

 

2 Tradicionalmente, o nome canela-verde era dado exclusivamente ao cidadão nascido na sede de Vila 

Velha, estendendo-se hoje para os de todo o município. O termo canela-verde tem sua origem nos 
portugueses que deram início à colonização do solo espírito-santense. Diz a lenda que quando  os 
portugueses chegaram a Vila Velha ao colocarem os pés no mar ficaram com estes cheios de limo 
verde surgindo, assim, o termo canela verde para os nascidos em Vila Velha. 
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No ano de 2014, quando passei a lecionar em escolas da rede pública como 

professora efetiva de História, na Prefeitura de Vitória e na rede Estadual de ensino 

no município de Vila Velha, infelizmente não dei continuidade aos projetos sobre o 

Espírito Santo e Vila Velha. Em 2015, me exonerei da Prefeitura de Vitória e passei a 

lecionar a disciplina de História nas escolas da rede municipal da Prefeitura de Vila 

Velha para o Ensino fundamental II e para a EJA (Educação de Jovens e Adultos), 

além de já lecionar a disciplina de História para o Ensino Médio e EJA na rede 

Estadual no município de Vila Velha. Diversas foram as dificuldades como: falta de 

verba para transporte, dificuldades nos horários para aula de campo, entre outros. 

Acabei me voltando para projetos sobre identidade cultural. A partir dessa trajetória e 

com o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Humanidades, entendo que se 

efetiva mais uma oportunidade de retomar pesquisas e projetos educacionais sobre o 

Centro Histórico da Prainha de Vila Velha e, assim, conhecer mais sobre a História do 

Espírito Santo e contribuir com outros profissionais interessados no assunto pela via 

da formação continuada. 

 

Na elaboração do projeto escolar “Novo olhar sobre a cidade”, precisei pesquisar 

sobre a historiografia referente ao Estado do Espírito Santo e percebi que, em sua 

maioria, os materiais que existem apresentavam a História do Espírito Santo a partir 

de um viés hegemônico. O primeiro livro sobre o Espírito Santo foi publicado 

originalmente em 1894, o livro “Noções abreviadas de Geografia e História do Espírito 

Santo”. Foi a primeira obra do seu gênero no Espírito Santo, sendo adotada pela 

Secretaria de Instrução Pública. No Espírito Santo, o Instituto Histórico Geográfico do 

Espírito Santo (IHGES), nos seus primeiros anos de atividade, debruçara-se sobre a 

escolha de um herói que sintetizasse as características do povo capixaba. Segundo 

Leite (2002), analisando os debates, compreende que a decisão do Instituto terminou 

por escolher pela figura-símbolo de Domingos José Martins, preterindo-se as de 

Araribóia e Anchieta. Os três, entretanto, comporiam o panteão de vultos/mitos do 

Estado e figurariam, como tal, em diversas obras didáticas ao longo de todo o período 

republicano. Predominava, dessa forma, uma visão harmônica da sociedade de 

acordo com Fonseca (2003) que afirmava que nos livros didáticos de História do 

Espírito Santo, os governantes do momento apareciam como personagens históricos, 

bem como a narração de seus “grandes feitos”. 
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Diante desses fatos, a presente pesquisa busca contribuir para a formação de 

professores e, assim, para o ensino da história e da História do Espírito Santo, com 

vistas a valorização da memória coletiva, da identidade social e local, bem como da 

importância dos espaços não-formais como recursos educacionais na (re) construção 

do saber e fazer histórico. Abordando metodologicamente o estudo da sociedade, da 

economia e da história em constantes transformações e ações dialéticas. Logo, a 

pesquisa se alinha aos princípios do materialismo histórico dialético como opção para 

proporcionar o despojamento das representações e tudo que pode mistificar a própria 

consciência. A proposta é de uma pesquisa colaborativa, realizada em pequenos 

grupos de educadores de História e componentes da área de Ciências humanas, 

atuantes na rede estadual de ensino do Estado do Espírito Santo. Assim, esperamos 

elaborar em parceria com os professores um e-book com proposta de itinerário 

formativo referente ao Sítio histórico da Prainha de Vila Velha/ES, a partir da questão: 

 

De que modo o estudo do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha pode contribuir para 

a elaboração de material educativo, direcionado ao ensino da História do Espírito 

Santo, com foco na valorização da memória coletiva e da identidade social/capixaba, 

partindo da análise nas modificações ocorridas em alguns monumentos históricos da 

região e, em específico, da Igreja do Rosário? 

 

Destacamos como Objetivo geral: 

• Compreender o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha para criação de 

material educativo direcionado ao ensino da História do Espírito Santo, com foco na 

análise das transformações estruturais e/ou marcas de dominação deixadas na Igreja 

do Rosário, bem como possíveis “apagões” da memória coletiva e identidade social a 

serem discutidos e avaliados nos pequenos grupos de educadores da área de 

Ciências Humanas , atuantes na rede estadual do E.S. 

 

Enfatizamos como Objetivos específicos: 

• Comprender e desvelar a simbologia da Cruz e da Espada, possivelmente, presente 

no Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, por meio da análise das modificações de 

alguns monumentos histórico-culturais constituídos a partir do processo de 

colonização do solo Espírito-Santense. 

• Estudar a Igreja do Rosário criada em 1551 e, em 1950, tombada pelo Instituto do 



25 

 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como construção inseridas no Sítio 

Histórico da Prainha de Vila Velha, fruto das produções humanas, evidência da 

memória coletiva e identidade social, bem como patrimônio histórico-cultural e um dos 

possíveis símbolos da Cruz colonizadora. 

• Analisar os conceitos de Identidade Nacional, Identidade Regional e Identidade social, 

bem como correlacioná-los a memória individual e coletiva na construção da História 

do Espírito Santo. 

• Evidenciar a importância do estudo de um espaço não-formal como metodologia a ser 

utilizada pelo educador da área de Ciências Humanas. 

• Produzir material educativo relacionado ao Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha e, 

assim, a Igreja do Rosário, enfatizando conhecimentos sobre as modificações 

estruturais ocorridas como possíveis evidências de conflitos, contradições, detalhes e 

apagamentos não considerados pela História registrada pelos Europeus, mas 

importantes na valorização da memória coletiva e na identidade social do povo 

espírito-santense. 

• Validar o material educativo, no formato de e-book com proposta de Itinerário 

Formativo, por meio de ação de formação docente e partindo da análise nas 

modificações ocorridas em alguns monumentos históricos da região e, em específico, 

da Igreja do Rosário, como possíveis representações da simbologia da Cruz e da 

Espada impregnados pelo processso de colonização do solo Espírito-santense. 

• O delineamento dos objetivos explicitados para a pesquisa tem como hipótese que o 

estudo da História do Espírito Santo pode ser realizado a partir do Sítio Histórico da 

Prainha, especificamente da Igreja do Rosário, por meio da análise dos indícios, das 

modificações e vestígios deixados na sua arquitetura, bem como na memória coletiva 

e na identidade social. 

 

Para situar nossa proposta, organizamos a escrita desse texto em nove capítulos, 

incluindo essa introdução. No segundo capítulo apresentamos diálogos com outros 

estudos que também exploram o Sítio Histórico e descritores correlacionados. No 

terceiro capítulo, analisamos o conceito de memória, História e identidade social. No 

capítulo quatro,  apresentamos o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha na História 

do Espírito Santo, sua relação com a educação na cidade e com a Igreja do Rosário 

enquanto patrimônio Histórico-cultural que contribui como memória e identidade social 
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espírito-santense. Ainda, abordaremos a analogia estabelecida entre a frase de Plablo 

Neruda e a presença da simbologia da Cruz e da Espada no processo de colonização 

do solo Epírito-santense.  No quinto capítulo explicitamos nossas proposições para a 

formação de professores em pequenos grupos, seguido de discussões no capítulo 

seis sobre a metodologia de pesquisa e suas etapas, ressaltando que optamos por 

uma abordagem colaborativa e participante inspirada nos pressupostos da 

perspectiva Histórico-Cultural de Vigotski. No capítulo sete, partimos para a análise 

de dados sobre a ação de formação, apresentando os registros da formação realizada 

em duplas de estudos de educadores de História, atuantes na área de Ciências 

Humanas, localizados na rede estadual de ensino do Estado do Espírito Santo, que 

analisaram nosso material educativo e o transformaram em produto educacional 

viável a prática educacional. No oitavo capítulo, enfatizamos a importância da criação 

de materiais educativos direcionados ao ensino e registramos a construção, validação 

e contribuições do nosso material educativo no formato de e-book. No último capítulo, 

o nono,  apresentamos nossas considerações finais e conclusivas em relação a ação 

de formação e a pesquisa em sua totalidade. 
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2 DIÁLOGO COM AS PESQUISAS NA ÁREA 

 

Considerando o foco do estudo, buscamos nesse capítulo apresentar algumas 

produções acadêmicas que de algum modo contribuem para adensar nossas 

proposições de investigação. Para selecionar as pesquisas, estabelecemos um 

recorte histórico de acontecimentos gerados a partir do processo de colonização 

brasileira e correlacionados à colonização do solo Espírito-Santense. Focamos nos 

descritores Sítio histórico, Centro histórico, Sitio histórico de Vila Velha, Centro 

histórico de Vila Velha, Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, Vila Velha, Prainha, 

Colonização do Espírito Santo, Patrimônio histórico do Espírito Santo, Patrimônio 

histórico, Educação patrimonial, Igreja do Rosário, memória e identidade. Optamos 

pela variedade de descritores , visto que no meio eletrônico, isto é, nos bancos de 

dados eletrônicos da BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), 

CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), UFES 

(Universidade Federal do Espírito Santo), UVV (Universidade de Vila Velha), 

EDUCIMAT (Programa de Pós- graduação em Educação em Ciências e Matemática) 

encontramos apenas dois trabalhos de conclusão de curso e nenhum trabalho a nível 

de pós-graduação stricto sensu com o descritor específico “sítio histórico da prainha 

de Vila Velha”. Descritor esse que é nosso objeto de partida. Logo, optamos por utilizar 

variados descritores para ampliar nossa análise e, assim, com a intenção de acessar 

maior número de produções para alcançar nosso objetivo geral, bem como os 

específicos. Essas buscas foram realizadas nos meses de abril e maio do ano de 

2017. Em novembro de 2017, incluímos a busca, nesses bancos eletrônicos, do 

descritor: memória, identidade e História. 

 

As instituições BDTD, CAPES, UFES, UVV, EDUCIMAT foram escolhidas para realizar 

a pesquisa bibliográfica por diversos motivos. BDTD e CAPES devido sua 

credibilidade e por se tratar de um banco de dados eletrônico que abarca acervo 

nacional. A UFES por se tratar da única Universidade Federal do Estado e com campo 

de investigação na área de história estabelecido a longo tempo. O acervo dessa 

instituição foi acessado por meio eletrônico e em visita a Biblioteca Central da mesma 

em abril de 2017, onde encontramos um setor de livros somente sobre o Espírito 

Santo. Realizamos buscas em acervos físicos ainda na Biblioteca Setorial de Artes 

onde encontramos os trabalhos de Bergantini (2013) e Bastos (2006). 
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Outros acervos também foram pesquisados como da área de Artes e Arquitetura e 

Urbanismo e a Biblioteca setorial do CCHN (Centro de Ciências Humanas e Naturais) 

que ainda estava em formação/estruturação e compreende aos cursos de Filosofia, 

Letras, Geografia, História. Outro lócus que realizamos levantamentos foi a biblioteca 

setorial do Centro de Educação, mas não encontramos nenhuma pesquisa 

relacionada especificamente “Sítio histórico da Prainha de Vila Velha.” Além da UFES, 

realizamos busca eletrônica no site no Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Ciências e Matemática (EDUCIMAT) do Instituto Federal do Espírito Santo por se 

tratar de um Mestrado Profissional e desenvolver pesquisas no Espírito Santo. 

Também realizamos consulta ao acervo eletrônico da Universidade de Vila Velha 

(UVV) onde encontramos um Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura que 

discute o Sítio Histórico da Prainha de autoria de Souza (2012). 

 

A partir dessas buscas encontramos dissertações e teses em grande quantidade, 

envolvendo temáticas diversas e áreas de conhecimento variados. O enorme registro 

de pesquisas por descritores está relacionado ao fato do Banco eletrônico buscar pelo 

nome parcial e não exatamente o nome completo registrado na busca. Na tabela 1 

apresentamos o registro total dos dados encontrados inicialmente: 

 

Tabela 1 – O quantitativo geral encontrado de acordo com o descritor. 

Descritores Fonte de pesquisa 

CAPES 
(Banco 

eletrônico) 

UFES 
(Banco 

eletrônico e visita 
a UFES) 

UVV 
(Banco 

eletrônico e 
visita a 
UVV) 

BDTD 
(Banco 

eletrônico) 

EDUCIMAT 
(Banco 

eletrônico) 

Sítio histórico 
 

 

54.269 
registros de teses 

e dissertações 

Uma  dissertação 
do Departamento de 

Artes e Uma 
dissertação do 
Departamento 

de Arquitetura e 
Urbanismo 

0 301 
dissertaçõe s 
e 112 teses 

0 

Centro 
histórico 

108.176 
registros de teses 

e dissertações 

Uma  dissertação 
do Departamento de 

Arquitetura e 
Urbanismo 

0 3.874 
dissertações 
e 112 teses 

 
 
 
 
 

0 
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Sítio histórico 
de Vila Velha 

955.559 
registros de 

teses e 
dissertações 
envolvendo o 

nome parcial e 
não o descritor 

completo. 

0 0 0 0 

Centro 
histórico de 
Vila Velha 

955.568 
registros de teses 

e dissertações 
envolvendo o 

nome parcial e 
não o descritor 

completo. 

0 0 0 0 

Sítio histórico 
da Prainha de 

Vila Velha 

955.855 
registros de teses 

e dissertações 
envolvendo o 

nome parcial e 
não o descritor 

completo. 

0 2 TCC 0 0 

Vila Velha 

 

6.230 registros 
de teses e 

dissertações 
envolvendo o 

nome parcial e 
não o descritor 

completo. 

7 dissertações 
no 

Departamento 
de Geografia e 

uma dissertação 
do 

Departamento 
de Artes e 2 

dissertações do 
Departamento 

de Arquitetura e 
Urbanismo 

Total de 
329 

dissertaçõe 
s, 1021 
TCC. 

152 
dissertaçõe 

s e 20 
teses 

envolvendo 
o nome 
parcial e 

não o 
descritor 
completo. 

Uma 
dissertação 

Prainha 119 registros 
de teses e 

dissertações 
envolvendo o 

nome parcial e 
não o descritor 

completo. 

Uma 
dissertação no 
Departamento 

de Geografia, 2 
TCC na 

Biblioteca 
Setorial de 

Artes. 

0 35 
dissertaçõe 

s e 10 
teses 

envolvendo 
o nome 
parcial e 

não o 
descritor 
completo. 

0 

Colonização 

do 

Espírito Santo 

 

921.431 
registros de 

teses e 
dissertações 
envolvendo o 

nome parcial e 
não o descritor 

completo. 

Uma 
dissertação no 
Departamento 

de História. 

0 43 
dissertaçõe 
s e 9 teses 
envolvendo 

o nome 
parcial e 

não o 
descritor 
completo. 

0 
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Patrimônio 

histórico do 

Espírito 

Santo 

921.431 

registros de 

teses e 

dissertações 

envolvendo o 

nome parcial e 

não o descritor 

completo. 

0 0 25 

dissertaçõe 

s e 6 teses 

envolvendo 

o nome 

parcial e não 

o descritor 

completo. 

0 

Patrimônio 

histórico 

52.168 

registros de 

teses e 

dissertações 

0 0 877 

dissertaçõe s 

e 230 

teses 

0 

Educação 

patrimonial 

131.959 

registros de 

teses e 

dissertações 

Uma  dissertação 

do Departamento 

de Arquitetura e 

Urbanismo 

0 206 

dissertaçõe s 

e 61 teses 

0 

Igreja do 

Rosário 

921.347 

registros de 

teses e 

dissertações 

envolvendo o 

nome parcial e 

não o descritor 

completo. 

0 0 49 registros 

de    

dissertaçõe s 

e teses 

envolvendo 

o nome 

parcial e não 

o descritor 

completo. 

0 

Memória, 

identidade e 

História 

2.676 registros 

de teses e 

dissertações 

Dissertações e 

teses envolvendo 

um dos itens do 

descritor, 

Dissertações 

e teses 

envolvendo 

um dos itens 

do descritor, 

mas não o 

descritor 

por completo 

1.450 regis 

tros com 

esse 

descritor, 

sendo 1.017 

dissertaçõ 

es,433 teses 

. 

Dissertações 

envolvendo 

um dos itens 

do descritor, 

mas não o 

descritor por 

completo 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

 

A tabela 1 mostra que o universo de registro é imenso, por isso restringimos as 

pesquisas dos descritores de acordo com os últimos 10 anos e com os 

acontecimentos e monumentos gerados pelo processo de colonização do solo 

Espírito-santense para leitura e análise. Desse universo de ocorrências, fizemos a 
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leitura dos resumos dos títulos dos últimos 10 anos e privilegiamos 11 pesquisas 

estritamente relacionada ao objeto de pesquisa, sendo 6 dissertações e 2 teses, além 

de 3 trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação (TCC). A utilização dos 

Trabalhos de conclusão de curso (TCC) / Monografias fez-se necessária pela 

proximidade com o objeto de pesquisa e a escassez de dissertações e teses tão 

próximas do objeto de investigação, isto é, sobre o Sítio Histórico da Prainha de Vila 

Velha. Podemos visualizar na tabela 2 as mencionadas leituras privilegiadas nesse 

trabalho: 

 

Tabela 2 – Pesquisas selecionadas sobre o Sítio histórico da Prainha de Vila Velha e 
a História do Espírito Santo. 

Título Autor/a Categoria Ano 

de publicação 

Origem 

Memória e história do 

lugar: um projeto de 

requalificação para o 

sítio histórico da 

prainha 

SOUZA, Luana 

Zatta de 

TCC –UVV 2012 Departamento de 

arquitetura e 

urbanismo da 

Universidade de 

Vila Velha. 

Centro histórico e 

paisagem cultural: 

prainha- Vila Velha, 

ES 

BERGANTINI, 

Evellyn Paneto 

TCC- UFES 2013 Departamento de 

Arquitetura e 

Urbanismo da 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo. 

Prainha: Recuperação 

do contato mar-terra 

BASTOS, 

Fernanda Pereira 

TCC-UFES 2006 Departamento de 

Arquitetura e 

Urbanismo da 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo. 

A produção do espaço 

livre público do Parque 

da Prainha em Vila 

Velha Espírito Santo: 

disputa territorial em 

projetos 

urbanos. 

FRANCHINI, 

Filipe Barrreto 

Dissertação de 

mestrado 

acadêmico 

2016 Programa de pós- 

graduação em 

Geografia da 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo. 
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Territórios no espaço 

público: um estudo de 

caso nas praias de 

Vitória e Vila 

Velha -ES 

MONTEIRO, 

Rafael Santos da 

Luz 

Dissertação de 

Mestrado 

Acadêmico 

2016 Programa de pós- 

graduação em 

Geografia da 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo. 

O patrimônio da 

Posse- um estudo 

militar do Espírito 

Santo no período 

colonial. 

PRATA, Maria 

Catharina Reis 

Queiroz 

Dissertação de 

Mestrado 

Acadêmico 

2010 Programa de pós- 

graduação em 

Artes da 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo. 

Capitania do Espírito 

Santo uma feitoria 

Portuguesa no 

Atlântico Sul: a pauta 

de comércio e a 

atividade 

mercantil 

SOBRINHO, 

Sueni da Vitória 

Dissertação de 

Mestrado 

Acadêmico 

2013 Programa de pós- 

Graduação em 

História Social das 

Relações Políticas 

da Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

Patrimônio histórico e 

cultural de planaltina 

(DF): memória e 

identidade social 

OLIVEIRA, 

Ederson Gomes de 

Dissertação de 

Mestrado 

Acadêmico 

2014 Mestrado em 

Ciências Humanas 

e da Terra - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de Goiás, 

GOIÂNIA. 

Educação Patrimonial: 

uma experiência com 

alunos e professores 

no município de Vila 

Velha- ES 

CARVALHO, 

Michele Pires 

Dissertação de 

Mestrado 

Profissional 

2014 Programa de pós- 

graduação em 

educação em 

Ciências e 

Matemática do 

Instituto Federal do 

Espírito Santo, 

campus Vitória- 

ES. 

Gestão de Sítios 

históricos: A 

transformação dos 

valores culturais e 

econômicos nas fases 

VIEIRA, Natália 

Miranda 

Tese de 

doutorado 

2006 Programa de pós- 

Graduação em 

Desenvolvimento 

Urbano da 

Universidade 
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de formulação e 

implementação de 

programas de 

revitalização em 

áreas históricas 

Federal de 

Pernambuco com 

área de 

concentração em 

Conservação 

Integrada. 

O papel do centro 

histórico na cidade: 

um estudo 

comparativo entre 

João Pessoa e Tours 

SILVA, Alzilene 

Ferreira da 

Tese de 

doutorado 

2014 Programa de Pós- 

Graduação em 

Ciências Sociais, 

da Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte e 

a Université 

François Ravelais- 

Tours. 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

 

Observando a tabela acima, notamos a dificuldade em encontrar dissertações e teses 

com o descritor específico “Sitio Histórico da Prainha de Vila Velha” que é nosso objeto 

de partida para a pesquisa. Além disso, há mais ocorrência de trabalhos em programa 

de pós- graduação acadêmica do que na modalidade mestrado profissional referindo-

se aos descritores analisados. Evidência disso é que temos apenas uma pesquisa na 

modalidade de Mestrado profissional. 

 

De maneira geral, as pesquisas selecionadas e apresentadas na tabela 2, enfatizam 

assuntos relacionados ao nosso objeto e contribuem para entender a colonização do 

Espírito Santo iniciada na região da Prainha/Vila Velha, os interesses econômicos na 

colonização, a relação com os povos originários do Espírito Santo, a construção da 

cidade de Vila Velha, a formação do Sítio Histórico da Prainha , a constituição dos 

patrimônios históricos na região, as políticas governamentais com projetos urbanos, 

a educação patrimonial e a gestão de sítios históricos. 

 

O trabalho de conclusão de curso Memória e história do lugar: um projeto de 

requalificação para o sítio histórico da prainha da Luana Zatta de Souza, tem como 

objeto de pesquisa o sítio histórico da prainha numa visão voltada para a Arquitetura 

e o Urbanismo. A pesquisadora afirma que seu projeto tem cunho urbanístico e visa 

valorizar a paisagem cultural da área para resgatar a identidade local, que segundo a 
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mesma se perdeu diante das diversas intervenções que descaracterizaram a área. 

Ela destaca que tem “o grande objetivo de resgatar a importância da área do Sítio 

Histórico da Prainha, berço da colonização do Estado do Espírito Santo, além da 

história de cada um de nós” (SOUZA, 2012, p.7). Para isso há uma proposta de 

requalificação para o Sítio Histórico da Prainha por parte da pesquisadora, buscando 

o resgate da identidade local como estratégia de preservação. Inclusive, nesse 

momento, o projeto conversa com nosso objeto de pesquisa ao tentar resgatar a 

importância do Sítio Histórico da Prainha e ao entender que a região não é valorizada 

pelo seu mérito de ser o berço da colonização do Solo Espírito Santense. Entretanto, 

a pesquisa se distancia da nossa ao propor uma requalificação para o sítio a partir de 

um olhar arquitetônico e urbanístico e não através de um viés pedagógico, o qual nos 

propomos. O trabalho foi organizado em três capítulos, por meio de um resgate 

histórico do sítio histórico da Prainha que busca explicar as transformações ocorridas 

na área da colonização aos dias atuais. O primeiro capítulo caracteriza a Prainha, o 

segundo analisa aspectos do Sítio histórico e o terceiro apresenta a proposta de 

intervenção desenvolvida para área, isto é, de requalificação para o sítio. A 

pesquisadora concluiu na pesquisa que a ocupação do sítio ocorreu na colonização, 

a partir do século XVI, e até os dias atuais abriga remanescentes desse período, como 

o traçado urbano e a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Souza (2012) afirma ter 

utilizado a metodologia de diagnóstico para reconhecimento do sítio, possibilitando 

análise conceitual e crítica de cada elemento, que resultou na postura de intervenção 

adotada. 

 

Outro trabalho contemplado em nossa revisão de literatura foi a pesquisa Centro 

Histórico e paisagem cultural: prainha- Vila Velha, ES de Bergantini (2013). Assim 

como o de Souza (2012), está voltado para o sítio histórico da prainha numa 

perspectiva da Arquitetura e do Urbanismo. Aborda temáticas como paisagem, 

patrimônio, paisagem cultural, aspectos da história do sítio, o parque da Prainha, o 

projeto para a região. De maneira geral, segue a linha de abordagem da pesquisa de 

Souza (2012) ao ter como objetivo a análise da Prainha a partir dos elementos 

naturais, construídos e também dos culturais presentes no local e propor uma nova 

forma de organização para a região. Diferencia-se da pesquisa de Souza (2012), ao 

não se prender à história e à necessidade de valorizar a identidade cultural de cada 

indivíduo. Nisso, também se distancia de nossa proposta, uma vez que 
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compreendemos a importância da perspectiva histórico-cultural para compreender o 

lugar e para ressignificá-lo por meio de propostas educacionais. A pesquisa de 

Bergantini (2013) prende-se na análise e descrição das manifestações culturais 

existentes na região e de todo patrimônio material e imaterial. O projeto apresenta a 

proposta do sistema viário e aquaviário por meio de critérios de intervenção. É 

sugerido o retorno do aquaviário da Prainha como sistema interligado ao sistema 

Transcol- Transporte Coletivo por ônibus, aliado a um sistema de ciclovias e a 

despoluição da baía de Vitória. Aqui a pesquisa afasta-se totalmente da nossa, uma 

vez que não temos a pretensão de mudar o lugar ou torná-lo mais frequentável ou 

valorizar a paisagem natural ou, ainda, criar projetos urbanísticos. Entendemos que o 

lugar dever ser compreendido como meio de aprendizagem, após tentarmos desvelar 

características de sua colonização. 

 

Verificamos que os trabalhos de conclusão de curso (TCC) estão ligados a algum 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo quando se refere ao descritor Prainha ou 

Sitio/Centro histórico da Prainha. Seguindo essa linha, temos a pesquisa de Bastos 

(2006) intitulada Prainha: Recuperação do contato mar-terra e intermediada pelo 

Departamento de arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo. 

A proposta do trabalho é de revitalização e reformulação urbana uma vez que o 

pesquisador entende a região da Prainha como desqualificada e subutilizada, logo 

requerente de intervenção. O cenário é o bairro da Prainha, aproximando-se do lugar 

de nossa análise, visto que nele está o sítio histórico. Entretanto, essa pesquisa se 

afasta da nossa ao partir da atividade crítica do arquiteto, assim o projeto tem o 

intuito de configurar a Prainha adequadamente enquanto área de transição cidade-

mar. Para a pesquisadora Bastos (2006, p.17) “[...] é papel do arquiteto sempre estar 

em busca das latências dos movimentos sutis da sua cidade e não deixar que mãos 

e olhos adestrados os tornem menos poético. De maneira geral, a pesquisa contribui 

conosco quando enfatiza que as atitudes individualistas, consumistas e simuladas 

acabam perdendo o que situações urbanas e humanas poderiam proporcionar. Há um 

apelo no espaço coletivo como componente chave na identidade histórica das 

cidades. A proposta de intervenção na área é a criação do terminal hidroviário, 

estação teleférico, valorização da colônia de pescadores, instalações como 

restaurantes, lanchonetes, atracadouro, áreas para Shows e estacionamentos. 
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Na outra categoria de trabalhos contemplados no quadro 2, as dissertações, são 

oriundas de estudos da Geografia, Artes, História, além de um trabalho produzido no 

programa Educimat. Essas pesquisas apresentam temáticas variadas, mas que irão 

contribuir de algum modo com informações sobre o nosso objeto de pesquisa. 

 

A dissertação de Franchini (2016), A produção do espaço livre público do Parque da 

Prainha em Vila Velha Espírito Santo: disputa territorial em projetos urbanos do 

programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo, 

aproxima-se de nossa pesquisa ao analisar o parque da Prainha, um dos 

componentes do sítio histórico da Prainha de Vila Velha, além de contribuir conosco 

apresentando as disputas territoriais em projetos urbanos. A pesquisa teve por 

objetivo investigar a produção do espaço livre público do Parque da Prainha, em Vila 

Velha, Espírito Santo, centralizada no período de 1989, ano de construção do Parque, 

até 2016, desvelando o processo de construção, demolição e possível reconstrução 

do Parque. Notamos que há um distanciamento da nossa pesquisa em relação ao 

tempo histórico, contudo, identificamos aproximações ao investigar e desvelar o 

processo de produção do espaço. A metodologia utilizada envolveu estudo 

bibliográfico relativo ao tema relacionado à produção do espaço e ao espaço público, 

pesquisa documental realizada em arquivos e bibliotecas públicas e entrevistas com 

pessoas chave como os arquitetos, autores de projetos para o Parque, os gestores, 

que representam o Poder Público; os moradores do bairro, organizados na 

Associação de Moradores; os pescadores e representantes do setor privado 

organizados na Associação de Empresários com interesse na área do espaço livre 

público do Parque da Prainha. As entrevistas foram relativas à história de ocupação 

urbana de Vila Velha, à execução do aterro e ao Parque da Prainha. Foram analisados 

na pesquisa, três projetos arquitetônicos urbanos de reconstrução do Parque da 

Prainha. Os projetos apresentaram um forte viés econômico voltado para o 

desenvolvimento e para o suporte das atividades turísticas, não apenas aquela 

vinculada à visitação do sítio histórico ou da atividade religiosa que caracteriza o bairro 

da Prainha, mas ao fortalecimento do turismo de eventos. 

 

O capítulo dois da pesquisa intitulado Análise histórica da apropriação e das 

transformações estruturais no espaço público do bairro da prainha apresenta 

contribuições para entendermos o processo de transformação das cidades, no Brasil, 
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durante o final do século XIX e início do século XX, e as estruturas anteriores a esse 

período. Evidencia as estratégias empresariais e uma política de estado 

empreendedora para a região, revelando o viés capitalista na transformação do 

espaço. Logo, a influência do capitalismo na estruturação do espaço de uma região, 

aspecto importante para as discussões que pretendemos desenvolver em nossa 

proposta de estudo. 

 

Uma segunda pesquisa, intitulada de Territórios no espaço público: um estudo de caso 

nas praias de Vitória e Vila Velha –ES, de Monteiro (2016), buscou analisar o vínculo 

entre a produção do espaço metropolitano de Região Municipal da Grande Vitória e o 

conteúdo socioterritorial expresso nas praias dos municípios de Vila Velha e Vitória- 

ES. Abordou a temática das territorialidades no espaço urbano, problematizando-a 

através de um estudo de caso em praias localizadas no litoral da região metropolitana 

da Grande Vitória. Nessa pesquisa, foi apresentada a produção espacial da cidade 

impulsionada através da dinâmica populacional ocupando intencionalmente, mas de 

forma desigual, a orla marítima para a prática do turismo e lazer. Nesse sentido, o 

pesquisador afirma que a organização socioespacial da praia não se dá de maneira 

ocasional. A proximidade dessas discussões com o nosso projeto está na relação de 

ocupação através do mar. A Região da Prainha é litorânea e pertencente ao município 

de Vila Velha, onde começou a colonização portuguesa através de Vasco Coutinho. 

Segundo o pesquisador: 

 
A desigualdade é, assim, inerente à cidade capitalista, sendo que a 
desigualdade entre as diferentes classes sociais é simultaneamente produto 
e resultado de uma complexa disputa territorial. Nesses termos, uma 
geopolítica ocorre cotidianamente a partir das associações políticas, uso e 
apropriação de técnicas, distribuição/localização de pessoas e objetos que 
são componentes da forma e conteúdo territorial e, essas relações, definem 
o que é a cidade (MONTEIRO, 2016, p.17-18). 

 

Essa compreensão sobre a forma e o conteúdo da cidade se aproxima das discussões 

que pretendemos investir em nossa produção do material educativo, buscando indicar 

que: 

[...] apesar da determinação de uma realidade de produção capitalista, em 
que o espaço e até o pensamento são capturados, o ser humano ainda 
continua a escrever a história, refazer suas práticas e pensar alternativas para 
um direcionamento do ‘novo’, para a esperança de uma justiça  espacial e 
direito à cidade (MONTEIRO, 2016, p.148). 
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Sendo assim, percebemos que embora exista influência capitalista na formação do 

espaço, é preciso repensar e refazer práticas, buscando alternativas. Nisso, constitui-

se a humanidade do indivíduo, no processo de apropriações e objetivações na relação 

em sociedade em prol de uma consciência que o leve a práxis, aspectos importantes 

de serem considerados em nossa proposta de ensino. 

 

Um outro trabalho que trata especificamente do Sítio Histórico da Prainha é o de Prata 

(2010) intitulado de O Patrimônio da Posse: um estudo militar do Espírito Santo no 

período colonial. Essa pesquisa enfatizou a política de defesa exercida pelos 

portugueses durante os primeiros séculos de ocupação da América Portuguesa que 

resultou na construção de fortes, fortins e baterias em grande parte desse território, 

principalmente em seu extenso litoral. Assim, abordou o período colonial e a 

colonização do Espírito Santo contribuindo com informações sobre esse período. A 

dissertação identificou as fortificações construídas no estado do Espírito Santo num 

recorte de tempo que abrange todo o período colonial. Analisou a política estratégica 

de proteção da Vila da Vitória exercida pela Coroa Portuguesa através de seus 

administradores e engenheiros-militares, fundamentada em pesquisa histórica de 

documentos pertencentes aos arquivos da Fundação Biblioteca Nacional, Arquivo 

Histórico do Exército, Mapoteca do Itamarati, Real Gabinete Português e Arquivo 

Público do Espírito Santo. O objetivo geral da dissertação de Prata (2010) foi conhecer 

a Arquitetura Militar construída para proteção da Vila da Vitória e regiões vizinhas, 

contribuindo para a compreensão do processo histórico de formação do estado do 

Espírito Santo, e consequente valorização de sua cultura. Porém não observamos 

elementos de questionamentos e problematizações desse projeto de defesa 

português. 

 

A dissertação Patrimônio histórico e cultural de planaltina (DF): memória e identidade 

social, contribui para nossa pesquisa quando o autor Oliveira (2014) correlaciona 

patrimônio cultural com memória e identidade social. Inclusive, pretendemos 

estabelecer a relação do patrimônio histórico-cultural mais antigo do sítio histórico da 

prainha em Vila Velha , que é o caso da Igreja do Rosário, com a questão da memória 

e identidade social. Desvelar atores ,possivelmente, apagados da memória que 

construiu a História do Espírito Santo. Logo, Oliveira (2014) ao analisar a relação dos 

moradores de Planaltina com o patrimônio histórico e cultural existente nas Praças 
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São Sebastião e Salviano Monteiro como memória e identidade social, ao estabelecer 

questionários para a execução deste propósito por meio de entrevistas e a aplicação 

desses questionários acabou nos proporcionando caminhos para nossa pesquisa. 

Inclusive, as discussões sobre o objeto de pesquisa, enquanto o questionário foi 

importante para colher as informações sobre o posicionamento dos moradores de 

Planaltina em relação ao patrimônio histórico e cultural situados nas Praças. Dos 

resultados obtidos, foi constatado que a população reconhece esse patrimônio como 

parte da sua memória e identidade social, que durante décadas as políticas de 

conservação não foram suficientes para a proteção desse patrimônio, que existe um 

embate político travado pela Associação dos Amigos do Centro Histórico e pelo 

governo do Distrito Federal na tentativa de preservação desse patrimônio e que esse 

embate é importante para a cidade e para a história de Planaltina. Enfim, desvelou 

embates e políticas, por meio dos atores do espaço não-formal em estudo e, assim, 

fortaleceu o saber e fazer histórico, o que também pretendemos em nossa pesquisa 

sobre o sítio histórico da prainha de Vila Velha. 

 

Continuamos o diálogo com as pesquisas relacionadas ao Sítio Histórico da Prainha 

quando acessamos o trabalho de Sobrinho (2013), Capitania do Espírito Santo uma 

feitoria Portuguesa no Atlântico Sul: a pauta de comércio e a atividade mercantil. A 

pesquisa realizou uma análise historiográfica da administração fazendária portuguesa 

no que tange à dinâmica econômica da Capitania do Espírito Santo no recorte 

cronológico proposto [período 1600-1642]. A grande contribuição dessa dissertação 

para nossa pesquisa está em contextualizá-la através do capítulo um de título O antigo 

regime e sua dinâmica política e econômica: uma acomodação da historiografia e o 

capítulo dois sobre a estrutura social e rede de sociabilidade na “economia do bem 

comum”: a capitania do espírito santo na “economia política de privilégios”. Nesses 

capítulos entendemos um pouco sobre a colonização  do  espírito Santo e seus 

motivadores. O afastamento dessa dissertação para a nossa pesquisa está em não 

abordar o sítio histórico da Prainha de Vila Velha. Inclusive, não encontramos na 

Universidade Federal do Espírito Santo na área  de dissertações e teses, nenhuma 

pesquisa que fosse sobre o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha. 

 

Diferentemente das dissertações anteriores de cunho acadêmico, a dissertação de 

Carvalho (2014) foi elaborada em um mestrado profissional. A dissertação intitulada 
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Educação patrimonial: uma experiência com alunos e professores no município de 

Vila Velha/ES, teve por objetivo investigar as potencialidades da Educação Patrimonial 

com os professores da rede municipal de ensino, discutir seus conceitos e 

proporcionar subsídios para potencializar os espaços da cidade como espaços 

formativos, com o intuito de promover o exercício da cidadania e a consciência de 

preservação do patrimônio local. A metodologia de ensino utilizada para fundamentar 

a investigação foi estabelecer diálogos com a pedagogia histórico-crítica e a psicologia 

histórico-cultural. A metodologia de pesquisa escolhida foi a pesquisa- ação como 

prática metodológica por proporcionar a perspectiva processual da investigação, o 

diálogo com alunos e professores e a troca de saberes entre os participantes. A 

investigação organizou-se em diferentes momentos: aplicação de questionário 

investigativo junto a três escolas do município de Vila Velha/ES; desenvolvimento da 

metodologia da Educação Patrimonial nas séries finais do Ensino Fundamental, por 

meio de uma sequência didática; e desenvolvimento do Curso de Educação 

Patrimonial Crítica para os professores da rede municipal de Ensino. O produto final 

foi um Guia de Educação Patrimonial Crítica para os professores, com sugestões de 

atividades a serem desenvolvidas.A temática abordada se aproxima da pesquisa que 

iremos desenvolver por também está relacionada ao Centro Histórico do município de 

Vila Velha/ES. A proximidade está em analisar o município de Vila Velha/ES, embora 

seja na perspectiva de Educação Patrimonial e não de Centro ou sítio histórico. 

Contudo, também se aproxima ao entender o espaço da cidade com amplas 

possibilidades de práticas educativas, configurando-se como um local de ações 

sociais, políticas, culturais, vivências que nos colocam em contato com diferentes 

formas de agir, pensar e sentir. 

 

Assim, as ações e intervenções de diferentes públicos mostram que este espaço 

possui um grande potencial educacional e muito, ainda, a ser revelado historicamente 

e educacionalmente. Observamos que na dissertação de Carvalho (2014) o problema 

não nasceu de um grupo em crise, mas por meio da identificação com o tema 

Educação Patrimonial da pesquisadora. Ela deixa claro que foram  temas de seu 

interesse, o que pode indicar dissonâncias com os pressupostos anunciados da 

Pesquisa-Ação. Ainda, durante todo o processo de produção dos dados percebemos 

que o questionário aplicado não ocorreu na coletividade e que mudanças de atitudes 

por parte dos professores ou alunos não foram constatadas. O que pode ter ocorrido 
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durante todo o processo foi uma tentativa de conscientizar o professor e os alunos 

quanto ao significado e importância do termo Educação Patrimonial. Ao analisar a 

dissertação, percebemos que a pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico 

cultural são citadas como importantes para a discussão do conceito de Cidade 

Educadora e suas potencialidades para a educação, em especial no município de Vila 

Velha/ES. 

 

Para mostrar isso, a pesquisadora explica o que é cada teoria e busca relacioná-las 

ao conceito de cidade educadora e Educação Patrimonial como tais métodos de 

ensino servissem para perceber que é preciso problematizar esses temas. Embora 

cite constantemente os passos da pedagogia histórico-crítica (prática social inicial, 

problematização, instrumentalização, catarse e prática social final), esse processo 

não fica claro na pesquisa. Como citamos nos parágrafos anteriores, esse tipo de 

método de ensino deve promover etapas ou fases bem definidas que são embasadas 

totalmente na dialética. Entretanto, essa dialética não é perceptível na apresentação 

da pesquisa em nenhuma de suas fases. A autora organizou a análise do conteúdo 

dos dados em três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. Todas as fases foram realizadas por ela, sem 

estabelecer relações diretas com os fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica 

como uma teoria pedagógica que entende o homem como um ser histórico-crítico e 

participante. 

 

Em relação às teses, privilegiamos dialogar com os estudos que abordaram a Gestão 

de Sítio histórico e o papel do Centro Histórico. A escolha dessas teses tem como 

descritor Sítio histórico e Centro Histórico. Isso ocorreu devido à escassez de teses 

com os demais descritores pesquisados e ligados ao objeto da nossa pesquisa. A tese 

de Vieira (2006), Gestão de sítios históricos: a transformação dos valores culturais e 

econômicos nas fases de formulação e implementação de programas de revitalização 

em áreas históricas, teve por objetivo verificar o processo de transformação dos 

valores econômicos e culturais como influenciadores na implementação de programas 

de revitalização em áreas históricas no Brasil, nos anos 80 e 90, especialmente nos 

casos dos bairros do Recife e Centro Histórico de São Luís. Vieira (2006) defende que 

a valorização econômica das áreas patrimoniais vem assumindo papel de destaque 

em programas de revitalização, mas muitas vezes em detrimento do motivo pelo qual 
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estas áreas tornaram-se objeto de preservação. A definição dessa tese é resultado 

das discussões levantadas por ocasião da realização da dissertação de mestrado 

intitulada O lugar da História na cidade Contemporânea: revitalização do Bairro do 

Recife x recuperação do Pelourinho desenvolvida no âmbito da Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia no ano 2000. Vieira (2006, 

p.21), afirma que “à medida em que as cidades partem na busca desenfreada por um 

diferencial, tornam-se cada vez mais semelhantes entre si”. O diálogo com nosso 

projeto se restringe ao desvelar uma realidade aparentemente não existente, isto é, a 

relação que os espaços das cidades passam a ser objeto de consumo e se constroem 

nessa perspectiva. A autora observa que: 

 

[...] na prática brasileira, especialmente dos anos 90, são processos de 
excessiva valorização econômica das áreas históricas que acabam por 
esvaziar significativamente o valor cultural que, ironicamente, em grande 
medida, constitui-se no principal motivo para que estas áreas passem a ser 
consideradas patrimoniais (VEIRA, 2006, p. 23). 

 

Esse fenômeno de interesses econômicos também pode ser constatado na região do 

Sítio Histórico da Prainha, pois algumas intervenções foram propostas a partir de 

fatores imobiliários. 

 

O estudo de Silva (2014) apresenta uma outra abordagem ao desenvolver 

comparações entre cidades de países diferentes. A tese com o título O papel do centro 

histórico na cidade: um estudo comparativo entre João Pessoa e Tours teve como 

objeto de pesquisa os centros históricos das cidades de João pessoa (Brasil) e Tours 

(França). Afirma que o patrimônio e a cultura apresentam-se como instrumentos de 

transformação da cidade, assim os centros históricos são organizados pelas políticas 

urbanas e funcionam como instrumentos de transformação das percepções e 

vivências das cidades de acordo com o interesse dessas políticas. Essa tese ao 

defender que os centros históricos estão submetidos ao mecanismo capitalista, acaba 

contribuindo com nossa pesquisa na medida que buscaremos compreender o Sítio 

histórico da Prainha de Vila Velha a partir do materialismo histórico dialético com vistas 

a desvelar as contradições do processo de colonização. O distanciamento com nossa 

pesquisa ocorre ao não trabalharmos nessa linha de comparação de Centros 

históricos. Contudo, ressaltamos que nos alinhamos às proposições de Silva (2014, 

p. 19) quando afirma que: 
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A cidade consiste em um palco privilegiados onde pode-se perscrutar uma 
pluralidade de experiências cotidianas. Um olhar que paira sobre a cidade 
pode surpreender-se com a complexidade dos acontecimentos que 
engendram a história e memória desse cenário que guarda e revela 
experiências ambíguas- o “velho” e o “novo”, a riqueza e a pobreza, o “feio” 
e o “belo”. Adentrando-se mais nesses meandros, entre silêncio e os ruídos 
da urbe, o simples ato de caminhar por uma cidade, pode ofertar uma miríade 
de reflexões. 
 

As teses de Silva (2014) e de Vieira (2006) possuem conexão com nossa pesquisa ao 

apresentarem a noção do que é um sítio histórico e a influência da nossa sociedade 

consumista na formação dessas regiões e no tombamento de patrimônios históricos. 

Além de proporcionarem a valorização da cidade, enquanto espaço de conhecimento, 

aprendizagem e transformação. 

 

A partir das produções elencadas no quadro 2 e das teses de Silva (2014) e de Vieira 

(2006), entendemos que as dissertações explicitam elementos específicos  que 

contribuem com nossas discussões e são necessários a essa pesquisa. O assunto 

explorado por Franchini (2016), a disputa territorial em projetos urbanos no Parque da 

Prainha, contribui para um olhar diferenciado dos demais elencados nessa pesquisa. 

Em outras produções apreendemos como funciona os territórios no espaço público 

com informações sobre o que é o espaço público, espaço não- formal, a formação da 

cidade e sua relação com o mar na pesquisa de Monteiro (2016), o uso do patrimônio 

de posse no período colonial, apresentando um pouco da História do Espírito Santo 

no período colonial da pesquisadora Prata (2010). A colonização do Espírito Santo e 

os interesses econômicos nesse processo na dissertação de Sobrinho (2013) e a ideia 

de Patrimônio histórico dos Sítios históricos, específico Vila Velha, usado com o 

significado de Educação Patrimonial da pesquisadora Carvalho (2014). Com os 

trabalhos de conclusão de curso obtivemos informações importantes sobre os projetos 

arquitetônicos do Sítio Histórico da Prainha, as transformações na região, diversas 

imagens e uma listagem dos patrimônios históricos e culturais que integram o sítio 

histórico. Entretanto, nenhuma proposta do uso do espaço para cunho educacional. 

 

Ressaltamos que nosso objeto Sítio histórico da Prainha de Vila Velha recebeu 

esse nome a partir da lei de no 3013/1995, de 20/01/1995 assinada pelo prefeito Vasco 

Alves, entretanto não publicada no Diário Oficial e, assim, sem validade, conforme a 

lei 044/2015 de 30/09/2015 assinada pelo prefeito Rodney Miranda. Essa última 
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estabelece o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha e demarca a região conforme 

figura da página seguinte (p.28), sabendo que nosso foco é o patrimônio histórico-

cultural da Igreja do Rosário, localizado nesse espaço, o mais antigo do Estado do 

Espírito Santo e tombado pelo IPHAN. 

 

Figura 1- Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha3 

Fonte: Câmara Municipal de Vila Velha (2018) 

 

O acesso às discussões e legislações que delimitam o território do Sítio Histórico da 

Prainha (FIGURA 1), por meio dos trabalhos de conclusão de curso, foi uma 

contribuição importante para a configuração de nossas proposições de pesquisa, 

assim como as outras produções que apresentamos nessa revisão de literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 VILA VELHA /ES. Câmara Municipal de Vila Velha. Projeto de lei Nº 044/2015 que cria o Sítio Histórico 
da Prainha de Vila Velha e que não revoga a Lei nº 3.013/1995, tendo em vista que a mesma não foi 
publicada no Diário Oficial em tempo legal, portanto sem eficácia. ANEXO G 
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3 MEMÓRIA, HISTÓRIA E IDENTIDADE SOCIAL 

 

A História enquanto Ciência que estuda o ser humano na sua omnilateralidade, enfim, 

na sua totalidade e ao decorrer do seu tempo-espaço, encontra nos conceitos de 

memória e, até mesmo, no de História, alicerces para uma maior e melhor 

compreensão do fazer histórico, bem como do processo de construção da identidade 

social da humanidade. O próprio Le Goff (2003) entende a memória como crucial para 

o desenvolvimento da própria História, assim,  

 
[...] a memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 
salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de 
forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para servidão dos 
homens” (LE GOFF, 2003, p.471). 

 

Memória e História intrinsicamente ligadas, nos leva a ideia de que sem memória não 

haveria um estudo, nem conhecimento e nem uma História, enfim, que um povo sem 

memória é um povo sem História. Por isso, pretendemos através do patrimônio 

histórico-cultural, especificamente, da Igreja do Rosário, analisar a memória coletiva 

construída na região do sítio histórico da prainha de Vila Velha, buscando, assim, 

desvelar de que povo é essa memória que perpassa até os dias atuais. Povo originário 

que também compõe a base da História do Espírito Santo, uma história ensinada 

tradicionalmente no ambiente escolar e no ambiente cultural do povo 

espíritossantense. Ainda, a quem pertence a memória que prevaleceu e gerou uma 

única História sobre o Espírito Santo e, assim, formou uma identidade social 

aparentemente única? De quem é essa memória? Que História é essa construída e 

constituída? Essa memória está servindo para libertação ou para servidão dos 

homens? Que identidade social se constituiu e fortaleceu? Até que ponto o que 

prevaleceu na historiografia atual foi fiel à realidade vivida? De que maneira o 

patrimônio e suas modificações nos revelam a vertente historiografia prevalecida e 

que se conecta aos conceitos de memória e identidade social? 

 

Buscaremos desvelar as respostas para as indagações acima, por meios dos estudos 

que se seguem e nas práxis da formação com os professores. Nesse intuito, 

precisamos identificar o papel e lugar da História local, bem como o contexto em que 

a mesma está inserida desde sua constituição, enquanto estudo relevante ao currículo 

histórico. Assim, prosseguimos numa investigação sobre a História local, 
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compreendendo por meio de Le Goff (2003), a História não como uma ciência do 

passado, mas como a ciência dos homens no tempo, dando a mesma um caráter mais 

humano. A história local, segundo Goubert (1988), é aquela que diz respeito a uma 

ou poucas aldeias, a uma cidade pequena ou média ou a uma área geográfica que 

não seja maior do que a unidade provincial comum. Na nossa pesquisa, refere- se à 

História do Espírito Santo numa visão macro de História local e, numa visão micro, o 

estudo do Sítío Histórico da Prainha de Vila Velha e, consequentemente, a História da 

cidade de Vila Velha. Acreditamos que por meio da memória coletiva se constituiu a 

História e uma identidade social. Infelizmente, na história do Brasil, percebemos nos 

estudos de Circe Bittencourt (2017), que o saber histórico constituído, antes do século 

XIX, perpassou a necessidade da construção de uma identidade nacional em 

detrimento do local e da importância dos povos locais. A partir do século XIX, a História 

passou a ser definida, portanto, sob outros parâmetros, repensada sob novas 

perspectivas e relacionada às mudanças sociais e econômicas em curso no país, à 

mundialização e às transformações do papel e do poder do Estado na nova ordem 

mundial econômica. Na verdade, a configuração de uma identidade nacional se 

realizou, não somente pela condição econômica ou social, mas, principalmente, pela 

cultura. Assim,  

 

[...] a identidade nacional, dessa forma, é compreendida pela articulação 
entre o econômico, o social e o cultural mais do que pelo político edificado 
pela ação do Estado-nação. Esta articulação, no entanto, para o caso 
brasileiro possui um agravante porque necessita ainda estabelecer relações 
entre as diferenças regionais e as enormes desigualdades sociais. Nesta 
perspectiva os objetivos das propostas curriculares supõem a explicitação, 
aparentemente paradoxal, entre diferença e identidade. Considerando esta 
aparente dicotomia, em muitas propostas há a preocupação em estabelecer 
relações entre a identidade regional e a nacional faltando, no entanto, vincular 
este objetivo ao da constituição da cidadania, uma identidade maior tanto nos 
aspectos regionais quanto nos nacionais. (BITTENCOURT, 2017, p.19) 

 

Essa História construída em favor do ideário nacional, passou a ser redefinida, nos 

currículos brasileiros, desde o século XIX, sob outros parâmetros, repensada sob 

novas perspectivas relacionadas às mudanças sociais e econômicas em curso no 

país, à mundialização e às transformações do papel e do poder do Estado na nova 

ordem mundial econômica. Atualmente, a ênfase é que o ensino da História deve 

contribuir para libertar o indivíduo do tempo presente e da imobilidade diante dos 

acontecimentos, para que possa entender que cidadania não se constitui em direitos 

concedidos pelo poder instituído, mas tem sido obtida em lutas constantes e em suas 
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diversas dimensões. Logo, um ensino que promova, também, a preocupação em 

estabelecer relações entre a identidade regional e nacional de maneira que conduza 

a compreensão do “sentir-se sujeito histórico” e de um cidadão crítico. Uma História 

contada a partir da memória coletiva dos diversos povos que a constituem e, não 

somente, daqueles que dominaram a região conquistada. 

 

Nessa perspectiva, conhecer a história regional, a história local, enfim, a realidade 

circundante em que o cidadão vive, implica fazer do estudo da História um instrumento 

fundamental para a desmitificação e desvendamento de uma realidade provavelmente 

desconhecida e construída em favor do mito do Estado-Nação. Nesse viés, a História 

tem o compromisso de aprofundar a complexa noção de cidadania social que abarca 

os conceitos de igualdades, de justiça, de diferenças, de lutas e de conquistas, de 

compromissos e de rupturas para evitar a banalização da própria História, do seu 

ensino e do conceito de cidadania. 

 

O ensino da História promove a construção de uma identidade social na proporção 

em que possibilita ao estudante (re) conhecer a existência de uma história crítica e 

também interiorizada, bem como a viver conscientemente as especificidades de cada 

uma delas. Acreditamos que estudar as sociedades de outros tempos e lugares pode 

possibilitar a construção dessa identidade coletiva e, assim, social, à medida que 

introduz o conhecimento sobre a dimensão do “outro”, de uma “outra sociedade”, 

“outros valores e mitos”, de diferentes momentos históricos, no outro e com o outro, 

na dialogicidade se constitui o ser humano crítico, reflexivo e transformador. Enfim, 

 

[...] identidade e diferença se complementam para a compreensão do que é 
ser cidadão e suas reais possibilidades de ação política e de autonomia 
intelectual no mundo da globalização, em sua capacidade de manter e gerar 
diferenças econômicas, sociais e culturais como as do nosso país.E , nessa 
perspectiva é preciso considerar o papel do professor na configuração do 
currículo real , ou interativo, que acontece na sala de aula, lembrando que ele 
é sujeito fundamental na transformação ou na continuidade do ensino da 
História. (BITTENCOURT, 2017, p.27) 

 

Nesse processo em favor de uma História transformadora, de uma História voltada 

para o conceito de cidadania social e de um cidadão que possibilite reais mudanças, 

que propomos nossa pesquisa por meio do estudo do sítio histórico da prainha, 

localizado no município de Vila Velha, objetivando desvelar elementos que nos 
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possibilite um novo olhar histórico sobre a própria História do Espírito Santo, de seu 

patrimônio histórico-cultural, da sua memória coletiva, da sua identidade social. 

 

Diante disso, na nossa ação de formação partimos da memória dos educadores 

participantes da pesquisa  por meio de uma roda de conversa informal sugerindo o 

que nossa memória nos  proporciona aos pensarmos na palavra História do Espírito 

Santo. Interessante que na coletividade foi comum a lembrança do curso de 

graduação, na verdade, nos poucos momentos que  o assunto foi explorado 

profundamente.Percebemos , nesse momento, que a nossa memória social 

evidenciou uma lacuna na nossa formação enquanto professores da disciplina de 

História. 

 

Aprofundando na ação de formação , por meio dos questionários, ficou evidenciado 

com mais clareza a problemática em torno dos conceitos de memória, identidade 

social , Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha , patrimônios e História do Espírito 

Santo.  Concluímos a importância de preservar patrimônios historiográficos e/ou 

desenvolver em si mesmo o senso de  importância da preservação da História, para 

que ,a partir disso, o sujetio passe a contituir as bases de suas relações sociais e 

identificações que o permita se estruturar enquanto comunidade. Constatamos, uma 

necessidade iminente da construção de lugares de memória e pertença social como 

recursos para preservar a formação identitária e protegê-la da ameaça do 

esquecimento, que percebemos em nós mesmos, na roda de conversa. 

 

Diante disso, que  elaboramos e executamos uma proposta de Itinerário formativo, 

inserida no e-book, objetivando, assim, a experiência de ensino, na práxis, de maneira 

que a inserção social in loco atue como promotora do pertencimento e da identidade 

social.  Inclusive, percebemos que  analisar os processos de mudanças a partir dos 

patrimônios, evidenciou os processos de mudanças e permanências que as 

organizações sociais passaram ao longo do tempo. Nesse processo, segundo 

Bittencourt (2010, p.186) que emerge o homem político, o agente de transformação 

entendido não somennte como um indivíduo, mas também como sujeito coletivo: uma 

sociedade , em Estado, uma nação, um povo.
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4 ENSINAR HISTÓRIA! (RE)ENSINAR HISTÓRIA DO ESPÍRITO SANTO 

 

Ensinar História continua sendo um desafio nos dias atuais, isto porque a História 

analisa e estuda o ser humano e suas relações consigo, com os outros e com o 

meio em que vive. Para Simões (2006, p. 11), 

 
[...] Hoje, a história (vivida, pensada, ensinada) encontra-se igualmente 
desafiada pelo aqui e agora frenético de um presente violento e imprevisível, 
vivenciado na semicegueira do apagamento das “luzes” e “certezas” do 
pensamento científico moderno. 

 

Sendo assim, nos deparamos, enquanto educadores da área de humanas, 

especificamente de História, com questionamentos: como tecer fios de comunicação 

entre a História, a memória, a História local e a identidade social? Como torná-las 

compreensível para o estudante? Como aproximá-las da realidade vivida do 

estudante de maneira que proporcione transformações variadas na sociedade? Enfim, 

acreditamos que um possível caminho está no ensino da História do Espírito Santo 

partindo da sua própria História local e da memória, em específico, partindo do Sítio 

histórico da Prainha de Vila Velha e da Igreja do Rosário inserida nesse sítio. 

Acreditamos que esse estudo possa contribuir para a consciência de si mesmo e, 

assim, o reconhecimento do outro e de si como parte da identidade coletiva, da 

memória coletiva e dos prováveis atores a serem desvelados no contexto da história 

tradicional perpetuada até nossos dias. Correlacionar memória, história, patrimônio 

histórico, história local e identidade nos proporcionará novas informações e evidências 

de uma nova história, de uma história a partir dos indícios dos povos originários. 

Assim, uma História possivelmente diferente da contada pela historiografia brasileira, 

visto que o estudo da História local aponta para a perspectiva de romper com a história 

tradicional ao (re)pensar teorias, personagens e indícios históricos. Refere-se, 

também, a uma tentativa de pensar criticamente o ensino-aprendizagem da História e 

os desafios a ele dirigidos em face das rápidas mudanças num mundo contemporâneo 

estritamente capitalista. 

 

Um dos desafios do educador, da área de Ciências Humanas, é responder ao aluno 

a seguinte indagação: estudar História por quê e para que? Responder a tal pergunta, 

remonta à necessidade de uma prática docente que realize tentativas “[...] de 

compreender desafios e possibilidades pensados/vividos em espaços/tempos de 
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formação inicial e continuada de professores e de práticas de ensino de História” 

(SIMÕES, 2006, p. 17). Uma vez que o professor refaça ou repense sua prática de 

ensino e seu “saber docente”, dentro de uma formação continuada, o mesmo, 

possivelmente, proporcionará ao seu aluno uma resposta que o leve a se apropriar do 

que é estudado em vistas à uma transformação histórica, econômica e social do 

sujeito. 

 

Todos somos sujeitos da História, uma vez que a História é estabelecida por nossas 

ações direta ou indiretamente. Assim, na posição de sujeito e também objeto quando 

pensamos o mundo a partir de uma dialogicidade e dialeticidade. Nesse contexto, a 

condição diária tem se tornado desafiadora aos educadores no exercício de sua 

profissão. Simões (2006) apresenta algumas dessas condições, como: 

 

[...] o crescimento da população escolar, a diversidade sociocultural, a 
demanda por melhoria da escolarização, o impacto das inovações 
tecnológicas e metodológicas, a ausências de prioridade concreta para a 
educação, estruturas hierárquicas e burocráticas e o papel social do 
professor (SIMÕES, 2006, p.19). 

 

As condições mencionadas surgem em estudos sobre a docência e acabam sendo 

situados na visão do professor como um desafio, isto é, desafio entre o 

profissionalismo ou a proletarização. Acreditamos que o caminho para tal situação 

talvez seja a descoberta de si e para si, dentro do diálogo com o meio e os outros, 

numa perspectiva histórico-cultural da relação ensino-aprendizagem. Além de uma 

busca em aprimorar seus conhecimentos por meio do aprendizado em formações 

continuadas, entre outros meios de aprendizagem, e de um novo olhar para a maneira 

que ensina aos seus educandos. 

 

Inquietações, questionamentos, indagações estão inseridos no ensino de História, 

assim como na vida do ser humano, seja de ordem pedagógica, psicológica, individual 

ou no coletivo. São diversos os conflitos, e quando se refere ao ensino de História 

percebemos através de Cardoso (1999) que as teorias sobre as sociedades 

complexas estavam dominadas por duas posições contrapostas: teorias funcionalistas 

e teorias que enfatizam o conflito social. No caso das teorias funcionalistas: 

 

[...] A sociedade é vista como uma soma de indivíduos. Cada indivíduo, por 
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sua vez, é um ser delimitado, unificado, integrado, livre e transparente a si 
mesmo: um sujeito de conhecimento e um centro dinâmico de consciência, 
de emoção, de ação e de juízos. A complexidade e a estratificação social e o 
Estado teriam surgido das necessidades sociais (CARDOSO, 1999, p. 2). 

 

Em contrapartida a essa teoria de que o Estado surge das necessidades sociais, 

temos a teoria que enfatiza o conflito social. Cardoso (1999) nesse caso, explica que 

a teoria que enfatiza o conflito e/ou a luta de classes entende que o Estado, 

 
[...] surgiu em função do aparecimento de interesses divididos na sociedade 
que se tornava complexa (tratar-se-ia da sociedade pós-tribal) e estaria 
baseado na dominação, na exploração, na coerção. Mais especificamente, 
as instituições governamentais de tipo estatal, fundamentadas no monopólio 
da força armada, na organização territorial, na cobrança de impostos, 
surgiram como mecanismos coercitivos e repressivos para resolver, em favor 
da posição privilegiada da classe dominante, os conflitos intra-societais que 
surgiam por causa da estratificação econômica (proprietários/ não- 
proprietários dos meios de produção mais importantes) e social. A classe 
dominante, para existir e manter-se como tal, explora e degrada as massas, 
a maioria da população. (CARDOSO, 1999, p. 3). 

 

Percebemos, então, que dentro das teorias enfatizadoras do conflito e/ou da luta de 

classes, os interesses sociais e/ou necessidades sociais que proporcionaram o 

surgimento do Estado ocorreu em função do aparecimento de interesses divididos na 

sociedade que se tornava complexa, chamada sociedade pós-tribal, e estaria baseado 

na dominação, na exploração e na coerção. 

 

Dentro dessa perspectiva de dominação, exploração e coerção que olharemos a 

História do Brasil, especificamente a História do Estado do Espírito Santo. O atual 

Brasil que a partir do século XV, recebeu a presença dos europeus, especificamente, 

dos portugueses para tornar a região uma colônia de exploração, isto é, um lugar que 

a ordem era explorar o máximo que pudesse, e retirar da região tudo que tivesse valor 

para época e, assim, enriquecesse a metrópole portuguesa dentro de uma prática 

econômica mercantilista. Prática essa, que entendia que a monarquia mais rica era 

aquela que tivesse mais metal precioso, daí a exploração. Monarquias absolutistas 

europeias, baseadas economicamente na política mercantilista, era o contexto 

mundial a partir do século XV. Fundamentadas no exército, na cobrança de impostos 

e na organização territorial como mecanismos coercitivos e repressivos para resolver 

em favor dos dominantes, logo, dos colonizadores portugueses. 

 

A exploração territorial no ano de 1500 ocorreu com desleixo e abandono, visto que 
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não encontrado o que era interessante economicamente para a época, os 

portugueses abandonaram o território retornando para Portugal. No território 

“abandonado” porque não possuía especiarias, ficaram alguns homens para explorar 

e vigiar as fortificações que estocavam o pau-Brasil. Produto que tinha retorno 

financeiro, mas não como o comércio de especiarias. Logo, não ocorreu o 

povoamento ou colonização até o ano de 1530. A partir desse ano, mediante o 

fracasso do comércio de especiarias nas Índias, Portugal resolve ocupar de fato a 

região, isto é, a colonizar através de pessoas que foram morar na região para efetivar 

o povoamento e a posse da terra. Na época, de acordo com o uti possidetis, para ser 

dono de um território deveria ocupá-lo morando e firmando construções. E os 

portugueses ocupam com colonos e famílias estabelecidas, com construções e com 

o plantio estabelecido. Enfim, a abundância de terras férteis e ainda mal desbravadas 

fez com que a grande propriedade rural se tornasse a verdadeira unidade de 

produção. 

 

Nesse cenário de dominação e exploração, ocorre a colonização do solo espíritos- 

santense, em 23 de maio de 1535. Uma História que foi contada a partir da chegada 

de Vasco Fernandes Coutinho, quando os colonizadores portugueses, 

desembarcaram na Capitania do Espírito Santo. Esse nome da capitania foi em 

homenagem à terceira pessoa da Santíssima Trindade visto que era oitava de 

Pentecostes. Por conseguinte, nesse momento de colonização foi fundado o primeiro 

núcleo populacional da capitania situado na atual região da Prainha em Vila Velha 

chamado, na época, de Vila do Espírito Santo. Inclusive, “Uma capela fronteira à praia 

e não muito distante” (NOVAES, s/d, p.17) foi construída na Vila do Espírito Santo. 

Essa capela seria o símbolo da dominação do território pelos Portugueses. 

 

Permanecendo no século XVI, exatamente em 1551, de acordo com Santos (2003) 

os jesuítas iniciaram seu apostolado em Vila Velha e o Pe. Afonso Brás levantou uma 

igreja dedicada à Nossa Senhora do Rosário que percebemos ser uma permanência 

do símbolo da dominação e adequação. Tal situação de característica dominadora 

apresenta os preceitos do decoro, da conveniência e da adequação aplicados nos 

povoamentos de domínio português a partir do século XV, conforme Bastos (2012). 

Vale registrar que essa igreja foi tombada pelo IPHAN como Patrimônio Histórico e 

Cultural Nacional no ano de 1955. 
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Indagamos no cenário acima, algumas questões: onde está a História dos povos 

originários
4
? Como se deu o encontro dos mesmos com os europeus? Como 

chegamos à configuração geográfica atual dessa região que, hoje, compõe o Centro 

Histórico de Vila Velha? Vila Velha é uma cidade com potencial para educar? 

Analisaremos tais questionamentos, ao longo deste texto, com o objetivo de valorizar 

e contextualizar a História do Espírito Santo a partir da cidade de Vila Velha, enfim, a 

partir do sítio histórico da prainha de Vila Velha e do patrimônio histórico inserido nela 

desde o período colonial, logo, a Igreja do Rosário. 

 

Na versão da historiografia, a colonização ocorreu no século XVI com a chegada do 

donatário Vasco Fernandes Coutinho. Colonizar significa povoar ou habitar ou morar, 

logo o donatário citado chegou para ficar em sua capitania enquanto moradia. 

Segundo Saviani (2013, p.26), “Colônia, significa, pois, espaço que se ocupa, mas 

também terra ou povo que se pode trabalhar ou sujeitar”. 

 

A partir dos estudos de Bosi (1992), Saviani (2013) apresenta o seguinte significado 

de colonização: 

 
[...] Colo significou, na língua de Roma, eu moro, eu ocupo a terra, e, por 
extensão, eu trabalho, eu cultivo o campo. Um herdeiro antigo de colo é 
incola, o habitante; outro é inquilinus, aquele que reside em terra alheia. [...] 
Colo está em ambos: eu moro, eu cultivo (SAVIANI, 2013, p.26). 

 

A colonização, é compreendida historicamente a partir do século XV como um 

processo proporcionado pela expansão marítima e pelos interesses mercantis e 

comerciais de encontrar riquezas e, assim, dominar territórios em nome da política 

absolutista e do Mercantilismo. Nesse contexto, o donatário do Espírito Santo 

colonizava a região com intuito especificamente exploratório, uma colonização de 

exploração. 

 

Vale lembrar que quando Portugal chegou ao atual Brasil em 1500 não conseguiu 

 

4 O termo povos originários, diferentemente do termo “Índios”, entende que a presença dos povos no 

território brasileiro é muito anterior ao processo de ocupação estabelecido pelos exploradores 
europeus. A historiografia entende que o termo índio, criado pelos exploradores europeus, é um termo 
pejorativo. Logo, é comum o uso do termo nativos e não índios entre os historiadores. Nativo é o que 
nasceu no país, no lugar em questão, próprio do lugar onde nasce. 
 



54 

 

enxergar possibilidades de ganhos imediatos, colonizando somente a partir de 1530 

quando resolveu dividir o território em capitanias hereditárias (lotes de terra) cedidos 

para exploração a donatários que deveriam povoar e explorar a terra, isto é, a sua 

capitania. 

 

Nesse contexto histórico e conforme Oliveira (2008), em 1535, Vasco Fernandes 

Coutinho partiu de Lisboa em uma embarcação com cerca de sessenta homens a 

bordo, a maioria degredados, entre os quais se incluíam dois nobres: D. Jorge de 

Meneses e D. Simão de Castelo Branco. A história oficial relata que se fixando em 

suas terras, ele combateu os indígenas, além de desenvolver a agricultura de cana- 

de-açúcar e montar engenhos para a produção de açúcar. Na verdade, ele 

desembarcou em uma enseada (atual Prainha - Vila Velha) onde foi erguida uma 

habitação rudimentar (uma paliçada - leve fortificação) e nas imediações oficialmente 

fundada a vila do Espírito Santo (primeiro núcleo de Povoamento do ES). Próximo à 

residência do donatário foi erguido o primeiro engenho - Sítio do Ribeiro. 

 

No livro Passado a limpo: o Estado capixaba e o seu mito fundador, Schayder (2017) 

contraria a versão oficial da colonização e da imagem heroica de Vasco Fernandes 

Coutinho. Para ele a visão heroica construída para o colonizador do Espírito Santo 

“[...] não é um mito qualquer, mas, sim, o mito fundador do Espírito Santo, o dogma 

fundante da sociedade civil e da constituição política do Estado capixaba” 

(SCHAYDER, 2017, p. 27). Para ele, a visão heroica do colonizador e a visão 

resistente do colonizado sempre se sobrepõem na História. 

 

Na verdade, no início do século XVI, chegada dos colonizadores, a região do atual 

Estado do Espírito Santo era habitada por índios
5
. Segundo a história oficial vista pelo 

Europeu, índios “bravios” que, ao que parece, habitavam a serra que tem seu nome. 

Espalhavam-se pelo sul do Espírito Santo até as atuais cidades de Campos e Cabo 

Frio, já no Rio de Janeiro. 

 

 

5 Aqui usamos o termo índio, pois foi como os povos originários ficaram conhecidos pelos exploradores 
portugueses nesse momento do século XV. Nesse século, Pedro Álvares Cabral e alguns portugueses 
estavam tentando chegar nas Índias e acabaram chegando na América em 1500, chamando as novas 
pessoas que conheceram de índios por conta do território chamado Índias. 
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Os registros oficiais da História, encontrados em Novaes (s/d, p.17,18), apresentam o 

encontro entre os povos citados acima e os europeus ocorrido de maneira hostil. Uma 

hostilidade registrada como vinda por parte dos índios, mas que Novaes (s/d, p.18) 

questiona quando registra que 

 
[...] repeliram o índio, em lugar de conquistá-lo, pelos métodos da verdadeira 
civilização, e transformá-lo, portanto, em colaborador e documentário, quer 
na fase tormentosa do desbravamento, quer na evolução econômica e 
intelectual da Capitania!.  

 

Infelizmente, não temos a versão dos índios sobre esse encontro. A historiografia 

entende o encontro de dois mundos, europeu e originários, realizada de maneira 

hostil. Uma hostilidade registrada oficialmente como vinda por parte dos índios. Vale 

pensar que os povos originários estavam em seu território e foram submetidos a uma 

nova cultura através da catequização na imagem do jesuíta José de Anchieta. Ocorria 

assim um choque de culturas. 

 

Nessa perspectiva, a colonização, a educação e a catequese eram os meios usados 

no século XVI para efetivar a dominação de territórios. Sobre esse processo de 

dominação Saviani registra que: 

 
[...] ora, no caso da educação instaurada no âmbito do processo de 
colonização, trata-se, evidentemente, de aculturação, já que as tradições e 
os costumes que se busca inculcar decorrem de um dinamismo externo, isto 
é, que vai do meio cultural do colonizador para a situação objeto de 
colonização (SAVIANI, 2013, p.27). 

 

Ocorria, então, uma aculturação
6
, advinda do processo de colonização. Os indígenas, 

no momento que assim eram chamados, já perdiam parte de sua identidade cultural. 

Aliás, são designados como povos indígenas aqueles que viviam numa área 

geográfica antes da sua colonização por outro povo ou que, após a colonização, não 

se identificam com o povo que os coloniza. Logo, o povo que não foi aculturado, ou 

até mesmo aculturado, acabou desaparecendo progressivamente das regiões que 

habitavam. Desaparecia sua identidade cultural e, assim, o povo indígena. 

 

 

6 Aculturação é o processo de modificação cultural de indivíduo, grupo ou povo que se adapta a outra 

cultura ou dela retira traços significativos. 
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O desaparecimento dos povos originários e/ou a aculturação pelo que passaram e 

passam ainda hoje, é algo que percebemos ao estudar um determinado espaço 

geográfico. Essa ausência de referências à presença desses grupos humanos no 

espaço revela estratégias e marcas do processo de colonização, conforme podemos 

notar em estudos sobre o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha que apresentamos 

no tópico seguinte. 

 

4.1 O SÍTIO HISTÓRICO DA PRAINHA DE VILA VELHA NA HISTÓRIA DO  
      ESPÍRITO SANTO 
 

O centro/sítio histórico de uma cidade é a área mais antiga que se tornou 

progressivamente o centro da cidade moderna, e que coincide normalmente com o 

núcleo de origem do aglomerado, de onde irradiaram outras áreas urbanas 

sedimentadas pelo tempo, conferindo assim a esta zona uma característica própria 

cuja delimitação deve implicar todo um conjunto de regras tendentes à sua 

conservação e valorização, além de ser composto por patrimônios ou monumentos 

históricos e culturais de acordo com o IPHAN. Nesse viés, analisaremos o sítio 

histórico da prainha de Vila Velha, localizado na cidade de Vila Velha, município do 

Estado do Espírito Santo, onde está inserido o patrimônio Histórico-cultural tombado 

pelo IPHAN em 1950, conhecido como Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Inclusive, 

essa Igreja foi construída, primeiramente, como uma capela, na Prainha, em Vila 

Velha, lugar de desembarque do primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo, 

Vasco Fernandes Coutinho, em 23 de maio de 1535. No mesmo ano de 1535, iniciou-

se a sua construção e, em 1551, com a ajuda dos jesuítas, foi ampliada atingindo sua 

dimensão atual após inúmeras modificações e restaurações. É a igreja mais antiga do 

Espírito Santo e uma das mais antigas do Brasil. Apesar de não haver vestígios 

materiais no local, a Igreja teve como anexo a Casa de Misericórdia, construída em 

1595 e, tempos depois, transferida para Vitória. Outro anexo era um cemitério, onde 

esteve sepultado Vasco Fernandes Coutinho, que foi removido do local por volta de 

1915. Essa Igreja possui partido arquitetônico com planta em  forma retangular, 

apresenta nave, coro e capela mor. Esta última apresenta-se mais estreita e mais 

baixa que a nave, possui três janelas de cada lado, na parte superior das paredes, e 

é forrada com forro de madeira em forma de abobada. Na nave com três altares, 

destaca-se uma pia batismal em mármore de lioz, e o forro de madeira em forma de 

prisma tripartido. Coberta com telhas de barro tipo canal, o telhado de duas águas 
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apresenta beiral em beira-seveira. Seu piso em ladrilho hidráulico é o testemunho das 

diversas alterações que a igreja sofreu ao longo de sua história. Ainda, já recebeu, no 

passado, o nome de Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Registrado no livro 

histórico de inscrição 268, data 20-03-1950, nº processo 0422-T-50, o tombamento da 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Vila Velha inclui todo o seu acervo, 

principalmente a imagem de Nossa Senhora de Paula, de acordo com a Resolução 

do Conselho Consultivo da IPHAN, de 13/08/85, referente ao Processo Administrativo 

nº 13/85/IPHAN. 

 

Estudar o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha com ênfase na Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário de Vila Velha é, exatamente, estudar a História do Espírito Santo, 

visto que entendemos a cidade como fruto do trabalho humano, que possui forma e 

conteúdo, e que está em constante movimento de constituição e modelagem. Assim, 

a cidade se movimenta e se transforma diariamente, contudo também carrega em si 

uma expressiva carga de passado (FREHSE, 2005). Espaços com novas 

possibilidades de um novo conhecimento e nova aprendizagem todos os dias, 

produzindo, assim, a humanidade produzida historicamente e coletivamente pelo ser 

humano. Enfim, a aprendizagem em diferentes espaços e tempos da cidade, mas com 

forte ligação com o trabalho realizado nas/pelas escolas, especialmente as de caráter 

público por atender a maior parte da população brasileira e ser de acesso a todos. 

 

Freire (1995, p. 3) realça que mais que reconhecer que a cidade é educativa, é 

importante termos a compreensão de que: 

 
[...] pela necessidade de educar, de aprender, de ensinar, de conhecer, de 
criar, de sonhar, de imaginar de que todos nós, mulheres e homens, 
impregnamos seus campos, suas montanhas, seus vales, seus rios, 
impregnamos suas ruas, suas praças, suas fontes, suas casas, seus 
edifícios, deixando em tudo o selo de certo tempo, o estilo, o gosto de certa 
época. A Cidade é cultura, criação, não só pelo que fazemos nela e dela, mas 
pelo que criamos nela e com ela, mas também é cultura pela própria mirada 
estética ou de espanto, gratuita, que lhe damos. A Cidade somos nós e nós 
somos a Cidade. Mas não podemos esquecer de que o que somos guarda 
algo que foi e que nos chega pela continuidade histórica de que não podemos 
escapar, mas sobre que podemos trabalhar, e pelas marcas culturais que 
herdamos. 

 

O trecho acima, indica que os aspectos históricos e o movimento de criação e 

continuidade da cidade são simultâneos. Assim, mostra que para compreender a 
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cidade é preciso estar atento a duas direções, um olhar para o novo constante, sem 

esquecer e enxergar que esse novo é germinado em outras produções que revelam 

marcas do passado. Essa dinâmica de dupla direção exige tempo e olhar atencioso, 

fundamentado em mediações que escavam os conhecimentos para além da 

superficialidade das situações imediatas. 

 

Sobre essa necessidade de conhecer a cidade de modo mais aprofundado, com Della 

Fonte (2018) entendemos que a dinâmica urbana em si contém uma perspectiva 

educativa. Para a autora, é preciso que os habitantes da cidade possam aprender a 

ler a grafia social inscrita no espaço da cidade. Para isso, precisa reeducar o olhar 

para diferentes aspectos. Nesse sentido, sinaliza para a importância de desvendar 

suas ruas e seus nomes, suas sedes administrativas, a concentração de sua 

população, suas praças e parques, suas formas arquitetônicas, a sua condição 

ambiental-ecológica, sua distribuição de riqueza material e simbólica e seus 

confrontos de classe, dentre outros elementos que integram o texto urbano. 

 

Della Fonte (2018) se alinha às proposições de Lefebvre (2001) quando este pontua 

que o fenômeno urbano, concretizado no espaço tempo da cidade constitui uma 

mensagem a ser decodificada. Para ele, essa decodificação exige uma postura crítica 

do leitor com vistas à superação de práticas sociais em que ocorre a primazia do valor 

de troca. O autor afirma que a industrialização como forma mais elaborada das 

relações capitalistas, provocou nas cidades e na vida das pessoas transformações 

intensas. Essas transformações induziram a vida na cidade assumir a lógica do 

capital, onde tudo assume um valor de troca e se torna mercadoria. Para o autor, é 

necessário elaborar outras formas criativas e superadoras de viver e produzir a 

cidade, como ele propõe, uma revolução urbana que restaure o direito à cidade. Para 

isso, defende a metodologia dialética que aborde a forma e o conteúdo da cidade para 

apreensão das contradições e assim pensar estratégias de novas configurações do 

uso do tempo e das práticas sociais coletivas. 

 

Essa necessidade de recuperar o direito a cidade sob novos patamares de relações 

sociais, onde possamos vislumbrar horizontes mais humanizantes, conforme 

Lefebvre (2001) nos aponta, pode ser estimulado por meio da ação educativa. 

Contudo, não se trata de qualquer trabalho pedagógico, mas ações orientadas por um 
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conceito de educação na cidade que 

 
[...] pressupõe o desvelamento de seus espaços, muitas vezes configurados 
para reproduzir a sociedade desigual, marca registrada da sociedade 
capitalista. Essas ambiguidades precisam ser reveladas por meio de uma 
educação que empodere os sujeitos e os estimulem a, coletivamente, criar 
meios de transformar as condições de exploração em que estão submetidos. 
Assumimos que toda a escola deve ser pública, democrática, capaz de 
promover a humanização e a transformação social e de mediar 
conhecimentos integrais e emancipatórios, tanto em seu espaço institucional 
quanto nos demais espaços da cidade. [...] É o local que, sob um viés contra-
hegemônico, pode estimular a politização dos indivíduos impelindo-os à 
crítica e à tomada do poder. Ensejamos que, a partir de propostas oriundas 
e em consonância com a escola, todos os espaços da cidade colaborem com 
o desmantelamento das estratégias que enfraquecem o coletivo e reforçam 
a ideologia dominante (VASCONCELOS; CHISTÉ, 2018, p. 56). 

 

Partilhando desse pressuposto, propomos em nossa pesquisa a análise do patrimônio 

histórico Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Vila Velha, parte da composição do 

Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha para, assim, entendermos aspectos do 

processo de dominação que podem ser visualizados nas produções arquitetônicas e 

na memória por meio do espaço tempo. Ainda, o acervo de construções históricas no 

espaço do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha constituem elementos da 

simbologia da chamada colonização pela Cruz, representação do uso da religião como 

técnica de convencimento em favor dos europeus, e pela Espada simbolizando a força 

para redimir possíveis oposições aos europeus. Mecanismos utilizados no processo 

de colonização do solo Espírito-santense, e que, no caso da Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário de Vila Velha, guardam marcas que expressam relações de exploração 

humana, promotoras de desigualdade. Situando essas proposições no contexto do 

ensino de história, e da História do Espírito Santo, buscamos superar práticas 

pedagógicas que reiteram a abordagem de uma historiografia oficial que obscurece 

os processos de desumanização que ocorreram na ocupação do território. Na atual 

cidade de Vila Velha começou a História do Espírito Santo, logo um lugar propício para 

saber mais sobre a história do solo Espíritossantense e os desafios desse processo 

de ocupação. 

 

O espaço que a cidade ou o homem ocupa pode ser compreendido através de 

Lefebvre (2000, p.07): 

 
[...] O espaço não pode mais ser concebido como passivo, vazio, ou então, 
como os ´produtos`, não tendo outro sentido senão o de ser trocado, o de ser 
consumido, o de desaparecer. Enquanto produto, por interação ou retroação, 
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o espaço intervém na própria produção: organização do trabalho produtivo, 
transportes, fluxos de matérias-primas e de energias, redes de repartição de 
produtos. À sua maneira produtivo e produtor, o espaço (mal ou bem 
organizado) entra nas relações de produção e nas forças produtivas. Seu 
conceito não pode, portanto, ser isolado e permanecer estático. Ele se 
dialetiza: produto-produtor, suporte de relações econômicas e sociais. 

 

A organização do espaço centralizado e concentrado serve ao mesmo tempo ao poder 

político e à produção material, otimizando os benefícios. Na hierarquia dos espaços 

ocupados as classes sociais se investem e se travestem. Os espaços acabam sendo 

moldados a partir de uma classe que domina as demais, a partir de seus interesses. 

Para Lefebvre (2000, p. 37), não existe um código geral do espaço, inerente à 

linguagem ou às línguas, talvez códigos particulares tenham se estabelecido ao longo 

da história, provocando efeitos diversos; de modo que os “sujeitos” interessados, 

membros desta ou daquela sociedade, acedam ao mesmo tempo a seu espaço e à 

sua qualidade de “sujeitos” atuando nesse espaço, o compreendendo. Assim, o 

espaço social é um produto social. Se o espaço é um produto, o conhecimento 

reproduzirá essa produção, ele a exporá na forma de: detalhes sobre prática social, 

representações do espaço, espaços de representação. Se há produção e processo 

produtivo do espaço, há história; logo, cada modo de produção tem seu espaço 

apropriado, a cria. O Estado erige-se acima das cidades históricas, ele fará explodir a 

estrutura e o código. A luta de classes intervém na produção do espaço. A burguesia 

dirige sua luta pelo espaço e no espaço conservando a iniciativa, a passividade, o 

silêncio dos usuários. 

 

O conceito de espaço social se desenvolve, portanto, ampliando-se. Ele se introduz 

no seio do conceito de produção e mesmo o invade; ele se torna o conteúdo, talvez 

essencial. Então, ele engendra um movimento dialético muito específico, que 

certamente não revoga a relação “produção consumo” aplicada às coisas (os bens, 

as mercadorias, os objetos da troca), mas a modifica ampliando-a. Essa modificação 

é um exemplo do que podemos aprender por meio da educação na cidade. 

 

Buscamos estudar a cidade dentro do olhar de Lefebvre e de autores que estudam a 

cidade enquanto espaço de educação, socialização, transformação e que reflete ação 

das diversas camadas sociais. Logo, privilegiamos diálogos com autores como 

Lefebvre, Freire e outros que possibilitam pensar o conceito de educação na cidade 
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em uma perspectiva ampla, direcionada à emancipação humana. Emancipação aqui 

entendida como um processo permanente de reflexão e elaboração da consciência, 

que se constitui pela apropriação cultural das formas mais ricas de conhecimentos, 

sem deixar de compreender as contradições e conquistas inerentes à grande aventura 

humana de produção da vida urbana. Nessa linha de proposições , partimos do 

pensamento que as cidades comportam um rico acervo de produções humanas, 

elaboradas e constituídas ao longo do tempo, que se apresentam em camadas 

sobrepostas. A exploração dessas camadas da cidade com o objetivo educativo, 

formativo, pode oferecer um interessante repertório de conhecimentos sobre 

elementos estéticos prevalentes em determinada época, formas de organização das 

pessoas, estilos de vida, valores, contradições, conflitos, técnicas, ciências, arte e etc. 

Desse modo, viver, conhecer e desfrutar da cidade supera noções simples como de 

circulação, utilidade e funcionalidade dos espaços urbanos para relações de troca, 

mas especialmente como Lefebvre (2001) nos indica, seja pensada em seu valor de 

uso, onde o encontro, a diversidade e o imprevisível possa ocorrer. 

 

Um de nossos desafios é conhecer e desvelar contradições intrínsecas aos diversos 

espaços da cidade. Objetivamos a educação na cidade, pela cidade e por meio da 

cidade em uma perspectiva dialética. Nessa perspectiva, nosso olhar para a cidade 

foi direcionado nesta pesquisa, conforme anunciamos, para a cidade de Vila Velha, 

em específico, o sítio histórico da Prainha de Vila Velha e a Igreja do Rosário enquanto 

patrimônio histórico inserido nele, como um viés para o Ensino da História do Espírito 

Santo. Aliás, educar na cidade é estar em processo de formação e transformação no 

próprio movimento dessa cidade, constituindo-se sujeito evocador da reflexão e, 

assim, aquele que se transforma e também proporciona a interação ente o sujeito, o 

objeto e o meio construído de maneira dialética, historicamente, culturalmente e 

socialmente. 

 

Em meio à todos os nossos desafios e objetivos já citados anteriormente, sabemos 

que a História oficial capixaba representada na escrita de Novaes (s/d) e também na 

escrita de Oliveira (2008) registra que Vila Velha foi marcada pela chegada da nau 

Glória, no dia 23 de maio de 1535, na Prainha, em Vila Velha, sendo cenário de guerra 

e resistência por parte dos nativos que ali viviam. Nativos chamados pelos europeus 
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de Índios, eram conhecidos pela sua selvageria
7
, receberam os portugueses com 

flechas e só desistiram quando eles revidaram com canhões e armas de fogo. 

Passado o primeiro confronto, Coutinho ergue o Fortim do Espírito Santo, uma cerca 

feita de troncos de árvores, a fim de proteger os colonizadores das tribos indígenas. 

Vasco Fernandes Coutinho, resolve então, transferir a capital para uma região distante 

da Vila do Espírito Santo, ou seja, distante da atual região da Prainha em Vila Velha. 

Os constantes ataques indígenas
8 levaram os portugueses a abandonarem à Vila do 

Espírito Santo. Dessa forma, a Capital foi transferida em 1551 da Vila do Espírito 

Santo, atual Vila Velha, para a chamada Vila Nova. Era uma Vila Nova marcada pela 

vitória contra os índios e de novas oportunidades para o colonizador português. Em 

contrapartida, a vila deixada para trás passava a ser identificada como Vila Velha. 

Schayder (2017), conclui que: 

 

[...] Escaldado, Vasco decidiu transferir a Capital para a ilha- mãe do 
arquipélago de 35 ilhotas salpicadas pela baía. Daquela ilha-mãe, 
selecionou-se- navegando pela baía adentro- um local distante a cerca de 
6,5km da Vila do Espírito Santo. Ali, num platô rochoso debruçado a 
aproximadamente 40 metros acima do nível do mar, em 1550 D. Vasco 
aninhou a Vila Nova do Espírito Santo- por contraste, os colonos apelidaram 
o primeiro vilarejo de Vila Velha. Mesmo bem situada, em 1551 um grupo de 
Goitacazes atravessou de canoas o canal do golfo e tomou de assalto a Vila 
Nova; os ilhéus contra-atacaram para defende-la e saíram vitoriosos, razão 
por que a Vila foi renomeada Nossa Senhora da Vitória. [...] Fundada Vitória, 
D. Vasco partiu de novo para o Velho Mundo, onde permaneceu por cinco 
anos- supõe-se à caça de recursos, homens e apoios (SCHAYDER,2017, 
p.51). 

 

Conforme a citação da página anterior, Coutinho estava escaldado. Schayder (2017) 

deixa claro que essa palavra escaldado se refere à experiência de Coutinho sobre os 

já ocorridos confrontos com os povos originários. Confrontos ocorridos devido à Vila 

do Espírito Santo ser muito exposta a ataques. Vale registrar que antes de ocorrer a 

transferência para atual cidade de Vitória, Oliveira (2008, p.74) concluiu que Vasco 

Fernandes Coutinho, em 1549, “[...] foi pescar criminosos em senhorio alheio para 

povoar o Espírito Santo” ao deparar-se com uma capitania devastada e colonos 

 

7 Povos originários conhecidos pela selvageria, segundo a historiografia registrada pelos Europeus. 
 
8 Para Schayder (2017, p.49) esses ataques foram ocasionados pela repressão feita dos portugueses 
aos indígenas (povos originários). A atitude dos povos originários, segundo Schayder (2017, p.50), não 
pode ser vista como ataque, mas sim como reação a atitude repressora dos portugueses. 
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insuficientes após seu retorno de Portugal para a capitania do Espírito Santo. Assim, 

com ajuda desses criminosos, os indígenas foram afugentados para as montanhas do 

interior. Ocorria a reconquista da Vila do Espírito Santo, embora a mesma tenha 

perdido o título de Capital em 1550. Enfim, a antiga Vila era muito vulnerável já que 

muito exposta a ataques de indígenas e piratas. 

 

Seguindo os estudos de Novaes (s/d), no dia 13 de junho de 1535, após explorar os 

arredores da ilha, os colonizadores descobriram uma grande ilha, dando-lhe o nome 

de Ilha de Santo Antônio, em comemoração ao dia do santo católico. Em 1537, 

Coutinho doou a ilha de Santo Antônio a Duarte de Lemos, um dos homens de sua 

comitiva colonizadora. Entre os presenteados, D. Jorge de Menezes ficou com a 

primeira ilha junto à Barra (Ilha do Boi) e Valentim Nunes com a atual Ilha do Frade. 

Assim foi iniciada a povoação na ilha de Vitória. Duarte de Lemos instalou-se na parte 

alta da ilha, fazendo construir em sua fazenda, ao lado da residência, uma igrejinha 

para o culto de Santa Luzia. Mas, com a partida do donatário para Portugal, por volta 

de 1550, a Ilha de Santo Antônio ficou abandonada. As famílias de colonos, alojadas 

na Vila do Espírito Santo, fugindo dos ataques dos índios, passaram a habitar a ilha 

de Duarte de Lemos, que lhes oferecia segurança e guarita estratégica. No dia 8 de 

setembro de 1551, esta segunda vila, primeiramente conhecida como Vila Nova, foi 

chamada de Ilha de Santo Antônio (Atual Vitória). A Vila abandonada passou a se 

chamar Vila Velha. Vasco Coutinho transferiu a sede da capitania para a Vila de Nossa 

Senhora da Vitória, até então denominada Vila Nova, para se diferenciar da primeira. 

Nesse mesmo ano, os Jesuítas fortaleceram o processo de catequização em Vila 

Velha e os ensinamentos da fé católica aos remanescentes colonos. O Padre Afonso 

Brás, jesuíta mandado à capitania do Espírito Santo pelo Provincial Manuel de 

Nóbrega, levantou uma Igreja dedicada à Nossa Senhora do Rosário em Vila Velha. 

A História do Espírito Santo analisada e reescrita por Schayder (2017) registra que: 

 

No início da colonização do Espírito Santo, tudo fluiu. Apesar do primeiro 
encontro inamistoso, pioneiros e nativos conviviam bem e praticavam o 
escambo, [...], o comércio de troca. Dom Vasco atraiu outros colonos para o 
Espírito Santo doando-lhes nacos de terras da Capitania-legalmente, eram 
as chamadas sesmarias. Nesses terrenos, os sesmeiros construíram choças 
rústicas, capelas, engenhocas e engenho de cana-de-açúcar-uns movidos à 
água, outros à tração animal. [...] O contentamento de Vasco Fernandes 
Coutinho com a empreitada colonial o motivou a ir à Europa em 1540. [...] 
Vasco transferiu a batuta da Capitania para dois velhos camaradas de 
aventuras no Oriente: Dom Jorge de Meneses e Dom Simão Castelo 
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Branco[...]. D. Jorge e D. Simão passaram a ´tratar os bárbaros como se 

fossem mais bárbaros do que eles`, ponderou Francisco de Brito Freire*.9  

Por quase uma década, ano após ano, promoveram ataques relâmpagos 
contra os tupiniquins e os goitacás, a fim de capturá-los e obrigá-los a 
trabalhar nas lavouras. [...]. Tradicionalmente rivais, as nações tupi e goitacá 
acabaram por se confederar a fim de executar uma série de contra-ataques 
dirigidos aos colonos. [...]. Cessados os conflitos, alguns colonos fugiram 
para as capitanias vizinhas de São Tomé e Porto Seguro; outros buscaram 
refúgio nas ilhas do canal da baía ou nas florestas próximas. [...]. Esse 
cenário de terra arrasada foi o encontrado por Vasco Fernandes Coutinho 
quando-de mãos abanando- voltou de Portugal em 1549. [...] com uma 
capitania desbaratada, [...] foi buscar reforços humanos nas capitanias do 
Norte, onde só encontrou uma leva de homiziados, rebelados, fugitivos da 
justiça metropolitana, piratas, traficantes, os párias da sociedade colonial. 
Sem opção, ‘Vasco Fernandes Coutinho foi pescar criminosos em senhorio 
alheio para povoar o Espírito Santo’, opinou José Teixeira de Oliveira 
(OLIVEIRA, 2008, p.74). [...] Vasco decidiu transferir a Capital para a ilha- 
mãe do arquipélago de 35 ilhotas salpicadas pela baía. [...] Fundada Vitória. 
D. Vasco partiu de novo para o Velho Mundo [...] (SCHAYDER,2017, p.48-
53). 

 

Observe que Schayder (2017), descontrói a imagem de que os índios foram os 

causadores dos ataques e que os portugueses foram os coitados. Trata-se de uma 

imagem mais real em que o colonizador não é o herói e o indígena não é o vilão como 

costuma se perpetuar. Enfim, era o início da colonização, o marco inicial da cidade de 

Vila Velha. 

 

A gestão do espaço de Vila Velha foi realizada de maneira condicionada a preceitos 

registrados por Santos (1999), como característicos do domínio português ocorrido a 

partir do século XV no continente Americano. Esses preceitos eram: o decoro, a 

conveniência e a adequação, observados em outras povoações pertencentes à Coroa 

Portuguesa e que Bastos (2012) chama de urbanismo conveniente luso- brasileiro. O 

autor define o urbanismo conveniente luso-brasileiro, como um: 

  
[...] conjunto de aspectos envolvidos nos processos de implantação, aumento 
e conservação de povoações em que rezavam costumes e preceitos muito 
antigos de decoro, conveniência e adequação. Com efeito, o costume 
português de edificar praças e povoações – que se formou em muitos séculos 
de discursos letrados e experiências práticas na arte de construir- adaptava-
se às várias circunstâncias encontradas nos sítios onde as implantavam. E 
isso não deve ter sido apenas por haver, como já se escreveu, uma 
‘tendência’ portuguesa para a adaptação. Estudos sobre a cultura lusitana 
indicam tal tendência, mas há que se considerar que ela também vinha 
estimulada, por assim dizer, internamente, através de um decoro, que 
fundamentava os processos de adaptação dessas artes desde a antiguidade 

 

9 Francisco de Brito Freire em seu livro Nova Lusitânia: História da Guerra Brasílica também retratou  

a maneira hostil que os europeus tratavam os habitantes da terra conquistada. 
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até, pelo menos, o final do século XVIII, visando sempre a âmbitos variados 
de conveniência; no caso específico da arquitetura, principalmente à 
formosura, a decência e à comodidade de edifícios e cidades (BASTOS, 
2012, p. 202). 

 

Um espaço constituído pelo estímulo da exploração e também pelo estímulo da 

dominação e da política mercantilista do século XV. Política que objetivava a 

exploração da região colonizada para tornar a metrópole, sua dominadora, cada vez 

mais rica. Seguindo essa vertente de enriquecimento, a partir do século XVI emanava 

as características do chamado pré-capitalismo, e eminente capitalismo, nas relações 

com o espaço. O espaço, assim, era organizado e reorganizado em prol de políticas 

de governo e/ou interesses capitalistas. Exatamente, nesse tipo de realidade, que o 

espaço da cidade de Vila Velha foi instituído. 

 

Nesse contexto, observamos que a cidade de Vila Velha passou por inúmeras 

transformações desde sua fundação em 1535. Foram diversos administradores e 

formas de governo. Cada um com uma gestão pública diferente que levou às 

modificações na cidade. Sobre o período colonial da História do Brasil, sabemos que 

Vila Velha, teve como marco de colonização a construção da capela, da atual Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário de Vila Velha, em 1535, também símbolo da 

colonização do atual Estado do Espírito Santo. Essa capela foi sendo modificada e 

tornou-se Igreja a partir de 1550, construída para que se cumprisse o padroado. Esse 

padroado foi uma espécie de acordo, entre o Rei de Portugal e o Papa da Igreja 

Católica Romana. No livro Vila Velha onde começou o Estado do Espírito Santo, fica 

registrado: 

 
[...] nesse acordo, competia ao Vaticano, enviar sacerdotes, coadjutores 
católicos e outros para as vilas da colônia portuguesa, etc. E, ao rei lusitano 
competia cuidar, proteger e ajudar essa gente, como se fossem seus 
funcionários (SANTOS, 1999, p.25). 

 

Percebemos que a construção da Igreja estava ligada a um jogo de interesse. 

Buscamos, nessa pesquisa, compreender isso a partir dos elementos que integram o 

Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha e a própria Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

de Vila Velha, entendendo o espaço como síntese de produções humanas que 

evidenciam possibilidades e contradições. Sendo assim, a atual cidade de Vila Velha 

é constituída por construções históricas, tombadas como patrimônio histórico ou 

reconhecidas como monumento cultural, que constituem o Centro Histórico de Vila 
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Velha, localizado no bairro Prainha. No projeto de lei n° 044/2015 esse Centro histórico 

é chamado de Sítio histórico da Prainha de Vila Velha (ANEXO G).Relacionamos 

como patrimônio histórico e cultural do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha , 

construído  no início do período colonial  e existente até os dias  atuais , relevante 

para nossa abordagem nesta pesquisa: a Igreja do Rosário criada em 1551 e, em 

1950, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 

O Centro Histórico de Vila Velha, ou Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha , é 

composto por uma variedade de construções culturais e históricas que desvendam a 

História de Vila Velha e, assim, a História do Espírito Santo. Vila Velha, como lugar de 

início da colonização do solo espírito-santense nos apresenta inúmeras indagações 

que geram oportunidades de estudos educacionais, como: Por que foram construídos 

tantos monumentos/construções culturais e históricas? Quem os construiu? Quem se 

beneficiou? Quem saiu prejudicado? Cadê os índios que aí habitavam no momento 

da colonização? Como a região da Prainha era antes da colonização, como se 

modificou e o que levou a sua configuração atual? Por que o dia do solo espírito-

santense é feriado somente em Vila Velha, já que o início do Estado foi nessa cidade? 

Para buscar compreensões para essas questões e outras que podem ser formuladas, 

partimos da hipótese de que o estudo sobre a Igreja de Nossa Senhora do Rosário de 

Vila Velha, desde as modificações do período da colonização aos dias atuais, por 

meio da análise dos indícios e vestígios deixados pelos colonizadores e de outros 

povos, pode favorecer a apropriação de conhecimentos sobre o processo de 

colonização do Espírito Santo, bem como da memória e identidade social do povo 

espíritossantense. 

 

Desse modo, entendemos que alguns espaços da cidade, em especial o Sítio 

Histórico da Prainha de Vila Velha, são potencialmente educativos porque estão 

impregnados de camadas reveladoras de diferentes técnicas, culturas, práticas 

sociais e significados que podem ampliar o nosso processo de conhecimento. Para 

tanto, o exercício de andar e pensar sobre a cidade e na cidade são fundamentais. Os 

modos de ver, ouvir e sentir a cidade e as ações e intervenções de diferentes públicos 

mostram que eles reconstroem esse espaço público. 

 

Assim, reafirmamos que o Sítio Histórico da Prainha/Vila Velha é uma parte da cidade 
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que entendemos como potencialmente educadora, e dependendo da forma como é 

explorada e desvendada, e das mediações realizadas a partir da configuração material 

dessa região, pode se constituir como espaço de aprendizagem, de humanização pela 

via da história em vistas à transformação social. Considerando esse potencial, 

apostamos no investimento na formação de professores, pois partimos da premissa 

que esses profissionais assumem um lugar de destaque na promoção de mediações 

qualificadas visando a apropriação de conhecimentos pelas novas gerações.  

 

4.2 VESTÍGIOS DO EUROPEU “IN LOCO” DA CHEGADA NO SOLO ESPÍRITO- 
      SANTENSE 
 

No caso da colonização do solo espírito-santense, observamos vestígios10 da 

presença europeia quando estabelecemos uma relação com a definição de mundo 

simbólico a partir do Dicionário de Filosofia de Abbagnano (2007, p.1070),  

 

[....] o mundo simbólico é portanto um procedimento não necessariamente de 
produção, mas sempre de uso do texto, que pode ser aplicado a todo texto 
[...], através de uma decisão pragmática (“quero interpretar simbolicamente”). 

 

Partindo dessa ideia, adotamos a interpretação simbólica da presença da Igreja/ 

Religião por meio da Cruz e do uso da força/poder bélico/coação por meio da Espada. 

Nossa concepção está fundamentada na seguinte frase do poeta Pablo Neruda: “A 

Espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem.” Poeta chileno, 

considerado um dos mais importantes escritores do século XX, sintetizou a 

colonização europeia na frase citada, podendo ser interpretada da seguinte maneira: 

a cruz simboliza o uso da catequese para transformar em escravo aquele índio que 

vivia livremente em sua aldeia de origem, além de simbolizar a Guerra Justa e os 

Resgates, isto é, formas aprovadas pelo rei, abençoadas pela religião. Uma operação 

de recrutamento da força de trabalho e de desalojamento dos índios de suas terras 

por diversos meios que acabavam levando a aculturação desses povos originários. A 

espada simboliza os conquistadores e o choque entre o mundo europeu, que conhece 

a metalurgia, que possui armas de fogo contra índios que desconhecem o ferro, aço 

 

10 No dicionário de Língua Portuguesa, vestígio significa :1- pisada ou marca deixada por homem ou 

animal nos caminhos por onde passa; rastro, pegada.2. qualquer marca, sinal de alguém que passou 
ou de algo que sucedeu. 
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e com armas menos eficazes como as lanças, arcos e flechas. Através das armas 

europeias, os povos originários que não conheciam nada além de seu mundo, eram 

escravizados, mortos, capturados e vendidos. A fome simboliza a dizimação dos 

índios pelas doenças e pela fome, visto que o indígena era obrigado a trabalhar para 

o europeu não tendo tempo para seu próprio plantio. Além disso, morriam de fome ou 

doença contraída no contato com os europeias. 

 

Estabelecendo uma analogia11 entre a frase de Pablo Neruda e o processo de 

colonização do solo espíritossantense, observamos indícios da simbologia da Cruz 

em diversas construções existentes até os dias atuais, no espaço do Sítio histórico da 

prainha de Vila Velha/E.S, como nos seguintes casos: Gruta Frei Palácios, Convento 

da Penha e Igreja do Rosário. A Espada, na colonização do solo espíritossantense, 

pode ser simbolizada pelo atual Forte São Francisco Xavier que, inicialmente era 

chamado de Forte Piratininga. Inclusive, espaços e analogia apresentada no material 

educativo, e-book, de maneira específica em relação aos monumentos histórico-

culturais e validada pelos professores em ação de formação.  

 

No próximo capítulo, inclusive, apresentamos alguns fundamentos com os quais nos 

aproximamos para pensar o processo de formação de professores na perspectiva de 

desenvolvimento humano integral dos sujeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 De acordo com o dicionário de Filosofia, Abagnanno, p. 58, 2007: 1º.o sentido prórpio e rstrito, 

extraído do uso matemático( equivalente a proporção) de igualdade de relações; 2º. o sentido de 
extensão provável do conhecimento mediante o uso de semelhanças genéricas que se podem aduzir 
em situações diversas.  
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5 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM ENSINO DE HUMANIDADES NA 
   PERSPECTIVA HISTÓRICO CULTURAL 
 

A formação de professores constitui um campo de investigação amplo e tem sido 

debatido a partir de diferentes tendências teóricas. Em nossa investigação assumimos 

os pressupostos da abordagem histórico cultural para fundamentar nossas ações de 

estudos nessa área. Para isso, nos aproximamos de proposições de Vigotski (2010) 

que afirma que para discutir o processo de desenvolvimento humano, em especial dos 

professores, público com o qual iremos dialogar, não podemos deixar de considerar o 

processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional desses sujeitos. Para 

Vigotski (2010) o processo de desenvolvimento é dependente do processo de 

aprendizagem, sendo que este último deve ser intencionalmente planejado, 

sistematizado e fundamento em conceitos científicos. Destaca, que na sociedade 

moderna, a escola é a instituição responsável por essa tarefa social e coletiva, sendo 

então necessários profissionais capacitados e com profundo conhecimento dos 

conteúdos que se propõem a ensinar, numa perspectiva que supera fins práticos e 

imediatos, mas estão direcionados à apropriação dos bens culturais em toda a sua 

riqueza humana, inclusive em suas contradições e complexidades. 

 

Tais argumentos evidenciam que ações de formação de professores devem ser 

intencionalmente planejadas e organizadas com o objetivo de favorecer a apropriação 

de conhecimentos científicos. Conhecimentos esses que subsidiam um outro modo 

de agir humano e de intervenção consciente no mundo. Moura (2017) nos mostra que 

a formação docente pensada desse modo abarca a noção marxiana de trabalho. 

Nesse caso, o trabalho compreendido como forma do ser humano agir sobre a 

natureza, sobre os outros e sobre si mesmo no sentido de satisfazer suas 

necessidades biológicas e culturais. Nesse agir produz transformações que são 

orientadas por algum objetivo específico. 

 

No campo educacional, podemos entrever que o trabalho do professor se constitui na 

esfera do trabalho imaterial. Sua ação no mundo parte de uma necessidade coletiva, 

ou seja, seu trabalho está comprometido com uma demanda social que é de inserir 

gerações mais novas na esfera da cultura humana. Para isso, o professor organiza 

suas ações de ensino com o objetivo de favorecer a aprendizagem dos estudantes e 
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apropriação dos bens culturais valorizados socialmente. Para isso, precisa trabalhar 

com os conhecimentos, especialmente, os conhecimentos científicos que podem 

subsidiar uma outra qualidade da consciência. Assim, o processo de aprendizagem 

de conhecimentos da arte, da filosófica e da ciência (SAVIANI, 2013) em suas formas 

mais elaboradas, possibilitam que os sujeitos possam compreender a realidade de 

modo mais complexificado e com menor grau de alienação. 

 

Moura (2017) também afirma que o trabalho do professor está diretamente ligado à 

atividade pedagógica. Segundo o autor, esse conceito sintetiza uma unidade dialética 

que comporta dimensões do ensino e da aprendizagem. Destaca que é na atividade 

pedagógica que encontramos relações entre atividade do professor e atividade do 

aluno. Para ele, a atividade do professor se manifesta enquanto trabalho que visa 

encontrar formas mais elaboradas de organizar o ensino intencional dos 

conhecimentos científicos. Ao trabalhar, elaborar tarefas de ensino da melhor forma 

possível, o professor busca provocar em seus alunos o interesse e a necessidade de 

estudar. Desse modo, atinge os objetivos do seu trabalho, ou seja, inserir as novas 

gerações na cultura humana e assim contribuir com o processo de desenvolvimento 

dos estudantes. Nesse sentido, por meio da atividade pedagógica professores e 

alunos se desenvolvem, pois, os primeiros ao lidarem com os conhecimentos se 

desenvolvem em termos profissionais, e os estudantes têm possibilidade de acessar 

conhecimentos que provocam o seu desenvolvimento, e consequentemente, o 

processo de humanização. 

 

Esse modo de compreender o conceito de atividade pedagógica está ancorado em 

fundamentos desenvolvidos por Leontiev (1983) sobre atividade. A partir do autor, 

entendemos que a atividade começa por uma necessidade que gera um motivo, esse 

se materializa em ação, levando a operação e por fim um objetivo a ser perseguido. 

Enfim, a atividade parte de um problema a ser resolvido, logo, se apresenta como uma 

necessidade. A necessidade estimula a atividade. A   atividade é conceituada como: 

 
[...] os processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o 
processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o 
objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo 
(LEONTIEV, 2017, p.68). 

 



71 

 

Enfim, Leontiev12 (2017) no capítulo intitulado Uma contribuição à Teoria do 

Desenvolvimento da Psique infantil do livro “Linguagem, desenvolvimento e 

aprendizagem” define que a atividade do indivíduo humano é constituída por um 

sistema de relacionamentos na sociedade. A forma que existe a atividade está 

determinada pelas formas e meios de comunicação material e espiritual com 

personagens concretos. A atividade de cada pessoa se relaciona com o lugar que 

ocupa na sociedade, as condições que vive, como se dão as relações individuais. A 

atividade pode até ser sem propósito, entretanto a investigação científica da atividade 

requer necessariamente a descoberta de seu objeto. 

 

Vale lembrar que Leontiev (1983), enfatiza que para fazer a análise da atividade é 

preciso notar que a atividade objetivada leva à materialidade de imagens, caracteres, 

assim como das necessidades, emoções e sentimentos. Em Leontiev (1983), os 

processos psicológicos humanos mais altos e específicos podem ser gerados na 

interpenetração do homem com o homem, isto é, como processo intra- psicológico. 

Somente, então, o indivíduo começa seu processo sozinho ou o executa sozinho. 

 

A atividade, em Leontiev (1983), confere direção. Partindo de uma atividade geral, as 

atividades específicas tendem para o objeto que satisfaz uma necessidade particular. 

Logo, o que distingue uma atividade da outra é o objeto da atividade. A própria 

atividade como método da psicologia científica do homem introduziu concepções de 

instrumento, operações instrumentais, objetivo e, posteriormente, a concepção de 

motivo, de esfera motivacional das consciências. 

 

Em Leontiev (1983), o objetivo da atividade é o seu motivo real. Esses objetivos não 

se inventam, não são escolhidos pelo sujeito, a seu próprio arbítrio. Na verdade, estão 

ligados dentro de circunstâncias. O objetivo de uma ação pode até ser sempre o 

mesmo, mas as condições da ação variam. 

 

 

12 Franco e Longarezi (2011) explicam que a produção teórica de Leontiev foi extensa e intensa e 

formulada em um longo período de tempo. Sobre a teoria da atividade, ele publicou em 1975 o livro 
intitulado Atividade, consciência e personalidade onde detalha os elementos desse conceito. Para esse 
texto, consultamos uma publicação de 2017 que se trata de reedição. 
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A atividade específica de formação, no contexto da Teoria histórico cultural, conforme 

Moura (2017, p.183), é “[...] proveniente do pressuposto de que os processos de 

mudança da prática dos professores dependem de suas mudanças internas, como 

sujeitos que ensinam na relação com as condições objetivas”. Essa atividade de 

formação é entendida como atividade de ensino e atividade de aprendizagem, 

somente possível na atividade coletiva. Diante disso, o conceito de Atividade 

Orientadora de Ensino, segundo Moura (2016), 

 

[...] mantém a estrutura de atividade proposta por Leontiev, ao indicar uma 
necessidade (apropriação da cultura), um motivo real (apropriação do 
conhecimento historicamente acumulado), objetivos (ensinar e aprender) e 
propor ações que considerem as condições objetivas da instituição escolar 
(MOURA, 2016, p. 110). 

 

O sujeito se apropria de algo fora dele e que é próprio do mesmo na sua atividade de 

formação. Apropria-se quando ocorre a ligação com a objetivação. Davydov (1983), 

enxerga que a relação teórica do homem com a realidade, perpassa seu próprio 

pensamento. Inclusive, as mudanças de atitude na realidade dependem de 

transformações ocorridas por abstrações e generalizações. Entretanto, antes de tudo 

isso, Moura (2016) alerta que somente é possível pensar uma formação contínua do 

professor quando conhecemos sua realidade e nos integramos a seu ambiente próprio 

e específico. Diante disso, a formação de professores “[...] não deve ser entendida 

como mero oferecimento de cursos eventuais e paralelos ao trabalho do professor, 

mas como uma contínua formação vinculada às necessidades que se integram ao seu 

exercício profissional” (MOURA, 2017, p. 198). 

 

No ato de uma formação de professores, percebemos a atividade de ensino e 

atividade de aprendizagem. Enquanto professor, se assume a atividade de ensino que 

é próprio do “ser professor”. Ainda, a atividade de aprendizagem ocorre na formação, 

mas 

[...] para isso, não basta somente se apropriar dos conhecimentos novos, é 
preciso elaborar, por meio de reflexões, análises e sínteses dos conhecimentos 
já interiorizados, a produção de novos motivos que, na dialética entre a 
significação e o sentido pessoal, venham a gerar motivos dotados de sentido. 
O papel do professor é o de assumir a orientação do processo de ensino-
aprendizagem ao qual se integrará organicamente (MOURA, 2017, p.196). 

 

Objetivando essa produção de novos motivos, conforme Moura (2017) no trecho 

acima, apostamos na formação como espaço coletivo de apropriação de 
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conhecimentos, de elaboração conjunta de tarefas de ensino e de relato de 

experiências didáticas que compartilhem aprendizagens. Assim, nossa proposta de 

formação pretende favorecer a apropriação de conhecimentos por parte dos 

professores de maneira que os mesmos possam dar uma nova qualidade à 

organização dos processos de ensino da História do Estado do Espírito Santo. Ainda, 

numa perspectiva coletiva, a formação de professores será desenvolvida, também, no 

sentido de apropriação de conhecimentos sobre o Sítio Histórico da Prainha de Vila 

Velha- E.S. Nosso intuito é favorecer a constituição de uma nova consciência docente 

sobre esse espaço da cidade. Sendo o mesmo, entendido como potencial educativo 

que pode contribuir para a organização do trabalho do educador de modo mais 

elaborado. 
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6 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Nascimento (2011) em seu artigo A organização de pesquisas em psicologia e 

educação na teoria Histórico-Cultural, afirma que no processo de produção de 

conhecimentos refletimos um aspecto geral e fundamental, isto é, o método. O método 

entendido: 

[...] como meio para a obtenção de conhecimento, determina em grande parte 
a direção e os resultados possíveis do conhecimento a ser obtido, uma 
primeira consideração que fazemos neste trabalho é com a relação à 
necessidade de explicitação (para si e para o outro) do método ao qual a 
pesquisa se vincula, particularmente no que tange aos procedimentos 
teórico-metodológicos utilizados (NASCIMENTO, 2011, p.1). 

 

Assumir o método na perspectiva histórico-cultural como fundamentação para a 

pesquisa, no campo educacional, significa assumir o materialismo histórico e dialético 

como o método no qual tal teoria foi constituída. De maneira que as concepções 

de ensino, de aprendizagem e de formação humana, presentes no método, sejam 

orientadoras para elaboração e/ou apropriação dos instrumentos de pesquisa. Logo, 

os procedimentos de pesquisa poderão se aproximar ao conceito de instrumentos de 

Vigotski (2009), assim os procedimentos de pesquisa constituem-se em um elemento 

orgânico da ação do pesquisador. Para a autora, uma maneira de ampliar o trabalho 

investigativo é produzir conhecimentos objetivando a sistematização desses 

instrumentos ou procedimentos de pesquisa. 

 

Os procedimentos teóricos-metodológicos são criados a partir do objeto específico da 

pesquisa e se relacionam, necessariamente, a um objeto comum, estudamos o objeto 

no seu aspecto genérico e constituímos, assim, um conjunto de princípios teórico-

metodológicos para realizar as pesquisas na teoria histórico-cultural. Moura (2014) 

afirma que essa teoria mencionada é a referência para alguém que o objeto de 

pesquisa é a formação, bem como o método de onde teve origem essa teoria. Um 

método que supõe que o ser humano, ao transformar a natureza, transforma a si 

mesmo e cria condições para o desenvolvimento histórico e social. 

 

Os procedimentos teóricos-metodológicos utilizados estarão baseados em três 

processos centrais da pesquisa, isto é, os processos de obtenção, organização e 

análise de dados. Nascimento (2011) ressalta, para cada um desses processos, “os 
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princípios que os fundamentam como instrumentos bem como os instrumentos por 

nós utilizados, respectivamente: o experimento didático, os episódios formativos e as 

unidades de análise. Nessa via, o experimento didático será a formação de 

professores, os episódios formativos que iremos explorar serão os relacionados ao 

módulo do curso sobre o Sítio Histórico da Prainha, juntamente com uma roda de 

conversa usando a construção do produto educacional e análise do mesmo na 

formação. As unidades de análise serão organizadas a partir dos dados produzidos, 

observando todo o processo e, principalmente, na análise do produto pelos 

professores participantes da formação. 

 

Sobre os três processos centrais da pesquisa, a obtenção de dados da realidade 

empírica ocorre a partir da concepção de realidade atrelada a ela, mesmo que os 

dados sejam um produto da ação do pesquisador e reflitam suas intencionalidades e 

seus referenciais teóricos, eles possuem uma dimensão objetiva que independe do 

pesquisador. O conjunto de dados é um processo de construção desse pesquisador, 

conforme Vigotski (2004, p. 236): “[...] a visão dos raios químicos por parte das 

formigas não existe para nós. Mas para a existência coletiva da humanidade existe 

sim como fato científico”. Ao realizar a obtenção de dados da realidade devemos 

considerar a definição dos instrumentos para realizar a ação de explicitar o fenômeno 

para além de sua aparência. Nessa obtenção, 

 
[...] uma vez que essas ações e os instrumentos mesmo de pesquisa 
dependem inteiramente desta intencionalidade do investigador e de seus 
referencias teóricos, é necessário explicitar essa intencionalidade, do começo 
ao fim da pesquisa, o que deve estar explicitado: no problema, na tese, no 
objetivo e no objeto de pesquisa (NASCIMENTO, 2011, p.5). 

 

O processo de organização desses dados, dotado de intencionalidade, passa por 

episódios de formação. Conforme Nascimento (2011) os momentos de organização 

passam por etapas: na primeira etapa é construído o mapa de eventos, na etapa 

seguinte é o momento de organização de transcrição de áudios e/ou vídeos a partir 

do mapa de eventos, na terceira etapa é a elaboração de episódios. Nessa terceira 

etapa, os episódios já assumem a forma de um modo de exposição dos dados 

empíricos da pesquisa. Esse processo todo de organização dos dados nos leva a 

descrição de dados e sua análise, a busca da explicação do fenômeno. Nascimento 

(2011) aponta que partindo do método materialista histórico e dialético, Vigotski (2004) 
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define princípios para o processo de análise de objetos, isto é, a centralidade da 

explicação em detrimento da descrição dos fenômenos, a uma análise do processo 

em detrimento a uma análise do objeto em si, a realização de uma análise genética 

dos objetos. Ainda, Nascimento (2011) entende que: 

 
[...] os princípios gerais e específicos devem ser dominados pelo pesquisador 
para, com eles, elencar e/ou elaborar os procedimentos de obtenção, 
organização e análise dos dados específicos para as condições de pesquisa 
existentes (NASCIMENTO,2011, p.13). 

 

A sistematização de procedimentos teórico-metodológicos fundamentada na teoria 

histórico cultural e, assim, no método do materialismo dialético, é necessária a partir 

da constituição de um corpo de conhecimentos ou instrumentos que permitem a nós 

pesquisadores uma relação mais consciente e intencionam com nossa atividade de 

pesquisa. 

 

Considerando os objetivos propostos e as contribuições de Nascimento (2011) sobre 

a organização de pesquisas na abordagem histórico- cultural, optamos pela pesquisa 

participante, na modalidade da Pesquisa Colaborativa, visto que de acordo com 

Ibiapina (2008). 

 
[...] A pesquisa colaborativa como um tipo de investigação que aproxima duas 
dimensões da pesquisa em educação, a produção de saberes e a formação 
contínua de professores. Essa dupla dimensão privilegia pesquisa e 
formação, fazendo avançar os conhecimentos produzidos na academia e na 
escola, uma vez que aborda questões tanto de ordem prática quanto teórica, 
desencadeando processos de estudo de problemas em situação prática que 
atendam às necessidades do agir profissional, fazendo avançar a produção 
acadêmica (IBIAPINA, 2008, p.7). 

 

A escolha dessa metodologia é devido à possibilidade de pensar a pesquisa e sua 

interface com processos formativos, valorizando o diálogo e a interação coletiva entre 

os sujeitos, pois os professores em grupo podem trocar informações, planejar e 

desenvolver ações educativas e refletir sobre os desafios e possibilidades desse 

trabalho. 

 

Nessa perspectiva acima, planejamos diferentes momentos para investigação e 

produção dos dados: 

1- Produção do projeto de pesquisa por meio do levantamento e/ou identificação 

documental e bibliográfico sobre elementos e patrimônios histórico-culturais que 
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compõe o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, a busca pelos descritores voltados 

para o objeto Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha e produção do esboço do 

material educativo. Ocorrido no 1º semestre do ano de 2017. 

2- Organização do Seminário de Humanidades para apresentação dos projetos 

de pesquisa construídos no 1º Semestre do ano de 2017 do Mestrado. 

3- Elaboração do projeto de pesquisa intitulado “ O Sítio Histórico da Prainha de 

Vila Velha/E.S em debate na formação de professores”  e do  protótipo do material 

educativo, em formato de livreto, chamado “A cruz, a espada e a fome: o processo de 

dominação do Espírito Santo a partir do sítio histórico da Prainha de Vila Velha/E.S 

sob a orientação da Prof. Dra Dilza Côco e Co-orientadora Prof. Dra Priscila de Souza 

Chisté. Ocorrido no 2º semestre do ano de 2017 até o 1° semestre do ano de 2018. 

4- Sumissão do projeto de pesquisa ao CEP, verificado no ANEXO H por meio do 

parecer consubstanciado do Conselho de Ética ( CEP-Ifes) com aprovação do mesmo 

no 1º semestre do ano de 2018 ( Aprovado em 05/06/2018) 

5- Qualificação do projeto de pesquisa sobre orientação da Prof. Dra. Dilza Côco 

e Co-orientadora Prof. Dra Priscila de Souza Chisté. Ocorrido no 2º semestre de 2018. 

6- Aplicação das modificações no projeto, conforme orientações da banca de 

qualificação. Ocorrido no 2º semestre de 2018. 

7-  Reestruturação do projeto de pesquisa, bem como da proposta de material 

educativo e mudança de orientação pra o Prof. Dr. Diemerson Saquetto por motivos 

relacionados a mudança de localização profissional da pesquisadora Christiane de 

Lima Silveira Tomazini. Inclusive, no ANEXO I, apresentamos a carta de aceite do 

novo orientador. Ocorrido no 2º semestre de 2018. 

8- Nova proposta de abordagem e título para o projeto de pesquisa, agora,  

intitulado  O Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha/E.S em debate na formação de 

professores: memória e identidade social e do material educativo, em formato de e-

book, chamado A Cruz e a Espada. “Símbolos no Sítio Histórico de Vila Velha.” 

Ocorrido entre o 2º semestre do ano de 2018 até o 1º semestre do ano de 2019. 

9- Elaboração de proposta de material educativo, no formato do e-book, referente 

a alguns monumentos localizados no espaço do Sítio Histórico da Prainha de Vila 

Velha, bem como o processo de constituição e transformação desses patrimônios 

enfatizando a correlação entre a História do Espírito Santo, a Igreja Nossa Senhora 

do Rosário de Vila Velha, o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, conceitos de 

memória, identidade social e símbolos da Cruz e da Espada no sítio histórico em 



78 

 

estudo.Ênfase nos monumentos localizados nesse espaço enquanto possíveis 

símbolos do processo de colonização europeia por meio da Cruz(Igreja/Religião) e da 

Espada( Força/Poder bélico), destacando a  Igreja Nossa Senhora do Rosário de Vila 

Velha e as transformações em sua estrutura ao longo dos anos. Ocorrido entre o 2º 

semestre do ano de 2018 até o 1º semestre do ano de 2019. 

10- Organização e aplicação da formação de professores para acompanhar 

profissionais interessados em parceria com a pesquisa. Ocorrido entre o 2º semestre 

do ano de 2018 até o 1º semestre do ano de 2019. 

11- Protótipo de produto educativo para ser validado e produzido com professor em 

ação de formação. Ocorrido no 1º semestre do ano de 2019. 

12- Finalização da pesquisa por meio de análise de dados e produção de relatório, 

validação do e-book juntamente com os professores participantes e,assim da proposta 

de Itinerpario Formativo apresentada no e-book. Ocorrido no 1º semestre do ano de 

2019. 

13-  Encerramento do texto de dissertação para defesa .Ocorrido entre Julho e 

Agosto de 2019.  

14-  Finalização textual, correção e diagramação da versão final do material 

educativo. Ocorrido entre Julho e Agosto de 2019.  

  

As etapas foram pensadas a partir de proposições como de Ibiapina (2008, p.21) que 

defende que “a pesquisa colaborativa reconcilia duas dimensões da pesquisa em 

educação, a construção de saberes e a formação contínua de professores”. Inclusive, 

vale ressaltar que na ação de formação partimos da dialogicidade, com rodas de 

conversa, compartilhamento de experiências, parceria na construção do e-book, bem 

como na constrrução e execução do Itinerário Formativo. Sendo assim, no capítulo 

seguinte analisaremos os dados de nossa ação de formação. 
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7 ANÁLISE DE DADOS 

 

A Análise dos dados apresenta o resultado da perpectiva adotada nessa pesquisa e 

ação de formação, enfim, uma abordagem histórico- cultural caracterizada por ser 

pesquisa participante, na modalidade da Pesquisa Colaborativa e dialógica. Nessa 

perspectiva fundamentada na teoria histórico cultural,  tivemos as contribuições de 

Nascimento (2011) sobre a organização da pesquisa, nos levando a entender o 

pesquisador como o mediador, responsável por organizar e intercambiar ideias, 

fortalecendo o apoio mútuo entre os pares e encorajando o processo dialógico no 

trabalho do professor. 

 

7.1 APRESENTAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 

 

A Ação de formação, em parceria com os professores participantes, elaborou um e-

book contendo um itinerário formativo, referente ao Sítio histórico da Prainha de Vila 

Velha/ES, a partir da questão: De que modo o estudo do Sítio Histórico da Prainha de 

Vila Velha pode contribuir para a elaboração de material educativo, direcionado ao 

ensino da História do Espírito Santo, com foco na valorização da memória coletiva e 

da identidade social/capixaba, partindo da análise nas modificações ocorridas em 

alguns monumentos históricos da região e, em específico, da Igreja do Rosário? 

 

Um estudo sobre a pesquisa intitulada O Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha/ E.S 

em debate na Formação de Professores: memória e identidade social, bem como a 

análise, elaboração e validação do material educativo em formato de e-book, intitulado 

A cruz e a Espada. “Símbolos no Sítio Histórico de Vila Velha”, ocorreu por meio de 

roda de conversa, preenchimento de questionários de análise e outros meios de coleta 

do processo de formação, bem como visita in loco e validação. Os professores 

participantes foram organizados em duplas de estudo e dividimos nos seguintes 

momentos:  

• Apresentação  das expectativas iniciais dos participantes da pesquisa sobre a 

temática estudada , seu conhecimento prévio acerca da História do Espírito 

santo e do levantamento e/ou identificação documental e bibliográfico realizado 

pelos professores. 
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• Descrição detalhada da ação de formação organizada em pequenos grupos, 

duplas de estudo, da área de ciência Humanas, em específico da disciplina de 

História, caracterizada em roda de conversa dialógica e formativa. 

• Validação do material educativo no formato de e-book, contendo a proposta de 

um  Itinerário formativo dos espaços localizados no Sítio Histórico da Prainha 

de Vila Velha por meio da sua aplicabilidade in loco.  

• Análise final dos dados obtidos a partir da ação de formação, da aula in loco , 

dos relatórios produzidos pelos docentes participantes, bem como 

replicabilidade dessa ação de formação relatadas pelos educadores. 

  

O presente projeto de pesquisa foi submetido e aprovado no Conselho de Ética na 

Pesquisa – CEP – do Instituto Federal do Espírito Santo, sob parecer número 

2.693.453 de 05 de Junho de 2018 e conforme ANEXO H. Ressalto que o mesmo 

passou por algumas modificações, incluindo a mudança de orientador conforme 

ANEXO I e terá essas modificações apresentadas no relatório final ao CEP. 

 

A pesquisa promoveu a elaboração, em parceria com os professores participantes, 

um e-book com itinerário formativo referente ao Sítio histórico da Prainha de Vila 

Velha/ES de maneira que a visita in loco promova o entendimento social, a prática 

social e ( re) construção da História do Espírito Santo a partir de seus diversos e 

diversificados sujeitos.  

 

7.2 PERFIL DOS PARTICIPANTES DA AÇÃO 

 

O perfil dos participantes são professores graduados em História, atuantes na rede 

pública de ensino do Estado do Espírito Santo, com carga horária entre 40 horas e 50 

horas lecionadas entre a rede estadual e outras redes de ensino. Educadores atuantes 

no Ensino Fundamental anos finais e no Ensino Médio. Totalizam 08 professores 

participantes desse estudo, licenciados em História pela Universidade Federal do 

Espírito Santo, sendo que 07 possuem pós-graduação Lato sensu e um Pós-

Graduação Stricto Sensu. 

 

Dos professores participantes, um atua na educação há menos de 05 anos, outro 

entre 05 a 10 anos, 04 professores entre 10 e 15 anos e três professores há mais de 
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15 anos. Desses, 04 se declararam do sexo masculino e 04 do sexo feminino. Uma 

professora formou no ano de 1998, os demais se formaram ente os anos de 2000 e 

2018. Logo, uma variedade de professores que tiveram formação na graduação com 

grades curriculares diversificadas, conforme as organizações curriculares do curso de 

História da UFES apresentadas nos ANEXOS A, B, C, D, E. 

 

Os educadores dessa pesquisa atuam, em sua maioria, no Ensino Médio, embora 

dois atuem no Ensino Fundamental séries finais, e apresentaram os seguintes relatos 

para a pergunta “O que motivou você a participar dessa pesquisa? Explique.”  

• “Enriquecer meus conhecimentos acerca do tema proposto e colaborar na 

pesquisa.” 

• “Contribuir de modo efetivo na construção de um material útil para o estudo da 

História do Espírito Santo.” 

• “Interesse no tema e relações profissionais.” 

• “Interesse no tema sobre Sítio histórico da Prainha de Vila Velha.” 

• “Acredito serem essas pesquisas, bem como a participação nelas que 

promovem conhecimento e crescimento intelectual.” 

• “Contribuir com a pesquisa que objetiva valorizar a memória coletiva e para 

aprender mais sobre a História do Estado do E.S.” 

• “Entender a relação do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha como meio de 

ensino sobre a colonização do Estado do Espírito Santo.” 

• “Aprimorar conhecimentos sobre História do E.S, Sítio Histórico da Prainha, 

memória e identidade.” 

 

Em relação a pergunta referente as expectativas esperadas em relação a essa 

pesquisa, os professores, de maneira geral e repetitivamente, usaram respostas 

contendo os verbos: conhecer, aprender, compreender, aprofundar, auxiliar, 

contribuir.  

A partir desse momento, respeitando o acordado por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido–TCLE (APÊNDICE C), onde houve 

comprometimento em não divulgar nomes, utilizaremos os seguintes termos para fins 

de citações e observações: educador(a)1, educador(a)2, educador(a)3, educador(a)4, 

educador(a)5, educador(a)6, educador(a)7, educador(a)8. 
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Tabela 3- Perfil dos professores participantes. 

 Idade Local 

Graduação 

Ano de 

Graduação 

Pós-Graduação Tempo de serviço 

na educação 

educador(a)1 27 anos UFES 2018 Lato Sensu menos de 5 anos 

educador(a)2 38 anos UFES 2009 Lato Sensu Entre 5 e 10 anos 

educador(a)3 37 anos UFES  2006 Stricto Sensu Entre 10 e 15 anos 

educador(a)4 37 anos UFES 2005 Lato-Sensu Entre 10 e 15 anos 

educador(a)5 35 anos UFES 2007 Lato-Sensu Entre 10 e 15 anos 

educador(a)6 49 anos  UFES 2000 Lato-Sensu Mais de 15 anos 

educador(a)7 46 anos UFES 1998 Lato-Sensu Mais de 25 anos 

educador(a)8 42 anos UFES 2002 Lato-Sensu Mais de 25 anos 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

O perfil dos docentes participantes é bastante variado, desde recém-formado que é o 

caso do educador(a)1 até profissionais com mais de 25 anos de experiência na 

educação, em sala de aula, conforme o caso do educador(a)7 e educador(a)8.  

 

Observe na tabela abaixo, a resposta para a pergunta “Você entende que é necessária 

a formação de professores, bem como de grupos de estudos enfatizando o ensino da 

História do Espírito Santo? Explique.” 

 

Tabela 4 – Resposta à pergunta do questionário inicial sobre a necessidade de 
acontecer formação de professores sobre o ensino da História do Espírito Santo. 

  Resposta para “Explique.” 

educador(a)1 Sim. “Pois é de suma importância o entendimento do passado em relação 

ao local onde se vive.” 

educador(a)2 Sim. “Devemos fortalecer o sentimento de pertencimento à sociedade, 

valorizando nossa história e nossa cultura.” 

educador(a)3 Sim. “Porque é extremamente relevante na construção e valorização do 

contexto histórico local, possibilitando o fortalecimento do sentimento 

de pertencimento d educando e educadores em relação a historiografia 

capixaba.” 

educador(a)4 Depende “Depende muito da maneira que é realizado e se estão trazendo uma 

visão diferenciada da europeia sobre a História do E.S.” 

educador(a)5 Depende

. 

“A formação deve atender as necessidades de educando e 

educadores para uma história contada por todos, então depende se a 
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formação vai abordar vários olhares ou somente repetir o que já 

sabemos da historiografia oficial em favor do europeu.” 

educador(a)6 Sim. “Faz-se extremamente necessária a construção desses grupos de 

estudos, bem como a formação dos profissionais para promover a 

dinamização do tema.” 

educador(a)7 Sim. “Importante se faz a existência desses grupos de estudos porque a 

carência de material produzido ainda é grande.” 

educador(a)8 Sim. “A formação continuada é muito importante para atualizações dos 

profissionais a respeito de novas temáticas e pesquisas da História 

local.” 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

A motivação dos participantes engloba uma expectativa que tínhamos dessa ação de 

formação , isto é, evidenciar o interesse dos professores de História, atuantes dentro 

da sala de aula, em participar de formação de professores , bem como a necessidade 

que possuem de enriquecer, aprimorar e contribuir com essas formações na temática 

do ensino da História do Espírito Santo.   

 

As questões acima , apresentadas no APÊNDICE A, bem como as demais desse 

questionário inicial, foram aplicadas no primeiro momento da formação estendendo-

se para um segundo momento com questões SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA DO 

ESPÍRITO SANTO presentes nesse questionário inicial.  

 

7.3 APLICAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 

 

A Ação de formação foi realizada por meio da participação dos professores de História 

das instituições de ensino CEEFMTI Profª Maura Abaurre, CEEFMTI Pastor Oliveira 

de Araújo, EEEFM Padre Humberto Piacente, no espaço da Biblioteca dessas 

instituições, com a anuência da Superintendência Regional de Educacação de Vila 

Velha- SREVV ( ANEXO F), bem como nos momentos de planejamento da área de 

Humanas combinados previamente com os responsáveis pela instituição escolar de 

ensino. 

 

A formação aconteceu comos professores de História interessados em discutir e 

compreender o Sítio Histórico da Prainha e seu potencial educativo, dentre outros 

temas ligados à educação na cidade, a memória, a identidade social e a História do 
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Espírito Santo. Os encontros presenciais, ocorridos no espaço da biblioteca das 

escolas :CEEFMTI Prof(a) Maura Abaurre, CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo, 

EEEFM Padre Humbero Piacente, em duplas de estudos de educadores de História, 

contemplaram momentos de estudos, troca de conhecimento e experiências, relatos 

de experiências didáticas e elaboração do material educativo a partir das 

necessidades oriundas da BNCC e do aprender/ensinar na práxis. 

 

                   Figura 2- Momento da Formação na Biblioteca. 

 

                      Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

Nossa pesquisa, especificamente, por meio de momentos de estudos coletivos com 

os docentes de História favoreceu a apropriação de conhecimentos sistematizados 

sobre a História do Espírito Santo partindo do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, 

bem como a análise dos monumentos históricos , inseridos no sítio histórico em 

estudo, que simbolizam a Cruz e a Espada na perspectiva e significado da famosa 

frase de Plablo Neruda “ A cruz, a espada e a fome iam dizimando a população 

selvagem.” Ressaltamos que um desdobramento da ação de formação foi nossa 

criação do material educativo, no formato de um e-book com proposta de itinerário 

formativo, bem como a realização da visita in locus para validação da formação e da 

proposta.  

 

Num primeiro momento apresentamos aos professores, da disciplina de História, a 

 

 



85 

 

proposta do curso, bem como detalhamos as relações com os procedimentos de 

nossa pesquisa de mestrado ligada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Humanidades. Assim, apresentamos o Termo de Esclarecimento e de Livre 

Consentimento da pesquisa (APÊNDICE C) e o Termo de Cessão de Imagem e Voz 

para Fins Educacionais (APÊNDICE D) para que os professores, na condição de 

voluntário, possam conhecer e decidir sobre sua adesão e autorização para a 

utilização dos dados da formação na investigação. Esses instrumentos são  

importantes para definir critérios de inclusão e exclusão dos participantes na pesquisa. 

Em nossa investigação foram considerados participantes os sujeitos que assinaram 

os termos (APÊNDICE C e D). 

 

A obtenção de dados da pesquisa será registrada no contexto da formação em grupos 

pequenos por meio de recursos e instrumentos como: registros fotográficos dos 

encontros, gravação de áudio dos encontros presenciais para posterior transcrição 

dos dados, questionário para caracterizar os sujeitos participantes da pesquisa 

(APÊNDICE A) e questionário de avaliação dos professores para o tema do Sítio 

Histórico da Prainha de Vila Velha (APÊNDICE B). Entendemos que por meio desses 

recursos e instrumentos possamos captar o movimento formativo em seu processo de 

constituição, ou seja, no momento do seu acontecimento. Captar os dados da 

formação nessa perspectiva dialoga com proposições de Nascimento (2011) que, 

fundamentada na abordagem histórico cultural, afirma que os dados da pesquisa 

devem ser captados em sua dinamicidade de ocorrência. 

 

Após esse momento, seguimos com o cronograma de estudos do curso. Esse 

constituiu o segundo momento de nossa formação e contemplou momentos de 

estudos teóricos, análise do e-book e reconstrução do mesmo, bem como relatos de 

experiências didáticas, coleta de dados  e por meio de informações registradas no 

preenchimento de questionário com seus dados pessoais e também com questões 

sobre o ensino de História do Espírito Santo/Sítio histórico da Prainha e sobre o 

próprio material educativo elaborado na forma de e-book. No terceiro momento, 

analisamos o e-book gerando um momento de reflexões com uso de imagens, mapas, 

postais e a criação de uma proposta Itinerário formativo e/ou roteiro de visita mediada 

para ser aplicado com estudantes. Num quarto momento, aplicamos o Itinerário 

Formativo com os professores participantes para análise, validação e viabilidade do 
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mesmo, objetivando a proximidade do professor-participante da realidade em estudo, 

bem como a análise da aplicabilidade desse itinerário, enquanto sugestão de roteiro 

de visitada mediada para aplicação com estudantes na aula de História. Assim, uma 

aproximação com a História do Espírito Santo por meio da visita ao Sítio Histórico da 

Prainha. Esse momento foi registrado por meio de imagens e foi realizado em conjunto 

com educadores – educando, partindo da iniciativa e organização dos educadores 

participantes da CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo e CEEFMTI Prof.(a) Maura 

Abaurre que elaboraram um projeto contemplando o Itinerário Formativo. O quinto 

momento da formação, inclusive o último, foi dedicado a analisar a visita mediada 

realizada, compreendê-la enquanto itinerário formativo, compartilhar possíveis 

momentos de replicabilidade e novas ações voltadas para a valorização da memória 

e da identidade social da História do Espírito Santo. 

 

                Figura 3- Momentos da aplicação do Itinerário Formativo. 

 

                Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

Entendemos que os sujeitos possam explicitar indícios de mudanças de 

compreensões em todo o processo formativo, evidenciando assim a ideia de formação 

como movimento de apropriação de conhecimentos (MOURA, 2017).Logo, nossa 

ação articulou o trabalho de diferentes pessoas comprometidas com a atividade 

pedagógica e, portanto, com a socialização de conhecimentos científicos importantes 

para o processo de humanização.Inclusive, os professores participantes 
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compartilharam replicabilidades dessa formação por meio de exposição de murais e 

novos projetos voltados para a História do Espírito Santo que apresentamos nas 

figuras abaixo: 

 
Figura 4- Replicabilidades da Formação de Professores: Mural de fotos e novos 
projetos. 
 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

Nossa proposta de formação vinculada a pesquisa na área de ensino de 

Humanidades, concretiza a atuação do IFES na sociedade capixaba, de modo que 

articula o envolvimento entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

7.4 ANÁLISE FINAL DOS DADOS DA  AÇÃO 

 

Analisando as respostas do questionário inicial , apresentado no  APÊNDICE A, e que 

trata SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA DO ESPÍRITO SANTO , registradas nas 

tabelas 5, 6 e 7 abaixo, observamos que a maioria dos educadores participantes 

dessa formação consideram que seu conhecimento é regular para ensinar História do 

Espírito Santo e não se sentem seguros para organizar o processo de ensino da 

História do Espírito Santo. Ainda, todos os professores, conforme a pergunta 3 da 

tabela 5, entendem como um desafio organizar ações de ensino sobre a História do 

Espírito Santo para os estudantes devido várias fatores mas que podemos resumir 

em: 
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• Uma graduação com pouca atenção ao conteúdo sobre História do E.S.; 

• A falta de material didático ou correlato sobre a História do E.S para ser 

utilizado em sala de aula; 

• A falta de interesse dos estudantes na História local; 

• A falta de formação continuada para os professores sobre História do E.S. 

 

Tabela 5- Sobre o Ensino de História do Espírito Santo- Pergunta 1,2,3 do 
APÊNDICE A 

Pergunta 1- Você considera que o seu conhecimento para ensinar História do Espírito Santo é? ( ) 

Excelente,( ) bom,( ) regular,(  ) frágil. 

 Justificativa. 

educador(a)1 frágil. “Minha formação sobre o assunto foi defasada.” 

educador(a)2 bom “Fui aluno ouvinte do curso de Mestrado de História a UFES 

sobre o tema imigração italiana no E.S.” 

educador(a)3 regular “Na minha graduação o tema E.S foi pouco estimulado.” 

educador(a)4 regular “Na graduação as aulas foram teóricas e poucas, faltou a prática 

e hoje falta formação sobre o assunto.” 

educador(a)5 regular “Falta de material e livro didático sobre o assunto.”  

educador(a)6 regular “Na graduação o assunto foi pouco abordado.” 

educador(a)7 bom “Falta material na área e os alunos são desinteressados pelo 

assunto.” 

educador(a)8 regular “Falta de material e livro didático sobre o assunto.”  

Pergunta 2- Você sente seguro(a) para organizar o processo de ensino da História do Espírito 

Santo? (  ) sim (  ) não 

  

educador(a)1 não 

educador(a)2 sim 

educador(a)3 não 

educador(a)4 não 

educador(a)5 não 

educador(a)6 não 

educador(a)7 não 

educador(a)8 não 

Pergunta 3- Você entende como um desafio organizar ações de ensino sobre a História do Espírito 

Santo para os estudantes? (  ) sim (  ) não 

 Justificativa. 

educador(a)1 sim “A falta de material didático sobre o E.S e desinteresse dos 

estudantes pelo assunto.” 
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educador(a)2 sim “A falta de material didático sobre história local e dificuldade de 

levar os alunos para aula de campo por limitações da escola.” 

educador(a)3 sim “A falta de material didático sobre o E.S e falta de formação 

continuada para os professores.” 

educador(a)4 sim “Desinteresse do aluno pela História do E.S e falta de formação 

continuada para os professores.” 

educador(a)5 sim “A falta de material didático sobre o E.S e falta de formação 

continuada para os professores.” 

educador(a)6 sim “Pouco conhecimento do professor, falta de formação para 

professores, falta de material didático e o próprio currículo 

escolar que aborda pouco a História do E.S.” 

educador(a)7 sim “Falta de valorização da cultura do nosso Estado e desinteresse 

dos estudantes pela história local.” 

educador(a)8 sim “O tema é pouco abordado, assim para montar material é preciso 

pesquisa e tempo de estudo.” 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Permanecendo a análise SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA DO ESPÍRITO SANTO, 

agora voltado para o contexto da sala de aula e das perguntas 4,5,6,7,8 e 9 registradas 

na tabela 6 abaixo, verificamos que 06 professores de 08 participantes da formação 

dedicam menos de 25% do seu planejamento para a História do Espírito Santo. Isso 

evidencia que essa temática não é abordada com devida eficácia para o processo de 

ensino-aprendizagem no que tange a valorização da História local, da memória 

coletiva e da identidade social. Muitos desses sujeitos atribuem a situação ao próprio 

currículo que pouco valoriza a História Espírito-santense, ao número reduzido de 

aulas de História, ao desinteresse dos estudantes pelo estudo local. Inclusive, sobre 

assuntos referente a Memória e/ou memória individual e/ou memória coletiva são 

dedicados para esses temas, no planejamento anual, entre 25% e 75%, já para  

Identidade Histórica e/ou Identidade social dedicados 04 professores declararam que 

dedicam menos de 25 %, 03 educadores que dedicam entre 75% e 100% e 01 dedica 

menos de 25%. Sobre  História Regional e/ou História local a metade dos professores 

participantes dedicam menos de 25% do seu planejamento, enquanto 02 dedicam 

entre 25% e 75% e 02 professores entre 75% e 100%. Diante disso, e dos dados 

coletados, reafirmamos a importância dessa formação e de estudos sobre a História 

do Espírito Santo, História local , memória e identidade. 
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Tabela 6- Sobre o Ensino de História do Espírito Santo- Conteúdos das aulas dadas 
pelo professor dentro de sala de aula- Pergunta 4,5,6,7,8,9 do APÊNDICE A 

Pergunta 4- Qual o grau de importância é atribuído ao conteúdo de História do Espírito Santo em 

seu planejamento anual? ( ) menos de 25%;( )entre 25% e 75% ;( ) entre 75% e 100%; ( ) 100%; ( ) 

nenhuma das possibilidades anteriores. 

 Justificativa. 

educador(a)1 menos de 25% “Currículo com maior ênfase na História Mundial do que na 

História regional.” 

educador(a)2 entre 75% e 100% “Necessário para construção da identidade coletiva e 

valorização do patrimônio cultural local.” 

educador(a)3 menos de 25% “Devido ao quantitativo de aula ser insuficiente para 

trabalhar os conteúdos da BNCC, altamente extenso, e 

que acabam engessando a aula e desfavorecendo a 

História local visto que pouco aparecem no currículo.” 

educador(a)4 menos de 25% “Pouco material didático e pouco abordagem no currículo.” 

educador(a)5 menos de 25% “O currículo com pouco tempo para História Regional e, 

logo, E.S.” 

educador(a)6 menos de 25% “Pouco material didático e espaço no currículo para 

trabalharmos a história local que fica restrita a trabalho 

extraclasse se o professor planejar.” 

educador(a)7 entre 25% e 75% “O currículo que preciso seguir contempla uma abundância 

de temas, cobrados no ENEM, com pouco tempo para 

História Regional e, logo, E.S.” 

educador(a)8 menos de 25% “Somente abordo a História do E.E quando trabalho a 

colonização do Brasil ou sobre indígenas.” 

Pergunta 5- Em suas aulas, você aborda em qual proporção assuntos sobre Memória e/ou memória 

individual e/ou memória coletiva. ( ) menos de 25%;( )entre 25% e 75% ;( ) ente 75% e 100%; ( ) 

100%; ( ) nenhuma das possibilidades anteriores. 

 Justificativa. 

educador(a)1 entre 25% e 75% “Abordo em temas específicos e não é apresentado nos 

livros didáticos.”  

educador(a)2 entre 25% e 75% “Normalmente somente memória coletiva e ligada ao 

processo de colonização do Brasil.” 

educador(a)3 entre 25% e 75% “Assuntos abordados na história oral e do cotidiano para 

esclarecer sobre a construção da História.” 

educador(a)4 menos de 25% “Somente no contexto da colonização.” 

educador(a)5 menos de 25% “Em Capitania hereditária na colonização.” 

educador(a)6 menos de 25% “Abordado quando trabalho fonte histórica, encontro de 

culturas, sendo preciso diferenciar a construção da 

identidade cultural do indivíduo e coletiva.” 
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educador(a)7 entre 25% e 75% “Ao iniciar um conteúdo macro, começo discutir com os 

alunos valores, práticas cotidianas individuais e coletivas 

que despertam a memória de cada um e do grupo para 

relacionar ao contexto da aula.” 

educador(a)8 menos de 25% “Abordo no contexto da colonização ou no início do ano 

para trabalhar patrimônio material e imaterial somente nas 

turmas que tem essa temática ( 6º ano fundamental e 1ª 

série do Ensino Médio).” 

Pergunta 6- Em suas aulas, você aborda em qual proporção assuntos sobre Identidade Histórica 

e/ou Identidade social. ( ) menos de 25%;( )entre 25% e 75% ; ( ) ente 75% e 100%; ( ) 100%; ( ) 

nenhuma das possibilidades anteriores. 

 Justificativa. 

educador(a)1 entre 75% e 100% “Identidade vinculado a pertencimento e agente histórico.” 

educador(a)2 entre 75% e 100% “Identidade ligada a definição de tempo e espaço, para 

alunos se verem como agente histórico.” 

educador(a)3 entre 25% e 75% “Na Construção de nosso legado cultural, priorizando a 

memória coletiva em detrimento da individual.” 

educador(a)4 menos de 25% “Somente ao iniciar o ano quando trabalho uma visão geral 

da História.” 

educador(a)5 menos de 25% “De maneira indireta ao falar de diversidade de povos.” 

educador(a)6 menos de 25% “No estudo do encontro entre nativos e europeus e sobre 

cultura.” 

educador(a)7 entre 75% e 100% “Em conteúdos sobree identidade histórica e social 

vinculada a memória.” 

educador(a)8 menos de 25% “Ao abordar Independência do Brasil, mas sem diferenciar 

identidade Histórica e/ou social.” 

Pergunta 7- Em suas aulas, você aborda em qual proporção assuntos como História Regional e/ou 

História local. ( ) menos de 25%;( )entre 25% e 75% ;( ) ente 75% e 100%; ( ) 100%; ( ) nenhuma 

das possibilidades anteriores. 

 Justificativa. 

educador(a)1 entre 25% e 75% “Buscando fazer com que o aluno pertença ao espaço a 

partir do momento que ele se veja nele.” 

educador(a)2 entre 75% e 100% “Nas aulas de colonização, imigração e patrimônio cultural, 

frisando singularidades, enfatizando cultura e História local 

e suas origens.” 

educador(a)3 entre 25% e 75% “Em conteúdo de escravidão, imigração e construção 

cultural diferenciando História Mundial, Nacional regional e 

local.” 

educador(a)4 menos de 25% “Somente no início do ano para dar noção geral da 

História.” 
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educador(a)5 menos de 25% “De maneira geral se tiver oportunidade de relação com 

esses temas.” 

educador(a)6 menos de 25% “Durante a pré-história do Brasil e colonização do Brasil, 

diferenciando História Mundial, Nacional, regional e local.” 

educador(a)7 entre 75% e 100% “Na introdução de conteúdos ligados a identidade e 

memória para aprendizagem da cultura regional, 

valorização e protagonismo dos alunos.” 

educador(a)8 menos de 25% “Indígenas no E.S, colonização do Brasil em capitanias 

hereditárias, mas sem fazer diferenciação entre História 

Mundial, Nacional regional e local. “ 

Pergunta 8- Em suas aulas, você aborda em qual proporção assuntos como o sítio histórico da 

Prainha de Vila Velha, a História da cidade de Vila Velha, a História do Espírito Santo. ( ) menos de 

25%;( )entre 25% e 75% ;( ) ente 75% e 100%; ( ) 100%; ( ) nenhuma das possibilidades anteriores. 

 Justificativa. 

educador(a)1 entre 25% e 75% “No conteúdo de colonização brasileira.” 

educador(a)2 menos de 25% “Na colonização brasileira ao trabalhar capitania 

hereditária, sempre relacionando com capitania E.S e 

Estado.” 

educador(a)3 entre 25% e 75% “Em Capitania Hereditária, construção cultural, escravidão, 

povoamento, produção cafeeira, período republicano.” 

educador(a)4 menos de 25% “Somente em colonização do Brasil, mas sobre História 

E.S.” 

educador(a)5 menos de 25% “Apenas a História do E.S quando trato de colonização 

brasileira.” 

educador(a)6 menos de 25% “Durante a colonização do Brasil, relacionando o 

surgimento de Vila Velha e a construção do Estado E.S.” 

educador(a)7 menos de 25% “No conteúdo de colonização do Brasil, objetivando uma 

identidade local e sentimento de pertencimento.” 

educador(a)8 menos de 25% “Ao estudar colonização do Brasil, tentamos até levar ao 

Sítio Histórico da Prainha, mas não faço diferenciação 

entre sítio, história da cidade Vila Velha e História E.S.” 

Pergunta 9- Na sua sala de aula, cite qual a principal dificuldade que os alunos apresentam no 

contexto de aprendizagem de História do Espírito Santo? 

educador(a)1 “Falta de material e desinteresse dos alunos sobre o assunto.” 

educador(a)2 “Desinteresse dos alunos sobre assunto local.” 

educador(a)3 “Falta de fonte de pesquisa e falta de incentivo pela escola.” 

educador(a)4 “Falta de material didático.” 

educador(a)5 “Desinteresse dos alunos sobre assunto local.” 

educador(a)6 “Alunos não conhecem, falta de material escrito e visual.” 
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educador(a)7 “Desinteresse dos alunos sobre assunto local.” 

educador(a)8 “Falta de material didático.” 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Sobre o Ensino de História do Espírito Santo, referente a pergunta 10, que segue na 

tabela abaixo, verificamos que todos os educadores dessa formação entendem que é 

importante o estudo sobre o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha para os conceitos 

de memória, História local e identidade social correlacionados ao ensino da História 

do Espírito Santo e na (re) construção desse ensino. Inclusive, conforme os dados 

que seguem na tabela,acreditam que são esses estudos que promovem a mudança, 

possibilita novos olhares, valoriza nossa identidade, logo, gerando uma 

(re)constrrução constante da História em si. 

 

Tabela 7- Sobre o Ensino de História do Espírito Santo- pergunta 10 do APÊNDICE  
A. 

Pergunta 10- Você percebe alguma importância no estudo sobre o sítio histórico da prainha de 

Vila Velha para os conceitos de memória, História local e identidade social correlacionados ao 

ensino da História do Espírito Santo e na (re) construção desse ensino? ( ) sim ( ) talvez ( ) não 

 Justificativa. 

educador(a)1 sim “O estudo promove a (re)construção da História.” 

educador(a)2 sim “Podemos relacionar à preservação do patrimônio histórico e cultural 

local, a formação da identidade, o sentimento de pertencimento e a 

valorização da própria história enquanto ser social e sujeito da história. 

Acredito que a perspectiva muda quando se conhece a própria 

história. É importante para a formação do cidadão.” 

educador(a)3 sim “Por representar uma área rica em informações sobre o processo 

colonizador e civilizatório da sociedade capixaba.” 

educador(a)4 sim “Estudar é apropriar-se de algo para conhecer e aprimorar.” 

educador(a)5 sim “Entender a História do ES por meio do sítio hitórico da prainha é 

conhecer o próprio sítio, memórias locais e valorizar a identidade.” 

educador(a)6 sim “Lógico. Todo esse patrimônio faaz parte da construção de nossa 

identidade . Infelizmente pouco é estudado, incentivando sobree essa 

perspectiva . Esse estudo possibilita novos olhares e vislumbres 

sobree nossa identidade, remeteendo-nos ao que somos e ao que nos 

tornamos em hábitos, costumes e posturas ideológicas diantee da 

vida.” 

educador(a)7 sim “Nas questões anteriors mencionei a importância de despertar a 

consciência de sujeito histórico, sentimento de pertencimento como 
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também a questão do sítio histórico representar no micro as 

características europeias na história do Espírito Santo, por isso sua 

importância.” 

educador(a)8 sim “Precisamos ensinar nossos alunos a valorizar a história local, mas 

também precisamos de formação sobree o asssunto.”  

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

A partir da tabela acima, evidenciamos, nas justificativas dos professores, “a 

importância de despertar a consciência de sujeito histórico, sentimento de 

pertencimento como também a questão do sítio histórico”, conforme o educador(a)7. 

Assim seguimos nossa coleta de dados e análise das seguintes perguntas sobre o 

tema Sítio Hitórico da Prainha de Vila Velha :  

1-Estudar o tema sítio histórico da Prainha de Vila Velha é relevante para o ensino da 

História ? Explique. 

2- Seu conhecimento sobre o tema é o mesmo de quando começou a formação em 

grupo de estudo? O que mudou? Explique. 

3- O estudo do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, partindo da análise do 

patrimônio histórico-cultural da Igreja do Rosário, contribuiu para a elaboração do 

material educativo(e-book) direcionada ao ensino da História do Espírito Santo ? 

4- O ensino da História do Espírito Santo pode ser realizado por meio da Igreja do 

Rosário e, assim, por meio do sítio histórico da Prainha de Vila Velha onde se localiza? 

Explique. 

5- Conhecer e conceituar memória, História local e identidade social a partir do sítio 

histórico da prainha de Vila Velha, bem como identificar as modificações ocorridas na 

região e em patrimônio histórico-cultural contribui para uma nova perspectiva para o 

ensino da História do Espírito Santo ? Explique. 

6- Sobre o tema do Sítio Histórico da Praainha de Vila Velha você mudaria a maneira 

que foi analisado?Explique. 

 

Registramos as respostas das perguntas acima por meio da tabela 8 que segue 

abaixo, inclusive ressaltamos que todos os professores entendem que estudar o tema 

sítio histórico da Prainha de Vila Velha é relevante para o ensino da História,inclusive 

o estudo do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, partindo da análise do patrimônio 

histórico-cultural da Igreja do Rosário, contribuiu para a elaboração do material 

educativo(e-book) direcionada ao ensino da História do Espírito Santo. Ainda, afirmam 
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que o ensino da História do Espírito Santo pode ser realizado por meio da Igreja do 

Rosário e, assim, por meio do sítio histórico da Prainha de Vila Velha onde se localiza. 

Enfim, os educadores enfatizam que conhecer e conceituar memória, História local e 

identidade social a partir do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, bem como 

identificar as modificações ocorridas na região e em patrimônio histórico-cultural 

contribui para uma nova perspectiva para o ensino da História do Espírito Santo. 

 

Tabela 8-  Resposta de opção (   )Sim ou (     )não referente ao questionário de 
avaliação dos professores para  o tema do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha. 
APÊNDICE B 

Educador(a) 

 Educ.1 Educ.2 Educ.3 Educ.4 Educ.5 Educ.6 Educ.7 Educ.8 

Pergunta 1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Pergunta 2 Não Sim Sim Não Não Não Não Não 

Pergunta 3 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Pergunta 4 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Pergunta 5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Pergunta 6 Não  Sim Sim Não Não Não Não Não 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Afirmamos e concluimos que essa formação foi de extrema importância e um marco 

de mudança para os professores participantes, visto que a maioria na pergunta 3 

registrar que seu conhecimento sobre o tema mudou após essa formação e que não 

mudariam a maneira que foi analisado o tema do Sítio Histórico da Prainha de Vila 

Velha. Relataram os seguintes motivos de não mudarem a maneira abordada: 

• Educador(a)1 - “Tema importante de partida para conhecer a História do 

Espírito santo porque é o ponto de partida para a invasão dos portugueses no 

solo Espírito-santense.” 

• Educador(a)2 - “Importante por se tratar de um sítio histórico, enfim, do 

“gênesis” da cidade.”(  

• Educador(a)3- “É o marco inicial da colonização do solo Espírito-santense com 

possibilidade de trocas, de vivências, de estudos históricos e aprofunda o 

conhecimento sobre a História local.” 

• Educador(a)4- “Possibilita a construção de uma identidade histórica , do 

fortalecimento do sentimento de pertencimento e aproximação ao visitar o lugar 

do tema por meio do itinerário formativo proposto.”  
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• Educador(a)5- “O e-book e a formação proporcionou uma nova visão de 

abordagem a partir do símbolo da Cruz e da Espada presentes nas 

construções.” 

• Educador(a)6- “Estudar o sítio histórico é estudar a história local, bem como a 

História do Estado do E.S e a própria história do Brasil.” 

• Educador(a)7- “Posso explicar a colonização do Espírito Santo levando os 

alunos no lugar de início, usando o itineerário formativo do e-book, para eles 

olharem os patrimônios e identificarem as marcas deixadas pelos europeus por 

meio da Espda e da Cruz, e , assim, os próprios estudantes buscarem marcas 

dos povos originários(nativos) e ao não encontrarem , perceberem a 

importância de valorizar a história a partir de uma memória coletiva e da 

identidade social e histórica.” 

• Educador(a)8- “A Igreja do Rosário é uma das construções da época colonial , 

importante marco de estudo e análise para visita e também para estudar temas 

como patrimônios, memória, modificações do espaço da cidade.”  

 

Alguns educadores sugeriram a elaboração de um outro material direcionado aos 

estudantes , numa escrita mais didática e voltada para eles, com a mesma abordagem 

da simbologia da Cruz e da Espada , da própria evolução dos patrimônios localizados 

no Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, permanecendo o itinerário formativo 

acrescido de outros espaços do sítio como a Casa da Memória, a Academia de Letras, 

o Museu Homero Massena.Ainda, abordando a modificações do espaço e desses 

patrimônios a partir da influência do setor imobiliário. 
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8 O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O Produto Educacional produzido a partir de nossa pesquisa de Mestrado e inserido 

na proposta de formação de professores, constitui-se parte das exigências para 

obtenção do título de Mestre, inclusive segundo a Capes ( 2013),  

 

“o trabalho final do curso deve ser sempre vinculado a problemas reais da 
área de atuação do profissional-aluno e de acordo com a natureza da área e 
a finalidade do curso, podendo ser apresentado em diversos formatos.”  

 

Diante disso, esclarecemos que nosso formato englobou uma ação de formação de 

professores que proporcionou a criação de um e-book intitulado “A Cruz e a Espada. 

“Símbolos no Sítio histórico de Vila Velha.” 

 

    Figura 5- Capa do material educativo (e-book) 

    Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Nosso material educativo, e-book, possui a intencionalidade educativa de partindo do 

Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha -E.S , analisar as modificações em alguns 

monumentos históricos,especialmete na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, de 
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maneira a identificar a simbologia da Cruz e da Espada utilizadas pelos europeus no 

processo de colonização do solo Espírito-santense. Para alcançar esse intuito, no e-

book, propomos um itinerário formativo que foi validado por meio de visita in loco e 

que gerou projetos e materiais educativos.  

 

Refletir sobre o que buscamos, como faremos e possíveis meios é o início do processo 

de construção de um material educativo. Nesse sentido, Kaplun (2011) apresenta três 

eixos para analisar ou produzir materiais educativos: o eixo conceitual, o eixo 

pedagógico e o eixo comunicacional. O conceitual é referente ao conteúdo do 

material, sua seleção e sua organização. Já o eixo pedagógico pressupõe uma análise 

prévia dos destinatários da mensagem, a identificação de suas ideias construtivas e 

os possíveis conflitos conceituais a serem provocados na investigação diagnóstica. O 

comunicacional propõe uma maneira concreta de relação com os destinatários para 

favorecer sua aprendizagem. 

 

O material educativo foi criado observando diversas questões a serem analisadas no 

mesmo. Questões baseadas em Kaplun (2011) e que apresentaremos 

sucessivamente nessa pesquisa. Assim, uma das questões a serem pensadas foi para 

que elaborar materiais educativos? Para que produzir algo que já está posto?  O que 

já existe dentro da minha proposta? O que não está em circulação e cabe 

reimpressão? Como se dão as buscas em bancos digitais? Ressaltamos que um bom 

material educativo tem uma contextualização local e temporal precisa, servindo para 

apropriação que fica a cargo de quem o assimila. 

 

Precisamos de um material intencionalmente educativo? Enfim, conhecer 

profundamente nosso problema possibilita a delimitação do material podendo lançar 

mão de um material não intencionalmente educativo. Precisamos realmente de um 

material educativo? Cabe analisar se os nossos motivos são os modismos 

tecnológicos, cumprimentos de metas e aproveitar verbas onde a supervalorização de 

recursos áudio visuais nos levam a criar uma “fachada” com recursos e, no entanto, 

vazias no processo pedagógico. Para que precisamos deste material educativo? Não 

basta apenas decidir o tema, mas devemos considerar quais processos educativos 

pretendemos gerar a partir deste material. Não podemos perder de vista que estes 

questionamentos não podem paralisar ou engessar o desenvolvimento de nosso 
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material educativo, além de ter ciência das limitações destes materiais. 

 

Outra questão de importante relevância foi: Qual a função de um material educativo e 

como será utilizado? Esse material pode ser: um instrumento de Informação, 

motivador de discursos e reflexões, organizador de um processo de aprendizagem, 

usados em contextos educativos ou em espaços informais, utilizados em grupo ou 

individualmente e/ou requer a presença de um educador. Ainda, o material educativo 

surge em resposta a um problema dentro de um contexto específico, mas isso não 

impede que possa ser utilizado em outros contextos. Consideremos a precisão do 

material educativo para cada situação educacional. Nesse caso o princípio educativo 

comunicacional do material educativo pode ser produzido por uma equipe técnica e 

uma pedagógica aliando os conceitos didáticos. Isso sem privilegiar um ou outro 

processo. Outro aspecto a ser observado nessa elaboração diz respeito à base 

bibliográfica que é de suma importância, porém, devemos conhecer os sujeitos para 

além de considerações metodológicas, classificações ou setorizações, percebendo 

seus conflitos e ideias. 

 

Sobre o que deve ser investigado e como fazê-lo, não fica esclarecido segundo Kaplun 

(2011). Para ele, isso se torna mais complicado para educadores que costumam: ter 

pouca pesquisa, falta de rigor, predomínio quantitativo, etc. Seguimos a sistematica 

de que:é preciso conhecer, investigar o contexto, conhecer os destinatários para a 

produção do material educativo. Isso é muito mais que nomeá-los ou classificá-los. É 

necessário entender as ideias construtivas a partir das quais podemos partir e os 

conflitos conceituais. O processo de criação de um material educativo é um processo 

pedagógico e é um processo criativo. Trabalhar com áreas de conhecimento 

diferentes enriquece o material. O mesmo será útil se preencher alguma necessidade 

do outro. Logo, é bom investigar algo que ajudará os educadores na sua prática 

educacional.Seguimos isso por meio do levantamento de dados no questionário incial 

(APÊNDICE A) e confirmamos a necessidade de uma material educativo e da temática 

proposta. 

 

Kaplun (2011), apresenta questionamentos que devemos fazer sobre nosso material 

educativo, como: Quais são os itinerários pedagógicos que nossos materiais 

propõem? Que recursos pedagógicos eles usam, como eles organizam conteúdo? Ele 
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mesmo responde que normalmente há um senso pedagógico. O autor adverte que 

muitos materiais educativos são criados sem objetivos claros, sem fundamento claro, 

sem a preocupação com o produto final. Por vezes, transformamos a informação que 

temos em nossa opinião, ou apresentamos sem qualquer problematização prévia e 

sem estimular o desejo de conhecê-la. 

 

O processo criativo de um material implica uma tripla aventura: a de criação, a do 

produto e a de seu uso. É preciso lembrar que quando fazemos materiais educativos 

não fazemos para nós, mas para uma coletividade. Ainda que os eixos da educação 

e as ideias da força de comunicação fazem parte do processo criativo de um material 

educativo. Outra que um material nunca deve ser vazio do texto escrito, a clareza no 

material deve ocorrer, mas se ela se tornar o único parâmetro talvez toda criatividade 

seja abafada. E pior ainda, o processo pedagógico e o aprendizado provavelmente 

estão morrendo. Enfim, a arte final (audiograma, desenho, fotografia, etc.) deve ser 

realizada dentro das condições pedagógicas e econômicas do pesquisador e/ou da 

instituição a que estiver ligado. Deve-se ter cuidado com o formato e cores, o tipo de 

arte e se é possível usar dentro da minha realidade. O importante é que no final a arte 

planejada e desenvolvida ao longo da produção do material seja o equilíbrio ideal entre 

muitos aspectos pedagógicos, criativos, estéticos, técnicos e econômicos. O produto 

estará pronto quando validado por meio de uma prática pedagógica. Para o autor um 

bom material nasce da prática educativa, logo, será bom quando: preencher uma 

necessidade, não se ignorar os custos econômicos e tiver condições prévias de uma 

boa validação. 

 

Conforme todas as informações sobre a criação de um material educativo, nosso 

produto educacional foi um e-book, produzido de maneira colaborativa com os 

professores por meio da formação continuada em grupos pequenos. Esse material 

educativo tem como enfoque o ensino da História do Espírito Santo a partir do Sítio 

Histórico da Prainha de Vila Velha/E.S e foi estruturado de maneira que apresente a 

oportunidade de (re)pensar a História do Espírito Santo, valorize o Sítio Histórico da 

Prainha de Vila Velha como espaço de educação, desvele conceitos de memória e 

identidade social por meio da análise do patrimônio histórico-cultural da Igreja de 

Nossa senhora do Rosário de Vila Velha e outros ,estruturou e validou a proposta de 

Itinerário Formativo para explorar esse espaço da cidade como estratégia de 
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compreensão e apropriação dos bens culturais produzidos pela humanidade na sua 

complexidade e contradição. Espera-se que o material possa oferecer suporte para 

os docentes de maneira a resgatar a História do Espírito Santo a partir do Sítio 

histórico da Prainha de Vila Velha, assim como resgatar os conceitos de memória, 

história local e identidade social no ambiente escolar. 

 

O e-book tem por objetivo estimular e orientar as discussões e estudos sobre o 

potencial educativo do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, para o estudar a 

História do Espírito Santo, no momento da ação de formação com os professores da 

educação básica. Essas discussões ofereceram uma proposta de Itinerário Formativo 

para estudar a construção que constituem acervo do patrimônio histórico e cultural , 

inserido nesse espaço do Sítio Histórico de Vila  Velha e registrado no projeto de lei 

Nº 044/2015 ,que é a Igreja do Rosário conhecida , também, como Igreja de Nossa 

senhora do Rosário de Vila Velha, bem como demais monumentos que evidenciem a 

simbologia da Cruz e da Espada europeia. 

 

  Figura 6- Proposta de Itinerário Formativo. 

  Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

________Da Igreja do Rosário até a gruta Frei Palácios e depois o Forte São Francisco 
Xavier. Do forte retornaremos à Igreja do Rosário.  
_______Da Igreja do Rosário, nos deslocaremos para o Convento da Penha. Do 

Convento da Penha até a Igreja do Rosário e fim da visita mediada. 
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Discutimos e problematizamos conflitos, contradições, detalhes e apagamentos não 

considerados pela Historiografia oficial, escrita a partir da visão dos Europeus por meio 

da roda de conversa e através da apresentação das marcas europeias na simbologia 

da Cruz e da Espada analisada em cada monumento/espaço estudado e por meio da 

validação do Itinerário formativo da figura 6. Acreditamos que estudar os patrimônios, 

constituídos a partir do proceso de colonização do solo Espírito-santense, e suas 

modificações até os dias atuais, promoverá o entendimento do período de colonização 

do Espírito Santo, bem como os indícios do dominador europeu ,dos povos originários 

, do abandono da memória coletiva e da identidade social. O material produzido no 

contexto da pesquisa ofereceu suporte para os docentes de maneira a resgatar a 

História  do Espírito Santo a partir do Sítio histórico da Prainha de Vila Velha, assim 

como resgatar a memória e identidade social do povo espíritossantense por meio dea 

aplicação do itinerário formativo e novos projetos ( Figura 3 e 4) . Desse modo, 

entendemos como possível a valorização do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha 

como espaço de educação, e que a proposta de Itinerário Formativo leva a explorar 

esse espaço da cidade como estratégia de compreensão e apropriação dos bens 

culturais produzidos pela humanidade na sua complexidade e contradição. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo do pressuposto de que essa dissertação alcançou o seu objetivo de  

compreender o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha para criação de material 

educativo direcionado ao ensino da História do Espírito Santo, bem como analisou as 

transformações estruturais e/ou marcas de dominação deixadas em alguns 

monumentos e na Igreja do Rosário, bem como discutiu os possíveis “apagões” da 

memória coletiva e identidade social e os avaliou em ação de formação em pequenos 

grupos de educadores da área de Ciências Humanas , atuantes na rede estadual do 

E.S. Ainda, considerando, que nas páginas anteriores dessa dissertação, 

demonstramos a efetivação deste objetivo por meio dos capítulos que se seguiram, 

especificamente, através do capítulo 7 de Análise de dados, capítulo que 

apresentamos a ação de fomação, seus participantes, a aplicação dessa formação e 

a análise dos dados que , inclusive, ocorreu enquanto pesquisa colaborativa e que 

adotou os pressupostos da abordagem qualitativa, numa perspectiva histórico-cultural 

e dialógica.  

 

Considerando que a ação de formação subsidiou a produção de um material 

educativo, no formato de e-book, intitulado A Cruz e a Espada. “Símbolos no Sítio 

Histórico de Vila Velha.” Material elaborado juntamente com educadores da área de 

Ciências humanas, especificamente, aqueles que lecionam a disciplina de História em 

escolas da rede pública Estadual de ensino. Seguindo e adotando as orientações de 

Kaplún para elaboração de produto educacional apresentados no capítulo 8.  

 

Evidenciando que o e-book elaborado e validado foi resultado da própria ação de 

formação, ocorrida de maneira dialógica e de análise das modificações em alguns 

patrimônios que simbolizam a Cruz e a Espada, localizados no Sítio histórico da 

Prainha de Vila Velha, e constituídos a partir da colonização europeia. Enfatizando no 

material educativo, principalmente, desvelando as modificações estruturais no 

patrimônio histórico-cultural da Igreja do Rosário, ocorridos desde seus primórdios 

oriundos do período colonial brasileiro aos dias atuais, demonstrando a ação europeia 

e a ausência de vestígios da população originária dos povos pré-existentes à chegada 

dos europeus nas construção e em suas modificações. 
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Reforçando que ocorreu a aplicação do Itinerário formativo no Sítio Histórico da 

Prainha de Vila Velha-E.S como um modo de estudar esse sítio, bem como o fato 

desse itinerário ter subsidiado a criação de exposições e projetos posteriores a ação 

realizados pelos professores participantes em seu local de trabalho que entendemos 

ter alcançado nosso objetivo. 

 

De acordo com Schimdt e Cainelli (2009,p.139), 

 
O estudo da localidade ou da história regional contribui para uma 
compreensão múltipla da História, pelo menos em dois sentidos: na 
possibilidade de se ver mais de um eixo histórico na história local e na 
possibilidade da análise de micro-histórias, pertencentes a alguma outra 
história que as englobe e, ao mesmo tempo, reconheça suas 
particularidades.( SCHMIDT;CAINELLI,2009,p.139) 
 

Concluímos que estudar a cidade como espaço educativo, um espaço não formal, é 

estudar a localidade, é ultrapassar as limitações de uma educação bancária e significa 

se aproximar de uma educação libertadora. Ainda, nos aproxima de um ensino que 

pressupõe o seu início na prática social e segue todo um processo dialético para 

retornar na prática social, mas agora com um novo olhar e um novo 

conhecimento.Sendo assim,é preciso sair dos muros da escola para o contato com o 

real, isto é, com o espaço não formal de uma cidade onde sempre é possível aprender 

mais e mais. Vila Velha é uma dessas cidades com um Sítio histórico riquíssimo e 

pronto para ser totalmente desvelado, inclusive por meio da aplicação do itinerário 

formativo proposto no e-book que validamos parte da ação de formação realizada com 

os professores de História. Entendemos que o contato com o real proporciona 

questionamentos e reflexões nunca pensadas e, assim gera humanização e (re) 

construção do saber e fazer histórico. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA A SER APLICADO ANTES 
DO INÍCIO DO CURSO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 

FORMAÇÃO 
 

QUESTIONÁRIO INICIAL DE PESQUISA 

 

Prezado (a) cursista, 
 
Este questionário tem o foco em produção de dados para uma pesquisa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Humanidades que tem como objetivo analisar de que modo 

o estudo do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha pode contribuir para a elaboração 

de material educativo, direcionado ao ensino da História do Espírito Santo, com foco 

na valorização da memória coletiva e da identidade social/capixaba, partindo da 

análise nas modificações ocorridas em alguns monumentos históricos da região e , 

em específico, da Igreja do Rosário? 

 

As informações aqui produzidas serão utilizadas como fonte de pesquisa. Logo, 

necessitamos do consentimento do pesquisado e fica entendido que, ao aceitar 

responder este questionário estará autorizando a utilização desses dados, com 

exceção dos nomes que serão utilizados nomes fictícios, para serem usados na 

pesquisa. 

• Pesquisadora: Profa. Christiane de Lima Silveira Tomazini 

• Orientador: Prof. Dr. Diemerson Saquetto. 

 
DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Nome pelo qual deseja ser identificado: 

Sexo: 
( ) Masculino ( ) Feminino 

Data de Nascimento:  /_  /  _ 
  

 
Idade:  anos 

Telefones para contato: 

e-mail para contato: 

Qual seu curso de graduação? 
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Em que ano se formou? 
 

Foi realizado em instituição: ( ) pública ( ) privada  

 

Qual foi a instituição? 

 

 

Possui pós-graduação? ( ) Sim ( ) Não Se 

sua resposta foi sim, identifique-a. 

Você trabalha há quanto tempo na educação? 

 
 

(  ) há menos de 5 anos ( ) entre 5 e 10 anos 
(  ) entre 10 e 15 ( ) há mais de 15 anos 

Há quanto tempo você atua como professor(a) da rede pública estadual? 

(  ) há menos de 5 anos ( ) entre 5 e 10 anos 

(  ) entre 10 e 15 ( ) há mais de 15 anos 

Carga horária semanal de trabalho:  ( ) 25 horas ( ) 50 horas ( ) mais de 50 

horas ( ) outra  _    

Com qual ano/série você trabalha atualmente (2019)? 

Há quanto tempo você trabalha com esse ano/série? 

O que motivou você a participar dessa pesquisa? Explique. 
 
 
 
 

Quais expectativas você tem em relação a essa pesquisa? Explique. 
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Você entende que é necessária a formação de professores, bem como grupos de 

estudos, enfatizando o ensino da História do Espírito Santo ? Explique. 

 

 

 

 

SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA DO ESPÍRITO SANTO: 

Observação: Solicitamos que escreva o que vem a sua cabeça inicialmente, sem 
olhar alguma definição formal em livros ou outras fontes de consulta. 

e- Você considera que o seu conhecimento para ensinar História do Espírito 

Santo é? 

( ) Excelente 

( ) Bom 

( ) Regular 
( ) Frágil 
Justifique buscando correlacionar com sua formação acadêmica e/ou outros 

fatores elencados por você.  

2- Você se sente seguro(a) para organizar o processo de ensino da História do 

Espírito Santo? 

( )  sim ( ) não 

3- Você entende como um desafio organizar ações de ensino sobre a História do 

Espírito Santo para os estudantes? 

( )  sim ( ) não 
Justifique. 

 

 



113 
 

4- Qual o grau de importância é atribuído ao conteúdo de História do Espírito Santo 

em seu planejamento anual? 

( ) menos de 25% . 
( ) entre 25 % e 75% 

( ) entre 75 % e 100% 

( ) 100 % 

( ) Nenhuma das possibilidades anteriores. 
 

Justifique sua resposta. 

 

 

5- Em suas aulas , você aborda em qual proporção assuntos sobre Memória e/ou 

memória individual e/ou memória coletiva. 

( ) menos de 25% . 
( ) entre 25 % e 75% 

( ) entre 75 % e 100% 

( ) 100 % 

( ) Nenhuma das possibilidades anteriores. 
EXPLIQUE: 

e- o contexto/conteúdo em que o assunto é utilizado ; 
 

 

 
 
b- se é apresentada uma diferenciação e/ou relação entre memória individual e 
memória coletiva, bem como seu objetivo. 
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6- Em suas aulas , você aborda em qual proporção assuntos sobre 

Identidade Histórica e/ou Identidade social. 

( ) menos de 25% . 
( ) entre 25 % e 75% 

( ) entre 75 % e 100% 

( ) 100 % 

( ) Nenhuma das possibilidades anteriores. 
EXPLIQUE: 

a- o contexto/conteúdo em que o assunto é utilizado ; 

 

 

 

 

 

 
b- se é apresentada uma diferenciação e/ou relação entre Identidade histórica e 

Identidade social nas suas aulas, bem como seu objetivo.. 

 

 

 

7- Em suas aulas , você aborda em qual proporção assuntos como História Regional 
e/ou História local. 
( ) menos de 25% . 
( ) entre 25 % e 75% ( ) entre 75 % e 100% ( ) 100 % 
( ) Nenhuma das possibilidades anteriores. 
EXPLIQUE: 

e- o contexto/conteúdo em que o assunto é utilizado. 
 
 
 

e- se é apresentada uma diferenciação e/ou relação entre História Mundial, 
Nacional, História regional e História Local, bem como seu objetivo. 
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8- Em suas aulas , você aborda em qual proporção assuntos como o sítio histórico 

da Prainha de Vila Velha, a História da cidade de Vila Velha , a História do Espírito 

Santo. 

(     ) menos de 25% . 
( ) entre 25 % e 75% 

( ) entre 75 % e 100% 

( ) 100 % 

(     ) Nenhuma das possibilidades anteriores. 

 
EXPLIQUE: 

a- o contexto/conteúdo em que o assunto é utilizado. 

 

 

 

 
b-se é apresentada uma diferenciação e/ou relação entre sítio histórico da Prainha 

de Vila Velha, a História da cidade de Vila Velha , a História do Espírito Santo, bem 

como seu objetivo. 

 

 

 

9- Na sua sala de aula, cite qual a principal dificuldade que os alunos apresentam no 

contexto de aprendizagem de História do Espírito Santo? 

 

 

10-Você percebe alguma importância no estudo sobre o sítio histórico da prainha de 

Vila Velha para os conceitos de memória, História local e identidade social 

correlacionados ao ensino da História do Espírito Santo e na (re) construção  desse 

ensino ? ( ) sim ( ) talvez ( ) não 

EXPLIQUE: 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES 
PARA O TEMA DO SÍTIO HISTÓRICO DA PRAINHA DE VILA VELHA NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES PARA O TEMA 

DO SÍTIO HISTÓRICO DA PRAINHA DE VILA VELHA 

 
 
1-Estudar o tema sítio histórico da Prainha de Vila Velha é 
relevante para o ensino da História ? Explique. 

SIM NÃO 

  

 

 

2- Seu conhecimento sobre o tema é o mesmo de quando 
começou a formação? O que mudou? Explique. 

  

 

 

3- O estudo do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, partindo da 
análise do patrimônio histórico-cultural da Igreja do Rosário, 
contribuiu para a elaboração de proposta educativa direcionada ao 
ensino da História do Espírito Santo ? 

  

 

 

 

4- O ensino da História do Espírito Santo pode ser realizado por 
meio da Igreja do Rosário e, assim, por meio do sítio histórico da 
Prainha de Vila Velha onde se localiza? Explique. 

  

 

 

 

5- Conhecer e conceituar memória, História local e identidade 
social a partir do sítio histórico da prainha de Vila Velha, bem como 
identificar as modificações ocorridas na região e em patrimônio 
histórico-cultural contribui para uma nova perspectiva para o 
ensino da História do Espírito Santo ? Explique. 
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6-Sobre o tema do sítio histórico da Prainha de Vila Velha você 
mudaria a maneira que foi analisado? Explique. 

  

 

 

 

 

 

Escreva suas considerações finais sobre o tema, inclusive 
críticas e 

sugestões de abordagem. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,_________________________________________________________________

,RG de nº_______________________________, convidado como professor 

participante do grupo de estudos intitulado “O Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha/ 

E.S em debate na formação de professores: Memória e Identidade social” , realizado 

pela pesquisadora Christiane de Lima Silveira Tomazini, sob a orientação do professor 

Dr Diemerson Saquetto. Passo, a saber, que se trata de pesquisa em nível de 

mestrado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades e 

irá tematizar o Sítio Histórico da Prainha. A partir dessa temática, tenho ciência que a 

questão definida para a pesquisa é: de que modo o estudo do Sítio Histórico da 

Prainha de Vila Velha pode contribuir para a elaboração de material educativo, 

direcionado ao ensino da História do Espírito Santo, com foco na valorização da 

memória coletiva e da identidade social/capixaba, partindo da análise nas 

modificações ocorridas em alguns monumentos históricos da região e , em específico, 

da Igreja do Rosário? 

 

Para responder essa questão a pesquisa adotará a abordagem de pesquisa 

qualitativa, articulada a perspectiva Histórico Cultural. Os dados serão produzidos a 

partir das discussões promovidas no presente curso e dos questionários preenchidos. 

Os registros desses dados serão realizados por meio de filmagens e fotografias, 

questionários, além de elaboração de diário de campo pela pesquisadora. Os nomes 

dos participantes serão preservados atendendo as questões éticas orientadoras da 

pesquisa com seres humanos. Eu, enquanto participante da pesquisa, estou ciente de 

que, embora os riscos em pesquisas dessa natureza sejam minimizados, existe o risco 

de constrangimento que é inerente as relações interpessoais, e que me beneficiarei a 

partir da análise de meu desenvolvimento profissional enquanto docente. A 

pesquisadora compromete-se a esclarecer antes e durante a pesquisa a metodologia 

que estará sendo desenvolvida e utilizada. Quaisquer dúvidas e/ou necessidades em 

relação ao estudo, a pesquisadora poderá ser contactada pelo telefone (27) 

998968185 ou endereço eletrônico chrislimasilveira@yahoo.com.br, assim como seu 

orientador, Prof. Dr.Diemerson Saquetto, no telefone (27) 997779338 ou endereço 

eletrônico saquettto@gmail.com .Ainda será possível contactar o Comitê de Ética em 

mailto:chrislimasilveira@yahoo.com.br
mailto:saquettto@gmail.com
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Pesquisa com Seres Humanos (CEP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo (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. 

 

As informações que eu fornecer para o pesquisador serão armazenadas por ele em 

arquivo, físico ou digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em 

CDs/DVDs (áudio e vídeo). Os dados serão mantidos, sob sua guarda e 

responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa, ficando 

assegurado de que os mesmos serão utilizados somente para fins de pesquisa, 

restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, observando as normas éticas da 

pesquisa. 

 

Recebi duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela 

pesquisadora de maneira que uma ficará sob minha posse e outra devolvida e 

arquivada com a pesquisadora. Li ou foi lido para minha pessoa às informações sobre 

o estudo e estou claramente informado sobre minha participação nessa pesquisa. 

Como voluntário, durante ou depois da pesquisa é garantido o anonimato das 

informações que eu fornecer. Ficam claros para mim quais as finalidades do estudo, 

os riscos e benefícios para minha pessoa, a forma como a pesquisa será aplicada 

para minha pessoa e a garantia de confidencialidade e privacidade de minhas 

informações. Concordo em participar voluntariamente deste estudo e, se for de meu 

desejo, poderei deixar de participar da pesquisa em qualquer momento, durante ou 

após minha participação, sem penalidades, perdas ou prejuízos para minha pessoa 

ou de qualquer equipamento ou benefício que possa ter adquirido. 

Vitória (ES),____de_______de__________. 
 

 
Assinatura da Pesquisadora 
 
________________________________  
Assinatura do Professor Orientador 
 
________________________________  
Assinatura do Professor(a) Participante 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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APÊNDICE D – TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS 
EDUCACIONAIS 

 

TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS EDUCACIONAIS. 

Nome: 

Idade: CPF: 

Nacionalidade: Estado civil: 

Telefone: RG: 

e-mail: 

Endereço: 

Cidade: CEP 

UF:  

Ora designado CEDENTE, firma e celebra com o Ifes – Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, por meio das pesquisadoras Christiane de 

Lima Silveira Tomazini e do pesquisador Diemerson saquetto, localizado na Avenida 

Vitória, nº 1729, Bairro Jucutuquara – CEP: 29040-780– Vitória – ES, designado 

CESSIONÁRIO, o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 

VOZ PARA FINS EDUCACIONAIS mediante as cláusulas e condições abaixo 

discriminadas, que voluntariamente aceitam e outorgam: 

 

Por meio do presente instrumento, autorizo o IFES (Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo) 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 
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informações ou de utilizações decorrentes da mesma. A cessão objeto deste Termo 

abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a IMAGEM E VOZ PRODUZIDOS 

DURANTE O CURSO do CEDENTE sob as modalidades existentes, tais como 

reprodução, representação, tradução, distribuição, entre outras, sendo vedada 

qualquer utilização com finalidade lucrativa. 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 (noventa 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 pelos telefones (27)998968185 ou endereço eletrônico 

chrislimasilveira@yahoo.com.br , assim como seu orientador, Prof. Dr. Diemerson 

Saquetto, no telefone (27) 997779338 ou endereço eletrônico saquettto@gmail.com 

ou ainda no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (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 possa ser superada pela mediação administrativa. 

Vitória (ES),____de  de__________. 
__________________________________  
Assinatura do CEDENTE  

 

 Assinatura da pesquisadora  
 

Assinatura do Professor Orientador 

 

mailto:islimasilveira@yahoo.com.br
mailto:saquettto@gmail.com
mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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APÊNDICE E – TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO DO 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
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ANEXO A – HISTÓRICO DE CHRISTIANE DE LIMA SILVEIRA NO ANO DE 
199 ATÉ O ANO DE 2002 
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ANEXO B - GRADE CURRICULAR LICENCIATURA EM HISTÓRIA - 
CURRÍCULOS 661 E 662 
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ANEXO C - GRADE CURRICULAR BACHARELADO EM HISTÓRIA  
- CURRÍCULOS 661 E 662 
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ANEXO D - GRADE CURRICULAR BACHARELADO EM HISTÓRIA – 
CURRÍCULO 663 
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ANEXO E - PROJETOS PEDAGÓGICOS DO CURSO DE HISTÓRIA-
CURRÍCULOS 663, 662 E 661 
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ANEXO F - CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO G - PROJETO DE LEI N° 044/2015 QUE CRIOU SÍTIO HISTÓRICO 
DA PRAINHA DE VILA VELHA 
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ANEXO H - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CONSELHO DE ÉTICA NA 
PESQUISA-CEP- DO INTITUTO FREDERALA DO ESPÍRITO SANTO , SOB 

PARECER NÚMERO 2.693.453 DE 05 DE JUNHO DE 2018 
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ANEXO I - CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO DE MESTRADO NO 
PPGHUM-IFES- DIEMERSON SAQUETTO 

 


