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Pareceu-nos, então que o caminho seria levarmos o 

analfabeto, através de reduções, ao conceito antropológico de 

cultura. [...] descobrir-se-ia criticamente agora, como fazedor 

desse mundo da cultura. Descobriria que ele, como o letrado, 

ambos têm um ímpeto de criação e recriação. Descobriria que 

tanto é cultura um boneco de barro feito pelos artistas, seus 

irmãos do povo, como também é a obra de um grande escultor, 

de um grande pintor ou músico. Que cultura é a poesia dos 

poetas letrados do seu país, como também a poesia do seu 

cancioneiro popular. Que cultura são as formas de comportar-

se. Que cultura é toda criação humana. 

 
Paulo Freire 
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RESUMO 

 

Ao partilharmos da concepção que os espaços territoriais são documentos vivos, 

que nos permitem um leque de interpretações, ensejando múltiplas possibilidades 

educacionais e cientes de que a memória e o esquecimento são construções sócio-

históricas e culturais, empregamos o patrimônio cultural kennediense, enfaticamente 

os sambaquis, como um tema gerador articulado com os temas transversais 

diversidade cultural e meio ambiente - que permeiam a BNCC - na oferta de uma 

formação continuada em educação patrimonial emancipatória, de modo a construir 

ricos diálogos com os direitos humanos, da perspectiva da pedagogia libertadora. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos dados foram colhidos no transcurso de 

duas campanhas arqueológicas e socializados em uma formação continuada para 

50 professores da EMEIEF Bery Barreto, Presidente Kennedy-ES. Nesse contexto 

de interlocução com professores que atuam em escolas nas proximidades de sítios 

arqueológicos, aplicamos 40 questionários e realizamos entrevistas informais 

semiestruturadas com os referidos docentes. Os resultados das campanhas 

arqueológicas foram abordados da perspectiva da Arqueologia Pós-processual e os 

dados colhidos na formação foram abordados da perspectiva da análise de 

conteúdo. Concluímos que outras novas frentes de atuação devem ser 

implementadas, visando à proteção do patrimônio cultural local, enfaticamente os 

sítios de tipo sambaquis. São necessárias também ações de educação patrimonial 

na região, com vistas à renegociação das categorias das identidades e culturas 

locais, com o propósito de promover os direitos à história, à memória social, à 

tradição, às identidades culturais, à diversidade, à preservação do patrimônio cultural 

e do meio ambiente kennediense, na constituição de possíveis arranjos produtivos 

locais. Nosso produto educacional partiu das representações sociais dos docentes 

sobre o patrimônio cultural local e, de modo democrático-coletivo, materializou-se 

em um guia didático para educação patrimonial, destacando os sambaquis, a partir 

de um processo dialógico focalizado na formação de professores da EMEIEF citada. 

 

Palavras-chave: Sambaquis. Patrimônio arqueológico. Educação patrimonial. 

Espaços de educação não formal.   



 
 

ABSTRACT 

 

By sharing the conception that territorial spaces are living documents, which allow us 

a range of interpretations, giving rise to multiple educational possibilities and various 

knowledge acquisitions, aware that memory and forgetting are socio-historical and 

cultural constructions, we intend to employ kennediense heritage local culture, 

specifically the shell mounds, as a generative theme articulated with the cross-cutting 

themes cultural diversity and environment, in order to offer a continuing education in 

emancipatory heritage education, building dialogues with human rights, using mainly 

fredom pedagogy, in a qualitative approach. Before the continuing formation, we 

participated in two archaeological campaigns in Rio Preto shell mound, when we 

approached the topic under discussion. Thus, this research aimed to highlight the 

role of archaeological heritage to provide continuing in-service training for teachers at 

and at EMEIEF Bery Barreto de Araújo, located in the Jaqueira community, in 

Presidente Kennedy / ES. Starting from a pedagogical intervention, through a 

qualitative research with the application of 40 questionnaires and semi-structured 

informal interviews with the referred teachers, we conclude preliminarily about the 

need to carry out further studies on the local cultural heritage, especially the 

sambaquis-type sites. actions of heritage education in the region, with a view to 

renegotiating the categories of local identities and cultures, with the purpose of 

promoting the rights to history, social memory, tradition, cultural identities, diversity, 

preservation of cultural heritage and conservation of the Kennedian environment in 

the constitution of possible local development projects. 

 

Keywords: Shell mounds. Archaeological heritage. Patrimonial Education. Non 

formal educational settings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Anteriormente ao meu ingresso na Academia, eu elaborava determinados 

questionamentos acerca da “ecologia dos saberes” (SANTOS, 2018) ou da 

“complexidade” dos conhecimentos acadêmico-científicos, excogitando sobre as 

“inters” e as “transdisciplinaridades” (MORIN, 2011) que envolvem um elenco de 

disciplinas. Em 2014, concluí o Bacharelado e a Licenciatura em Ciências Sociais na 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), no mesmo ano em que iniciei a 

Licenciatura em Filosofia na mesma instituição. O primeiro curso é basicamente 

composto por três eixos ou disciplinas, a saber: Antropologia, Sociologia e Ciências 

Políticas, produzindo “intertextualidades” (BAKHTIN, 1992a) que dialogam 

precipuamente com os “campos acadêmicos” (BOURDIEU, 1983) da Economia, 

História, Geografia, Estudos Literários, Filosofia, Serviço Social, Direito & 

Psicanálise, apesar de sua circunscrição espacial ao Centro de Ciências Humanas e 

Naturais (CCHN). Já o segundo não caracteriza uma ciência, senão um discurso que 

anseia conhecer o mundo, bem como as artes, as ciências e as religiões, 

“dialogando polifonicamente” (BAKHTIN, 1992a) com esses conhecimentos. 

 

Nascido em uma família de classe trabalhadora, sou filho de um operário 

metalúrgico e uma auxiliar administrativa. Ambos imbuídos, respectivamente, de 

ensino médio incompleto e completo. Em minha trajetória, formei-me técnico em 

informática pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) da região 

industrial do CIVIT/Serra, em seguida como técnico em automação industrial pela 

UNED/Serra do antigo Centro Federal Tecnológico (CEFETES, atual campus do 

IFES na Serra), para, somente, bem depois, cursar Ciências Sociais na UFES, 

configurado pela dinâmica do mundo do trabalho, após ser concursado e nomeado 

como assistente administrativo da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV). 

 

Desde jovem, acredito estar imbuído de uma certa sensibilidade social, inclusive 

graças às influências da formação protestante e calvinista, durante a minha 

adolescência na Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), no bairro de Fátima, quando 

compulsava e meditava, enfaticamente sobre os Evangelhos, inscritos no Novo 

Testamento da Bíblia Sagrada Cristã. Não obstante, o meu processo de politização 

apenas adveio quando participei ativamente do movimento sindical, chegando a ser 
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eleito como delegado de base da minha categoria laboral, no Sindicato dos 

Servidores do Município de Vitória (SINDISMUVI), em um momento sócio-histórico 

em que exercia atividades administrativas na Secretaria Municipal de Saúde 

(SEMUS). Essas experiências, categoricamente, contribuíram para a minha decisão 

de cursar Ciências Sociais e, posteriormente, vir a participar de coletivos, 

culminando atualmente na minha filiação político-partidária e aos movimentos 

sociais.  

 

No decurso de minha formação, devido à “vontade de saber” (FOUCAULT, 2003), às 

relações estabelecidas entre saber e poder, às (super)estruturas institucionais, às 

relações de força, poder, dominação política e econômica dentro do campo 

acadêmico, inclusive à autoidentificação com o referido campo das Ciências Sociais, 

apesar dos pesares, procurei me apropriar do capital cognitivo-intelectual, 

epistemológico e cultural perpassado pelo curso, verificando que, na codificação do 

mesmo, havia uma acentuada proclividade para as investigações e as pesquisas de 

caráter antropológico, muitas delas focalizando, principalmente, bens e patrimônios 

culturais (de natureza imaterial) capixabas e regionais. Dessa forma, constatei que 

eu poderia apreender muito neste meio, em decorrência das possibilidades de 

variadas incursões no campo e da abertura para as intervenções pedagógicas 

participativas, possibilitando desenvolvimento intelectual e profissional, além de me 

permitir outras vivências, interações e relações com populações e comunidades 

tradicionais. Assim, durante o período em que percorri a graduação, tive a 

oportunidade de agenciar métodos, técnicas e procedimentos da e na esfera da 

Antropologia (não somente) para entretecer investigações sobre o ofício das 

Paneleiras de Goiabeiras, um patrimônio cultural de natureza imaterial capixaba e 

brasileiro registrado no Livro de Registro dos Saberes (e ofícios) do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e sobre a dinâmica das relações 

étnicorraciais no âmbito das escolas públicas da Grande Vitória/ES. Trajetória essa 

que continuei, sobretudo em uma de minhas especializações sobre políticas de 

promoção da igualdade racial na escola (UNIAFRO), ensejado pelo Núcleo de 

Estudos Afrobrasileiros (NEAB) da UFES.  

 

Como resultado das investigações sociais no galpão da Associação das Paneleiras 

de Goiabeiras (APG), publicamos em coautoria: As Paneleiras de Goiabeiras e a 
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Arte de fazer Panela de Barro (2012), na Revista Simbiótica (trabalho que, 

posteriormente, obteve citação na Scopus); As Paneleiras de Goiabeiras: Uma 

reflexão sobre a cultura do barro (2012), no 9º Encontro de História da ANPUH-ES; 

As Paneleiras de Goiabeiras e a dinâmica da cultura do barro (2013), na Revista 

(internacional) da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. No que se refere 

às pesquisas envolvendo as relações étnicorraciais e a educação, publicamos os 

seguintes artigos: Considerações sobre o racismo no Brasil, a partir das 

representações acerca do negro, no imaginário das Escolas Públicas, na Grande 

Vitória/ES (2015), na Revista Simbiótica; e a monografia de especialização, 

Representações sobre o negro no imaginário social das escolas públicas da grande 

Vitória/ES: um estudo de caso no Colégio Clotilde Rato (2016). Em 2018, ao 

ingressar no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH), 

quisemos avaliar a dinâmica das relações étnico raciais num Pré-Vestibular popular, 

operando na infraestrutura do Colégio Salesiano no Forte São João. Todavia, em 

diálogos com o orientador, em consequência de sua linha de pesquisa e devido ao 

fato de eu dispor de experiência anterior no trabalho com patrimônio cultural, ele me 

propôs investigar os sambaquis, qual seja um patrimônio arqueológico, mais 

especificamente, os sambaquis Campinas 1 e Rio Preto, em Presidente Kennedy 

(PK) e orientar o meu projeto e a minha dissertação para uma proposta de educação 

patrimonial, desafio que eu considerei demasiado interessante.  

 

O Mestrado oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Humanidades (PPGEH) objetiva desenvolver competências criadoras e técnico-

científicas de caráter profissional, de forma a ensejar a apropriação dos 

conhecimentos acadêmico-científicos, teóricos, epistemológicos, pedagógicos e 

éticos, impulsionando a formação de professores e pesquisadores em Ensino de 

Humanidades, e agregar “valores de uso” (MARX, 1996) à formação dos 

profissionais no ensino de disciplinas no campo acadêmico das ciências humanas e 

sociais. Assim, apresentamos nesta dissertação uma concepção de educação 

patrimonial emancipatória que utiliza os sambaquis como artefato educacional, com 

vistas a promover não somente a proteção do patrimônio cultural arqueológico, mas 

o desenvolvimento social local, tendo em vista as possibilidades de produção 

progressiva de igualdade social e de contribuição para a autonomia dos seres 

humanos, mediante à socialização do patrimônio cultural. Compreendemos o 
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patrimônio cultural como síntese de múltiplas determinações sócio-históricas e 

culturais, um agenciamento coletivo de enunciações articuladas por um aglomerado 

de populações humanas. Para levar esse patrimônio para a escola, uma práxis 

pedagógica focada em direitos humanos, às identidades socioculturais e aos direitos 

sociais, à memória, à história, à tradição, à cultura, às condições sócioecológicas do 

povo kennediense etc. 

 

Compreendemos os sambaquis como mounds de conchas que, segundo a 

terminologia tupi, designam aglomerados faunísticos, construídos por grupamentos 

de coletores-pescadores pré-coloniais em sua “individualidade-coletiva” (MAUSS, 

2003). Partimos do princípio de que os espaços territoriais são documentos vivos 

que nos permitem múltiplas interpretações, ensaiando muitas possibilidades 

educacionais e cônscios de que a memória e o esquecimento são construções 

sociopolíticas, econômicas, culturais e históricas, tomamos os sambaquis como um 

artefato educacional, com vistas à educação patrimonial emancipatória em interface 

com uma formação em direitos humanos. Aspiramos, também, à confecção 

democrático-coletiva de um material didático sobre a educação patrimonial, 

particularizando os sambaquis, desde um processo dialógico-dialético enfocado na 

formação de professores para a EMEIEF Bery Barreto de Araújo, situada no distrito 

de Jaqueira, em Presidente Kennedy/ES. 

 

Esta pesquisa dialoga com o Projeto de Extensão “Conhecer para proteger: 

ressignificando o patrimônio arqueológico pré-colonial capixaba” do Prof. Dr. Carlos 

Roberto Pires Campos, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão do IFES, sob o 

número 23147.001665/2018-17, o qual está sendo desenvolvido, com vistas a 

certificar os participantes da formação continuada em serviço. O projeto também 

compõe o elenco de ações investigativas do Grupo de Pesquisas DIVIPOP – 

Divulgação e popularização da ciência, cadastrado no CNPQ e certificado pelo IFES.  

 

O DIVIPOP anseia a propagação de discussões correlatas à divulgação científica, 

disseminando conhecimentos sobre Ciência & Tecnologia, inclusive Ciência, 

Tecnologia, Sociedade & Ambiente (CTSA), almejando o desenvolvimento da 

cidadania e a democratização dos conhecimentos teórico-filosóficos, acadêmico-

científicos, epistemológicos e tecnológicos. Para tanto, fomenta aulas de campo em 
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espaços não formais, em unidades de conservação e trilhas interpretativas, além de 

feiras, mostras culturais, visitações a museus, de modo que os pesquisadores do 

grupo e outros atores sociais experienciem práticas científicas in loco, aduzindo-as 

como “tecnologias do pensamento” (LEVY, 1994) a ser empenhadas num processo 

de apropriação, apresentação, “representação individual” (DURKHEIM, 1951) e 

“construção [elaboração] social da realidade” (BERGER, LUCKMANN, 2001) que 

nos circunda e nos atravessa.   

 

Nos últimos anos, estão em decurso vários estudos e pesquisas orquestrados por 

nosso orientador, responsável imediato por uma série de investigações acerca dos 

sambaquis kennedienses, nas áreas de Arqueologia Pré-Colonial, Arqueologia 

Histórica, Divulgação Científica, Educação Patrimonial, entre outras. Atualmente 

está em desenvolvimento o projeto de pesquisa intitulado “Estudos do Sítio 

Sambaqui Rio Preto – conhecer, proteger e socializar momento da história pré-

colonial capixaba”, o qual recebeu autorização do Iphan, por meio da Portaria nº 08, 

de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União em 04/02/2019, 

seção I, anexo II, Projeto 01, para escavar o referido sambaqui, do qual, também 

fazemos parte. 

  

Assim, esta pesquisa teve como objetivo refletir sobre as possibilidades e os 

desafios advindos de uma educação patrimonial emancipatória, para tanto, 

elegemos o patrimônio cultural arqueológico do município de Presidente Kennedy1-

ES, especificamente o sambaqui Rio Preto 1, como cenário para essa proposta. 

Para atingir estes objetivos, empreendemos uma pesquisa sobre o patrimônio 

histórico municipal, como lugares de memória da localidade, socializando-os e 

valorizando-os mediante a educação patrimonial; mapeamos as representações 

sociais sobre o patrimônio cultural e os sambaquis locais kennedienses dos 

professores da EMEIEF Bery Barreto de Araújo, de Presidente Kennedy/ES, para 

ofertar uma formação continuada em serviço no campo da história pré-colonial, 

arqueologia pré-colonial, patrimônio cultural e educação patrimonial; participamos 

das campanhas arqueológicas no Sambaqui Rio Preto e produzimos um guia 

didático para o trabalho com educação patrimonial no Ensino Fundamental II. 

                                                        
1
 Presidente Kennedy (PK). 
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Participando do referido projeto de pesquisa, nossas investigações propõem uma 

compreensão social dos sambaquieiros de PK e por meio do desenvolvimento de 

dinâmicas educacionais que os utilizam como artefatos educacionais, concorrendo 

para valorizar o patrimônio arqueológico, evidenciando a história pré-colonial, 

mediante educational dynamics de caráter científico e tecnológico. Apesar de muito 

diversificado, pouco se tem feito para a proteção do patrimônio arqueológico de 

Presidente Kennedy, esta pesquisa vem, pois, oferecer sua mínima contribuição de 

modo a valorizar a história pré-colonial local. Além desta introdução, a dissertação 

contém as partes conforme detalhamos a seguir. 

 

No capítulo seguinte, deslindamos o referencial teórico empenhado na abordagem 

do patrimônio arqueológico dos sambaquis de PK. Ponderamos sobre a história pré-

colonial do país e delineamos alguns apontamentos acerca do povoamento do litoral 

brasileiro. Caracterizamos o Município de Kennedy, descrevendo o seu patrimônio 

cultural, de modo a enfocar os sítios sambaquieiros. Ao elaborarmos esta discussão 

sobre as arqueologias histórico-cultural, processual e pós-processual, apontamos 

seus pontos de contato e destacamos algumas considerações acerca da divulgação 

científica e da educação patrimonial. 

 

Consoante essas diretrizes, procuramos dialogar com as investigações efetuadas na 

área, resultando num levantamento de dissertações de Mestrado e teses de 

Doutorado em Instituições de Ensino Superior tais como a Universidade de Brasília 

(UNB), a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR), a Universidade de Campinas (UNICAMP), as Pontifícias Universidades 

Católicas de São Paulo e Rio de Janeiro (PUC-SP e PUC-RJ), a Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), dentre outras.  

 

Em seguida, apresentamos, o diálogo com as investigações na área sobre a qual 

nos debruçamos, tangendo acerca do levantamento de dados, a educação 

patrimonial, o patrimônio arqueológico pré-colonial e a relação entre a educação 

patrimonial e os direitos humanos. Posteriormente, referimo-nos à metodologia 

utilizada, isto é, aos procedimentos e métodos usados na pesquisa, de maneira a 



21 

 

discorrer sobre a investigação em si e per si, descrevendo o seu contexto 

investigativo e os sujeitos, destacando as possibilidades de intervenção no campo 

da educação patrimonial na proteção dos bens arqueológicos, no empowerment dos 

sujeitos implicados no processo e num possível projeto de desenvolvimento 

sustentável orientando para a comunidade kennediense. Espacialidade onde 

construímos uma formação docente, elaborando as informações advindas das 

experiências dialógico-dialéticas, pautadas na mediação. No capítulo seguinte 

discutimos os dados apresentados, da perspectiva da análise de conteúdo, 

orientada por categorias de análise. Em seguida detalhamos o produto educacional 

e as considerações finais, que fecham esta dissertação. 
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2 OS SAMBAQUIS DE PRESIDENTE KENNEDY: PATRIMÔNIO  

   ARQUEOLÓGICO CAPIXABA 

 

A partir de algumas investidas de campo em sítios arqueológicos pré-coloniais 

kennedienses, elaboramos algumas reflexões sobre as possibilidades de sua 

apropriação educativa revelando a dinâmica cultural das sociedades de coletores-

pescadores pré-coloniais que assinalaram uma “individualidade coletiva” (MAUSS, 

2003), que se caracterizaram como os primeiros colonizadores de nossas terras. O 

propósito é desenhar uma educação patrimonial emancipatória, visando a contribuir 

para a democratização dos saberes sociais, incluindo-se as constituições de 

autonomias, por intermédio de uma educação com enfoque nos direitos humanos, 

com ênfase na “tradição do oprimido” (BENJAMIN, 1994) e na “mediação semiótica” 

ou “mediação dialógico-dialética” inscrita na “psicologia histórico-cultural” 

vygotskyana. 

 

Tendo em vista o desenvolvimento deste capítulo, detalharemos, como já foi dito na 

introdução desse trabalho, um percurso, no qual, apresentaremos alguns momentos 

da história pré-colonial brasileira, ao descrever sucintamente o povoamento da 

região litorânea. Em seguida, caracterizaremos a cidade de Presidente Kennedy 

(PK), procurando descrever seu patrimônio, com destaque para os sambaquis2. 

Depois, discorreremos sobre a arqueologia contemporânea, dissertando acerca das 

arqueologias histórico-cultural, processual, pós-processual a fim de enlaçar alguns 

apontamentos sobre a importância da educação científica e patrimonial. 

 

2.1 A HISTÓRIA PRÉ-COLONIAL BRASILEIRA: NOTAS SOBRE O POVOAMENTO 

      DA REGIÃO LITORÂNEA 

 

O território brasileiro se encontra recheado de evidências de caráter arqueológico, 

oriundas da colonização humana que ocupou nosso litoral no período pré-cabralino, 

onde os sambaquis representam uma quota-parte dessa herdade de nossa 

diversidade cultural. As teorias mais tradicionais demarcam a chegada dos primeiros 

                                                        
2
 O termo sambaqui apresenta como sinonímias as palavras: cernambis, sarnambis, minas de 

cernambis, minas, bancos, casqueiros, concheiras, concheiros, ostreiras, samauquis, berbigueiras, 
caieiras, caleiras etc. Na produção deste texto, muitas vezes nos referiremos aos sambaquis, por 
intermédio de suas palavras sinônimas, a fim de não ser deveras repetitivo. 
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habitantes da América entre 18.000 e 13.000 anos antes do presente (AP)3, após 

atravessarem o Estreito de Bering. Segundo Gaspar (2004), esses grupamentos 

humanos instrumentalizaram as oportunidades ofertadas por uma série de 

mudanças climáticas que ocasionaram o recuo da linha da costa, expondo amplas 

planícies litorâneas, ao seguir as migrações de antigos bisões, cavalos, caribus ou 

mamutes, através da Beríngia. A partir do momento em que os caçadores 

imemoriais chegaram à grande planície do centro da América do Norte, onde se 

desenvolveram, logrando um substantivo crescimento demográfico, eles 

contribuíram para a extinção da megafauna4 que havia naquela área, de maneira a 

ocasionar variadas migrações em direção à região sul, chegando a alcançar, até 

mesmo, a Terra do Fogo (GASPAR, 2004). A formulação dessa hipótese suscita a 

ocorrência de especulações sobre a gênese de um provável povoamento 

continental, transcorrido num intervalo de aproximadamente 500 anos. Sem 

embargo, ainda não existem estudos a sugerir reflexões diversas (e, por 

conseguinte, adversas), tais quais as investigações efetuadas no sítio arqueológico 

de Monte Verde, no Chile, por Dillehay (1997), resultando na descoberta de 

datações de 12.800 AP que impulsionaram a aposição de outros questionamentos 

que, discutem acerca da chegada de seres humanos ao continente sul americano. 

 

As investigações de Kipnis (1998) se apresentam interpeladoras das referências 

arqueológicas conservadoras, visto indicarem que os colonizadores do Brasil Central 

eram, fundamentalmente, produtores de uma indústria lítica5 representada por 

raspadores, repetidamente empregados nos trabalhos confeccionados em madeira, 

contabilizando algumas pontas de projéteis, assim divergindo dos diagramas 

teóricos concernentes a esses agrupamentos humanos, presumidamente delineados 

como caçadores de uma fauna de animais de grande porte. Da mesma forma, o 

autor destaca vestígios de plantas (ecofatos) que apontam para a exploração de 

                                                        
3
 A expressão "Antes do Presente" (AP) se remete ao ano de 1950, momento de invenção da datação 

por radiocarbono. Ela é demasiado utilizada, exemplarmente, como marcação temporal nos âmbitos 
da arqueologia e da geologia, a fim de situar um acontecimento no passado. 
 
4
 Emprega-se o termo “megafauna”, com o propósito de se nominar o conjunto de animais gigantes 

que habitavam as planícies, inclusive o cerrado brasileiro, extintos na transição do Pleistoceno para o 
Holoceno (cerca de 11.000 AP), tais como preguiças-gigantes, tigres-dentes-de-sabre, mastodontes, 
macrauquênia etc. 
5
 É um tipo de indústria desenvolvida durante a “pré-história”, mais especificamente, durante a idade 

da pedra que consistia na produção ou fabricação de objetos úteis (ferramentas), elementos 
decorativos etc. 
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variados frutos do cerrado, assim como chinchá, coquinhos, guariroba, jatobá, licuri 

e pequi. Fora a caça de animais de pequeno e médio portes, bem como antas, 

lebres, preguiças, primatas, roedores, tatus, além de aves, peixes e répteis, 

sinalizando biofatos. Ao confrontar tais evidências com as abordagens ortodoxas da 

arqueologia pré-colonial, Gaspar (2004) apropria Kipnis (1998), para inferir acerca 

da não existência de quaisquer evidências visíveis de expedições de caça à 

megafauna. O fato é que o modo de vida desses povoadores era muito diverso 

daquele dos caçadores de grandes animais situados na América do Norte.  

 

Ancorada em novos resultados investigativos, Guidon (2004) aponta que a ocupação 

do território do Parque Nacional da Serra da Capivara remonta a 100.000 AP, assim 

como outros investigadores citados por Gaspar, que reconhecem haver vestígios de 

colonização humana, datados em períodos prévios a 18.000 AP, o que diverge dos 

apontamentos clássicos sobre a chegada do homem ao continente americano. De 

resto, Gaspar (2004) retoma DeBlasis (2001) para indicar que um crescente número 

de pesquisadores se debruça sobre trabalhos acadêmico-científicos que defendem 

que grupos humanos aportaram na América em períodos anteriores às narrativas 

conservadoras que se reportam ao Estreito de Bering, não obstante as atonias ou 

debilidades que elas ainda transpõem, ao configurar proposições que denotem a 

perene necessidade de revisão e atualização.   

 

Os sítios arqueológicos pré-coloniais situados em Presidente Kennedy, no Espírito 

Santo, identicamente são atravessados pelos mais variados antagonismos que 

perpassam o campo acadêmico da arqueologia, inclusive aqueles que estudam as 

variações do nível do mar que esvaneceu os mais antigos registros dos antigos 

povoadores da costa. Todavia, consideramos que o avanço do desenvolvimento 

acadêmico-científico e a descoberta de novas evidências, no decurso do tempo, 

possibilitarão coletar mais indícios e elaborar melhores perspectivas para os estudos 

na área. Atualmente, as investigações arqueológicas indicam datações de 7.000 AP, 

apontando para um momento em que o litoral principiava a ser povoado de modo 

intensivo por pescadores-coletores. Conforme Kokler (2001), existem outros dados, 

postulando uma melhor averiguação, que apontam para ocupações litorâneas 

ocorridas entre 10.000 AP e 9.000 AP, aconselhando-nos quanto a possíveis ajustes 

que precisarão ser efetuados nas próximas pesquisas. 
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Os estudos arqueológicos mais antigos, efetuados em território brasileiro, foram 

realizados por Lund, em 1843 (PROUS, 2006). Neles, encontraram-se esqueletos 

humanos mesclados com os animais, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Lund realizou 

cerca de 53 registros de instrumentos de pedra polida, asseverando que os 

sambaquis foram construídos pelos primeiros colonizadores do litoral do país. No 

desfecho do século XIX, Steinen e Goeld estrearam as primeiras escavações nos 

sernambis de Santa Catarina e do Amapá, procurando identificar o "patamar 

evolutivo" dos povos autóctones brasileiros, ao utilizarem uma escala europeia 

(PROUS, 2006). Vários investigadores consideravam os nativos brasileiros 

"demasiado primitivos", atribuindo as cerâmicas marajoara a populações tais como a 

fenícia e a grega, visto presumirem que tais artefatos seriam inexequíveis para as 

técnicas das comunidades que lá viviam. Kröne estudou os sambaquis da região 

litorânea paulista, cotejando de modo precursor as variações culturais às 

modificações ambientais, bem como as variações do nível do mar, ao caracterizar 

uma temática que se tornou uma constante nesses estudos, em função da 

importância dos (in)fluxos do paleoambiente nas comunidades humanas 

sambaquieiras6 (PROUS, 2006).   

 

Na primeira metade do século XX, Lamego descrevia, no cerne de sua obra: O 

homem e a restinga (1946), as inúmeras relações & (inter)penetrações que 

envolveram a complexa intencionalidade da construção social dos sambaquis por 

grupamentos humanos que se assentaram na costa. Dessa forma, prospectou as 

regiões lagunares e a presença desses sítios arqueológicos na região litorânea entre 

os territórios do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Vejamos algumas de suas 

considerações, no fragmento abaixo: 

 

Parece-nos fora de dúvida que, de acordo com testemunhos geológicos 
baseados na origem das restingas, o "homem dos sambaquis"

7
 viveu nessa 

região, quando a foz do Itabapoana, duas léguas mais recuada, abria-se 
numa enseada, vindo até a grande zona de pântanos denominados lagoa 
Feia [vasta área de terrenos paludosos ou tremedais]. Com a sua riqueza 
faunística, este seio de mar certamente atrairia o rude habitante do litoral, 
guloso de moluscos. Daí os sambaquis de "Concheiras" no Espirito Santo e 

                                                        
6
 Da mesma forma, como sinonímia de “sambaquieiro”, utilizaremos "cernambiseiro", "sarnambiseira", 

casqueiras, cocheiras, ostreiras, "samaquiseiras", berbigueiras, caleiras, caieiras etc; com o propósito 
de não ser identicamente repetitivo. 
7
 A princípio, a terminologia “homem dos sambaquis” foi utilizada no século XIX, a fim de denotar uma 

discriminação racial. Hoje, assim como Calazans (2013), compreendemos que o seu sentido, quiçá 
agregue um caráter étnico, em função de sua “individualidade-coletiva” (MAUSS, 2003). 
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os da margem direita, atualmente a dezenas de quilômetros do mar 
(LAMEGO, 1946, p. 126).    
 

A plasticidade dos pescadores-coletores pré-coloniais do litoral foi progressivamente 

averiguada no transcurso das mais variadas investigações nos sítios que revelam a 

complexidade das “representações sociais” (MOSCOVICI, 2004; JODELET, 2001) 

(com)partilhadas pelas comunidades sambaquieiras, conforme assevera Prous 

(2006) no excerto seguinte:  

 

Com ossos de peixe recortados faziam-se as pontas usadas como farpas e 
anzóis. Ossos de mamíferos marinhos eram transformados em recipientes, 
ou usados como tábuas, aproveitadas como material de construção em 
alguns sepultamentos mais sofisticados. Algumas conchas tinham a borda 
serrilhada por lascamento e eram usadas como facas ou serras. Não se 
fabricava cerâmica, mas os sambaquianos do litoral catarinense cavavam 
pequenas fossas nas acumulações de concha, que revestiam de argila para 
torná-las impermeáveis. Dessa forma, podiam usá-las como recipientes 
para receber líquidos e até ferver a água, jogando nela pedras quentes 
(PROUS, 2006, p. 24). 

 

Ao investigar os sítios da costa fluminense, Gaspar (1991) observa que a construção 

dos montículos de conchas caracterizaria um significante mestre dos grupos 

sambaquieiros. Assim, os platôs serviriam como marcos na paisagem, ao dominar 

um determinado espaço, além de preservarem os seus moradores de inundações, 

possibilitando um controle visual do território, consoante a descrição no fragmento: 

 

Os sistemas de construção dos sambaquis resultam na criação de um 
espaço tridimensional onde o volume que estes sítios podem alcançar é um 
aspecto marcante e intencional: não poderiam jamais representar, 
simplesmente, restos de lixo casualmente acumulados. Ao contrário, 
propomos que os sambaquis constituem verdadeiros marcos espaciais e/ou 
territoriais – certamente imbuídos de uma carga simbólica significativa – 
com grande visibilidade e destaque na paisagem (GASPAR et al, 1994, p. 
115). 

 

Dialogando com Gaspar (1991) acerca do uso das conchas como um material 

constitutivo para os mounds8, Kneip e DeBlasis (2007), em suas pesquisas no 

sambaqui Espinheiros II, em Joinville, ao encontrarem uma camada composta 

basicamente de berbigões na sua base, argumentaram que as valvas de 

Anomalocardia brasiliana foram coletadas particularmente, com vistas à formação de 

um piso ou para aterrar uma área. Acepção também apresentada por Figuti e Kokler 

(1996), que descartaram a possibilidade de as conchas serem apenas restos de 

                                                        
8
 Mounds de conchas são montes ou aglomerados conchíferos. 
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alimentação. A construção dos montes ganha um significado maior quando são 

estudados os sítios do sul do Brasil que, diferenciados, devido às suas dimensões 

monumentais, convalidam a hipótese da construção da paisagem. Por exemplo, 

Andrade Lima (1997) utiliza os grandes sambaquis catarinenses para atestar o 

surgimento da complexidade social na região, afirmando que os sítios não teriam 

sido construídos de forma aleatória, sendo a sua monumentalidade uma 

consequência de um projeto ideologicamente determinado, onde a hierarquia e o 

prestígio estariam presentes. As hipóteses que atualmente se afeiçoam guardam 

relação com a função dos sítios no contexto sistêmico, concebendo que eles podem 

representar cemitérios especializados, acampamentos, locais de cerimônias 

distintas, onde as pessoas periodicamente se ajuntariam para festins, danças, 

funções políticas e, também, sepultamentos (LUBY et al, 2006; PINTO, 2009). 

 

Defensores da hipótese de que os sambaquis foram acampamentos temporários, 

Beltrão e Kneip (1987) estudaram alguns sítios do Rio de Janeiro, interpretando-os 

como acampamentos Tupi, usados para a coleta de moluscos. Basicamente, 

populações compostas por notórios agricultores e ceramistas que se apropriaram da 

mandioca como base para a sua subsistência, sucederam os povos sambaquieiros 

na ocupação do litoral, a partir de um processo de expansão territorial precipitado há 

cerca de 2.000 AP. Os locais outrora colonizados pelos Tupis são, amiúde 

caracterizados por vestígios peculiares, descobertos, desde as suas cerâmicas, 

particularizadas por pinturas policrômicas. Seus vasilhames eram demarcados pela 

presença de requintados desenhos geométricos e de decorações plásticas 

preparados antes que a argila secasse, com a utilização de impressões de dedos, 

estiletes, ou mesmo, usando as unhas (GASPAR, 2004).  

 

Adiante discorreremos um pouco mais sobre os sambaquis, enfatizando os sítios 

arqueológicos kennedenses, de maneira a discutir sobre algumas teorias acerca de 

sua gênese, após uma breve descrição sobre a cidade de Presidente Kennedy e o 

seu patrimônio cultural. 
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2.2 SOBRE O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY E O SEU PATRIMÔNIO 

 

A cidade de Presidente Kennedy abriga uma área de aproximadamente 594,9 km², 

situando-se a 159 km de Vitória, na região IV, microrregião X, no extremo sul do 

Estado do Espírito Santo, delineando peculiar espacialidade fronteiriça: ao norte com 

o Município de Itapemirim, ao sul com o estado do Rio de Janeiro, a leste com o 

Oceano Atlântico e a oeste com Atílio Vivacqua e Mimoso do Sul. Mais 

especificamente, na latitude 21°05'56" sul e na longitude 41°02'48" oeste, estando a 

uma altitude de 55 m. O acesso a Kennedy é possível pela BR-101 sul, no Km 418, 

sentido Vitória-Campos, ou pela Rodovia do Sol, perpassando por Marataízes e, em 

seguida, pela ES-162. Adiante, apresentamos a localização de Presidente Kennedy 

no mapa do Espírito Santo (FIGURA 1) e uma visão panorâmica da cidade (FIGURA 

2). 

 

Figura 1 – Mapa de localização do município de Presidente Kennedy – ES 

 
Fonte: WIKIPEDIA (2019) 
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Figura 2 – Visão panorâmica da cidade de Presidente Kennedy 

Fonte: TRIBUNA ONLINE (2017) 

 

O IBGE (2018) estima que a população kennediense seja de 11.488 habitantes, 

registrando uma densidade demográfica de 17,66 hab./km² (dados de 2010). 

Considerando que a cidade não possui distritos, a população se distribui em 26 

comunidades rurais, principalmente nas de Jaqueira, São Salvador, Santo Eduardo, 

São Paulo, Santa Lúcia e Mineirinho, totalizando uma proporção de 2227 pessoas 

ocupadas no ano de 2016, o que corresponde a apenas 20% de sua população, que 

percebe um salário médio mensal (trabalhadores formais) de cerca de 2,4 salários 

mínimos, apesar de computar-se que 40,6% do referido universo populacional 

dispõe de um rendimento nominal mensal per capita de até 0,5 salário mínimo 

(Figura 3). 
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Figura 3 – Salário mensal dos trabalhadores formais em Presidente Kennedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE (2017) 
 

O Município agrega o maior PIB por pessoa, mais especificamente, R$ 169.012,45 

(mensurado em 2016), quando cotejado às outras 77 cidades capixabas, à 

microrregião e às 5570 no país, em razão dos royalties advindos do petróleo, 

explorado offshore9, sendo chamado de "a nova capital brasileira do petróleo". Não 

obstante, constatamos que a renda não se reverte substantivamente em 

investimentos na infraestrutura regional, nem na elaboração de políticas públicas 

sociais substantivas, com o propósito de elevar o índice de desenvolvimento 

                                                        
9
 Expressão utilizada para a exploração fora do continente, ao largo da costa. 
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humano (IDH) da população, uma vez que o IDHM10 kennedense é de apenas 0,657 

(IBGE, 2010), computando-se um total de R$ 420 milhões de receitas empenhadas 

para o ano de 2019 (PRESIDENTE KENNEDY, 2019), segundo na Figura 4:  

 

Figura 4 – PIB per capita em Presidente Kennedy-ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2017) 

 

O IDHM é uma variável muito influenciada, por exemplo, pelas questões do “território 

e do meio ambiente de Presidente Kennedy” e da “saúde coletiva” dos seus 

cidadãos. Na 1ª delas, observamos que: a) apenas 38,6% dos domicílios 

apresentam esgotamento sanitário adequado, b) 83,4% dos domicílios urbanos em 

vias públicas dispõem de arborização e c) somente 10% deles exibem urbanização 

                                                        
10

 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores 
de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 
a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. O IDHM brasileiro segue as 
mesmas três dimensões do IDH Global, a saber, longevidade, educação e renda, indo além, ao 
adequar a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. 
Apesar de mensurarem os mesmos fenômenos, os indicadores considerados no IDHM são mais 
propícios para a avaliação do desenvolvimento dos municípios brasileiros. 
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conveniente, apontando para a presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-

fio. Quando esses indicadores de PK são confrontados àqueles das demais cidades 

capixabas, a cidade atinge as seguintes posições nas alíneas: a) 66 de 78, b) 9 de 

78 e c) 66 de 78. Já quando comparado às demais cidades do país, alcança as 

colocações: a) 2719 de 5570, b) 2134 de 5570 e c) 2796 de 5570 (FIGURA 5). 

 

Figura 5 – Disponibilidade de esgotamento sanitário adequado no município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2017) 

 

Quanto à questão da saúde pública, verificamos que: a) a taxa de mortalidade 

infantil média na cidade é de 10,10 para 1000 nascidos vivos, e b) o número de 

internações quanto às diarreias é de 0,4 para cada 1000 habitantes. Dados que, ao 

serem cotejados aos outros municípios do Estado, chegam às posições: a) 41 de 78 
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e b) 55 de 78; e quando comensurados àqueles do país, compõem as colocações: 

a) 3114 de 5570 e b) 3606 de 5570 (FIGURA 6). 

 

Figura 6 – Mortalidade infantil 

 

 

 

Fonte: IBGE (2017) 

 

De uma forma breve, ao abordarmos o percurso histórico da territorialidade de 

Presidente Kennedy, precisamos retomar a antiga Capitania de São Tomé e a 

fundação pelos jesuítas, no século XVII, da Fazenda Muribeca. Naquele período, a 

localidade era povoada por índios Botocudos e Puris. A historiografia dispõe que 

havia na fazenda uma casa de farinha, um criadouro de peixes, uma escola, um 

horto, algumas oficinas, um pomar, uma usina de açúcar e uma residência. No final 

do século XVII, o Padre André de Almada, sacerdote jesuíta, instaurou a Igreja de 

Nossa Senhora das Neves na Fazenda Muribeca, naquela época, registrando-a em 
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1702, por intermédio da doação de terras. Ela abrangia um território de 9,5 léguas 

de fundo, principiando-se na ponta do Siri, de maneira a se estender até o rio 

Guaxindiba, alcançando, no interior, as bacias do rio Muriaé, Paraíba e Itabapoana 

(INCAPER, 2011). O Pe. Almada soergueu a Igreja das Neves com o auxílio de 

escravos negros e índios catequizados em 1694, no lugar onde estava alicerçada a 

anterior igreja de madeira.  

 

A partir da década de 1930 aconteceram mudanças substantivas na região, que 

pertencia a Itapemirim, tais como a abertura de estradas, ampliação da criação de 

gado, a valorização das terras e a produção de culturas como o abacaxi, a cana de 

açúcar e a mandioca que desencadearam um potencial agrícola e a constituição de 

uma série de propriedades estabelecidas. O antigo distrito de Batalha, que 

caracterizava o núcleo urbano da região, somente passou a ter expressão após a 

emancipação municipal em 30 de dezembro de 1963, com a designação de 

Presidente Kennedy, desmembrando-se de seu “território original”, isto é, do 

Município de Itapemirim (INCAPER, 2011). Inicialmente nomeado como "Batalha", 

curiosamente, a cidade assumiu o epíteto de Presidente Kennedy, devido ao 

assassinato do presidente estadunidense John F. Kennedy, quando o então 

deputado estadual Adalberto Simão Nader, egrégio da oligarquia regional, prestou 

uma homenagem ao político que fomentou a “Aliança para o progresso”, um 

programa com vistas a tutelar os países de capitalismo dependente no período de 

guerra fria, em meados do século XX. 

 

Podemos afirmar que o Município conserva no tempo presente, alguns traços 

étnicoculturais que marcam sua longa história, tais como a presença de sítios 

arqueológicos pré-coloniais e de comunidades quilombolas, destacando-se algumas 

tradições culinárias e manifestações culturais, como o Jongo. Cabe ressaltar que a 

cidade está a experienciar várias transformações, devido à descoberta e à 

exploração de petróleo offshore, ou seja, na plataforma marítima associada ao 

município, inclusive na camada pré-sal11, percebendo royalties que poderão vir a 

                                                        
11

 Nos termos da geologia, a camada pré-sal concerne a uma camada de rochas formadas por rochas 
carbonáticas, encontradas abaixo de uma camada de sal. Entre a costa oeste da África e a leste da 
América do Sul consta um depósito de matéria orgânica que veio se acumulando ao largo de milhões 
de anos, sob o sal prensado por pesadas lâminas, transformando-se em petróleo. Essa camada mais 
antiga de sal foi depositada durante o processo de abertura do oceano Atlântico, após a quebra do 
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proporcionar maiores investimentos na infraestrutura da cidade e em políticas 

públicas sociais, principalmente na educação e na saúde. 

 

Ao analisarmos acerca do patrimônio cultural da referida localidade, não 

encontramos quaisquer menções a estas questões na Lei Orgânica do Município 

(LOM 1/1990), nas emendas à LOM, nem mesmo no conjunto de leis, inclusive as 

Leis Complementares, no Plano Diretor Municipal, no Plano Municipal de Educação 

2015-2025 (Lei 1207/2015), nos Parâmetros Curriculares (PCs) da Educação 

Municipal, nas resoluções, nos decretos, enfim na produção legiferante como um 

todo. Exceto no que tange às áreas de preservação ambiental que, na referida LOM, 

“[...] se constituem em patrimônio da municipalidade: o Brejo do Criador, a Barragem 

de Santa Lúcia, o Sítio Histórico de Guarulhos, a Lagoa Monte Alegre, o Pico da 

Serrinha, o Pico do Serrote, o Morro da Serra e a Cachoeira Cancela”, 

desconsiderando quaisquer tipo de proteção à fazenda Muribeca, à Fazenda da 

Torre, ao Santuário de Nossa Senhora das Neves, ao jongo (caxambu) e aos sítios 

arqueológicos sambaquieiros da e na região.  

 

Abordando mais um pouco sobre a Fazenda Muribeca, trata-se de uma propriedade 

jesuítica, construída sobre os sítios sambaquieiros locais, no período do Brasil 

colonial (na antiga Capitania de São Tomé), dimensionada em 38.986 km², uma das 

maiores fazendas pecuárias brasileiras, identicamente responsável pelo 

abastecimento pesqueiro da região, abraçando o sul do nosso Estado (ES) e o norte 

do Rio de Janeiro. O Santuário das Neves (FIGURA 7) foi aí erigido no período 

compreendido entre o final do século XVII e 1759, pelos jesuítas que anteriormente 

aportaram no rio Itabapoana no século XVII, conduzidos pelo Pe. Almada. Em 1750 

chegou uma imagem de Nossa Senhora das Neves oriunda de Portugal, que é 

atualmente “representante legítima” do Patrimônio Cultural local, mote de grandes 

festividades que movimentam o núcleo da comunidade kennediense no entorno dos 

preparativos religiosos e das comemorações que transcorrem sempre entre os dias 

30 de julho e 05 de agosto, culminando em 15 de agosto com a Festa do Laço 

(PRESIDENTE KENNEDY, 2017).  

                                                                                                                                                                             
Gondwana (supercontinente que supostamente afundou, formando a juntura oceânica das placas 
americanas e africanas respectivamente) e o afastamento entre a América do Sul e a África, processo 
iniciado há cerca de 120 milhões de anos. As camadas mais recentes de sal foram depositadas 
durante a última fase de mar raso e de clima (semi)árido. 
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Figura 7 – Fachada principal da Igreja de Nossa Senhora das Neves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PRESIDENTE KENNEDY (2019) 

 

Outro patrimônio cultural identificado na região é o Jongo que, na região sudeste, é 

uma forma de expressão afrobrasileira que abrange caracteres vários, tais como, 

cantos e danças coletivas, elementos de espiritualidade e percussão de tambores. 

Em geral, é praticado nos mais diversos quintais das periferias urbanas do país e em 

comunidades rurais várias, sendo, pois, inscrito no Livro das Formas de Expressão 

do IPHAN12, desde 2005, como Patrimônio Cultural do Brasil, prefigurando o dossiê 

Jongos no Sudeste (2005). Em Presidente Kennedy há um grupo de Jongo 

(Caxambu) (FIGURA 8), chamado "Mãe África Pátria Amada Brasil”, atuando nas 

comunidades quilombolas de Cacimbinha e Boa Esperança (IPHAN, 2019; MAPA 

CULTURAL ES, 2013), apesar do seu registro não constar no Sistema Integrado de 

Conhecimento e Gestão do Patrimônio Cultural (SICG/IPHAN)13, quando 

pesquisamos na base de dados sobre o Município: 

 

                                                        
12

 Para mais informações acerca, visite o sítio sobre os Livros de Registro do IPHAN: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/122>.  
13

 Caso queira efetuar uma pesquisa dos bens culturais arrolados pelo SICG/IPHAN, em Presidente 
Kennedy (ES), acesse o sítio: <http://sicg.iphan.gov.br/sicg/login>. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/122
http://sicg.iphan.gov.br/sicg/login
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Figura 8 – Grupo de Jongo (Caxambu) “Mãe África, Pátria Amada Brasil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PRESIDENTE KENNEDY (2019) 

 

A Fazenda da Torre é um sítio arqueológico histórico, configurado pelo próprio SICG 

e pelo Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), vinculado ao Sistema de 

Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA), realizado pelo projeto 

“Diagnóstico Arqueológico Interventivo Mineroduto Ferrous”, como uma torre de 

tijolos outrora associada a algum tipo de forno, datada do século XIX, localizada 

próxima à planície de inundação do rio Itabapoana.  A sua base foi confeccionada 

com grandes blocos de quartzo leitoso, selados por uma massa composta de areia, 

óleo de baleia e conchas, provavelmente oriundas dos sambaquis que existiam na 

região. Moradores da localidade informaram que frequentemente encontram objetos 

nas redondezas, sempre que são efetuadas intervenções no solo, assim como 

grandes chaves e ferramentas antigas, supostamente correlacionadas ao período da 

escravidão. Na delimitação de sua área (em coordenadas UTM14), o ponto central 

apresenta zona: 24, E: 280308 e N: 7651728, sendo, pois, assentado num terreno 

privado, tipificado como de pasto, não utilizado. Caracterizado como um sítio 

unicomponencial, isto é, que não atravessou sucessivas ocupações, em formato 

                                                        
14

 Segundo a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), as coordenadas 
UTM guardam relação com um sistema referencial de localização terrestre baseado em coordenadas 
métricas definidas para cada uma das 60 zonas UTM, múltiplas de 6 graus de longitude, na Projeção 
Universal Transversal de Mercator e cujos eixos cartesianos de origem são o Equador, para 
coordenadas N (norte) e o meridiano central de cada zona, para coordenadas E (leste), devendo 
ainda ser indicada a zona UTM da projeção. 
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retangular, apresenta vestígios de ocupação e contexto de deposição em superfície. 

Verificamos ainda, um conjunto de palmeiras dispostas de modo muito comum às 

entradas de fazendas entre os séculos XIX e XX. Exposto a céu aberto, indica grau 

de integridade menor que 25% e média relevância arqueológica (FIGURA 9). 

 

Figura 9 – Torre histórica inserida na paisagem de restinga 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TERRA FIRME (2008) 

 

2.3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS SAMBAQUIS 

 

Conforme já destacamos anteriormente, os sambaquis são sítios arqueológicos 

construídos por pescadores-coletores “pré-históricos”15 a partir de 7500 AP. O termo 

samba-qui se origina da etimologia tupi, onde "samba" aponta para tamba (conchas) 

e o “qui" à ki (amontoado), servindo à designação de um aglomerado faunístico ou 

um mound de conchas, de povos que ocuparam uma grande parcela da região 

litorânea brasileira, antes do período cristão. O conceito “sambaqui” guarda relação 

direta e imediata com a ideia de amontoado conchífero, remetendo a um trabalho 

                                                        
15

 O sintagma “pescadores-coletores pré-históricos” aponta para uma sociedade anterior ao 
desenvolvimento da técnica da escrita (pré-escrita), supostamente considerada “a-histórica”, “sem 
história” ou “destituída de história”. Todas essas expressões estão maculadas por um “ranço 
evolucionista” e um “racismo científico”, estrutural e estruturante, que estremou as sociedades, 
principalmente, do meado do século XIX ao intermezzo do século XX, ao impingir o campo 
acadêmico da Antropologia, sendo agudamente expresso pela corrente (Neo)Evolucionista Cultural.  
Dessa forma, preferimos utilizar o termo “pré-colonial”, ou mesmo, “pré-histórico”, destacado entre 
aspas duplas, para nos referirmos aos “homens e mulheres dos sambaquis”. 
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exaustivo perpetrado pelos povos sambaquieiros ao largo de séculos e, até mesmo, 

milênios. Para além do fruto de trabalho advindo de comunidades pré-coloniais, os 

sambaquis serviram a propósitos religiosos, tais como cemitérios rituais e topos de 

cultos fetichistas, ensejando festividades regadas a alimentos vários (MIRANDA, 

2017). 

 

Esses sítios arqueológicos monticulares são característicos de regiões brasileiras 

próximas a corpos d‟água, alcançando, às vezes mais de 30 m de altura. São 

construídos com restos faunísticos, tais como conchas, ossos de mamíferos e de 

peixes, além de frutos e sementes. Determinadas seções dos sítios contém espaços 

destinados aos rituais funerários, havendo sepultamentos humanos de crianças, 

homens e mulheres das mais variadas faixas etárias, acompanhados, às vezes, da 

presença de sortidos artefatos de rochas e ossos, marcas de estaca e vestígios de 

fogueiras que revelam complexa estratigrafia (GASPAR, 2004). Os componentes 

que mais se destacam na constituição dos sambaquis são as conchas de berbigão, 

cientificamente designada como bivalves, afora espécies de ostras variegadas, a 

almejoa ou Lucinapectinata e os mariscos, espécies marinhas talvez aproveitadas 

na dieta dos povos sarnambieiros. Por intermédio de análises bioantropológicas e 

paleobotânicas efetivadas em sítios menos antigos, DeBlasis et al. (2007) 

demonstraram que nalgumas ocupações os povos dos sambaquis empregaram 

determinadas espécies de vegetais como adendo à sua alimentação, 

desenvolvendo, incluso, práticas rudimentares de agricultura (GASPAR, 2004). 

 

A princípio, os sambaquis foram compreendidos como subproduto de um fenômeno 

natural, desde uma perspectiva ou "tendência naturalista", sendo interpretado como 

resultantes da regressão do mar e da ação do vento que incidiria sobre rochas 

arrojadas à praia. Assim, a presença de sinais humanos, bem como esqueletos, era 

descrita como resultante de soçobros. Em seguida, aventou-se a "corrente 

artificialista", que inicialmente expusera que os sambaquis seriam (usu)fruto da ação 

humana, propondo multivariadas explicações acerca do aditamento de restos 

faunísticos, tais quais a hipótese da "indolência indígena" - onde "a preguiça 

conduziria àquele acúmulo de refugos de alimentos", avocada para glosar o 

comportamento do referido grupo pré-colonial (GASPAR, 2004). Depois, dentro 

dessa mesma corrente, passou-se a apontar que esses artefatos seriam uma 
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espécie de “documento-monumento” (LE GOFF, 1996), enfim, uma construção 

social que almejava vir-a-ser um imponente marco paisagístico, tipificando uma 

importante referência espacial para os seus construtores, visto que poderiam 

enxergá-los a uma grande distância. Outra corrente que surgiu foi a "tendência 

mista", tomando os sambaquis como uma composição de caracteres humanos e 

naturais (GASPAR, 2004). 

 

Os sambaquis no litoral sul do Espírito Santo apenas “foram conhecidos", ou melhor, 

cadastrados no CNSA/SGPA do IPHAN, após o diagnóstico arqueológico 

interventivo nas áreas impactadas pela construção do mineroduto da Ferrous, em 

2008. Em Presidente Kennedy, ainda hoje, há vários sítios não cadastrados e não 

georreferenciados pelo IPHAN. Aqueles até agora estudados situam-se às margens 

da Paleolaguna do Itabapoana, em sua banda sul, nas imediações de áreas 

inundáveis, contornadas por vegetação de restinga e Mata Atlântica. O grupo de 

pesquisas do Professor Carlos Roberto Pires Campos (CRPC) tem conduzido 

investigações nos sambaquis da região rural do mencionado Município desde 2011. 

O SICG/IPHAN indica haver 7 sambaquis em Presidente Kennedy, enquanto o 

diagnóstico da Ferrous, apontou 9 CNSAs, mais especificamente, os sambaquis do 

Rio Preto 1, 2 e 3, do Limão, Fazenda do Limão 1 e 2, Campinas 1 e 2, e da Aldeia 

(FIGURA 10). 

 

Figura 10 – Os sambaquis de Presidente Kennedy arrolados pelo SICG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SICG (2019)  

 

Durante essa pesquisa, participamos de duas campanhas arqueológicas conduzidas 

pelo orientador desta dissertação no Sambaqui do Rio Preto 1 (FIGURA 11), 
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inclusive, com vistas a aprimorar o CNSA desse sítio. Apresentamos, a seguir, as 

descrições dos outros sítios arqueológicos sambaquieiros, consoante os dados 

colhidos do diagnóstico efetuado pela Ferrous em 2010 e em campanhas 

conduzidas pelo grupo de pesquisas DIVIPOP. 

 

Figura 11 – Campanha arqueológica no Sambaqui Rio Preto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

O sambaqui do Rio Preto 1 (RP1) se situa na localidade denominada Fazenda do 

Rio Preto, Concheiro ou Bela Vista, podendo ser descrito como um sambaqui 

demasiado impactado pela ação antrópica, composto por conchas bivalves, 

relacionando-se com os sítios Rio Preto 2 e 3 (Califórnia). O caminho mais curto de 

acesso ao mesmo é, ao sair da BR-101, na altura do Posto Caju, seguir em estrada 

de chão até a fazenda Rio Preto. O sítio se localiza no sopé de uma colina de baixa 

altitude compondo um pequeno istmo em meio a uma bacia sedimentar de 

inundação (depósito sedimentar) entre o rio Preto e o Itabapoana, caracterizada por 

uma base de vertente que exibe cordões arenosos peculiares às deposições 

holocênicas. Quanto à delimitação da área, aduz um ponto central na zona: 24, E: 

276099, N: 7650938 (DATUM: SAD 69, na medição por GPS), ao mensurar 10 m de 

altitude, em relação ao nível do mar, distando cerca de 500 m do Rio Preto, 

pertencente à bacia do Itabapoana. Ele se inscreve numa região assinalada por uma 

vegetação de capoeira e de campos de gramíneas, basicamente inserido numa 

estrutura de fazenda utilizada como pasto, configurando uma propriedade privada. O 

sítio possui solo areno-argiloso, implantado sobre uma porção das colinas da 

Formação Barreiras com contexto de deposição em superfície e em profundidade, 
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denotando grau de integridade menor que 25%, estando sujeito à destruição por 

atividades agrícolas. A estratigrafia16 de uma seção do sítio identificou uma camada 

coluvial, outra de solo humífero e sete camadas arqueológicas. Foram encontradas 

estruturas de combustão (carvões e cinzas de fogueiras) evidenciando atividades 

culturais ligadas ao fogo (FIGURA 13). 

 

Figura 12 – Vista panorâmica do RP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TERRA FIRME (2010) 

 

Figura 13 – Sambaqui do Rio Preto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAMPOS (2018)
17

 

                                                        
16

 A estratigrafia (do latim stratum e do grego graphia) é o âmbito da geologia que estuda os estratos 
ou camadas de rochas, procurando delinear os processos e os eventos que as constituíram. 
17

 Foto do Professor Carlos Roberto Pires Campos, o orientador dessa dissertação.  
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O sambaqui Rio Preto 2 (RP2) (Figura 12), igualmente, se localiza na Fazenda Rio 

Preto, podendo ser descrito como um sambaqui parcialmente antropizado, em sopé 

de colina. Inscrito na mesma planície de inundação, eleva-se 2 m acima da planície 

alagável, encontrando-se inserido dentro de um contexto tendo a oeste o sambaqui 

do Rio Preto 1, na outra vertente do morrote; a leste uma estrutura colinar fechando 

a região, conforme um pequeno anfiteatro; a norte uma pequena [paleo]baía cercada 

por essas baixas colinas e formato arredondado, com a Serra do Mar ao fundo; e ao 

sul as planícies de inundação do rio Preto e Itabapoana. Apresenta uma delimitação 

de área com um ponto central na zona: 24, E: 276372, N: 7651224, distando 500 m 

do Sambaqui do Rio Preto 1. Seu pacote sedimentar se constitui de conchas 

misturadas a um sedimento arenoso compactado de cor escura. Uma tradagem em 

sua porção central mostrou que sua camada conchífera possui aproximadamente 40 

cm de espessura (TERRA FIRME, 2010). Possivelmente, o seu pacote conchífero foi 

cortado e transportado para o calçamento de uma pequena estrada adjacente. O 

sítio se encontra a 380 m do Sambaqui RP1, estando tipificado como um sítio 

unicomponencial, exposto à céu aberto, assentado numa base triangular, em solo 

arenoso, onde o contexto de deposição se mostra em superfície e em profundidade. 

Do mesmo modo, o diagnóstico indicou alta relevância arqueológica, grau de 

integridade menor que 25%, apontando a erosão pluvial e a construção de estradas 

como fatores de destruição do mesmo (FIGURA 14). 

 

Figura 14 – Vista do sambaqui a partir da área alagável e sondagem efetuada na 
porção central do sítio 

Fonte: TERRA FIRME (2010) 
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O sambaqui do Rio Preto 3 (RP3), conhecido como Califórnia, é mencionado como 

um sambaqui com formato de montículo, localizado no fundo da planície de 

inundação, do lado diretamente oposto aos outros dois sambaquis, também 

encontrado nas terras do mesmo proprietário, o Sr. Irani, conforme indica o CNSA. O 

sítio, bastante impactado, possui forma colinar, localizando-se adjacente ao morrote 

mamemolar, sendo estimado em 100 m de comprimento, 40 m de largura e 3 m de 

altura, localizado na zona: 24, E: 275363, N: 7651421, próximo ao Rio Preto. Inscrito 

na base de vertente da planície, numa altitude de 10 m, quanto ao nível do mar, 

insere-se numa região com vegetação de capoeira. Assim como o RP1 e o RP2, o 

RP3 é unicomponencial18, apresentando contexto de deposição em superfície e em 

profundidade, com exposição a céu aberto, forma monticular, integridade entre 25% 

e 75% e alta relevância arqueológica. O material conchífero encontrado no sítio 

carreia-se rumo à planície de inundação e, em alguns pontos, parece haver sido 

transportado para a ereção de áreas secas que avançassem em direção à referida 

planície. No local em questão, pode ser encontrado um antigo curral abandonado, 

exibindo uma maior concentração de conchas que decrescem na direção oeste. Na 

porção leste, o sambaqui se limita, enquanto ao norte se depara com uma pequena 

colina, ainda florestada que, segundo os moradores, constitui-se como um refúgio 

para pequenos mamíferos, tais como gatos-maracajá, macacos, pacas, além de 

aves (FIGURAS 15).   

 

Figura 15 – Mapa de localização do Sambaqui do RP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SICG (2019) 

                                                        
18

 Remete a apenas uma ocupação observada no sítio arqueológico. 
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O Sambaqui do Limão (SL) está localizado entre a Lagoa Feia do Itabapoana e a 

restinga, numa espécie de península, estando bastante impactado, associando-se 

aos sambaquis Fazenda do Limão 1 e 2, dentro dos limites da Fazenda do Limão, 

próximo ao bairro rural de Jaqueira. Acessa-se o sítio a partir do bairro de Jaqueira, 

ao seguir pela via vicinal, em direção à localidade de Bela Vista. Ao redor dele, 

encontram-se áreas de pastagens e restinga. O sambaqui se encontra coberto por 

altas dunas de areia, em uma de suas extremidades. Em seu lado oposto é 

atravessado por uma vicinal que deixou à mostra um pequeno perfil em seu corte. A 

delimitação da área mostra o ponto central na zona: 24, E: 290026, N: 7652136, 

instalando-se na base de vertente da planície, próximo ao Rio Itabapoana, numa 

propriedade privada, usada como pasto. O sambaqui deve possuir integridade 

menor que 25%, apesar da alta relevância arqueológica, sua destruição decorreu da 

construção de estradas. Neste sítio, foi descoberto um artefato cerâmico tupi-guarani 

na superfície (FIGURA 16). 

 

Figura 16 – Visão geral do SL e de fragmentos cerâmicos encontrados em sua 
superfície, com destaque para a pequena borda imbuída de decoração plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TERRA FIRME (2010) 
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O sambaqui Fazenda do Limão 1 (SFL1), situado na Fazenda do Limão, encontra-se 

impactado pela estrada, parcialmente enterrado por desmoronamentos de encosta. 

O sítio se localiza entre a vicinal que liga o bairro rural de Jaqueira à localidade de 

Bela Vista e à Fazenda do Limão. A noroeste, encontramos o sambaqui fazenda do 

Limão 2; a oeste a planície de inundação do rio Itabapoana; já a leste, as colinas da 

Formação Barreiras. O sambaqui se localiza no sopé de uma colina, às margens da 

área de inundação da planície quaternária. A vegetação presente é constituída por 

gramíneas usadas para pastagem de gado. Mensura 60 m de comprimento e 4 m de 

altura máxima, quanto ao nível do solo. Na delimitação da área do sítio, o ponto 

central consta na zona: 24, E: 289716, N: 7653818. Na base de vertente da planície, 

possui altitude de 10 m, estando a água mais próxima, o rio Itabapoana, a 1 km. 

(FIGURAS 17 e 18). 

 

Figura 17 – Mapa de localização do Sambaqui da Fazenda do Limão 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SICG (2019) 
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Figura 18 – Sambaqui observado a partir da planície alagável, localizado em 
pequeno platô, no mesmo nível da vicinal que o recorta. Vista geral do sambaqui e 
da colina. Perfil visualizável com o deslizamento da estrada, revelando detalhes do 
substrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Terra Firme (2010) 

 

O sambaqui Fazenda do Limão 2 (SFL2) também se localiza na Fazenda do Limão, 

próximo à encosta assentado sobre um lençol natural. O acesso ao SFL2 se dá pela 

estrada vicinal que liga Jaqueira à Bela Vista. Apresenta uma delimitação de área 

com um ponto central na zona: 24, E: 288376, N: 7653719, com 2 m de altura 

máxima estimada em relação ao nível do solo, situando-se numa planície, a 11 m de 

altitude em relação ao nível do mar, distando 3 km do Rio Itabapoana. Localiza-se 

em uma região de vegetação de capoeira, onde o terreno é usado como estrutura de 

fazenda, área de plantio e pasto. Sítio de forma monticular, com cerca de 2 m de 

estratigrafia não verificada, possui contexto de deposição em superfície e em 

profundidade, exposição a céu aberto, revelando estruturas de combustão, alta 

relevância arqueológica, grau de integridade entre 25% e 75%, sujeito a fatores 

antrópicos, tais como, construção de estradas, atividades agrícolas, construção de 

moradias etc (FIGURA 19).  
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Figura 19 – Pequeno perfil aberto, detalhe do sedimento e vista geral do SFL2 

 
Fonte: Terra Firme (2010) 

 

O sambaqui Campinas 1 (SC1) se localiza na Vila Campinas. Na atualidade se 

apresenta totalmente destruído, dispondo meramente de evidências de sua 

existência na parede do poço. Quanto ao relevo no entorno, observamos a planície 

de inundação do rio Itabapoana, cercada por colinas arredondadas de baixo porte e 

suaves vertentes. O sítio está instaurado sobre um terraço fluvial. Nas proximidades, 

encontram-se as colinas da Formação Barreiras. Ao sul observamos as planícies de 

inundação do rio Itabapoana no estado do Rio de Janeiro. Dispõe de um 

dimensionamento estimado em 150 m de comprimento, estando na planície, próximo 

ao Itabapoana. O ponto central da delimitação da área apresenta zona: 24, E: 

286447 e N: 7653124. O SC1 está assentado em área particular, havendo 

vegetação de gramíneas e árvores frutíferas sobre ele. Também existem pequenas 

construções, mais especificamente, um poço na área do sambaqui. O Campinas 1 

foi intensamente explorado durante muitos anos. Informações recolhidas pela Terra 

Firme (2008) contabilizam o achado de um crânio, durante a extração de conchas 

em seus pacotes mais profundos (FIGURAS 20 e 21).  
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Figura 20 – O arqueólogo Carlos Roberto P. Campos trabalhando em superfície   

 

Fonte: CAMPOS (2011) 

 

Figura 21 – Áreas erodidas, em função da extração de conchas. Observa-se o 
impacto devido às construções sobre o sambaqui 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TERRA FIRME (2010) 

 

O sambaqui Campinas 2 (SC2) está quase totalmente impactado pela extração de 

conchas e vestígios de construções recentes, em meio ao pacote conchífero. O 

acesso ao sítio é possibilitado pelo caminho vicinal que interliga Jaqueira à Bela 

Vista. Assim como os demais sambaquis, encontra-se inserido na bacia sedimentar 

de inundação do Itabapoana, cercado por colinas da Formação Barreiras. Localiza-

se sobre um terraço fluvial, distante das colinas. De formato oval, possui 70 m de 

comprimento no eixo leste/oeste e 40 m de largura no eixo sul/norte, exibindo uma 

delimitação de área nucleada em torno de um ponto central com zona: 24, E: 
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286804 e N: 7653679. Instala-se na planície, próximo ao Itabapoana, numa área 

privada, marcada como pasto. Trata-se de um sítio com grau de integridade menor 

que 25% e relevância arqueológica média. Foram encontradas estruturas de 

combustão concrecionadas (fogueiras), em meio ao material remexido. Atualmente, 

a área é utilizada como pasto e a vegetação é composta por gramíneas e alguns 

coqueiros ao seu redor (FIGURA 22). Por ocasião da elaboração do Diagnóstico 

Interventivo pela Terra Firme Arqueologia, em 2010, em entrevista com moradores 

locais, foi identificado uma ferramenta lítica polida (FIGURA 23). 

 
Figura 22 – Vista panorâmica do sítio SC2, demasiadamente impactado pelo seu 
usufruto como pastagem 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TERRA FIRME (2010) 

 

Figura 23 – Fragmento de lâmina de ferramenta lítica polida encontrado no SC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TERRA FIRME (2010) 
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O Sambaqui da Aldeia (SA) também está localizado na bacia sedimentar de 

inundação do Itabapoana, em sua porção medial, cercado por formações colinares, 

fortemente impactado pela construção de uma estrada, o que leva a acreditar que 

tenha sido muito maior que atualmente. Estima-se que o comprimento do sítio seja 

de 100 m, enquanto a largura seja de 45 m. A delimitação de área apresenta o ponto 

central com zona: 24, E: 285728 e N: 7652580, assentando-se na planície de 

inundação próxima ao Itabapoana, em um terreno privado, de pasto, havendo a 

presença de gramíneas e árvores de grande porte. Exposto a céu aberto, a equipe 

da Terra Firme Arqueologia encontrou artefato lítico polido de rocha sedimentar 

ferruginosa, não havendo, todavia, especificação dessa cultura material no CNSA. 

Assenta-se em território quilombola e possui grau de integridade menor que 25%, e 

alta relevância arqueológica (FIGURA 24). 

 

Figura 24 – Vista do sambaqui e lítico polido em laterita encontrado em superfície 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TERRA FIRME (2010) 

 

A borda capixaba do Rio Itabapoana é agraciada por uma planície de restingas que 

avança, aproximadamente, 5 km do litoral para o interior, permitindo-nos apontar a 

probabilidade dos sambaquis regionais antecederem as tais restingas (LAMEGO, 

1946). Talvez eles tenham sido construídos em condições geográficas muito 

diversas e adversas, o que demanda uma reconstituição paleoambiental com o 

propósito de saber um pouco mais sobre a sua dinâmica (sócio)cultural. O esforço 

hermenêutico da arqueologia deve buscar análise dos sambaquis, compreendidos 

eles mesmos, como cultura material das sociedades pretéritas, a partir de um viés 

“inter”, “pluri” e “transdisciplinar”, ou seja, “complexo” (MORIN, 2011), de maneira a 

construir um esforço interpretativo sobre as sociabilidades e atestar sua importância 
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para a história, memória, tradição e direitos humanos (GASPAR, 2000; FUNARI, 

2010). 

 

A partir da década de 1990, Gaspar (2000) indica que a arqueologia transitou do 

excessivo empirismo que a caracterizava para discutir, em sua produção científica, 

temáticas tais quais o sedentarismo, a territorialidade, a organização e a identidade 

social, orientando os olhares dos arqueólogos aos sambaquis e às discussões sobre 

caracteres da complexidade social, abrindo espaço para temas diversos tais como 

as hierarquias sociais, a semiótica dos rituais funerários e dos cultos fetichistas, 

observando os mounds como produto de um agenciamento coletivo de enunciações 

e trabalhos sociais. Mais adiante discutiremos um pouco mais acerca das três 

correntes arqueológicas e modelos de pensamento que orientam a produção de 

ideias, interpretações e trabalhos de campo de diversos arqueólogos atuais. 

 

2.4 ARQUEOLOGIAS HISTÓRICO-CULTURAL, PROCESSUAL, PÓS- 

      PROCESSUAL E SEUS LIAMES 

 

A origem etimológica da palavra "arqueologia" remonta ao grego, significando 

"conhecimento dos primórdios" e o "relato das coisas antigas", de maneira a apontar 

para o estudo das "coisas", "objetos criados pelo trabalho humano [artefatos 

culturais]" e (ou) "restos materiais de uma atividade exercida pelos homens no 

passado", que constituiriam os “fatos” arqueológicos, reconstituíveis pelo trabalho de 

escavação e restauração realizados pelo arqueólogo. A ciência arqueológica estuda 

os vestígios do meio ambiente [ecofatos] e os restos de animais associados aos 

seres humanos [biofatos], ampliando o seu campo de agência, ao estudar a 

totalidade material apropriada pelas sociedades humanas, como parte de uma 

cultura total, material e imaterial, sem limitações de caráter cronológico, com o 

propósito de compreender a dinâmica cultural, as relações sociais e as 

transformações na sociedade (FUNARI, 2003). 

 

Sendo um campo acadêmico complexo, de caráter inter, trans e multidisciplinar, a 

arqueologia apresenta diversas gêneses e variadas áreas de pesquisa, tais como 

arqueologia pré-colonial e a histórica, atravessada por diversas teorias, assim como, 

as correntes arqueológicas, histórico-culturalista, processual e pós-processual. Esta 
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última, especificamente, revela-se como um campo dinâmico e transdisciplinar de 

estudos, abordando as arqueologias da arquitetura, do capitalismo, do conflito, 

(pós)colonial, da escravidão e da diáspora, ambiental-histórica, de gênero, industrial, 

urbana, entre outras (COSTA, 2019).  À nossa discussão interessa descrever as 

correntes histórico-culturalista, processual e pós-processual da arqueologia, 

discernindo os seus enfoques e abordagens, de maneira a nos ajudar a 

compreender um pouco sobre a sociabilidade dos sítios sambaquieiros.  

 

Impregnado de influências filológicas e históricas, o modelo histórico-culturalista 

surgiu na Alemanha, com Kossina e Childe, desenvolvendo-se num contexto, onde 

se buscava as gêneses dos povos europeus. Profundamente influenciado pela 

antropologia evolucionista, elaborada por autores como Morgan, Fraser e Tylor, 

procurou enlear o conceito de cultura arqueológica àquele de evolucionismo cultural, 

apontando para sobre os seus progressivos estágios de desenvolvimento 

tecnológico, de maneira a buscar construir uma "metanarrativa" (LYOTARD, 1984) 

ou grande narrativa da história da humanidade. Assim sendo, apropriou o legado do 

nacionalismo oitocentista, inclusive o seu ranço autoritário evolucionista, acreditando 

que cada nação seria composta por um povo (grupo étnico) biologicamente definido, 

um território bem desenhado e uma cultura que, estreitamente, concebia uma 

conexão mecânica entre a língua e as tradições sociais, formulando um conceito de 

cultura arqueológica, baseado num aglomerado de artefatos semelhantes, 

elaborados e representados por um dado povo, numa época específica (FUNARI, 

2003). 

 

O pensamento histórico-culturalista parte do pressuposto (ou pior, do precipício) de 

que as pessoas com-partilham, de forma homogênea, os traços culturais e as 

tradições que perpassam gerações, assumindo, num tom generalista, que indivíduos 

de determinado grupo comungariam as mesmas ideias e a mesma cultura material 

(FUNARI, 2003). No Brasil, essa arqueologia foi caracterizada por uma forte 

penetração e uma longa permanência de versões mais empobrecidas do histórico-

culturalismo, caricaturando-a com traços pontuais, descritivos e classificatórios, 

deslindando uma inequívoca predileção por monumentos remanescentes do poder 

religioso, militar e civil, em detrimento de análises mais abrangentes do nosso 

passado histórico (ANDRADE LIMA, 1993; 2002). 
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O primeiro assalto coerente ao paradigma histórico-cultural foi efetuado por 

arqueólogos que não praticavam tal arqueologia, segundo a voga europeia. Na 

esteira da arqueologia antropológica estadunidense, por volta da década de 1960, 

surgiu um movimento que se autodeclarava como new archaeology [nova 

arqueologia] ou arqueologia processual, liderado por Binford, com o mote: "a 

arqueologia é antropologia ou não é nada”, aplicando a perspectiva historicista da 

arqueologia histórico-cultural. Consoante essa acepção, a história buscaria as 

culturas e eventos singulares, conquanto a antropologia norteamericana destacasse 

a existência de regularidades na análise do comportamento humano, procurando 

caracteres universais no mesmo, que não deveriam se circunscrever a uma 

sociedade específica (FUNARI, 2003).  

 

O processualismo operacionalizou uma profunda revolução na disciplina, 

configurando essa arqueologia, positivista, com um maior rigor científico-

metodológico, ao dotá-la de objetividade e maior possibilidade de inferência e 

previsibilidade dos fenômenos, não obstante seus traços quantitativistas, 

funcionalistas, (neo)evolucionistas e instrumentalistas, adstringindo um potencial 

limitado para a incorporação de dados documentais, sobretudo para a explanação 

sobre fenômenos particulares que busca investigar (ANDRADE LIMA, 2002). A 

despeito de grandiosas aquisições e da renovação que prefigurou ao campo da 

arqueologia, na década de 1960, a corrente processual, paulatinamente, diminuiu o 

seu potencial, no decurso de apenas quinze anos, ao dispersar a energia necessária 

ao surgimento de novas ideias e abordagens acerca de questões que se tornaram 

enfoque das ciências sociais e, por conseguinte, da arqueologia histórica (BINTLIFF, 

1995; ANDRADE LIMA, 2002).  

 

A renúncia à abordagem humanística no cerne da disciplina enfraqueceu o 

processualismo, em meados dos anos 1980, de maneira a configurar uma reação 

que trouxe consigo um revival ao historicismo e aos particularismos da história 

cultural, “ressignificando as suas categorias” (SAHLINS, 1997), de maneira a valorar 

contextos históricos, diversidades e ideologias, orientados à investigação das 

estruturas subjacentes, "inconscientes políticos" (JAMESON, 1999) ou “conteúdos 

latentes” (FREUD, 1996) que se manifestam nas expressões culturais e na cultura 

material e a sua dimensão simbólica, enquanto significantes, focalizando os 
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indivíduos, desde um “individualismo metodológico” (WEBER, 2009), ao revés do 

sistema. Dessa forma, como bem percebeu Feinman (1997), a escala analítica para 

o paradigma histórico-culturalista foi aquela do sítio, enquanto a do processualismo 

passou a ser a região e a do pós-processualismo recortou o indivíduo, passando a 

influência do ambiente sobre as questões de ordem humanas a serem interpretadas 

como apenas indireta, mediada pela estrutura social e as ideias. 

 

Consciente da complexidade das interações sociais, a corrente pós-processual 

conduziu estudos, enfocando a dinâmica cultural da sociedade, ao procurar 

computar relações de força, poder e dominação, perscrutando determinadas 

questões, tais como, conflitos de classes, relações de gênero e questões 

étnicorraciais, ao considerar contextos históricos definidos, afirmando-se como um 

campo capaz de contribuir para os estudos e as ciências sociais de maneira mais 

ampla. A perspectiva pós-processual fecundou a arqueologia com princípios da 

teoria crítica, compreendendo-a com um esforço social e político, ao procurar 

conjugar um arcabouço teórico com uma proposta de ação política consequente na 

práxis da disciplina, ou seja, no seu modus de pensar e de fazer, incorporando, por 

exemplo, teorias neomarxistas (WYLIE, 1995; LEONE et al., 1987). Dessa maneira, 

ela se desdobrou num caleidoscópio de possibilidades de abordagens diferentes, 

tais como as arqueologias do capitalismo, da desigualdade, da etnicidade, de 

gênero, da ideologia, da riqueza, entre inúmeras outras. 

 

Assim como Andrade Lima (1993, 1995), concebemos que o nosso papel, ao 

conduzir investigações arqueológicas não corresponda à estimulação dos 

antagonismos entre as três principais correntes do pensamento arqueológico, 

defendemos, por outro lado, sua integração, com vistas à interpretação dos 

sambaquis, compreendido ele mesmo como cultura material na paisagem, 

examinando algumas características em abordagens mais amplas, ao conjugar as 

dimensões antropológica e histórica, em atenção ao caráter interdisciplinar da 

arqueologia. Doravante, faremos algumas breves incursões sobre a importância da 

cultura material, explorando o seu uso na alfabetização científica e na divulgação 

das ciências.  
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2.5 ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Para além de sítios arqueológicos, os sambaquis podem ser tomados como 

artefatos educativos, bem como representações sociais e corporificações de saberes 

produzidos pela humanidade pré-colonial, configurando um locus que apresenta (e 

representa) a cultura e os valores de uso de uma dada época, principalmente a 

memória, a história, a tradição e a identidade social de um povo. Eles podem ser 

compreendidos como um espaço de produção de fluxos, fronteiras e hibridismos 

culturais (CAMPOS, 2015).  

 

Ao vislumbrarmos o ensejo de lançar outros olhares acerca da ancestralidade de 

Presidente Kennedy e levar os kenedenses a reconhecerem seu patrimônio cultural, 

discutiremos o tema, procurando trazer novos olhares sobre as comunidades pré-

coloniais a partir de seu grande potencial pedagógico. Ações assim representam 

uma atividade importante quanto à divulgação científica e à constituição de uma 

educação patrimonial emancipatória, dado ser possível organizar formações de 

professores, inseridas numa proposta de construção de novos caminhos, capazes 

de (res)significar os sambaquis locais, a partir de estratégias de ensino-

aprendizagem que extrapolam as salas de aulas, orientadas para construções 

coletivas do conhecimento. 

 

O intuito da divulgação científica é com-partilhar conteúdos e processos associados 

às informações científicas com a parcela do mundo social imediatamente desconexa 

da scientific community. Essa concepção revela variegadas contingências ou 

"imponderáveis da vida real" (MALINOWSKI, 1998), ao aduzir desafios em seus 

matizes. No intermezzo dessas ações, Chassot (2003) defende que a escola deve 

protagonizar a disseminação do conhecimento em meio aos complexos processos 

de globalização do capital e a comunidade escolar assuma uma posição central na 

alfabetização científica, de maneira a contribuir para a formação de cidadãos 

autônomos com vistas à tomada de decisões de modo consciente.  

 

De Lima Marques, et al (2016) acreditam que as sociedades contemporâneas 

inseridas no sistema-mundo requerem um ferramental específico para auxiliar na 

superação dos presentes e futuros desafios sociais. Desse modo, acreditamos que a 



57 

 

instituição escola configura-se como um locus privilegiado, devido ao seu acesso à 

classe trabalhadora, para a socialização dos "conceitos científicos" (VIGOTSKI, 

2001) ou das "esferas não quotidianas" (HELLER, 1994). Esferas basilares com 

vistas à formação de cidadãos críticos habilitados para agenciar um projeto coletivo 

de sociedade, combinando liberdade, responsabilidade e autonomia, de maneira a 

superar a “alienação” (KONDER, 1992) da morfologia atual da divisão social 

(inter)nacional do trabalho, a partir de uma “práxis produtiva” (VÁZQUEZ, 2011) que 

propugne a realização do homem como ser ontocriativo, na luta pelo 

reconhecimento e pela efetivação da liberdade humana (KONDER, 1992). 

 

Quando a escola defende um pensamento crítico que incorpora os clássicos das 

ciências, filosofia e artes, inclusos na educação científica, que valoriza a 

investigação e a experimentação, formando os estudantes para a resolução de 

problemas, então ela contribui para a maturação de novas relações 

problematizadoras e transformadoras da realidade. Portanto, um ensino crítico-

reflexivo de caráter tematizador forma um cidadão cientificamente alfabetizado, hábil 

para a compreensão da linguagem científica e para o emprego de conceitos para a 

reflexão e a superação dos problemas na vida social. Chassot (2003) pondera 

atualmente não ser possível idear propostas para a educação, sem a inclusão, nos 

currículos escolares, de componentes que correspondam às demandas individuais e 

sociais dos educandos, uma vez que a alfabetização científica compreende a 

faculdade de interpretação da gramática da natureza, à qual pertencemos. 

Concordamos com o mesmo, quando ele identicamente afiança que a alfabetização 

científica abarca uma gama de conhecimentos que facultariam às pessoas a 

compreensão do mundo onde vivem, de maneira a se contrapor ao cientificismo e ao 

presenteísmo. Contudo, precisamos retomar o princípio de que a ciência é uma 

construção humana (portanto, atravessada pela dimensão política), cambiável e, por 

conseguinte, falível (GRANGER, 1994). 

 

Não obstante as perspectivas que indicam o caráter falho das ciências, elas ainda 

apresentam um aparato robusto para a interpretação da gramática da natureza e da 

complexidade intrínseca do universo no qual vivemos. Em face desse desafio, 

Chassot (2003) defende que se deve propor a alfabetização científica, contribuindo 

para a apropriação de conhecimentos, procedimentos e valores, que possibilitem 



58 

 

aos estudantes a tomada de decisões e a apropriação das mais variadas utilidades 

das ciências no desenvolvimento humano individual e coletivo.  

 

Entretanto, não devemos nos esquecer das consequências negativas que advêm do 

empenho e submissão desse aparato científico-tecnológico aos ditames da “razão 

instrumental” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985), que “sacrifica ao Baal do capital 

corporativo (trans)nacional” a autodeterminação coletiva, a soberania nacional e os 

interesses populares.  

 

2.6 POR UMA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EMANCIPATÓRIA 

 

A categoria "patrimônio" possui uma gênese latina [patrimonium], designando os 

bens recebidos por intermédio da herança paterna, e, por conseguinte, costuma ser 

empregada para nominar o legado transmitido de uma geração à outra, configurando 

um “jogo de escalas” (REVEL, 1998) que perpassa desde a microesfera da família, 

atravessando os grupos sociais, até alcançar a macroesfera dos Estados nacionais. 

Portanto, a ideia de transmissão, ao largo do tempo, passa a ser constituinte da 

ideia-noção de patrimônio (IPHAN, 2012).  

 

Em Educação Patrimonial (2013), Celso Perota conceitua o patrimônio cultural como 

o rol de todos os bens, materiais e imateriais que, devido ao seu valor próprio, isto é, 

o seu valor de uso para a sociedade, são considerados de interesse relevante para a 

constituição da(s) identidade(s) cultural(is) de um (uns) grupo(s) social(is), ou 

mesmo de um povo, caracterizando uma herança do passado com que 

(con)vivemos hoje, a ser perpassada às gerações vindouras e apropriado por elas.  

Em O patrimônio em processo, Fonseca (2005) delineia o patrimônio como um 

conjunto de bens culturais ou naturais de valor (re)conhecido para uma dada 

localidade, região, país, humanidade que, ao serem protegidos, postulam ser 

salvaguardados, com vistas ao gozo [valor de uso] dos cidadãos em comum.  

 

Em Novas (velhas) batalhas: Educação patrimonial no contexto das fortificações de 

Pernambuco, Romeu (2019) afirma que o patrimônio cultural é tudo quanto importa 

para as identidades, a história e a memória de um povo ou grupo social, 
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caracterizando um conjunto de bens reconhecido pelas pessoas como algo valioso, 

digno de ser preservado. Logo, o patrimônio de um grupo não está circunscrito 

apenas aos bens tombados e registrados pelos órgãos de preservação. A 

perspectiva cultural evidencia que o patrimônio cultural se constitui como o legado 

ou a herança de um determinado povo. Os valores e os significados que os grupos 

atribuem aos seus bens culturais variam consoante o espaço social, o tempo 

histórico e o grupo sóciocultural, sendo constantemente ressignificados (IPHAN, 

2019).  

 

Em Educação patrimonial: inventários participativos, Florêncio et al (2019) afirmam 

que o patrimônio cultural se constitui a partir das referências culturais que estão 

presentes na história de um grupo, transmitidas entre variadas gerações. Tais 

referências vinculam as pessoas aos seus pais, avós e àqueles que viveram há 

muito tempo antes delas, desejando-se transmiti-las às próximas gerações. Entre os 

muitos elementos que afeiçoam a cultura de um lugar [território], alguns podem ser 

considerados patrimônio cultural, sendo tão importantes para o grupo que adquirem 

o valor de um bem (bem cultural), a partir do qual o referido grupo se vê e anseia ser 

reconhecido pelos outros. Dessa forma, “o patrimônio cultural tem importância para 

muita gente” (IPHAN, 2019, p. 10), extrapolando as dimensões do indivíduo e da 

família, visto entrelaçar as pessoas. "É sempre algo coletivo: uma história 

compartilhada, um edifício, uma festa ou um lugar que muitos acham importante, ou 

outros elementos em torno dos quais muitas pessoas de um mesmo grupo se 

identificam" (id. ibiden). 

 

A educação patrimonial pode ser compreendida como um processo sistemático, de 

conjunto e permanente de trabalho educacional abordando o patrimônio cultural 

como "fonte primária de conhecimento" (HORTA, 1999), que apresenta e representa 

um manancial de enriquecimento intelectual, cultural, individual e coletivo. A partir do 

conhecimento dos múltiplos aspectos culturais da realidade social em que estamos 

inseridos, o trabalho de educação patrimonial anseia proporcionar às coletividades 

um processo ativo de conhecimento na valorização de sua história, memória e 

herança cultural, realizando ações educativas que busquem inserir os bens culturais 

nos espaços de vida das pessoas, ressignificando o tempo presente e as vivências 
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nos territórios dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (PEROTA, 

2013; IPHAN, 2019).  

 

A Portaria 137/2016 (P137/2016) do IPHAN, que estabelece diretrizes de Educação 

Patrimonial (EP)19 no âmbito da própria instituição e das Casas do Patrimônio, 

compreende a EP como uma práxis transversal aos processos de preservação e 

valorização do patrimônio cultural, concebendo-a como uma gama de processos 

educacionais formais e não-formais, que devem ser construídos de forma coletiva, e 

dialógica, ao focalizar o patrimônio cultural socialmente significado como uma forma 

de apropriação sócio-histórica das referências culturais, de maneira a colaborar para 

a sua valorização, reconhecimento e preservação.  

 

Nesse contexto, a Portaria 137/2016 arrola uma série de princípios que orientam os 

processos de educação patrimonial, tais quais: o estímulo à participação social na 

formulação, implementação e execução das ações educativas, fomentando o 

protagonismo dos diversos grupos sociais, ao inserir as práxis educativas no 

quotidiano e associar os bens culturais aos espaços de vida das pessoas; a 

valorização do território como espaço educativo, mediante uma multiplicidade de 

estratégias educacionais, favorecendo as relações de afetividade e estima 

intrínsecas à valorização e à preservação do patrimônio cultural, conforme podemos 

verificar:  

 

Art. 3º São diretrizes da Educação Patrimonial: I - Incentivar a participação 
social na formulação, implementação e execução das ações educativas, de 
modo a estimular o protagonismo dos diferentes grupos sociais; II - Integrar 
as práticas educativas ao cotidiano, associando os bens culturais aos 
espaços de vida das pessoas; III - valorizar o território como espaço 
educativo, passível de leituras e interpretações por meio de múltiplas 
estratégias educacionais; IV - Favorecer as relações de afetividade e estima 
inerentes à valorização e preservação do patrimônio cultural; V - Considerar 
que as práticas educativas e as políticas de preservação estão inseridas 
num campo de conflito e negociação entre diferentes segmentos, setores e 
grupos sociais; VI - Considerar a intersetorialidade das ações educativas, de 
modo a promover articulações das políticas de preservação e valorização 
do patrimônio cultural com as de cultura, turismo, meio ambiente, educação, 
saúde, desenvolvimento urbano e outras áreas correlatas; VII - incentivar a 
associação das políticas de patrimônio cultural às ações de sustentabilidade 
local, regional e nacional; VIII - considerar patrimônio cultural como tema 
transversal e interdisciplinar (IPHAN, 2016). 

 

                                                        
19

 Doravante, usaremos o acrônimo EP para designar a educação patrimonial e o EPE para designar 
uma educação patrimonial emancipatória. 
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Concebemos que (res)significar as relações entre a sociedade civil e o patrimônio, 

ao buscar inscrevê-lo na (in)consciência coletiva, é uma forma de corroborar com as 

identidades sócioculturais, com a história, com a memória social, com a tradição 

cultural, a diversidade cultural e, por conseguinte, com uma "vida ativa" (ARENDT, 

2007). Ações assim valorizam a vida digna de ser vivida, plena de significados 

socioculturais, ontologicamente caracterizada pela condição humana de produção 

[da vida], do trabalho [mundanidade] e da agência [pluralidade] social, visto que o 

“ser-aí” (HEIDEGGER, 2010), imbuído de autonomia (KANT, 1784), liberdade e 

maioridade para realizar os seus projetos é também um “ser-no-mundo” 

(HEIDEGGER, 2010) e, portanto, um ser-com-os-outros e um ser-para-o-mundo 

(HEIDEGGER, 2010).  

 

Ao focalizarmos a educação patrimonial como processo, observamos que o IPHAN 

(2011) a compreende como uma estratégia de visibilidade dessa teia [sócio]cultural 

atribuindo sentidos ou significando o mundo real, imediatamente vivido, construído 

sócio-histórica e coletivamente, de maneira a estabelecer liames mais estáveis entre 

as identidades, a história, a memória e a cidadania. Ademais, a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) nucleiam em seu bojo a necessária 

interdisciplinaridade na educação básica, mediante a introdução dos chamados 

"temas transversais", que postulam ser explorados nas mais variadas disciplinas 

escolares, dado que as temáticas de "meio ambiente" e de "diversidade cultural" 

possibilitam à escola o estudo do patrimônio cultural e a consequente adoção de 

projetos de educação patrimonial articulados com uma formação em direitos 

humanos mais ampla. 

 

Em nossa acepção, a priori, uma proposta de educação patrimonial emancipatória 

(EPE) deveria dialogar com a teoria da aprendizagem histórico-cultural e com as 

pedagogias contra-hegemônicas, mais especificamente, àquelas ativas desde 

concepções e perspectivas de educação libertadora, de maneira a cooperar (senão 

catalisar) com os processos de (auto)poiesis dos sujeitos em seus percursos de 

produções e transformações individual e coletiva de conhecimentos, saberes e 

práxis com devires populares e emancipatórios. Segundo Peroza (2012), o ensino 

de humanidades guarda estritas conexões com essas formas de explorar a 
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educação patrimonial, assim, deve-se conceber o ser humano como centralidade do 

processo de desenvolvimento sócio-histórico, econômico, cultural e político.  

 

Assim, ao concebermos uma Educação Patrimonial Emancipatória (EPE), 

dialogamos com os princípios inscritos na P137/2016 do IPHAN que contribuem 

para a multivocalidade e (ou) a polifonia, por valorizarem as múltiplas vozes das 

narrativas sobre o patrimônio, defendendo não haver sentido em produções de 

conhecimento sobre referências culturais que desconsiderem a significação dos 

afetos e da memória coletiva de quem utiliza o território como espaço de vida e, por 

conseguinte, como seu estimado modo de ser e de estar no mundo. Essa questão 

indica o quanto é fundamental uma nova postura educativa para a preservação e a 

valorização do patrimônio cultural, focalizando a construção coletiva do 

conhecimento e o exercício de práticas democráticas, participativas e transversais 

quanto ao processo de preservação do patrimônio cultural. Trata-se de um passo 

essencial em direção a um processo educativo que potencialize o uso dos espaços 

públicos e comunitários como lugares formativos (IPHAN, 2019). 

 

Assim, a EPE precisa ser concatenada desde o início, quando os bens culturais são 

identificados e selecionados. Os sambaquis, exemplarmente, no quotidiano, devem 

ser ressignificados nesses espaços, agregando histórias dos moradores locais às 

narrativas técnicas e oficiais, funcionando como “temas geradores” (FREIRE, 1987). 

Defendemos que um trabalho de educação patrimonial emancipatório, envolvendo 

os sambaquis de Presidente Kennedy, necessita identificar as referências culturais 

da comunidade que vive nos territórios onde se localizam os sambaquis, fomentando 

sua participação nas práticas de preservação do patrimônio cultural. Como suportes 

materiais de memória, os sambaquis kennedienses podem tornar-se canais de 

sensibilização para o entendimento de que somos todos sujeitos da nossa própria 

história, afirmando que mudar o futuro está em nossas mãos. Assim, a preservação 

desse patrimônio cultural granjeia um conteúdo mais eficaz, quando, sobretudo, 

vinculamo-lo a valores sócioafetivos (IPHAN, 2019). 

 

Qualquer que seja a ação implementada ou o projeto proposto, a sua execução 

supõe o empenho em identificar e fortalecer os vínculos das comunidades com o 

seu patrimônio cultural, incentivando a participação social em todas as etapas da 
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preservação dos bens. Nesse processo, concebemos que os poderes públicos 

devem exercer um papel de mediação da, e na, sociedade civil, contribuindo para a 

constituição de canais de interlocução que se afiguram, em especial, de 

mecanismos de escuta e observação. Partindo dessa orientação, ao assumir a 

função de mediação na construção coletiva das práxis educativas com vistas à 

preservação do patrimônio, as instituições públicas, poderiam delinear valores a 

priori e engendrar espaços de ensino-aprendizagem e interação, possibilitando a 

mobilização e a reflexão dos grupos sociais em relação ao seu próprio patrimônio. 

Seu significante mestre ou eixo central deve ser mediar quaisquer tipos de 

processos de patrimonialização, preservação e salvaguarda, ao encaminhar 

demandas e intervir em questões pontuais e estratégias, primando pelo respeito à 

diversidade sociocultural e pela garantia de horizontalidade na produção e na 

visibilidade das diferentes narrativas sobre o patrimônio cultural (IPHAN, 2019). 

 

O desafio é interconectar a práxis escolar da educação básica com os multivariados 

contextos culturais, com vistas a engendrar melhorias nas comunidades sociais 

(PINHEIRO, 2015). Isso posto, uma educação imaginada como um processo 

persegue a reflexão perene e a ação transformadora das pessoas, almejando a 

superação de paradigmas educacionais fundados em práticas que idealizam os 

educandos como depositários do conhecimento. Consequentemente, ao discutirmos 

sobre o processo da educação patrimonial, concebemos que as estratégias de 

mediação dialógico-dialéticas para a construção coletiva do conhecimento 

angariaram um substantivo realce, já que se propõem a observar as comunidades 

como produtoras de saberes e práticas, de maneira a fomentar protagonismos. A 

partir dessa perspectiva de empowerment, podemos pensar que uma razão se torna 

revolucionária quando adere a um compromisso com a democracia cognitiva, tanto 

na direção da socialização dos conhecimentos elaborados e acumulados pela 

humanidade, quanto no reconhecimento de todos os conhecimentos desenvolvidos 

por todos os grupos sociais, principalmente aqueles oprimidos. 

 

Na acepção de Vygotsky (2001), o pensamento e a linguagem configuram uma 

interpenetração dialética, uma vez que as constituições sociais dos significados das 

palavras servem à representação e à generalização, o que enseja a (re)construção 

do real no campo simbólico. Na esfera da educação patrimonial, as simbologias que 
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frequentemente generalizamos e valoramos como cultura são objetos de estudos 

praxiológicos responsáveis pela elaboração de conhecimentos que, outrossim, 

pertencem aos saberes populares e às práticas ancestrais das comunidades 

tradicionais (PEDROZA, 2012). Da mesma forma, Paulo Freire debateu aspectos da 

cultura e a empregou como uma das primeiras temáticas sugeridas nas etapas do 

seu método pedagógico, utilizado para instigar no alfabetizando o exercício da 

(auto)compreensão do e no mundo vivido: 

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

 

Desde o campo acadêmico da antropologia culturalista, Geertz (1997) sonda as 

culturas como textos compostos por padrões de signos que trabalham 

interativamente. De mais a mais, as diversas culturas afeiçoariam escrituras, 

narrativas ou textos entretecidos pelos seres humanos que, de forma idêntica, os 

entretecem, advogando então pela necessidade de uma análise semiótica na 

interpretação das culturas. Além disso, Geertz (1997) defende que a cultura é uma 

fabulação pública e, portanto, uma construção coletiva, razão pela qual suas teias de 

significados não revelam criadores individuais identificáveis, sendo os fatos culturais, 

frequentemente, percebidos mediante análises extrínsecas. Em sua abordagem 

interpretativa, elege uma leitura contextual dos textos culturais, nos quais os 

símbolos podem ser interpretados de maneira inteligível.  

 

A ideia-força da mediação dialética vygotskyana pode ser importante nas reflexões 

sobre a temática da educação patrimonial. Na obra Pensamento e linguagem (2001), 

a agência coletiva é apresentada como moduladora da realidade sócio-histórica, a 

partir de um processo de (auto)poiesis humana, onde instrumentos, assim como os 

signos, condutores de processos de mediação, promovem o desenvolvimento da 



65 

 

cognição ou dos processos psicológicos superiores. Vygotsky (2001) sugere a 

análise das estruturas de significado da palavra, onde o pensamento e a linguagem 

se imbricam. Desse modo, ações mediadoras encorajadas pelos pares intervêm 

direta e mediatamente na apropriação cultural, produzindo um factum que pode vir a 

ser empenhado nas ações pedagógicas para a valoração do patrimônio cultural, 

através da educação patrimonial, contribuindo para o processo de reconhecimento 

dos cidadãos como seres sociais, históricos e, portanto, culturalizados.  

 

Em nossas incursões sobre a EPE, a consideramos a partir da compreensão dos 

espaços territoriais como documentos vivos, de variadas possibilidades 

interpretativas, acessíveis pelas mais variadas estratégias educacionais, 

particularmente em sua dimensão política. O fato é que tanto a memória quanto o 

esquecimento são produções sociais, ainda mais em sociedades e contextos, onde 

a população frequentemente não nutre sentimentos de pertença ao patrimônio 

cultural (PINHEIRO, 2015). Os efeitos das estratégias pedagógicas podem ser 

potencializados quando conseguem entrelaçar os espaços tradicionais de 

aprendizagem a equipamentos públicos, tais como as associações de moradores, 

bibliotecas, centros comunitários, praças e parques, teatros e cinemas, tornando-se 

bem mais efetivas quando integradas às demais dimensões da vida e articuladas às 

práticas cotidianas e aos marcos de referências identitárias ou culturais de seus 

usuários. Isso, porque as cidades precisam ser compreendidas como territórios 

vivos, produzidos pelos sujeitos que as habitam e as transformam continuamente 

(IPHAN, 2019). Dialogamos com Brandão (1996) quando defendemos que as ações 

educativas de preservação e valoração do patrimônio devam ajuizar a preservação 

dos bens culturais como práxis social, inserida nos contextos sócioculturais, de 

forma a considerar a ressignificação desses bens e o atrelamento do seu valor 

sócio-histórico e cultural em suas comunidades de inserção.  

 

Um outro fator relevante para lograr êxito nas ações pedagógicas de valorização e 

preservação do patrimônio cultural é a vinculação entre as políticas públicas de 

patrimônio com aquelas de educação, saúde, cultura, meio ambiente e turismo 

cultural (PINHEIRO, 2015), quando trabalhamos de forma intersetorial. A educação 

patrimonial deve apreciar o conceito de patrimônio cultural inscrito na Constituição 

Federal “cidadã” de 1988, artigo 216: “de natureza material e imaterial, tomados 
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individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, que corporifica 

a categoria de referência cultural e a delimitação dos bens que podem ser 

reconhecidos, com destaque para os de caráter imaterial. Acreditamos também que 

a ferramenta dos inventários participativos, formulada e disponibilizada pelo IPHAN, 

possa ser empregada em ações de EPE, a fim de fomentar a discussão sobre o 

patrimônio cultural local, estimulando a comunidade kennediense a identificar e 

valorizar as suas referências culturais. Nessa perspectiva, a comunidade é 

concebida como protagonista para classificar, definir, descrever e inventariar o que 

lhe discerne e reconhece como patrimônio, numa construção dialógica do 

conhecimento acerca de seu patrimônio cultural, podendo alinhavar o tema da 

preservação do patrimônio cultural ao entendimento de elementos como território, 

convívio e cidade, considerando as muitas possibilidades de constante aprendizado 

e formação associadas a valores como cidadania, participação social e melhoria da 

qualidade de vida (IPHAN, 2019). 

 

Finalmente, compreendemos que, por meio da educação patrimonial emancipatória 

também deve ser promovida a visibilidade de "culturas minoritárias", queremos dizer, 

culturas produzidas por grupos sociais que caracterizam "minorias sociológicas" 

(GIRALDELLI, 2013), de modo a maximizar os diálogos inter, poli e transculturais, 

construindo estratégias para a valorização das alteridades, diferenças, diversidades 

e o desenvolvimento de ambientes multiculturais. Para nós, essa aprendizagem, 

devido à sua característica “relativista” e “antietnocêntrica” (GEERTZ, 1979), precisa 

vir a ser construída dialógica e polifonicamente, a partir das especificidades e dos 

"saberes locais" (GEERTZ, 1997), tais como os caracteres de seus bens culturais, 

devendo, assim, configurar um suporte vivo para a produção coletiva de 

conhecimentos que corroborem com os anseios, os desejos e as necessidades das 

comunidades aí envoltas.  
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3 DIÁLOGO COM AS INVESTIGAÇÕES DESENVOLVIDAS NA ÁREA 

 

3.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nosso objeto de estudos foi recortado a partir da confluência de três fatores: as 

demandas comunitárias da EMEIF de Jaqueira, a minha integração ao PPGEH, sob 

a orientação do Prof. Dr. Carlos Roberto Pires Campos e a participação no grupo de 

pesquisas, o DIVIPOP, que apresenta como escopo as respetivas linhas de 

pesquisa: divulgação científica, educação em espaços não formais e ensino de 

ciências, a partir das perspectivas histórica, sociológica, filosófica & cultural, 

desenvolvendo estudos arqueológicos no sul do Espírito Santo, no campo da 

arqueologia pré-colonial em sambaquis, de maneira a catalisar uma variedade de 

experiências pedagógicas, ao verter dos sambaquis em artefato pedagógico 

(FIGURAS 25 e 26).  

 

Figura 25 – Apresentação de um estudo de caso em arqueologia na formação 
continuada em Educação Patrimonial, na EMEIEF Bery Barreto 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Figura 26 – Formação continuada em Educação Patrimonial na EMEIEF Bery 
Barreto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Nesse contexto, desde uma “partilha do sensível” (RANCIÈRE, 2005), a nossa 

pesquisa apresenta uma proposta de educação patrimonial emancipatória, 

constituída em [tema] “dobradiça” (FREIRE, 1987) com uma formação em direitos 

humanos, anelando o direito social à história, à memória coletiva, à tradição, à 

cultura, ao meio ambiente e às construções sócioculturais identitárias da população 

kennediense. Nesse trabalho, orientamos as nossas buscas com o propósito de 

investigar trabalhos que contribuíssem para a ressignificação do patrimônio 

arqueológico na “consciência e na memória coletiva” (DURKHEIM, 1978; 

HALBWACHS, 1990) da comunidade escolar da localidade de Jaqueira, Presidente 

Kennedy, mediante uma parceria com a EMEIEF Bery Barreto de Araújo.  

 

Cientes das relações entre: i) “história & memória” conforme precipuamente 

delineadas nas obras - História e memória (LE GOFF, 1996), Produzindo o passado 

(ARANTES, 1984), A Formação das Almas: O imaginário da República no Brasil 

(CARVALHO, 1990) e Mémoire et histoire: La problematique des lieux (NORA, 

1984); ii) “história, memória & patrimônio” descritas na dissertação História, tempo e 

memória: Um estudo sobre museus, a partir da observação feita no Museu Imperial 

e no Museu Histórico Nacional (SANTOS, 1989), Patrimonio y propriedad (CRAMER, 

2001), Memória e patrimônio: Ensaios contemporâneos (ABREU, 2003), A 
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fabricação do imortal: Memória, história e estratégias de consagração no Brasil 

(ABREU, 1996) e Os arquitetos da memória: A construção do patrimônio histórico e 

artístico nacional no Brasil nos anos 30 e 40 (CHUVA, 1998); iii) “história, memória, 

patrimônio & identidades culturais” conforme as produções: Los usos sociales del 

patrimonio cultural (CANCLINI, 1993), a concepção de Comunidades imaginadas 

(ANDERSON, 2008) e a possibilidade de Invenção das tradições (HOBSBAWM; 

RANGER, 2008); a princípio, partimos do pressuposto de que os cidadãos 

kennedienses não “representam individual e socialmente” (DURKHEIM, 1968; 

MOSCOVICI, 2004; JODELET, 2001)20 os sambaquis como um patrimônio cultural 

de natureza arqueológica, o que nos leva a acreditar que formações continuadas 

crítico-reflexivas de professores, abordando a temática, possam, nalguma medida, 

contribuir para codificar e tematizar os sambaquis, potencializando-os na história, na 

memória social, na tradição e, consequentemente, no “saber local” (GEERTZ, 1997) 

como um patrimônio cultural. 

 

Muitas são as investigações em arqueologia, tendo em vista sua relevância para a 

compreensão da dinâmica cultural das comunidades pré-históricas. Ao realizarmos 

varreduras na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) em 20 de 

junho de 2019, utilizando os descritores: a) “Divulgação científica”, b) “Educação 

patrimonial”, c) “Sambaqui” e d) “Educação patrimonial e direitos humanos”, 

encontramos os respectivos assentos: a) 66 na USP, 34 na UFSCAR, 30 na UFV, 28 

na UFSC, 27 na UFRGS, 26 na UNESP, 19 na FIOCRUZ e na PUC-SP, 18 na 

UFPE, 16 na METODISTA e na UFRN, 15 na UNB, 14 no IBCTI e na UFMG, 13 na 

UNISINOS, 11 na UFAM, 10 na UFBA, 8 na UNIFEI, 7 na UFG, 5 na UFABC, na 

UFF, na UFPB e 5 na UNIOESTE, 4 na UCPEL, na UEL, na UFC, na UFES, na 

UFJF e na UFS, 3 na FGV, na FURG, na PUC-GO, na UEPB, na UFAL, na UFMA, 

na UFN, na UFMT e na UNISUL, 2 na MACKENZIE, na PUC-RJ, na UEPG, na 

UERJ, na UFRPE e na UNIVATES, 1 na FAMERP, na IEN, na IFAM, na IPEN, na 

PUC-PR, na UECE, na UFCG, na UFFS, na UNIFESP, na UNIPAMPA e na 

UNITAU, totalizando 373 dissertações e 112 teses nos apontamentos da e na 

plataforma; b) 13 na PUC-GO, 10 na UFV, 8 na UFPE, na UNESP e na USP, 7 na 

UNB, 5 na UCS e na UFMG, 4 na UFC, na UFRN e na UFS, 3 na PUC-SP, na UFJF 

                                                        
20

 A expressão “representam individual e socialmente” refere-se aos conceitos: “representação 
individual” em Durkheim (1968) e “representação social” em Moscovici (2004) e Jodelet (2001). 
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e na UFPB, 2 na FGV, na UECE, na UFAM, na UFBA, na UFES, na UFFS, na 

UFRGS, na UFRPE, na UFSCAR, 1 na FURG, na MACKENZIE, na RUBI, na UEPB, 

na UEPG, na UFF, na UFMA, na UFPA, na UFSC, na UNESC, na UNICEUBI, na 

UNIFEI, na UNILASALLE, na UNISANTOS e na UNISINO, registrando 101 

dissertações e 17 teses; c) 38 na USP, 37 na UFSC, 15 na UFRGS, 5 na UFPE, 4 

na PUC-RS e na UFV, 3 na UNISINOS, 2 na UEL e na UFPA, 1 na FIOCRUZ, na 

PUC-SP, na UFBA, na UFRA, na UFRRJ, na UFS, na UNB, UNICAMP e na 

UNISUL,  totalizando 86 dissertações e 33 teses; d) nenhum registro (TABELA 1). 

 

Tabela 1 – Assentos na Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações (BDTD) 

Descritor 
Número de dissertações  

e teses encontrados 

Número total  

de trabalhos 

Divulgação Científica 
373 dissertações e 112 

teses 
485 

Educação Patrimonial 
101 dissertações e 17 

teses 
118 

Sambaquis 86 dissertações e 33 teses 119  

Educação Patrimonial e  
Direitos Humanos 

0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Como o contingente de buscas excedeu as nossas expectativas, privilegiamos uma 

seleção a priori de títulos que se aproximassem do propósito de nossa pesquisa. 

Cada descritor computou de 20 a 100 títulos que foram então analisados em seus 

resumos e sumários. Destarte, selecionamos entre 10 e 15 dissertações e teses 

para cada descritor e nos esmeramos numa leitura mais pormenorizada. Finalmente, 

perfilhamos uma seleção final de trabalhos que contemplassem os parâmetros que 

desenvolvemos conforme categorias temáticas a seguir. 

 

3.2 EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 

No âmbito da educação científica, elegemos as dissertações: Práticas docentes e 

cultura científica: O caso da Biologia (CHERNICHARO, 2010); Educação científica e 

cultura material: os artefatos lúdicos (LEODORO, 2001) e A metodologia de 

pesquisa científica como prática de ensino e aprendizagem nas séries iniciais no 
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ensino fundamental (JULIO, 2009), com vistas a oferecer um breve panorama dos 

trabalhos que encontramos nessa área. 

 

A dissertação de Chernicharo (2010) produzida no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), 

discutiu sobre a ciência de um ponto de vista cultural e acerca da ideia de educação 

científica como uma aproximação processual do corpo discente a uma gama de 

práxis que delineiem a cultura científica. O propósito desse trabalho foi a promoção 

da construção de conhecimentos sobre as práticas docentes que objetivassem 

aproximar os estudantes à cultura científica, enfatizando a disciplina de Biologia. A 

pesquisadora analisa uma sequência didática (SD) de experimentação aberta em 

classes de Biologia para alunos do primeiro ano do Ensino Médio, que redarguiram a 

uma dada questão conexa à disciplina, por intermédio da efetivação de um 

determinado experimento. Posteriormente, refletiu sobre os argumentos empregados 

pelos educandos, assim como a interação docente-discente, perquirindo-se a 

compreensão dos conhecimentos dos docentes que poderiam subsidiar na produção 

de argumentos coerentes, sistemáticos e de conjunto, com vistas à promoção da 

alfabetização científica. 

 

Entre as suas considerações, o trabalho aponta que algumas habilidades possam 

ser aproveitadas em salas de aula, visando a fomentar a apropriação da cultura 

acadêmico-científica, bem como a utilização da linguagem pictórica e do material 

biológico nas escolas. Por meio da educação científica, identicamente objetivamos 

construir com educadores kennedienses uma proposta para o exame de conceitos 

prévios sobre a localidade, assim como assessorá-los na constituição de estratégias 

sobre as mudanças sociais. A cultura científica pode impulsionar a práxis histórico-

cultural, crítica e reflexiva, tornando mais diligentes os questionamentos, bem como 

a formulação de hipóteses.  

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

Universidade de São Paulo (USP), aborda os objetos industrializados como artefatos 

pedagógicos usados na educação científica, notabilizando o conhecimento, a 

criatividade, as acepções estéticas e as suas interconexões com o imaginário 

científico-tecnológico da sociedade. Essa produção intelectual opera numa vertente 

que dialoga com as nossas indagações, visto perscrutar as relações entre a 
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inventividade atual e os processos produtivos sociais, considerando o ser humano 

em sua dimensão sócio-histórica. Nossa proposição de pesquisa busca exibir essas 

relações, na elaboração do produto educativo. Esse trabalho nos instiga à meditação 

acerca das dinâmicas relacionadas aos seus contextos, inclusive às necessidades 

substanciais de cada momento.  

 

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

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), procurou inserir a educação 

científica nas séries iniciais do Ensino Fundamental (EF 1 e 2), bem como indagar 

sobre as consequências dessa estratégia educacional junto aos estudantes da 

EMEF Elvira Muraro, em Campinas, no estado de São Paulo. A partir da pesquisa-

ação oriunda da instauração de um projeto educacional, o investigador denota que 

essa práxis pedagógica corrobora para a aprendizagem autônoma dos estudantes. 

Da mesma forma, essa investigação intencionou estabelecer um liame entre os 

educandos da escola pública e o aparelho universitário, com o intuito de fortalecer 

as discussões sobre o ensino-aprendizagem e a pesquisa na escola pública. 

 

Essa produção acadêmica aponta para resultados que dialogam com as nossas 

inquietações, visto desenvolver uma experiência de educação científica, inferindo 

haver uma substantiva eficiência nos objetivos dessa estratégia do desenvolvimento 

de nossos saberes, ressaltando-se os logros de autonomia que passaram a 

demarcar a rotina de estudos dos sujeitos envoltos na pesquisa. Não obstante, 

nossa proposta busca agir junto com os professores da educação básica, 

particularmente no âmbito das práticas de ensino, o que requisita outros elementos 

de modelo metodológico. Experimentos de aplicabilidade e desenvolvimento da e na 

educação científica subsidiam reflexões sobre uma proposta pedagógica, mas não 

podem (e não devem) ser reproduzidas mecanicamente na formatação de práticas, 

já que existem demasiados elementos peculiares em cada comunidade, que 

precisam ser conscientemente considerados. 

 

3.3 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

No que concerne à educação patrimonial, selecionamos as dissertações: 

Arqueologia preventiva e socialmente responsável: a musealização compartilhada e 
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meu mundo expandido (PANACHUK, 2011); Reprodução de pequenos agricultores 

no espaço metropolizado paulistano: uma análise da porção sul do município de São 

Paulo (FERNANDES, 2008) e Livros didáticos de física e as inovações da pesquisa 

em Educação em Ciências (LOPES, 2007), com o propósito de apresentar algumas 

reflexões que nos possibilitem observar um pequeno caleidoscópio de trabalhos 

observados neste campo. 

 

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

Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade de São Paulo 

(USP), é orientada pela discussão sobre a multitud de coletivos que se defrontam na 

zona de atividades do licenciamento ambiental. Esse debate suscita o atrito entre os 

mesmos, que se atualizam e se (re)inventam, de maneira a expor os embates 

econômicos, culturais e políticos. Tal trabalho organiza informações nos sítios 

arqueológicos Terra Preta 1 e 2 localizados no município de Juriti, no Pará e 

perscruta se naquele locus viveram povoados consecutivos ou se um grupo foi 

suplantado por outrem.  

 

Desse modo, a pesquisa coopera com as nossas indagações, a partir das 

discussões acerca das emulações das comunidades pretéritas e suas herdades, do 

mesmo jeito que para a exposição dalgumas disputas arqueológicas com vistas à 

constituição de conhecimentos nesse espaço. Outro contributo para a nossa 

pesquisa é a discussão sobre os interesses variados envoltos em questões 

econômicas e ambientais, o que pode oferecer os fundamentos necessários para a 

nossa retórica acerca da modificação das relações entre as comunidades de 

Presidente Kennedy e os sambaquis locais, assim como os conceitos que 

formularam sobre a história local. O desnudamento das complexas contradições que 

abrangem uma sociedade concorre para reflexões mais críticas acerca das relações 

humanas, podendo levar ao aprimoramento das relações sociais, a partir de 

conceitos derivados de convivências mais humanizadas, tal como o da “ética do 

cuidado” (BOFF, 2002), seja com as demais pessoas e (ou) com a natureza.  

 

A dissertação de Fernandes (2008), defendida no Programa de Pós-Graduação em 

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

(USP) consiste em uma pesquisa de campo efetuada no sítio arqueológico Topo do 
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Guararema, em Cachoeira Paulista, São Paulo. Ao elaborar um meticuloso diálogo 

com os cânones do campo acadêmico-científico, essa produção científica aspira à 

compreensão da categoria “arqueologia pública”, incluindo-se as suas questões 

transversais, ao destacar como as mesmas ressonam no background da arqueologia 

do e no Brasil. De mais a mais, anseia desenvolver uma acepção de arqueologia 

pública orientada para projetos de educação não-formal. Dessa maneira, volve-se 

para a discussão de temáticas públicas de interesses da esfera da arqueologia, do 

mesmo modo que: educação, ética, gestão & legislação. 

 

Assim examina informações sobre as comunidades pretéritas da região do sítio 

arqueológico em estudo, antes que novas obras em infraestrutura esvaeçam os 

vestígios humanos locais. Isso posto, esse trabalho se aproxima das nossas 

averiguações quanto aos interesses em provocar diálogos com a sociedade, a partir 

de um panorama arqueológico relativo à salvaguarda do patrimônio público. Por fim, 

esta pesquisa nos auxilia nas apreciações sobre a importância da abordagem 

arqueológica nos processos de desenvolvimento da educação patrimonial, o que 

pode nos oferecer abordagens científico-metodológicas substantivas relativas à 

história, minimizando possíveis diletantismos. 

 

A dissertação de Lopes (2007), apresentada à Faculdade de Educação da 

Universidade de Campinas (UNICAMP), investiga a temática da cidade em suas 

inter-relações com o processo de expansão da modernidade capitalista, tais quais os 

conceitos de educação, história e memória. Estuda, ainda, as potencialidades 

históricas e educacionais ínsitas no espaço urbano, tomado como patrimônio 

cultural. A metodologia elabora uma análise da inserção social de José de Castro 

Mendes no ambiente campineiro, à semelhança de acepções sobre a cidade de 

Campinas, em São Paulo, historicizadas pelo intelectual na imprensa local, 

sugerindo como um marco a série “Campinas de ontem e de hoje: visão em dois 

tempos”, relativo ao período 1960-1965, publicitada pelo jornal Correio Popular. 

Partindo da análise dessas referências literárias, o autor discorre sobre as 

mudanças no cenário urbano da cidade em virtude da expansão do ideário da 

modernidade capitalista. 
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Assim sendo, essa pesquisa discute os “agenciamentos de poder” (FOUCAULT, 

apud FUGANTI, 2016) do capitalismo e os seus “[in]fluxos” (DELEUZE, GUATTARI, 

2008) sobre os processos histórico-educacionais, "tema dobradiça" (FREIRE, 1987) 

que desejamos abordar em nossas investigações. Entretanto, salientaremos 

determinadas regularidades vinculadas à história pré-colonial, o que implica algumas 

modificações em estratégias metodológicas. O trabalho mencionado nos motiva a 

discutir sobre o potencial educativo que atravessa o espaço urbano, figurando um 

patrimônio cultural que pode vir a nos possibilitar variadas interpretações sobre as 

sociedades, além de seus "significantes mestres" (LACAN, 1992), “habitus” 

(BOURDIEU, 1983), afetos, rotinas alimentares, valorações simbólicas, subsidiando-

nos na compreensão da construção de subjetividades sociais e identidades nem 

sempre percebidas. 

 

3.4 SAMBAQUIS 

 

No que tange à temática dos sambaquis, elegemos as dissertações: Os sepultados 

de Jabuticabeira II, SC: Insights e inferências sobre padrões fenotípicos, análise de 

modo de vida e organização social através de marcadores de estresse 

músculoesqueletal (ABBAS, 2013); Sambaquis da paleolaguna de Santa Marta: em 

busca do contexto regional no litoral sul de Santa Catarina (ASSUNÇÃO, 2013); 

Perspectivas interpretativas no estudo das esculturas zoomórficas pré-coloniais do 

litoral sul do Brasil (GOMES, 2012); Bacanga, Paço do Lumiar: estudo das indústrias 

líticas presentes em sambaquis nas ilhas de São Luís, no Maranhão, por cadeias 

operatórias e sistema tecnológico (SILVA, 2012), com o escopo de apresentar um 

mosaico dos trabalhos examinados neste âmbito. 

 

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

Biologia Evolutiva, no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), 

estudou a implantação de uma metodologia para analisar indicadores de estresse 

músculoesqueletal e a possibilidade de associar os níveis de desenvolvimento das 

enteses (isto é, inserções, em osso, de fibras tendinosas, ligamentares e/ou 

capsulares) consideradas com as possíveis atividades efetuadas pelos indivíduos 

em questão, tais como a caça e a pesca, supostamente estruturantes nessas 

sociedades. Além do mais, procura outros dados, bem como o número de mulheres 
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e homens, a antiguidade desses fósseis e o seu tempo médio de vida. Os resultados 

desse trabalho revelam a eficácia da metodologia empregada e denotam que os 

indivíduos observados, independentemente do sexo e da faixa etária, seriam 

indivíduos vigorosos, de musculatura forte, constatações concernentes ao estádio de 

atividade física postulada no quotidiano dos mesmos, do mesmo jeito que seus 

habitus alimentários.  

 

Essa produção se avizinha das nossas averiguações, uma vez que dissemina dados 

acerca dos caracteres fenotípicos dos povos dos samauquis, do quotidiano dessas 

comunidades e das estratégias atinentes à sua sustentabilidade. Entretanto, a base 

estatística dela é mui ampla e nosso projeto se esmera na busca de elementos que 

possam ressignificar os sambaquis Presidente de Kennedy. Todavia, o trabalho traz 

dados consistentes sobre tais comunidades sambaquieiras, o que nos possibilitará 

compreender melhor a dinâmica cultural do e no entorno dos mounds da (e na) 

história pré-colonial do Espírito Santo. 

 

A dissertação que Assunção (2013) encaminhou ao Programa de Pós-Graduação 

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

Paulo (USP), debate sobre o contexto regional de ocupação das populações 

sambaquieiras numa área paleolagunar de formação holocênica, a saber, a 

Paleolaguna de Santa Marta. O investigador produziu um cadastro, compilando 

informações de todos os sítios arqueológicos existentes na área, a partir de 

intervenções arqueológicas, levantamentos bibliográficos, avaliações regionais 

extensivas, prospecções intensivas e visitas de campo, constatando a existência de 

cerca de 90 sambaquis na região, além de sítios correlacionados aos grupos 

Guarani e Jê.  

 

Os dados nos possibilitaram compreender como se processava a distribuição 

espacial e cronológica da ocupação sambaquieira, proporcionando subsídios acerca 

do sistema de ocupação e territorialização das populações caçadoras-coletoras e 

pescadoras que residiram na região, em determinados períodos sócio-históricos. 

Essa proposição de levantamento de dados no assentamento geográfico se 

aproxima dos nossos questionamentos, contudo não nos adstringiremos a essa 
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temática, visto que focaremos o olhar no processo de apropriação pedagógica do 

patrimônio com escopo em educação patrimonial e direitos humanos. 

 

A dissertação apresentada por Gomes (2012) ao Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social, do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), estuda os aspectos simbólicos em contextos vinculados 

a esculturas denominadas por antropólitos, zoólitos e zoósteos. A investigação foi 

desenvolvida no litoral meridional brasileiro, abrangendo desde o litoral sul de São 

Paulo à região litorânea e aquela de planalto do Rio Grande do Sul. Os autores 

acessaram o acervo dos museus regionais com o propósito de análise, observação 

e registro fotográfico das peças, além de se embasarem em literatura específica e 

pesquisa documental.  

 

O aporte teórico empregado foi o da arqueologia contextual e o da antropologia 

simbólica, a fim de ajudar quanto às reflexões sobre a cultura material, que dizem 

respeito a rituais e formas de representações simbólicas se referindo a aspectos da 

interação entre os animais e os homens. O autor analisa como as ocorrências de 

tais esculturas interagem com o seu universo simbólico, refletindo sobre as diversas 

tessituras de compartilhamentos regionais e as dimensões significativas das 

paisagens confluentes. Ao analisar a produção textual, deduzimos que o ensejo de 

conjugar dados arqueológicos, observados em mais de uma região litorânea do país, 

poderia adicionar elementos relevantes ao quebra-cabeças do estudo dos 

sambaquis e alargar o enfoque da maioria dos estudos sobre o tema, associados 

aos sítios arqueológicos existentes no litoral sul paulista. 

 

A tese apresentada por Silva (2012) ao Programa de Pós-Graduação em 

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

(USP) procura a compreensão de traços das indústrias (neo)líticas correlacionadas 

aos sambaquis apanhados na Ilha de São Luís, no Maranhão. Os conceptos 

basilares empregados para analisar as referidas indústrias líticas ali assentadas, 

entre 3840 e 1420 AP, foram os de “sistema tecnológico” e “cadeia operatória”. Esse 

trabalho compila informações acerca dos artefatos culturais produzidos pelas 

comunidades litorâneas pré-coloniais na Ilha de Marajó, coletados em sambaquis ou 

em seus entornos, podendo vir a ser úteis em nossa pesquisa.  
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Assim, essa produção oferece ponderações acerca dos desafios envoltos no 

processo de assentamento na região litorânea, durante o período pré-colonial e as 

inter-relações entre os estudos paisagísticos e a dinâmica da ocupação humana na 

Paleolaguna do Itabapoana. As interações entre as ferramentas líticas e os seus 

produtores podem ajudar a compreender a vida social das coisas, dos eventos em 

que foram utilizadas, da tecnologia necessária para a sua construção, da técnica 

produzida para a domesticação e a transformação da natureza, entre outras muitas 

reflexões de igual valor. 

 

3.5 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E DIREITOS HUMANOS 

 

Não foram encontradas quaisquer pesquisas partilhando essa interface. Daí a 

importância e o ineditismo da nossa propositura, ao focalizar uma formação em 

educação patrimonial colacionada com um curso em direitos humanos. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 METODOLOGIA PEDAGÓGICA 

 

4.1.1 A ideia de tema gerador dentro do método freireano 

 

Paulo Freire defende uma proposta de educação como prática de liberdade, 

concebendo um processo educativo centrado na mediação educador-educando, 

emergente dos saberes e práticas dos educandos. Ele advoga que um dos primeiros 

trabalhos do educador deve ser mostrar ao educando que ele conhece muitas 

coisas, apesar desse conhecimento estar desorganizado. Na medida em que o 

educador relaciona os saberes apresentados pelos educandos àqueles escolares, 

estes ampliam a sua autoestima, participando mais ativamente do processo 

pedagógico. Dessa forma, melhoram a sua participação na sociedade, visto 

assumirem um maior protagonismo, ao agirem como sujeitos no processo de 

transformação social (FREIRE, 1987). Basicamente, o método freireano apresenta 

dois princípios, que podem ser resumidos pela “politicidade” e a “dialogicidade” do 

ato educativo (FEITOSA, 1999).  

 

O “princípio da politicidade do ato educativo” compartilha do pressuposto de que não 

existe educação neutra. Nessa acepção, a educação é compreendida como uma 

(re)construção contínua dos significados de uma dada realidade concreta, a ser 

modificada pela ação humana. Ação que tanto pode ser determinada pela crença 

fatalista na causalidade, isenta de análise, uma vez cogitar que a realidade se lhe 

apresenta como estática, imutável, determinada; quanto pode ser movida pela 

crença de que a causalidade está submetida à sua agência, indicando que ações 

racionais podem alterá-la, relativizá-la e transformá-la. Dessa perspectiva existe uma 

indissociabilidade entre a construção do processo de aprendizagem da leitura e 

escrita e o de politização. O alfabetizando é desafiado a refletir acerca do seu papel 

na sociedade, desafiado a (re)pensar a sua história. Essa reflexão almeja promover 

a superação da consciência ingênua (mágica), transformando-a em consciência 

sóciocrítica. 
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Já o “princípio da dialogicidade do ato educativo” guarda relação com uma 

antropologia filosófica dialética cuja meta é o engajamento do indivíduo na luta por 

transformações sociais (HARMON, 1975 p. 89). Ao partir dessa premissa, ele 

concebe que a base de sua pedagogia seja uma relação dialógica arraigada no 

trinômio “educador x educando x objeto do conhecimento”. A interpenetração entre 

essas três “categorias gnosiológicas” é um princípio patente em seu método, que 

parte da busca do conteúdo programático que se inicia antes da situação 

pedagógica propriamente dita. Aprender é uma ação cultural vinculada à produção 

de conhecimentos desde a realidade concreta, isto é, a partir de uma situação real-

vivida pelo educando. Uma metodologia que promova a compreensão da relação 

entre o ser humano e o mundo, destacando as questões que envolvam a interface 

entre a natureza, a cultura, o mundo do trabalho, entre outras, é, portanto, uma 

metodologia dialógica que prepara as pessoas para viverem em seu tempo sócio-

histórico e cultural, imbuídas das contradições e dos conflitos existentes, 

conscientizando-as da necessidade de intervir no tempo presente para a construção 

e a efetivação de um mundo melhor. 

 

A palavra “método”, da maneira como é delineada em seu “sentido de base” 

(FREIRE, 1979), não apresenta com fidedignidade a ideia e o trabalho 

desenvolvidos por Freire. A expressão “método Paulo Freire” é hoje uma expressão 

universalizada e corporeificada como referência a uma concepção democrática, 

progressista e radical de práxis educativa, razão pela qual utilizamos essa 

expressão ao longo deste trabalho. Tal insistência na categorização da metodologia 

freireana em termos de método ou sistema dá-se em função de abarcar uma 

sequência determinada de ações, configurando-se em “momentos dialéticos” 

(HEGEL, 1999) complexos, inter e transdisciplinarmente conectados (FEITOSA, 

1999). Para melhor situarmos essa sequência, indicaremos abaixo os “momentos” 

que compõem a metodologia criada por Freire. 

 

O 1º momento guarda relação com uma investigação temática e uma pesquisa 

sociológica que caracteriza uma compreensão do universo vocabular e o estudo dos 

modos de vida na localidade que, em nosso caso específico, diz respeito ao estudo 

da realidade sócio-histórica e cultural do Município de Presidente Kennedy. O estudo 

da realidade não se circunscreve à simples coleta de dados e fatos, necessitando 
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perceber como o educando representa a sua própria realidade. Esse é o ponto de 

partida que se traduzirá no “tema gerador geral”. A expressão tema gerador geral 

está imbricada na ideia-noção de interdisciplinaridade, estando presente na 

metodologia freireana, visto ter como princípio metodológico a promoção de uma 

aprendizagem global, não fragmentada. Do tema gerador geral emergirá o recorte 

para cada uma das áreas do conhecimento ou para as “palavras geradoras”. 

Portanto, um mesmo tema gerador geral poderá engendrar várias palavras 

geradoras, que deverão estar interligadas a ele, em função da relação social que os 

fundamenta. 

 

O 2º momento concerne à tematização ou à seleção dos temas e palavras 

geradores, tais como “patrimônio cultural”, “sambaqui”, “arqueologia pré-colonial”, 

“meio ambiente”. Por meio dessa seleção, realizamos a codificação e a 

decodificação desses temas procurando o seu “significado social”. Através do tema 

gerador geral é possível avançar para além do limite de conhecimento que os 

educandos fazem de sua própria realidade, possibilitando uma melhor compreensão, 

para nela intervir criticamente. Do tema gerador geral emergiram as palavras 

geradoras. Cada palavra geradora precisa ser ilustrada, para melhor suscitar novos 

debates. Essa ilustração sempre vinculada ao tema, objetiva a “codificação”, isto é, a 

representação de um aspecto da realidade que compreende uma situação 

sócioexistencial construída pelos educandos em interação com os seus elementos.  

 

O 3º momento tangencia a problematização ou busca da superação da visão a priori 

ingênua por uma socialmente crítica, capaz de transformar o contexto vivido. Após a 

etapa de investigação e (ou) estudo da realidade, selecionamos as palavras 

geradoras, a partir de três critérios basilares: a) estarem inseridas no contexto social 

dos educandos; b) requererem um teor pragmático, ou melhor, as palavras devem 

abrigar uma pluralidade de formas de agência numa dada realidade sócio-histórica, 

cultural, política etc. c) serem selecionadas a fim de que mediante o seu estudo, 

sejam trabalhadas todas as dificuldades fonéticas.  
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4.1.2 O patrimônio como tema gerador 

 

Quando retomamos um fragmento da discussão sobre o patrimônio cultural, 

concebemos que o mesmo se constitui a partir das referências culturais que se 

presentificam na interface entre a história, a memória social e a tradição de um 

grupo, ou mesmo um povo, sucedendo-se por variadas gerações. Variados signos 

interagem na produção social da(s) cultura(s) associada(s) a uma territorialidade, 

podendo vir a configurar um patrimônio cultural, já que são relevantes para o grupo 

em questão, de maneira a adquirir um valor de uso social, como um bem cultural. 

Assim, o patrimônio cultural constitui uma história ou trama coletivamente 

compartilhada que enleia as pessoas, ressignificando-as em sua razão & 

sensibilidade (IPHAN, 2019). 

 

O patrimônio enquanto tema transversal é fruto de narrativas polifônicas cujas 

referências culturais guardam relação com a significação dos afetos e a memória 

coletiva de quem utiliza o território como espacialidade de vida, a partir daí 

formulando modos de ser e de viver no mundo. Essa questão indica o quanto é 

necessária uma nova práxis educativa para a preservação e a valorização do 

patrimônio cultural, enfocando o exercício de práticas democráticas, dialógicas e 

participativas quanto ao processo de preservação do patrimônio cultural, 

apropriando-o como “tema transversal” e "emergente" da realidade social local, 

potencializando o usufruto dos espaços públicos e comunitários como lugares 

formativos (IPHAN, 2019). Somente dessa forma o patrimônio pode ser apropriado 

como tema gerador, dentro de um processo de educação patrimonial. No caso de se 

abordar o patrimônio na escola de educação básica como tema transversal e 

gerador, precisa-se articulá-lo com os temas transversais: “meio ambiente” e 

“diversidade cultural”, consoante a BNCC e as DCNs, a fim de potencializar um 

processo ensinoaprendizagem escolar de caráter democrático-coletivo e 

sócioculturalmente significativo.  

 

4.2 A PARTICIPAÇÃO NAS CAMPANHAS ARQUEOLÓGICAS 

 

Em razão dos estudos sobre patrimônio cultural, educação patrimonial, arqueologia 

pré-colonial e sambaquis, sob a coordenação do nosso orientador, participamos de 



83 

 

duas campanhas arqueológicas ao sítio arqueológico Rio Preto 1, situado na 

fazenda Rio Preto, que contém os sambaquis Rio Preto 1, 2, 3. Foi a partir desse 

contexto e dos procedimentos adotados e apropriados nessas duas campanhas, que 

sistematizamos uma discussão nos resultados desse trabalho sobre o patrimônio 

cultural arqueológico, mais especificamente, os sambaquis como tema gerador.  

 

4.3 A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

A formação continuada de Professores na esfera da educação patrimonial, em 

Presidente Kennedy, constitui-se de um dos produtos de nossas investigações, com 

destaque para o guia de educação patrimonial para os docentes kennedienses 

acerca do seu patrimônio cultural. No capítulo sobre os resultados e discussões 

apresentaremos os dados coletados e tabulados que originaram informações e 

conhecimentos sobre esse processo de formação docente na EMEIEF Bery Barreto 

de Araújo. 

 

4.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

4.4.1 A pesquisa 

 

Consideramos esta investigação uma pesquisa qualitativa, com feições de uma 

intervenção pedagógica participativa. Para coleta de dados, aplicamos 40 

questionários e realizamos 10 entrevistas informais21, ao utilizar o método 

etnográfico com “observação participante” (MALINOWSKI, 1998) e sistemática da 

realidade escolar, com o propósito de coletar dados, principalmente acerca das 

representações sociais dos sujeitos envoltos no processo educacional. Assim sendo, 

também nos propusemos a agregar valores de uso ou “capitais culturais” 

(BOURDIEU, 2001) aos saberes e às práticas, enfim, às práxis dos professores 

kennedienses, sobre temáticas, tais como a história pré-colonial, a arqueologia 

(enfaticamente a pré-colonial), os sítios sambaquieiros regionais, o patrimônio 

cultural local, a educação patrimonial e os direitos humanos, particularmente do 

corpo docente da EMEIEF Bery Barreto de Araújo, situada na comunidade de 

                                                        
21

 GIL (2008). 
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Jaqueira, Município de Presidente Kennedy/ES. Adiante, discorremos sobre as 

abordagens das representações sociais e das pesquisas qualitativas. 

 

As representações sociais são percepções, ideias, opiniões, imagens, valores, 

crenças, atitudes, princípios com os quais significamos a realidade, os fenômenos 

sociais e as circunstâncias que engendram as condições de existência individual e 

coletiva. São formas de conhecimento socialmente elaboradas e partilhadas, 

possuindo orientação prática e concorrendo para a construção de uma realidade 

comum a um determinado grupo social ou coletividade (JODELET, 2001; 

MOSCOVICI, 2004). Compreendemos as representações sociais como um sistema 

cultural que, desde o contexto da definição de Geertz (1989), corresponde a 

“sistemas de símbolos que interagem ou padrões de significados que trabalham 

interativamente”. Ao representarmos socialmente a realidade, somos influenciados 

pela cultura social em que (con)vivemos; não obstante elaborarmos ideias próprias e 

novas, a partir das nossas imaginações e reflexões sobre as nossas vivências e 

interações com os outros indivíduos (AMORIM, 2011). As representações constituem 

um conjunto de saberes sociais adquiridos pelos sujeitos em suas vivências, mas 

(re)formulados e colocados em ação, por meio de suas práxis cotidianas.   

 

As representações sociais também podem ser consideradas como o substrato dos 

preconceitos e estereótipos elaborados, incorporados e construídos no pensamento, 

a partir de esquemas inconscientes de percepção, avaliação e apreciação, mediante 

o aprendizado da linguagem, valores, concepções e crenças expressas pelas 

culturas nas quais convivemos, desde o nascimento (AMORIM, 2011). Introjetamos 

o mundo, a partir de categorias mentais e conceitos classificatórios, quanto aos 

seres humanos, objetos, relações e fenômenos sociais, assim formulando e 

concebendo a realidade de uma maneira peculiar, por intermédio da construção de 

juízos de valor sobre todas as informações que apropriamos ou assimilamos, 

levando-nos à formação de “pré-conceitos” (GADAMER, 1997) ou conceitos prévios 

que orientam as nossas ações. Esta pesquisa focalizou as representações sociais 

docentes sobre o patrimônio cultural local em Presidente Kennedy, precipuamente 

os sambaquis, ademais de temáticas, questões e problemas que atravessam a 

práxis do educador, tais como a sua formação, os temas transversais, a educação 
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patrimonial, os livros didáticos. Representações que posteriormente foram 

abordadas a partir da “análise de conteúdo” (BARDIN, 2009). 

 

Já as pesquisas qualitativas apresentam traços singulares que delineiam os seus 

procedimentos (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Entre elas, a priori, consideramos o meio 

ambiente [cultural] enquanto fonte direta e imediata [primária] de prospecção de 

dados e o sujeito-pesquisador que se posiciona de forma privilegiada [criticista] no 

processo, visto a investigação qualitativa buscar a obtenção de dados descritivos, 

mediante o contato direto do pesquisador com o campo de investigações na 

situação configurada (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Dessa forma, valoriza-se mais o 

processo que o produto, considerando deveras relevante retratar as perspectivas 

dos participantes.  

 

O material produzido em nossas investigações apresenta um rico valor de uso 

quanto às descrições dos acontecimentos e situações, abarcando depoimentos, 

entrevistas, fotografias, afora outros documentos. Ludke e André (1986) asseveram 

que o interesse do pesquisador, ao estudar um problema específico de pesquisa, 

seria perquirir como ele se apresenta nas atividades, procedimentos e interações 

quotidianas, enfim, nas mais conspícuas manifestações da vida social. Por 

intermédio das considerações dos mais matizados pontos de vista dos participantes, 

as investigações qualitativas possibilitam compreender a dinâmica intrínseca das 

situações. Os significados ou os sentidos com que as pessoas representam a 

realidade sensível e os fenômenos sócio-históricos e culturais requerem uma 

peculiar atenção dos investigadores, com o propósito de construir as análises. 

 

Na abordagem dos dados, desenvolvemos uma discussão a partir da técnica da 

análise de conteúdo, sem nos preocuparmos com a procura de evidências que 

confirmem as conjeturas apriorísticas, uma vez que compreendemos que as 

abstrações são formadas e consolidadas a partir da observação dos dados, na 

elaboração de um processo que se constitui desde a base até o ápice (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986). A abordagem foi desenvolvida a partir de categorias conforme 

Bardin (2011). A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas que, mediante uma 

descrição objetiva, sistemática e de conjunto do conteúdo manifesto das 

comunicações, almeja sua interpretação.  
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Em nossa pesquisa de intervenção qualitativa, usamos a "análise de conteúdo 

temática", visto a noção de tema aludir a uma assunção sobre um dado assunto.  No 

decurso do trabalho de campo, realizamos diversos tipos de registros, de maneira 

que, ao final do processo, a nossa pesquisa agregou uma série de fontes, tais como 

a compilação de um diário de campo, depoimentos, entrevistas informais, fotografias 

e questionários.  

 

Durante a condução das entrevistas informais, valoramos a interação social com os 

indivíduos, perscrutando um ambiente de afetividade e reciprocidade entre as partes 

envoltas, a saber, entre o entrevistador e o entrevistado, ocupando posições que, no 

referido processo se inverteram, algumas vezes. Sem embargo, formulamos um 

roteiro básico de perguntas, procurando ser flexíveis nas entrevistas, com vistas a 

facultar ao indagado redarguir sobre as temáticas expressas, tendo-se em mira a 

amenização das formalidades. Desse modo, as entrevistas informais e os 

questionários, ambos de caráter semiestruturado, foram construídos a partir de um 

algoritmo básico, aplicado de forma plástica, visando à compreensão das 

representações individuais e sociais dos professores sobre as questões, tais como, 

patrimônio, arqueologia, educação patrimonial, temas transversais e direitos 

humanos, possibilitando ao entrevistador e ao entrevistado perfazerem as devidas e 

necessárias adaptações, quando convenientes (LUDKE; ANDRÉ, 1986).  

 

Logo, buscamos elucidar os núcleos de sentidos que compõem uma comunicação, 

demarcada por uma frequência de termos ou uma presença que signifique algo de 

relevo para as análises. Isso significa que analisarmos a partir de termos que mais 

apareceram após a tabulação de dados que foram transformados em informações 

que nos permitiram interpretar os textos e contextos culturais dos professores de 

Presidente Kennedy, seu patrimônio cultural, a sua história e a sua arqueologia, 

principalmente a pré-colonial. 

 

4.4.2 O contexto da pesquisa 

 

As nossas investigações estão inseridas num conjunto de estudos realizados por 

nosso orientador, no campo da arqueologia, ensino de ciências, divulgação científica 

e aulas de campo. Dentro desses estudos, ressaltamos as campanhas 
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arqueológicas ao Sambaqui do Rio Preto 1, na fazenda do Rio Preto, em Presidente 

Kennedy/ES, envolvendo Professores do IFES e uma turma de 30 cursistas em nível 

de Pós-Graduação, mais especificamente, de um Curso de Aperfeiçoamento em 

Patrimônio, Arqueologia e Educação, ofertado pelo Centro de Formação (CEFOR) 

do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), configurando uma equipe 

multidisciplinar.   

 

Durante as campanhas arqueológicas, de caráter pedagógico, realizamos variadas 

investidas para coleta de informações no sítio, partindo dos dimensionamentos e 

observações sistemáticas do e no espaço. Portanto, as saídas a campo foram 

estruturadas em três etapas, enfim, a do pré-campo, a da saída a campo e a da 

coleta de dados em diários de campo (CAMPOS, 2014). Na 1ª delas, apropriamos 

teorias sobre os ambientes costeiros, enfatizando-se a região que perpassa 

Presidente Kennedy, leitura de mapas, estudos de laboratório e apropriação do 

ferramental. Na 2ª, ao realizar expedições que envolveram um número contingente 

de pessoas, procedemos à abertura de perfis, análise de fauna malacológica e 

estudos sobre o entorno do sambaqui, enquanto na 3ª realizamos levantamentos de 

dados que transcrevemos em diários de campo, usando, exemplarmente, fichas 

institucionais do IPHAN, tais como a do CNSA e a da descrição de feição de perfil do 

sambaqui, com coleta de dados, empregado por diversos pesquisadores. Por 

intermédio da análise dos dados coletados, foram consolidadas informações 

basilares, necessárias à constituição de novas frentes de trabalhos sobre os 

sambaquis kennedienses. 

 

Compusemos um novo grupo para atuar do nosso orientador, composto por seus 

orientandos, vinculados ao Grupo de Divulgação e Popularização da Educação 

Científica (DIVPOP), do CEFOR/IFES, objetivando socializar os dados e as 

informações concernentes às campanhas arqueológicas, com os Professores do 

Município de Presidente Kennedy, por meio da oferta de uma formação continuada a 

professores da EMEIEF Bery Barreto. Nessa fase posterior aos estudos de Campo 

dos sambaquis, utilizamos o histórico de interpretações e análises antropológicas, 

como instrumento para um trabalho de divulgação científica e abordagens e 

estratégias de [re]interpretação do patrimônio cultural regional. 
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Em nossas investigações, nos atentamos às representações sociais dos professores 

kennedienses sobre os sambaquis. Portanto, elaboramos questionários e a 

realização de entrevistas informais não estruturadas que nos possibilitaram a 

compreensão dos posicionamentos individuais e subjetivos dos educadores locais 

acerca dos sambaquis. É deveras comum o des[re]conhecimento, nas mais diversas 

localidades, sobre os seus antepassados históricos, assim como a desvalorização 

[dessimbolização] dessa ancestralidade, visto que os valores sociais, tais como os 

imponderáveis da vida concreta, são contingentes, ou seja, variam consoante os 

tempos históricos, as espacialidades sociais e as coletividades estudadas.  

 

A nossa intervenção pedagógica se articula com os estudos realizados sobre o 

patrimônio cultural local kennediense, enfaticamente os sambaquis. A partir daí 

ofertamos uma formação continuada sobre educação patrimonial, em forma de curso 

de extensão ofertado via CEFOR/Ifes, com carga horária de 60h para os educadores 

da EMEIEF Bery Barreto de Araújo. Dentro dessa proposição, discutimos com os 

cursistas conceitos sobre arqueologia, principalmente pré-colonial, divulgação 

científica, educação patrimonial, patrimônio cultural e sambaquis, a fim de 

proporcionar um ambiente que fomentasse a mediação dialógico-dialética num 

processo de ensino e aprendizagem sobre o patrimônio cultural local. Seguindo uma 

estratégia afirmativa, construímos coletivamente uma sequência didática, para 

compor um produto educacional coletivo que partilhasse dos conhecimentos, 

práticas e "saberes locais" (GEERTZ, 1997), sintetizando dialeticamente as novas 

reflexões ou “descodificando” (FREIRE, 1987) as “codificações” (idem) 

desenvolvidas no processo da formação. 

 

Concebemos que um trabalho efetuado coletivamente contribui para que os sujeitos 

da pesquisa se constituam protagonistas e assim poderem utilizar o material em 

outros momentos, reconhecendo-se como partícipes. A ideia era tomar os 

sambaquis não apenas como cultura material arqueológica, mas como um 

instrumento educacional, precisamente, como um conceito-ferramenta que pode vir-

a-ser apropriado, com vistas a um ensino histórico-crítico e reflexivo, gerando novos 

elementos para uma reconceitualização ou um (re)posicionamento dos educadores 

sobre o “tema gerador” (FREIRE, 1987). Desse modo, poderiam “descodificar” 
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algumas contradições sociais, assumindo uma agência crítica perante essa 

temática.   

 

4.4.3 O contexto da escola 

 

A nossa pesquisa busca atender à demanda social da comunidade de Jaqueira, 

situada em Presidente Kennedy/ES. Mais especificamente, quanto à formação de 

Professores da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(EMEIEF) Bery Barreto de Araújo, em temáticas, tais como: arqueologia pré-colonial, 

direitos humanos, educação patrimonial, patrimônio cultural, sambaquis etc. Trata-se 

de uma escola que, conforme o censo realizado em 2016, oferta a Educação Infantil 

(Pré-Escola e Creche), o Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e a Educação 

de Jovens de Adultos (EJA).  

 

Estrategicamente, a EMEIEF de Jaqueira é uma escola importante na região, em 

razão de suas dimensões e por acolher uma demanda substantiva, em termos de 

densidade demográfica, 900 estudantes. De mais a mais, a escola se situa nas 

imediações de vários sítios arqueológicos sambaquieiros, historicamente 

deteriorados por gerações que viveram e vivem naquela circunrregião, tornando-a 

um polo de irradiação e difusão de uma proposta de educação patrimonial 

emancipatória, orientada para os sambaquis, tendo em vista a ressignificação das 

representações sociais sobre o patrimônio, as autonomias individuais e coletivas e o 

desenvolvimento local sustentável (FIGURAS 27 a 30). 
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Figura 27 – Localidade de Jaqueira 

 

Fonte: GOOGLE MAPS (2017) 

 

Figura 28 – Vista parcial do centro da localidade de Jaqueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ALVES (2018) 

 

Figura 29 – Rua da frente da EMEIEF Bery Barreto de Araújo no distrito de Jaqueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MIRANDA (2018) 
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Figura 30 – Entrada da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ALVES (2018) 

 

O espaço físico de todo o complexo educacional, que dispõe de 125 funcionários, 

compreende: almoxarifado, área verde, banheiro adequado a alunos com deficiência 

ou mobilidade reduzida, banheiro com chuveiro, banheiro intraprédio, biblioteca, 

cozinha, despensa, laboratório de ciências, laboratório de informática, pátio 

descoberto, parque infantil, quadra de esportes coberta (ginásio), quadra de 

esportes descoberta, refeitório, 17 salas de aulas, sala de diretoria, sala de 

professores, sala de recursos multifuncionais para o atendimento educacional 

especializado (AEE) e sala de secretaria (FIGURAS 31 a 33)           

 

Figura 31 – Quadra da escola EMEIEF Bery Barreto Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MIRANDA (2018) 
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Figura 32 – Refeitório da EMEIEF Bery Barreto Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MIRANDA (2018) 

 

Figura 33 – Salas de aula da EMEIEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MIRANDA (2018) 

 

Finalmente, a escola apresenta infraestrutura ampla, de maneira a disponibilizar os 

serviços de alimentação escolar e coleta de lixo periódica, contabilizando o seguinte 

aparato tecnológico: antena parabólica, aparelho de som, câmera 

fotográfica/filmadora, computadores administrativos, computadores para o uso dos 

estudantes, copiadora, DVD, fax, impressora, internet de banda larga, projetor 

multimídia (datashow), retroprojetor, TV e videocassete (FIGURA 34). 
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Figura 34 – Sala de educação especial da EMEIEF Bery Barreto Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MIRANDA (2018) 

 

4.4.4 Os sujeitos participantes da Formação Continuada em Serviço 

 

Participaram desta pesquisa professores dos três turnos da EMEIEF Bery Barreto de 

Araújo, destacadamente aqueles do Ensino Fundamental 2 que participaram do 

curso de formação "Transversalidades da Educação Patrimonial: Oficinas e Práticas 

Pedagógicas", ofertado por intermédio de um projeto de extensão do CEFOR/IFES, 

no qual constava uma oficina de Educação Patrimonial para abordar a história pré-

colonial, a arqueologia (enfaticamente) pré-colonial, o patrimônio cultural, os 

sambaquis e a educação patrimonial em diálogos com os direitos humanos, visando 

posteriormente a constituir um guia didático de educação patrimonial para os 

docentes na região, tangenciando o patrimônio local. 

 

A EMEIEF funciona em um regime multiturno, isto é, no matutino, vespertino e 

noturno. A média anual de educadores per turno gira em torno de 40 professores, 

computando-se na mesma, aproximadamente 125 profissionais da educação, em 

razão da incidência de docentes contratados em regime de designação temporária. 

O último concurso para o magistério municipal ocorreu em 2018 (Edital 01/2018), 

efetivando 45 educadores, a fim de atuarem no Ensino Fundamental, nas séries 

iniciais (Ensino Fundamental 1 – EF1) e séries finais (Ensino Fundamental 2 - EF2), 

inclusive concursando profissionais para trabalharem na Educação de Jovens e 
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Adultos (EJA do EF2) e na Educação Especial, com salários iniciais para os 

licenciados afixados em R$ 2184,83, valores relativamente maiores que aqueles 

pagos à maioria dos docentes das 78 cidades capixabas. Talvez isso decorra da 

arrecadação e das rubricas com os royalties do petróleo. Não obstante os gastos 

com a educação kennediense em 2017 beirarem R$ 29000,00 por aluno, havendo, 

inclusive, investimentos municipais em educação superior, ao fornecer bolsas de 

estudo a 654 alunos de graduação, 128 de pós-graduação e 50 de mestrado, o IDEB 

no EF1 e no EF2 foram respetivamente 5,5 e 4,3, na media em relação às médias 

nacionais que são 5,6 e 4,3, pontuando na 36ª colocação nos anos finais e na 48ª 

nos iniciais. (GAZETA, 2019; IDEB, 2017). 

 

Antes da oferta da formação, disponibilizamos o acesso aos cursistas que se 

inscreveram, após parceria firmada, no AVA do Cefor, onde constavam as aulas 

iniciais do curso. No dia 15 de junho de 2019, realizamos a etapa presencial da 

formação dialógica em educação patrimonial com aproximadamente 50 profissionais 

da educação da cidade de Presidente Kennedy, em sua maioria, professores da 

EMEIEF Bery Barreto de Araújo, inscrita na comunidade de Jaqueira, caracterizando 

uma instituição de ensino público demasiado importante para região, em função de 

suas dimensões e pelo fato de atender a um substantivo contingente populacional 

local. Essa escola se localiza em um local geoestratégico que, mediante um 

processo de educação patrimonial, pode vir a ser um polo multiplicador de outros 

valores e práticas sócioculturais que (re)configurem o ethos kennediense e 

(re)orientem as relações sociais com vistas a um desenvolvimento sustentável, uma 

vez que os sambaquis estão presentes na vida de todos os moradores da região, 

mesmo sem uma consciência crítico-coletiva acerca do que culturalmente 

representam. 

 

Em relação aos sujeitos que participaram dessa pesquisa a princípio podemos 

afirmar que 92,5% deles que atuam no Município, na EMEIEF Bery Barreto de 

Araújo, são moradores da cidade de Presidente Kennedy; 90% são mulheres; 57,5% 

possuem menos de 40 anos e se autodeclaram negros. Ademais, 22,5% dos 

professores cursam o Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Educação, na 

Faculdade do Vale do Cricaré (FVC), em São Matheus, no norte do Estado, 

custando R$ 87750,00, em média, per capita; 67,5% são especialistas, ou seja, 
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apresentam formação em pós-graduação lato sensu, sendo que 62,5% apresentam 

duas ou mais especializações; 20% possuem mais de uma graduação e 15% 

apresentam complementação pedagógica, conforme evidenciam os Gráficos 1 e 2: 

 

Gráfico 1 – Índices relativos à naturalidade, raça/etnia, gênero e faixa etária dos 
professores da EMEIEF Bery Barreto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Gráfico 2 – Percentual de professores participantes quanto à formação acadêmica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 



96 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 ALGUNS DADOS GEOLÓGICOS, GEOMORFOLÓGICOS E BIÓTICOS  

      DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY –ES, NA REGIÃO DO SAMBAQUI  

 

A região litorânea meridional do Espírito Santo, situada entre o mar e os campos 

alagados pelo rio Itabapoana, apresenta traços peculiares de restinga. A categoria 

"restinga" é corriqueira na designação de ecossistemas que ocupam as planícies do 

litoral brasileiro, constituídas por sedimentos de origem marítima. Esse ecossistema 

aduz um conjunto multivariado de comunidades biológicas, ressonando a influência 

das configurações de solo e do nível de exposição às brisas marinhas e ao sol 

(SAMPAIO et al., 2005). Este ambiente experiencia ações antrópicas há cerca de 

8.000 AP (KNEIP, 1987). As planícies arenosas costeiras abarcam cordões 

arenosos, dunas, praias, depressões entre-cordões e entre-dunas com os 

respectivos alagados, brejos, charcos e lagoas cuja vegetação e fauna estão 

aclimatadas às condições ambientais locais. 

 

Recentes desde uma compreensão geológica revelam idade proximal entre 8.000 e 

10.000 AP. Nas dunas próximas ao mar, nas quais a ação das ondas e ventos é 

mais aguda, encontramos locais com formação mais recente, onde a colonização é 

efetuada por espécies peculiares à restinga herbácea. Em locais de deposição mais 

antiga de sedimentos, o solo da restinga apresenta abundante matéria orgânica e 

com uma vegetação arbórea de boa constituição. Em determinados recortes do 

litoral existem florestas de restingas muito ricas em biodiversidade. Esse 

ecossistema se encontra bastante ameaçado, principalmente em função da 

expansão das cidades em áreas litorâneas (SAMPAIO et al., 2005).  

 

A última fase transgressiva do mar, conhecida como Transgressão Santista, 

principiou-se há cerca de 17.500 AP. Relativamente, poucas datações estão 

disponíveis entre 6.500 a 7.000 AP, até o presente. Todavia, nos últimos 6.500 AP 

desta transgressão, elas são muito melhor conhecidas, devido a uma diversidade de 

evidências biológicas, geológicas e culturais na porção central da costa brasileira, na 

qual foram produzidas mais de 700 datações geocronológicas por carbono 14 

(MARTIN et al., 1986b; SUGUIO; TESSLER, 1984). Terraços holocênicos chegam a 
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4 ou 5 m acima do nível do mar atual, em suas porções internas, apresentando 

declividade suave rumo ao oceano, de maneira a sugerir que a sua construção se 

processou durante o descenso progressivo do nível do mar (SUGUIO; e TESSLER, 

1984). Os levantamentos denotam que: a) o nível médio atual do mar foi 

transgredido, pela primeira vez, entre 7.000 e 6.500 AP; b) há aproximadamente 

5.100 AP, o patamar do mar subiu entre 3 e 5 m acima do atual; c) há cerca de 

3.900 AP, o nível relativo do mar deve ter decrescido entre 1,5 e 2 m abaixo do 

atual; d) há 3.000 AP, o nível do mar ascendeu entre 2 e 3,5 m acima e) há 

aproximadamente 2.800 AP ocorreu novamente uma pequena regressão, atingindo 

provavelmente um nível inferior ao contemporâneo; f) há  cerca de 2.500 AP foi 

atingido um nível 1,5 a 2,5 m, acima do atual e, desde então, tem ocorrido uma 

tendência ao rebaixamento contínuo (SUGUIO; TESSLER, 1984; MASSAD et al., 

1996). 

 

O município de Presidente Kennedy está inserido na bacia do baixo rio Itabapoana, 

na macrorregião hidrográfica do Atlântico Leste. A bacia do rio Itabapoana abarca 

dezoito cidades no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, sendo que 40% 

da área da bacia se localiza em terras fluminenses. Constando 264 km de extensão, 

o rio Itabapoana nasce na serra do Caparaó, situado no Alto do Caparaó (MG), com 

o nome de rio Preto e, somente a partir de sua confluência com o rio Verde, recebe 

o nome pelo qual será designado até a sua foz. Desde a entrada de seu afluente 

Ribeirão das Onças, o Itabapoana principia o marco como fronteira entre o Rio de 

Janeiro e o Espírito Santo, até a sua foz no Atlântico. Desde o Ribeirão das Onças 

até a foz, em passado recente, o rio era pontuado por 180 km de canais sinuosos, 

que foram destruídos e drenados em favor de pastagens para o gado. 

 

A bacia do rio Itabapoana apresenta níveis exíguos de cobertura florestal com 

crescente grau de erosão e possível desertificação em algumas áreas. Um dos 

principais responsáveis pela degradação ambiental e o decréscimo de qualidade das 

águas da bacia é a erosão engendrada pelo desmatamento descontrolado e a 

transformação desse ambiente em áreas de pastagem que agravam a qualidade das 

águas da sua região. Em épocas de estiagem, alguns córregos antes perenes, hoje, 
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são afetados pelas secas e tornaram-se ensejo para muitos conflitos, quando 

indevidamente barrados, vez que impedem o fluxo de águas para jusante22.  

 

Nesta região, a fronteira territorial entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito 

Santo possui contornos coincidentes com os meandros do rio que, apesar de 

retilinizados, nalguns pontos, após 1971, não houve modificação no traçado oficial, 

revelando o trajeto meândrico do passado. O rio Itabapoana e as áreas marginais 

são caracterizadas por sedimentos continentais da Formação Barreiras, atribuídos 

ao Paleogeno (RADAM, 1983). Nestas formações de relevo, desenvolveram-se 

solos do tipo Latossolos e Podzólicos (RADAM, 1983). Atualmente, esses locais 

estão desprovidas de cobertura vegetal original, no qual os solos se encontram 

expostos à intemperização, sofrendo intensa erosão, bem como todo o resto da 

bacia. A vegetação que cobria originalmente o baixo Itabapoana está inserida no 

Domínio Atlântico, onde se encontram a floresta estacional semidecidual e a 

vegetação costeira (SOFFIATI, 2004; RADAM, 1983).  

 

Geomorfologicamente, o sambaqui se situa sobre uma colina do topo achatado da 

Formação Barreiras, ou tabuleiro costeiro, cuja origem pode ser atribuída a uma 

contínua deposição de sedimentos continentais no Paleógeno. Situa-se na planície 

fluvial e fluviomarinha do rio Itabapoana, incluindo nela a extensa zona de várzeas 

que afigura a Lagoa Feia (SOFFIATI, 2004). Onde antes havia imponentes florestas, 

hoje existem atividades agropecuárias e alguns remanescentes florestais. A área da 

lagoa Feia do Itabapoana possui grande quantidade de sítios, a qual, apesar do 

nome, não se trata de uma lagoa autêntica, mas de uma área de transbordamento 

do rio Itabapoana que permanecia alagada, formando uma grande zona de várzeas 

em tempos pré-colonais. 

 

5.2 CAMPANHAS ARQUEOLÓGICAS 
 

5.2.1 Primeira campanha ao Sambaqui do Rio Preto 1 

 

O município de Presidente Kennedy, situado no extremo sul do Espírito Santo, 

apresenta 9 sambaquis, até o presente, cadastrados pelo IPHAN. Três deles, os 

                                                        
22

 O sentido em que correm as águas de uma corrente fluvial. 
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sambaquis Rio Preto 1, 2 e 3, estão inscritos na Fazenda Rio Preto, outrossim 

denominada Concheiro ou Bela Vista, estando acessível pelo caminho que interliga 

o Posto Caju, localizado no km 436 da BR-101, em Mimoso do Sul, ao mencionado 

local. 

 

A primeira incursão ao sítio arqueológico do sambaqui Rio Preto 1 (RP1), realizada 

pelo Professor Carlos Roberto Pires Campos, ocorreu no dia 20/07/2019, no período 

compreendido entre as 09h e as 17h. Saíram do Centro de Formação de 

Professores à Distância (CEFOR) do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), no 

dia 19/07/2019, as 19h, uma caminhonete Amarok, uma van e um ônibus do IFES, 

abarcando cerca de 30 cursistas de uma formação em Pós-Graduação, 

particularmente, um Curso de Aperfeiçoamento em Patrimônio, Arqueologia e 

Educação, composto por Professores da Educação Básica, servidores públicos 

técnicos e profissionais liberais. 

 

Passamos a noite de 19/07/2019 num hotel, no centro de Presidente Kennedy, 

objetivando iniciar uma campanha no Rio Preto 1, as 09h do dia seguinte. Neste 

horário chegamos à casa da fazenda, onde iniciamos os estudos do local 

procedemos a uma prospecção simples para conhecimento da área do sítio 

arqueológico em questão, num momento dedicado ao pré-campo, com o propósito 

de socializar informações acerca do patrimônio cultural dividir os grupos de trabalho 

a ser realizado por seis grupos específicos, a saber (FIGURA 35) topografia, 

malacologia, cadastramento do sítio arqueológico, fotografia, registro de campo e 

controle de ferramentas; limpeza e preparação de perfil; abertura de perfil (FIGURAS 

36). Dentro dessa divisão social do trabalho, ficamos responsáveis pelo 

cadastramento do sítio arqueológico. Posteriormente, eu assumi o lugar da Profª 

Flávia na coordenação desse grupo, o que me permitiu dialogar com os outros, a fim 

de efetuar o preenchimento das fichas mencionadas (Figura 35). 
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Figura 35 - Cursistas da Pós-graduação Aperfeiçoamento em Patrimônio, 
Arqueologia e Educação que compuseram a equipe de trabalho no sambaqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Figura 36 – Divisão dos Grupos de trabalho no Sambaqui do Rio Preto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AAPE (2019) 

 

Depois das discussões no pré-campo na casa da fazenda, imediatamente após a 

chegada ao sambaqui RP1, os grupos principiaram os trabalhos de levantamento 

topográfico, fotografia e registro de campo, malacologia, limpeza, abertura e 

desenho de perfil (FIGURA 37). 
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Figura 37 – Chegada das equipes ao sambaqui Rio Preto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Após uma observação do nível de devastação em que se encontrava o sambaqui, 

orientados pelo processo de preenchimento da ficha de cadastro nacional do sítio 

arqueológico (CNSA) do IPHAN, verificamos que o Sambaqui do Rio Preto 1 

(FIGURA 37) pode ser descrito como um sambaqui demasiado impactado pela ação 

antrópica (FIGURA 38), composto por conchas bivalves, provavelmente da espécie 

Erodona mactroides, fato que apronta para um indicador bastante inovador. 

 

Figura 38 – O montículo ao centro decorre de uma ação antrópica devastadora, a 

qual com uma patrol destruiu o mound original   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 2019 
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O sítio se encontra localizado em uma área de planície costeira na Bacia sedimentar 

do Itabapoana, adjacente a uma vertente com cordões arenosos peculiares às 

deposições holocênicas. Quanto à delimitação da área, aduz um ponto central na 

zona: 24, E: 276099, N: 7650938 (DATUM: SAD 69, na medição por GPS), a 10 m 

de altitude, em relação ao nível do mar, distando cerca de 500 m do Rio Preto, 

pertencente à bacia do Itabapoana. Ele se inscreve numa região assinalada por uma 

vegetação de capoeira e de campos de gramíneas, basicamente inserido numa 

estrutura de fazenda utilizada como pasto, configurando uma propriedade privada 

que caracteriza um sítio de solo arenoso, exposto a céu aberto, com contexto de 

deposição em superfície e em profundidade, denotando grau de integridade menor 

que 25%, estando sujeito à destruição por atividades agropastoris e à depredação. 

 

Para efeito dos trabalhos, dividimos o sambaqui em quatro partes, cada qual 

recebeu uma designação, locus 1, locus 2, locus 3 e locus 4. A campanha focou na 

abertura de dois perfis (1 e 2), respectivamente nos locus 1 e 2. O perfil 1 foi aberto 

no locus 2, área 1, apresentando nível de 3 m, 7 camadas arqueológicas, 

profundidade inicial de 3 m e final de 3,1 m. Quanto à descrição geral, verificamos 

tratar-se de um perfil com fortes indícios de atividade humana, havendo a presença 

de estruturas de combustão, tais quais carvões e cinzas de fogueiras solidificadas, 

cimentadas em dimensões aproximadas de 60 cm x 50 cm, que evidenciam 

atividades culturais ligadas ao fogo. A análise estratigráfica identificou uma camada 

coluvial de 1,60 m, outra de solo humífero, afora sete camadas arqueológicas 

demarcadas por conchas fragmentadas, carvões, cinza e areia. No Locus 1, 

identificaram-se também evidências de cinzas de fogueira, procedendo-se 

posteriormente ao preenchimento de uma ficha de descrição de feição do perfil 

(FIGURAS 39, 40 e 41).  
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Figura 39 – Desenho manual do Perfil 1 – Locus II – Presença de sete camadas 

arqueológicas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Figura 40 – Locus 1: Evidências de cinzas compactadas (à esquerda) e evidência de 

fogueira (à direita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Figura 41 – Ficha de descrição de feição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Em relação a abordagem das propriedades físicas do perfil, que já estava aberto em 

virtude de ações predatórias de antigos proprietários da fazenda, verificamos quanto 



105 

 

às estruturas de combustão que a camada de cinza (cimentada) apresenta uma 

compactação da matriz muito dura, enquanto aquela de fogueira, com coloração 

escura, denota partes soltas. A posição das conchas na matriz é horizontal, estando 

seu acamamento orientado, havendo, entre elas, algumas muito fragmentadas em 

função de pisoteamento de gado, ação predatória ou utilização de máquina de 

terraplenagem, a patrol. No que concerne às perturbações de ordem antrópica, o 

sítio se revela bastante antropizado, constatando-se ações de vandalismo. Já 

quanto àquelas de ordem física e biológica, notamos a presença de raízes, apesar 

de a área onde estar localizada a fogueira estar preservada. Por fim, vale ressaltar 

quanto a distribuição dos materiais, que os mesmos estão padronizados e 

provavelmente as conchas encontradas pertencem a uma só espécie de bivalves. 

 

5.2.2 Segunda campanha ao Sambaqui do Rio Preto 1 

 

A segunda campanha ao sambaqui Rio Preto 1, realizada também sob a 

coordenação do Prof. Carlos Roberto Pires Campos, ocorreu nos dias 31/08 e 

01/09/2019. Um ônibus do IFES saiu do CEFOR, em Jucutuquara, Vitória/ES, as 

07h30 de 31/08/2019, contendo aproximadamente 15 alunos concluintes do curso 

de Aperfeiçoamento em Arqueologia, Patrimônio e Educação (FIGURA 42), 

composto por professores da educação básica, servidores públicos técnicos e 

profissionais liberais. 

 

Figura 42 – Participantes da 2ª campanha arqueológica ao Sambaqui do Rio Preto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Nesta investida, também participaram três professores mineiros que estudariam a 

dinâmica podo(geo)lógica e podo(geo)arqueológica dos sítios sambaquieiros 

capixabas, sendo dois doutores em Geografia/Geologia, a Profª Drª Caroline 

Delpupo Souza do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) e o Profº Drº Fábio 

Soares de Oliveira da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ambos 

orientadores da Profª Angélica, mestranda em Geologia  pela UFOP. Também 

participaram da campanha dois alunos do programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ensino de Ciências, do Cefor, os quais atuaram no trabalho com a coleta 

de fauna malacológica. 

 

O ônibus chegou à Fazenda Rio Preto, aproximadamente as 11h30. A equipe se 

dividiu em dois grupos, a fim de trabalhar no sítio das 11h30 as 17h, neste dia e das 

08h30 as 12h, no dia seguinte (01/09/2019). Este relato concerne ao trabalho de 

campo realizado pelo grupo formado por Deovair Monteiro, Fernanda Weigert, 

Henrique Sepulcro, José Ramos e Vinícius de Aguiar Caloti. No 1º dia de campo, o 

Profº Carlos nos pediu que abríssemos um perfil na base do sambaqui, a ser 

denominado como locus 3 – perfil 1” (FIGURA 43).  

 

Figura 43 – Tentativa de abertura do perfil 3 no locus 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Trabalhamos das 11h30 as 15h30, sob o sol quente, nesta seção do sítio e 

concluímos que não conseguiríamos abrir um perfil nesse setor, uma vez que não 

havia estabilidade suficiente na deposição das conchas, impossibilitando que 
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pudéssemos efetuar as atividades orientadas.  Assim, das 15h30 as 17h, 

prospectamos um outro setor na franja do sambaqui que não estivesse revirado, em 

função da depredação conduzida por antigos proprietários, com vistas a abertura de 

um pequeno perfil da base do sambaqui, a ser feito no dia seguinte. A seguir, 

seguem algumas imagens as quais apontam para as atividades desenvolvidas no 

primeiro dia de trabalho (FIGURAS 44, 45, 46 e 47). 

 

Figura 44 – Abertura do perfil 1 no locus 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Figura 45 – Equipe de trabalho na abertura do perfil 1 locus 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Figura 46 – Análises de amostra de peneira proveniente da abertura de perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

No 2º dia, chegamos à Fazenda Rio Preto, as 8h30. Cabe ressaltar que do posto do 

Caju, em Mimoso do Sul, (estávamos hospedados no Hotel dos Motoristas, em Atílio 

Vivacqua, ponto mais próximo viável), até o sambaqui pesquisado são 42 km 

percorridos, sendo 28 km em estrada de chão. Neste dia, o nosso grupo trabalhou 

das 8h30 as 11h30 na abertura e desenho de um pequeno perfil (locus 1) 

anteriormente identificado segundo o aplicativo UTMGEOMAP, o qual se situa na 

latitude 21º22‟9811 e longitude 41º15‟7252. Encontramos conchas, ostras, 

gastrópodes, fragmentos de carvão e de arenito ferruginoso na base do sambaqui. 
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Concluímos que o perfil se estratifica em duas camadas, uma superior composta de 

solo com bioturbação e uma inferior, especificamente arqueológica, caracterizada 

por uma matriz conchífera, com a presença de sedimentos finos. As dimensões do 

perfil que desenhamos e a seguir apresentamos são 94 cm x 140 cm (FIGURA 47). 

 

Figura 47 – Desenho do perfil 2 (locus 1) - Perfilete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Ao usar a Escala de Munsell23 para observarmos a coloração da base do Rio Preto 

1, verificamos que a base do sambaqui compõe-se de sedimentos que possuem  

coloração light brown SYR 5/6, as conchas possuíam cor ao light brown SYR 6/4 e a 

camada coluvial/superficial apresenta cor pale reddish brown 70R 5/4. A análise 

sedimentológica, efetuada com a ajuda de ácido clorídrico, possibilitou-nos 

identificar a presença de fragmentos de carvão, visto que a presença de carbonato 

gera uma reação química de fermentação em face do ácido. 

 

O exame da estratigrafia do pequeno perfil desenhado desse trecho permitiu 

identificar, a partir da Escala Granulométrica elaborada pelo Lagesed UFRJ (2008), 

uma camada arqueológica, uma camada antropizada e a base do sambaqui. A 

análise sedimentológica contou com a sedimentologia da base do sambaqui, cuja 

leitura permitiu-nos concluir que: a) quanto à forma, os sedimentos são 

arredondados; b) no que tange à seleção, são moderadamente selecionados; c) no 

que concerne à medida: AM inferior 0,350 - 0,250 mm (1,5 -2,0), tipificando 

sedimentos argilosos muito finos. A análise mineralológica constatou a presença de 

quartzo e sedimentos oxidados.  

 

Concluímos essa campanha no período compreendido entre as 11h30 e as 12h, 

com uma profícua discussão pós-campo, onde os professores-visitantes das 

referidas instituições de ensino superior de Minas Gerais tiveram uma posição de 

destaque, com o propósito de explanarem um pouco mais sobre a dinâmica 

podo(geo)lógica e podo(geo)arqueológica da ocupação da paleolaguna do 

Itabapoana e, consequentemente, dos sambaquis da fazenda do Rio Preto, 

enfatizando o Rio Preto 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23

 Escala pautada no sistema de classificação de cores de Munsell, baseando-se na percepção 
humana ao associar valores numéricos a três propriedades das cores: matiz, valor e croma. 
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5.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

Por intermédio do grupo de pesquisas DIVIPOP, de maneira a fomentar variadas 

experiências arqueológicas e pedagógicas de campo, a citar aquelas ocorridas na 

Fazenda Rio Preto, no sítio arqueológico pré-colonial Rio Preto 1, no Município de 

Presidente Kennedy/ES, após efetuar levantamentos de dados sobre o sítio, a partir 

de observações e lineamentos sistemáticos dos espaços, foi planejada para 

começar em  fevereiro de 2019 a oferta de uma formação continuada para o trabalho 

com educação patrimonial. 

 

Depois dessa etapa inicial de coleta de dados e produção de informações, 

confeccionamos as diretrizes de uma intervenção pedagógica estruturada, por meio 

de uma formação continuada ofertada à EMEIEF Bery Barreto de Araújo, dentro do 

projeto de extensão do IFES: "Educação Patrimonial: oficinas sobre Arqueologia pré-

colonial capixaba e os sambaquis de Presidente Kennedy". Trata-se de um projeto 

importante para a região, em função de sua capacidade instalada, das 

possibilidades de prestações sociais de serviços e do acolhimento de uma 

significativa parcela da população local, conforme afirmamos, de cerca de 900 

discentes e 125 profissionais do magistério. Além do mais, essa instituição de ensino 

se localiza nas imediações de diversos sítios arqueológicos pré-coloniais 

sambaquieiros que experienciaram e experienciam processos sócioeconômicos, 

históricos e culturais de depredação, efetuados por sucessivas gerações que 

viveram e ainda vivem naquela territorialidade. 

 

 

Com a proposição a priori de perseguir a interpretação das representações sociais 

comunitárias acerca do patrimônio cultural local, enfaticamente, acerca dos 

sambaquis de Presidente Kennedy, estruturamos uma proposta de formação 

continuada, com o objetivo de compreender e ressignificar os valores sociais 

atribuídos pelo saber local e pela comunidade kennediense aos sambaquis na 

formação sócio-histórica e cultural regional. 

 

A formação era composta de quatro semanas de estudos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem do Cefor IFES, sendo que, neste planejamento, constava um 
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encontro presencial para trabalhos em dois turnos. Na página virtual do curso, 

constavam as orientações gerais, boas vindas, plano do curso, todas as informações 

referentes aos objetivos, avaliação e formas de utilização pedagógica do patrimônio 

cultural. A página do curso era dividida por semanas, sendo que na primeira havia 

os estudos relativos á história pré-colonial, na segunda, estudos sobre educação 

patrimonial, na terceira, noções de cartografia e utilização pedagógica do celular e 

na quarta aulas de campo como metodologia pedagógica. Todas as semanas 

continham materiais pedagógicos. Havia também um formulário para avaliação da 

formação continuada (APÊNDICE B). 

 

No dia 15 de julho de 2019, princípio da semana de férias julinas nas redes públicas 

de educação estadual e municipais capixabas, realizamos o encontro presencial da 

formação de professores na EMEIEF Bery Barreto de Araújo, na comunidade de 

Jaqueira, no Município de Presidente Kennedy. Conduziram a formação quatro 

pesquisadores do DIVIPOP, os quais apresentaram a relação entre a formação 

docente e o curso de extensão (FIC) do Ifes, “Educação Patrimonial: oficinas sobre 

Arqueologia pré-colonial capixaba e os sambaquis de Presidente Kennedy”. Todos 

os pesquisadores participantes da condução da formação são, discentes dos 

Programas de Mestrado do Ifes. A proposta era apresentar-lhes as 

interdisciplinaridades em Arqueologia e suas interfaces com outros campos do 

conhecimento, de modo a introduzi-los nos principais sistemas socioculturais da Pré-

história brasileira, dando-lhes condições e contribuir para a preservação dos 

vestígios desses sítios.  

 

Basicamente, o percurso formativo, neste dia, compôs-se de uma formação 

ministrada pelo Prof Carlos, no período matutino das 9h as 12h, marcada por 

discussões sobre história pré-colonial, patrimônio cultural, noções de arqueologia e 

sambaquis, culminando com um estudo de caso em arqueologia histórica acerca dos 

restos da fazenda Muribeca na região. Das 13h30 as 17h, seriam ofertadas três 

formações simultâneas aos professores kennedenses: “Transversalidades da 

Educação Patrimonial: Oficinas e Práticas Pedagógicas” pelos Mestrandos Vinícius 

de Aguiar Caloti e Henrique Sepulcro; “Aulas de campo” pelo Msc. José Ramos e o 

“Uso de aplicativos de cartografia na sala de aula para o ensino de Geografia” pela 

Mestranda Ediane Paganini. 
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Neste dia, chegamos à EMEIEF Bery Barreto de Araújo as 09h00, sendo recebidos 

por um grupo com 50 docentes que atuam na instituição. Aliás, um grupo muito 

animado que, imediatamente, convidou-nos para um café da manhã na sala dos 

professores. Em seguida, o Prof Carlos iniciou uma exposição breve sobre a história 

(pré)colonial, a geomorfologia física, a geologia, a arqueologia, o patrimônio cultural 

e os sambaquis brasileiros, enfatizando os contextos brasileiro, capixaba e 

kennediense, de maneira a culminar com a apresentação de um estudo de caso, 

finalizando a sua apresentação as 12h (FIGURA 48). 

 

Figura 48 – Apresentação do estudo de caso sobre Arqueologia Histórica local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Nesse ínterim, observamos que os professores estavam muitos entusiasmados, 

devido aos diálogos acerca do patrimônio cultural local. Inicialmente, os docentes 

permaneceram calados. Depois foram se desvencilhando de um certo grau de 

timidez e interpelaram o Prof. Carlos, principalmente sobre os sítios arqueológicos 

sambaquieiros e sobre a Igreja de Nossa Senhora das Neves. Muitos docentes 

relataram que não conheciam os sambaquis, desconhecendo, inclusive, que a 

região apresentava sítios arqueológicos pré-coloniais com idade de até 5000 AP. 

Outros supostamente os conheciam, após apresentarmos algumas amostras 

colhidas no sambaqui Rio Preto 1, com a finalidade de educação patrimonial. No 
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entanto, não sabiam que “aquilo era patrimônio cultural”, nem mesmo que aduzia 

essa conceituação, afirmando que os sítios presumidamente conhecidos estavam 

bastante deteriorados, em função de empreendimentos realizados pela construção 

civil e por fazendeiros locais.  

 

Alguns professores conheciam muito bem os sambaquis e, até mesmo, relataram 

haver visitado alguns devido ao contato prévio com o Prof Carlos, em outra 

formação ofertada em 2017 sobre a história pré-colonial e os sambaquis, designado 

como “Introdução à Pré-História Brasileira”, conjugando uma outra equipe de 

orientandos dos referidos Programas de Pós-Graduação do Instituto Federal. Assim, 

verificamos que aqueles que conheciam e (ou) conhecem, ao menos um pouco, 

acerca dessas temáticas, são professores efetivos na Escola Bery Barreto ou 

contratados por designação temporária (DTs) que, no período em questão, estavam 

a atuar na instituição. Já os que desconheciam os sambaquis são recém DTs, em 

razão da alta rotatividade do corpo docente no equipamento público e, por 

conseguinte, no município, situação que se revela uma constante nas redes 

educacionais da maioria dos 78 municípios capixabas e do estado.  

 

O sítio histórico da Igreja de Nossa Senhora das Neves era bem presente nos 

saberes locais, incluindo-se os professores, que eram majoritariamente residentes 

da municipalidade (92,5%). Todavia, o mesmo não era compreendido em suas 

sutilezas e acepções desde o campo acadêmico da história. Durante o período da 

apresentação do Prof. Carlos, aplicamos 40 questionários (APÊNDICE A), 

basicamente, com vistas a mapear os perfis sócioprofissionais, a compreensão e as 

representações sociais dos docentes acerca do patrimônio cultural local, destacando 

os sambaquis. Aproveitamos os interstícios da apresentação do referido educador e 

o intervalo de almoço para realizar algumas entrevistas informais, a fim de colher 

algumas informações sobre os sujeitos da pesquisa, antes do retorno à EMEIEF, 

onde, das 13h30 as 17h, ministraria um curso focalizando as temáticas de 

patrimônio, arqueologia e educação. Aliás, neste período foram oferecidas três 

oficinas simultâneas, das 13h30 as 17h, para a formação dos 50 professores, 

chamada “Transversalidades da Educação Patrimonial: Oficinas e Práticas 

Pedagógicas”; 40 deles estiveram presentes na nossa oficina. 
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A nossa oficina, essencialmente, foi estruturada em três momentos dialéticos e 

pedagógicos. O primeiro se caracterizou por uma discussão coletiva, afetiva e 

apriorística sobre o patrimônio cultural, a partir da exibição do filme “Narradores de 

Javé”, ao entrelaçarmos o cinema e o patrimônio cultural. No segundo, estruturamos 

uma apresentação acadêmico-científica e conceitual sobre o patrimônio, 

historicizando a sua trajetória, desde o Decreto 25/1937, que organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional, perpassando pela ideia de Patrimônio 

Cultural, presentificada atualmente nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal e 

pelo Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) de 2000, culminando com 

a ideia dos inventários participativos de 2016 e a Portaria 137/2016, que estabelece 

diretrizes para a educação patrimonial no âmbito do IPHAN e das casas do 

patrimônio. Discutimos coletivamente sobre as relações entre história, memória 

social, cultura local, patrimônio cultural, educação patrimonial, identidades culturais, 

educação básica e emancipação humana. 

 

No 3º momento, efetuamos uma exposição sobre a arqueologia, ressaltando as 

arqueologias brasileira, capixaba, kennediense e os sítios de tipo sambaquis, desde 

o complexo da arqueologia pré-colonial, de modo a especificar os 9 sambaquis de 

Presidente Kennedy identificados pelo IPHAN, enfocando o contexto do patrimônio 

cultural local, dialogando de forma democrático-coletiva e horizontal, inclusive sobre 

a jongada [jongo/caxambu] das Neves e a Fazenda da Torre. Apresentamos aos 

docentes amostras de três sambaquis locais, a saber, o Campinas 1, o Campinas 2 

e o da Fazenda do Limão, reproduzimos um vídeo curto sobre o jongo das Neves e 

alguns instrumentos do IPHAN, tais quais o Sistema Integrado de Conhecimento e 

Gestão do Patrimônio (SICG) e o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

(CNSA). Nesse trabalho, efetuamos dois procedimentos técnico-pedagógicos, quais 

sejam o preenchimento de uma ficha de CNSA, a partir dos dados disponíveis sobre 

o sambaqui da Fazenda do Limão e a produção de um plano de aulas envolvendo o 

patrimônio cultural kennediense, acionando dois temas transversais presentes na 

BNCC, o meio ambiente e a diversidade cultural. 

 

Conforme afirmamos, a partir das 13h30 iniciamos a nossa oficina, principiada com a 

exibição de 44 min (de 1h42 do vídeo) do filme Narradores de Javé (2004), dirigido 

por Eliane Caffé, com o escopo de, posteriormente, iniciaríamos uma discussão 
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afetiva e apriorística sobre a questão do patrimônio cultural, ao enlear cinema & 

patrimônio. Nosso objetivo era, por intermédio de uma relação democrática e uma 

mediação dialógico-dialética, caracterizar o povoado do Vale do Javé, revelando sua 

situação de perigo social em que o mesmo vivia, devido à iminência de inundação 

da comunidade, em razão da instalação de uma hidrelétrica e as estratégias 

comunitárias adotadas pelos seus moradores, com vistas a salvaguardarem as suas 

vidas e seus pertences. Enfim, o povoado de Javé buscou mostrar que a cidade era 

um patrimônio cultural, podendo vir a ser tombada, com o propósito de preservar as 

casas de seus habitantes e o seu modo de vida sertanejo enquanto comunidade 

tradicional, razão pela qual “a história grande do Vale de Javé” precisaria ser 

contada e escrita.  

 

Dialogamos de forma horizontal e pluralista sobre algumas especificidades da 

diegese ou aspectos da trama do filme, apresentando alguns conceitos, 

procedimentos e métodos acadêmicos nesta etapa, tais quais os de “narrativas de 

origem”, “metanarrativas” (LYOTARD, 1984), “história oral” (MEIHY; HOLLANDA, 

2007), “histórias de vida” (HATCH e WISNIEWSKI, 1995), “histórias de família” 

(CABRAL; LIMA, 2005), “microhistória” (GINZBURG, 1991), “histórias comunitárias”, 

entretecendo algumas outras estratégias que, no entendimento do grupo, poderiam 

ser usadas pra patrimonializar algum elemento cultural na cidade, de modo a 

salvaguardar a população local. Muitos docentes se sentiram livres para contribuir 

para o processo, adicionaram algumas observações acerca de suas representações 

sobre o filme, envolveram-se com a narrativa e indagaram sobre os conceitos 

acadêmicos que, muitos desconheciam, julgando ser interessante uma formação de 

professores que vinculasse bem a universidade e a educação básica.  

 

Depois desse momento, as 14h45, iniciamos uma discussão sobre o Decreto 

25/1937, enfatizando o instituto do tombamento (inclusive evocado no filme) e os 

quatro livros do tombo: 1. Arqueológico, paisagístico e o etnográfico; 2. Histórico; 3. 

Belas artes; 4. Artes aplicadas. Inclusive, abordamos a “ideia de patrimônio”, a partir 

de produções dos cadernos de educação patrimonial do arqueólogo capixaba e Prof. 

Msc. Celso Perota (2013); e a “transmissão da memória” dentro do patrimônio 

familiar, conforme Infância em Berlin (1900), de Walter Benjamin, procurando ilustrar 

essas questões com exemplos levantados da vida quotidiana e da realidade social 
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capixaba. Em seguida, organizamos abordagens acadêmicas sobre as identidades 

culturais, alteridades, diversidade cultural, diferenças, relativismo cultural, 

etnocentrismo, estabelecendo a relação entre história, memória social e tradição 

cultural com as concepções sobre o patrimônio cultural e os direitos humanos 

(MARSHALL, 1967; CARVALHO, 2002; BOBBIO, 1992) inscritos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), consoante os textos de Le Goff (1996), 

Horta (1999), Geertz (1979, 1997), Canclini (1999), Hall (2005), Fonseca (2005), 

UNESCO (2006), Perota (2013), IPHAN (2016, 2019) etc.  

 

Nessa etapa, alguns professores indagaram como funcionava o processo de 

tombamento. Quando um bem seria alvo de tombamento e (ou) de 

patrimonialização. Quem poderia, ou não, tombar e (ou) patrimonializar um bem 

cultural, além do IPHAN. Se tudo que era deveras um patrimônio para uma 

comunidade, poderia ser também considerado patrimônio para o IPHAN. 

Perguntaram se a língua guarani era patrimônio e se a Festa da Polenta também o 

seria. Muitos professores trouxeram exemplos de suas histórias de vida, de família e 

comunitárias, quando abordamos minimamente a obra Infância em Berlim (1900) de 

Walter Benjamin, resenhando sobre a memória individual e cultural transmitida de 

um pai para um filho, acerca de sua infância vivida na cidade Berlim. Houve 

perguntas sobre alguns conceitos antropológicos, tais como o relativismo cultural, 

etnocentrismo e tradição cultural. 

Num 3º momento, apresentamos aportes sobre a arqueologia e os sambaquis. 

Dialogamos coletivamente sobre o patrimônio cultural, destacando os 9 sambaquis 

que existem no município, a Igreja de Nossa Senhora das Neves, o jongo/caxambu 

e as comunidades quilombola. Exibimos um vídeo de 11 min sobre a Jongada das 

Neves, coordenando uma discussão acerca da relação entre o jongo kennediense e 

o catolicismo jesuíta na região desde o período colonial. Apresentamos o SICG do 

IPHAN, sua faculdade de conhecimento e gestão do patrimônio local e capixaba, as 

fichas de CNSA, efetuando um preenchimento-teste para o sambaqui da Fazenda 

do Limão. As 16h50, encaminhamos uma atividade para ser entregue através do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do IFES (AVA), particularmente, um plano de 

aulas inter e transdisciplinar que envolvia o patrimônio local kennedense e 
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simultaneamente instrumentalizando dois temas geradores da BNCC, o “meio 

ambiente” e a “diversidade cultural” (FIGURA 49). 

 

Figura 49 – Momentos de diálogo na elaboração de uma prática pedagógica sobre o  
patrimônio local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Nesse momento, vários professores relataram que gostariam de participar de outros 

cursos ofertados pelo IFES, acerca das temáticas, aqui discutidas. Muitos 

demonstraram interesse por teorias e práticas na área de arqueologia, inclusive 

sobre os 9 sambaquis de que tomaram ciência existirem no município, por 

intermédio de nossa abordagem. Todos relataram que conheciam as práticas de 

jongo/caxambu da região, algo que nos surpreendeu. Realizamos um paralelo entre 

o cristianismo e as religiões de matriz africana, ao dissertarmos um pouco sobre 

esse patrimônio imaterial, após a exibição do vídeo, aproveitando a experiência de 

docência como efetivo, numa cadeira de Ensino Religioso, na cidade de Cariacica. 

Dialogamos também acerca dos territórios quilombola, discernindo entre uma 

comunidade quilombola no Brasil Republicano e um quilombo nos períodos 

anteriores. Houve muito interesse por parte dos cursistas, quando apresentamos as 

fichas de CNSA, efetuando o preenchimento para um sítio tipo sambaqui e quando 

mostramos a localização do patrimônio cultural kennedense e capixaba no SICG. 

Uma professora negra de origem quilombola, praticante do Jongo, gostaria de que o 
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grupo de sua comunidade, Cacimbinha, estivesse registrada no SICG, 

demonstrando uma certa frustração em razão do fato que ela interpretou como 

desreconhecimento de sua cultura e de sua gente.   

 

As 17h, finalizamos a nossa proposta de formação com uma calorosa anuência dos 

professores, inclusive pessoas indagando acerca de nossas campanhas nos 

sambaquis regionais e sobre a forma de ingresso nos Programas de Pós-Graduação 

do IFES. Distribuímos questionários aos presentes, com vistas à avaliação de nossa 

formação. Após redarguir às mencionadas perguntas, em razão do tempo curto e da 

necessidade incontinenti de volver a Vitória/ES, intercambiamos contatos de 

whatsapp e de e-mails, despedimo-nos e retornamos à capital espíritossantense. 
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6 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

6.1 SOCIABILIDADES NA PALEOLAGUNA DO ITABAPOANA – O SAMBAQUI  

      RIO PRETO 1 

 

Os estudos de campo indicam que o sítio Rio Preto 1 estava localizado em um 

ambiente de restinga, assim como outros sítios da região próxima e outros sítios do 

tipo sambaqui. Poderia haver variações fisionômicas de restinga aberta e até mata 

de restinga conforme a que existe nas proximidades, a qual verificamos em nossas 

investidas de campo. Estas duas feições, apesar de distintas, guardam relação de 

continuidade. 

 

Análises realizadas na parte constitutiva das bordas do sambaqui revelaram carvões 

dispersos, muito abundantes no sedimento arqueológico. A origem dos carvões 

pode ter decorrido da dispersão provocada por vários agentes, entre eles as 

estruturas de combustão muito comuns no sítio conforme verificamos in loco. Isso se 

explica porque havia carvões em todas as camadas arqueológicas presentes no 

Perfil 1 do locus 2. Quando desenhamos o perfil 2, do locus 1, também identificamos 

carvões dispersos, quando tentamos abrir o perfil no lócus 3 também identificamos 

carvões dispersos.  

 

Os carvões podem ser indicativos de diversas atividades sociais, devido a sua 

concentração, as quais podem ser relacionadas a atividades rituais, atividades de 

sinalização ou para aquecimento em noites frias. Em quaisquer dos casos, os 

carvões podem conter informações ricas no campo da etnobotânica (SCHEEL-

YBERT, 2004). Outro elemento comum que merece ser destacado é a presença de 

lentes de mariscos queimados na estratigrafia. Essa ocorrência poderia dialogar com 

Gaspar (2004) quando aponta para ações rituais de revisitações de sítios. 

 

Quando partimos dos dados das duas campanhas arqueológicas das quais 

participamos no sítio arqueológico do sambaqui do Rio Preto 1, concebemos que no 

contexto do período pré-colonial, havia naquela espacialidade, uma grande laguna 

em cujo entorno se assentavam pelo menos 9 sambaquis, a saber, os sambaquis do 

Rio Preto 1, 2 e 3, Campinas 1 e 2, Limão, Fazenda do Limão 1 e 2 e da Aldeia. 
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Esses sambaquis possivelmente dispunham de dezenas de metros de altura, sendo 

utilizados como grandes marcos simbólicos naquela paisagem, concernentes ao 

território e à organização social de homens e mulheres que constituíam as 

comunidades de pescadores-coletores. Os grandes corpos d‟água abrigavam uma 

abundância de alimentos, tais como variadas espécies de ostras, ressaltando-se a 

almejoa ou a Lucinapectinata, incluindo-se conchas, principalmente as bivalves de 

berbigão ou vôngole, afora uma multiplicidade de tipos de mariscos e peixes. 

 

Um olhar sobre a paisagem da região lagunar neste período possibilitaria vislumbrar 

homens e mulheres, crianças, jovens e idosos convivendo na região de muitas 

formas. Crianças se divertindo nas águas ou nas planícies. Nadando nas águas 

frescas da paleolaguna, conversando sobre a pesca, sobre o mar, sobre as estrelas, 

sentados em bancos de areias quartzosas, atirando seixos na água. Pessoas 

pescando, navegando em canoas, confeccionando redes, construindo instrumentos 

de pesca e reparando ferramentas e objetos decorativos, a partir das técnicas da 

indústria lítica. Alguns praticando coleta de frutos, tubérculos e raízes, colhendo 

coquinho guriri, pitanga e outros frutos da restinga. Levantando acampamentos e 

erigindo grandes fogueiras que poderiam queimar durante dezenas de anos, 

servindo a propósitos muito diversos, bem como para identificar localização, abrigo 

em noites frias, proteção contra animais, eventos funerários e cultos religiosos.  

 

Pode ter ocorrido naquele sambaqui cultos de adoração ao sol, à lua ou a outros 

deuses, seres da natureza, aos animais, amiúde reverenciados em estatuetas 

zoomórficas e antropomórficas. Pode ter havido rituais de nascimentos, 

consagrações, encantamentos e sepultamentos regados a banquetes e 

ressepultamentos. Homens e as mulheres dos sambaquis celebravam a vida. Uma 

vida diretamente vivida, sem mediações, experienciada em comunidade. O que 

assinala uma individualidade coletiva e, por que não, um sistema de trocas muito 

próximo ao Kula e ao Potlatch, em razão da presença de conchas e de uma 

agricultura elementar. A matéria prima para a confecção de colares e braceletes era 

farta, em muitos sambaquis já foi localizada cultura material dessa natureza, razão 

pela qual não seria inapropriado julgar que ritos de passagem poderiam contar com 

oferendas de adornos confeccionados de ossos de peixes ou conchas decoradas. 
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Uma entrevista feita com uma mulher sambaquieira poderia revelar que, em sua 

sociedade, não haveria uma divisão social do trabalho, sendo o mesmo uma mescla 

de trabalho, lazer e obra de arte, no qual se exaltava a vontade de beleza, o contato 

com a natureza e com o cosmos, as potências do sagrado e do profano, a 

transcendência do mundo natural e a imanência do mundo espiritual, numa 

sociedade de abundância que, com o infinito mantinha contato por meio do fogo, 

elemento simbólico, presente em todos os rituais, em todas as culturas, para o 

contato com o cosmos, com os deuses, com o além. 

 

6.2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE PATRIMÔNIO, ARQUEOLOGIA E 

      EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO CONTINUADA E O OLHAR DOS PROFESSORES  

 

Conforme afirmamos, o contingente de trabalhadores do magistério que participou 

do curso de formação: "Transversalidades da Educação Patrimonial: Oficinas e 

Práticas Pedagógicas", produto de uma parceria entre o CEFOR/IFES e a EMEIEF 

Bery Barreto de Araújo, com uma carga horária de 60h, foi de 50 pessoas, atuantes 

nos três turnos de funcionamento da instituição. Neste período, obtivemos contato 

direto com 40 professores que participaram de nossa oficina, envolvendo as 

temáticas de patrimônio, arqueologia e educação. Os professores revelaram-nos 

saberes, experiências e aproveitamos os momentos de descontração para 

aplicarmos dois tipos de questionários (Apêndices A e B) e entrevistamos alguns 

neste processo de intervenção pedagógica.  

 

A princípio, apresentamos um conjunto de informações presentes no instrumento 

(Apêndice A), tais como os municípios de residência, sexo, raça/etnia e faixa etária 

dos educadores kennedenses que participaram do processo de formação 

continuada orientado à educação patrimonial (GRÁFICOS 3 a 6). 
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Gráfico 3 – Municípios em que residem os professores que atuam na EMEIEF em 

questão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

Gráfico 4 – Sexo dos professores partícipes da formação 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Gráfico 5 – Raça/etnia dos professores em formação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Gráfico 6 – Faixa etária do corpo docente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

No que diz respeito às questões “municípios de residência” (Gráfico 1), “sexo” 

(Gráfico 2), “raça/etnia” (Gráfico 3) e “faixa etária” (Gráfico 4) dos professores que 

participaram do processo de formação, verificamos que: a) 92,5% dos professores 
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(equivalente a 37 pessoas24) que atuam no Município, enfaticamente na EMEIEF 

Bery Barreto de Araújo, são moradores da cidade de Presidente Kennedy, enquanto 

5% deles (2) moram em Marataízes e 2,5% (1) em Mimoso do Sul; b) 90% desses 

profissionais (36) são mulheres, revelando um dado que converge com o corte social 

de gênero do professorado que atua no Ensino Fundamental, mais especificamente, 

nas redes municipais e estaduais do país, segundo o Censo do Professor (INEP, 

2019); c) 57,5% (23) têm menos de 40 anos e se autodeclaram negros, configurando 

dados que ressonam com a realidade brasileira (MEC, 2019; IBGE, 2019). 

 

O segundo conjunto de informações que apresentamos (Apêndice A) versa sobre o 

nível atual de formação docente e a atuação profissional dos participantes da 

formação, conforme se seguem nos Gráficos de 7 a 13: 

 

Gráfico 7 – Nível de formação docente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

                                                        
24

 Doravante, a fim de não poluir visualmente o texto, prescindirei da palavra “pessoas”, escrita entre 
parênteses, a partir da 2ª ocorrência, quando for associar percentuais ao número de professores, em 
nossa formação, arrolados nas estatísticas em questão. 
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Gráfico 8 – Período em que os professores realizaram a sua última formação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

No que concerne ao nível de formação docente (GRÁFICO 7), ponderamos que 

22,5% dos professores (9 pessoas) cursam o Mestrado Profissional em Ciência, 

Tecnologia e Educação da Faculdade do Vale do Cricaré (FVC) com bolsas integrais 

(R$ 87.750,00) custeadas pelo Município de Presidente Kennedy que, conforme 

apontamos, atualmente paga 50 bolsas de mestrado (GAZETA, 2019); os outros 

professores, 67,5% são especialistas (27); 62,5% apresentam mais de uma 

especialização concluída (25); 10% são apenas graduados (4); 20% efetuaram mais 

de uma graduação (8) e 15% dos educadores (6) dispõem de complementações 

pedagógicas, a fim de atuarem na área da educação. 

 

Quanto ao período em que os trabalhadores realizaram a sua última formação 

profissional verificamos que: a) 22,5% deles frequentaram-na num período anterior a 

6 meses ou estão a frequentar atualmente (9 pessoas), situação que guarda relação, 

por exemplo,  com os nove mestrandos com os quais tivemos contato no processo; 

b) 17,5% (7) efetivaram-na num intervalo temporal compreendido entre 6 meses e 1 

ano; e c) 60% dos professores (24) não participam de processos de formação 

continuada há mais de 1 ano. 
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Gráfico 9 – Área de atuação dos profissionais 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Gráfico 10 – Tempo de atuação no magistério 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Ao analisarmos a área e o tempo de atuação desses trabalhadores do magistério 

(GRÁFICOS 9 e 10), verificamos que: a) 57,5% deles são professores (23 pessoas) 

das séries iniciais, isto é, em sua maioria atuam no MAPA; b) 10% (4) atuam na 
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educação especial; c) 7,5% são pedagogos (3); d) 5% lecionam Português, 

Matemática, Geografia ou Educação Física (2 em cada disciplina); e) 1% lecionam 

História ou Ciências (1 em cada); f) 42,5% dos docentes (17 professores) atuam no 

magistério há pelo menos 5 anos; g) 12,5% (5) atuam entre 5 a 10 anos na 

educação; h) 32,5% (13) apresentam entre 10 e 20 anos de docência; i) 12,5% (5) 

atuam há mais de 20 anos na educação básica. 

 

Gráfico 11 – Vínculo laboral dos servidores com a Prefeitura de Presidente Kennedy 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

No que se refere ao vínculo laboral (GRÁFICO 11), 85% dos professores (34 

pessoas) que participaram da formação continuada são contratados por regime de 

designação temporária (DTs), fato que reflete a conjuntura da realidade do município 

de Presidente Kennedy, conforme o informado por um professor efetivo na 

instituição, que fora diretor da mesma nos anos de 2017 e 2018. Ademais, 85% dos 

professores dispõem de apenas uma cadeira na área da educação (Gráfico 12), 

enquanto 15% (6) atuam em duas cadeiras, fenômeno divergente da realidade do 

magistério brasileiro, onde a maioria dos trabalhadores da educação, em função dos 

baixos salários pagos aos mesmos25, atuam em dois e, até três horários, como 

                                                        
25

 Atualmente, o piso salarial do magistério foi reajustado para R$ 2.557,74, desde o dia 1º de janeiro 
de 2019, tendo como referência 40h de trabalho docente (MEC, 2019). 
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forma de granjearem um maior poder de compra e acederem aos necessários bens 

sociais para uma vida condigna (G1, 2019).  

 

Gráfico 12 – Número de cadeiras dos professores em escolas 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Gráfico 13 – Professores que trabalham em outros municípios, além de Presidente 
Kennedy 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Observamos também que 92,5% dos educadores (37 pessoas) que atuam na 

EMEIEF em questão trabalham somente em Presidente Kennedy. Entre os 

entrevistados, aqueles que laboram em outras cidades (GRÁFICO 13), atuam em 

Municípios limítrofes (Gráfico 1), particularmente Marataízes e Mimoso do Sul. 

Verificamos essa informação em entrevistas informais, com vistas a compreender a 

realidade do professorado que mora e trabalha na região.  

 

O terceiro conjunto de informações que abordamos (Apêndice A), versam sobre as 

temáticas de patrimônio cultural, arqueologia e educação. A priori, apresentaremos 

os dados sob as formas de gráficos e tabelas, para depois melhor interpretarmos e 

analisarmos as informações, extraindo posteriormente inferências acerca deles 

(GRÁFICOS 14 a 17, TABELAS 2 a 5): 

 

Gráfico 14 – Você sabe o que é um “sambaqui”? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Tabela 2 – Representações dos docentes sobre os sambaquis: 
(continua) 

Professor 1
26

 - São amontoados de conchas produzidos pelos povos antigos, que viviam 

próximos aos rios. Nele são encontrados fragmentos, objetos e restos mortais desses povos. 

P2 - São depósitos construídos pelo homem, constituídos por materiais orgânicos. 

P3 - NULL
27

 

P4 - É um lugar onde no passado era usado para realizar cultos ou sepultamentos. 

P5 - É uma formação (monte) de materiais calcários (conchas) e materiais orgânicos, comuns 

nas regiões costeiras do Atlântico, em especial na América. 

P6 - NULL 

P7 - Amontoado de conchas, onde se guardavam vestígios arqueológicos, cemitérios ou lugares 

de cultos. 

P8 - Segundo conhecimentos adquiridos por meio da formação, sambaqui é um amontoado de 

conchas, restos de animais e humano. Que serve para sepultamento humano e ritual religioso. 

P9 - Montanhas de conchas e restos mortos, de um povo que habitava no local. Sítio arqueo- 

lógico, ou seja é uma "área reservada" na qual requer pesquisas que dá existências a cultura. 

P10 - São enormes montanhas erguidas em baías, praias ou na foz de grandes rios por povos 

que habitavam o litoral do Brasil na pré-história. Eles são formados principalmente por cascas 

de moluscos - a própria origem tupi da palavra sambaqui. 

P11 - São grandes montanhas de conchas, formado por povos que habitavam as regiões 

litorâneas e formavam os sambaquis. 

P12 - São grandes montanhas de conchas, formado por povos que habitavam as regiões 

litorâneas e formavam os sambaquis. 

P13 - Um sítio arqueológico. 

P14 - Um cemitério arqueológico 

P15 - Local com um amontoado de conchas que servia de local de culto religioso ou 

sepultamento. 

P16- Sambaqui são extensões de terra formadas por conchas e pedras próximas a lagunas. 

Obs: Conhecimento adquirido na aula do curso. 

P17- São extensões de terras formadas por conchas e amontoados de pedras, próximo lacunas 

de água. 

P18 - São extensões de terras formadas por conchas e amontoados de pedras, próximo lacunas 

de água. Vale ressaltar que o conhecimento adquirido é a partir da aula de hoje. 

P19 - São sítios arqueológicos criado por populações indígenas, onde poderiam ter objetivos 

religiosos "cultos" ou de cemitérios. 

P20 - Um sítio arqueológico, criado por populações indígenas, onde poderiam ter objetivos 

religiosos "cultos" ou de cemitérios. 

P21 - Sambaquis são sítios arqueológicos. Sambaqui são conchas ossos humanos e de 

animais... 

P22 - Cemitério arqueológico. 

P23 - NULL 

P24 - São concheiros construídos por materiais orgânicos. 

 

                                                        
26

 Professor 1: doravante P1 e assim sucessivamente. 
27

 NULL – Código utilizado por nós, a fim de representar a não-resposta ou a ausência de respostas 
no devido campo. 
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(conclusão) 

P25 - São sítios arqueológicos, criado por populações indígenas, onde poderiam ter objetivos 

religiosos "cultos" ou de cemitérios. 

P26 - É a união de duas palavras derivadas do tupi, onde um monte de conchas através de 

águas salinas e salobras, formam sítios arqueológicos. 

P27 - Sítio arqueológico em que se destacam as conchas, pode ser também local de 

sepultamento. 

P28 - É um sítio arqueológico, onde se destaca nas conchas, também sendo um local de 

sepultamento, 

P29 - É um amontoado de conchas que servia para sepultamento e para ritual religioso. 

P30 - São amontoados de conchas produzidos pelos antigos, que viviam próximos dos rios. 

Nele são encontrados fragmentos, objetos e restos mortais desses povos. 

P31 - São depósitos construídos pelo homem, constituídos por materiais orgânicos e calcários, 

que empilhados ao longo do tempo, sofrem intempéries. 

P32 - São depósitos construídos pelo homem, constituídos por materiais orgânicos e calcários, 

que empilhados ao longo do tempo. 

P33 - São depósitos construídos pelo homem, constituídos de materiais orgânicos. 

P34 - NULL 

P35 - NULL 

P36 - NULL 

P37 - Local na época da escravidão, onde se enterrava corpos. 

P38 - NULL 

P39 - Acumulação pré-histórica de moluscos marinhos, fluviais ou terrestres realizadas se 

encontram ossos humanos, objetos de pedra e cerâmica. 

P40 - Local com concheiros em local plano ou elevado. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Quando defrontados com a questão: “Você sabe o que é um „sambaqui‟?” (Gráfico 

14), 80% dos educadores (32 pessoas) disseram sim, isto é, atestaram que 

conheciam os sambaquis, em sua maioria, aduzindo categorizações muito coerentes 

acerca desses artefatos da cultura material, quando demandados a fazê-lo (Tabela 

2). Dessa forma, inicialmente conjeturamos três hipóteses para a interpretação 

dessas respostas.  

 

A primeira delas aponta para o fato dessa intervenção pedagógica ser a 2ª formação 

continuada ocorrida no âmbito da EMEIEF Bery Barreto de Araújo, coordenada pelo 

DIVIPOP, IFES. Uma vez que a 1ª intervenção ocorreu em 2018, com outro corpus 

de professores, alguns deles que atuavam na EMEIEF (onde 85% são DTs) e que 

obtiveram contratos renovados na instituição, outrora participando da 1ª formação, 
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advieram já cientes de alguns desses conceitos, neste 2º processo de formação 

continuada.  

 

A segunda hipótese refere-se ao fato de nossos questionários serem aplicados 

durante o processo de intervenção pedagógica, quando o Prof. Carlos, orientador 

dessa dissertação durante as suas intervenções e, sucessivamente, Eu e o Prof 

Henrique, havíamos ministrado alguns conceitos apriorísticos sobre o patrimônio 

cultural, arqueologia e sítios arqueológicos do tipo sambaqui, o que pode ter alterado 

a resposta e, por conseguinte, a produção de dados. Já a terceira conjetura 

colaciona ambas as anteriores. Acreditamos que esta seja a hipótese mais 

verossímil perante os fatos que se apresentam. 

 

Fiel ao campo dessa constatação [acerca do fato de os cursistas já terem ciência 

sobre os sambaquis], havia uma asserção indicando: “caso a resposta seja „sim‟, 

diga o que seria um sambaqui”, o que nos ensejou coletar as representações sociais 

docentes, descritas na Tabela 2, conforme supracitamos. Desse modo, ao partirmos 

das respostas dos professores cursistas dentro desse processo de mediação 

dialógico-dialética, observamos a importância dos cursos de formação continuada 

para a educação e para a divulgação científicas, isto é, para a aquisição de 

“conceitos não cotidianos” (HELLER, 1994; VYGOTSKY, 2001), ao “campo 

acadêmico-científico” (BOURDIEU, 1983).  

 

Da mesma forma, acreditamos haver sido factualmente didáticos em nossas 

abordagens acerca dos conteúdos sobre patrimônio, arqueologia e educação. 

Inclusive concebemos que a formação por nós ministrada em julho deste ano (2019), 

combinou-se com aquela ofertada pelo DIVIPOP- Ifes, em 2017, contribuindo para a 

“ancoragem” e “objetivação” desses conceitos nos “esquemas cognitivos” 

(MOSCOVICI, 2004) prévios dos educandos/educadores kennedienses.  

 



134 

 

Gráfico 15 – Compreende o conceito de “patrimônio cultural”? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 3 – Representações dos professores da EMEIEF sobre o conceito de 
“patrimônio cultural” 

(continua) 

P1 - Local tombado, protegido. 

P2 - É um bem móvel, imóvel ou natural reconhecido que possui valor inestimável. 

P3 - Imóvel onde se desenvolvia algo importante naquele momento histórico e tornou-se como um 

valor inestimável. 

P4 - É o produto da ação humana, produto físico, que expressa, de alguma forma parte de sua 

cultura. 

P5 - São bens de importância histórica e cultural da região que servem para visitação. 

P6 - Herança do passado, coisas antigas que precisamos valorizar e preservar. 

P7 - É um local preservado, que serve para estudos e visitação para o reconhecimento da cultura. 

P8 - É a ciência que estuda as culturas; significa, conjunto de todos os bens, valores reconhecidos 

por determinada localidade, país, ou para a humanidade, legado que recebemos do passado. 

P9 - É o conjunto de todos os bens, manifestações e a herança do passado e o que o povo cria 

hoje. 

P10 - São monumentos, obras tombadas e que tem significado para a sociedade. 

P11 - São monumentos, obras tombadas e que tem valor significativo para a sociedade. 

P12 - São conjuntos urbanos, locais que têm valor para a história, a arqueologia. 

P13 - Tudo aquilo que o presente não consegue ter ou não existe. 

P14 - Bens móveis e imóveis dotados de valor histórico e artístico. 

P15 - Tudo aquilo que nos remete ao passado (histórico) da sociedade. 

P16 - Tudo aquilo que tem uma memória. 
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(conclusão) 

P17 - Aquilo que é referente à memória, a uma história, do passado, que preserva a sua história. 

P18 - São conjuntos urbanos, locais que tem valor para a história, a arqueologia, a paleontologia e 

a ciência em geral. 

P19 - São conjuntos urbanos, locais que tem valor para a história, a arqueologia, a paleontologia e 

a ciência em geral. 

P20 - São conjuntos urbanos, locais que tem valor para a história. 

P21 - É tudo o que criamos, valorizamos e queremos preservar. 

P22 - Patrimônio antigo (construção) que relembra a cultura de um povo de região (país, localidade 

ou comunidade). 

P23 - NULL 

P24 - São conjuntos urbanos, locais que tem valor para a história, a arqueologia, a paleontologia e 

a ciência em geral. 

P25 - Patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, manifestações populares das tradições, 

patrimônio é tudo aquilo que pertence a uma região. 

P26 - É o conjunto de todos os bens, manifestações culturais etc; reconhecidos de acordo com sua 

ancestralidade. 

P27 - É o conjunto de todos os bens, tanto materiais, quanto imateriais; importância histórica e 

cultural de uma região (país, localidade ou comunidade). 

P28 - É tudo aquilo que tenho que preservar, não modificar, nem danificar pois, é através dele que 

conhecemos as nossas origens. 

P29 - Bens materiais ou imateriais que fazem parte do histórico, que tem grande valor simbólico e 

por isso precisa ser preservada. 

P30 - Local tombado (protegido nacionalmente). 

P31 - Local tombado (protegido nacionalmente). 

P32 - Local tombado. 

P33 - Compreendo como histórias contadas vividas ou vivenciados no passado. 

P34 - É um local preservado, que serve para estudos e visitação para o reconhecimento da cultura. 

P35 - NULL 

P36 - Tudo aquilo que foi deixado de outras gerações e devemos preservar 

P37 - História e cultura de uma região como país, localidade ou comunidade. 

P38 - É o conjunto de todos os bens, manifestações, a identificação, a proteção e a preservação do 

patrimônio cultural e material de todo mundo. 

P39 - Lugar ou locais com resquícios de antiguidade que contribua com a formação histórica 

(memória reservada). 

P40 - Bens materiais ou imateriais que fazem parte da história, que tem grande valor simbólico e 

por isso precisa ser preservado. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Gráfico 16 – Você sabe o que é “tema transversal”?  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Gráfico 17 – Você sabe o que é “educação patrimonial”?  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Interpelados se compreenderam a categoria “patrimônio cultural” (GRÁFICO 15), 

100% dos trabalhadores da educação assentiram que “sim” (40 pessoas). Esse 

dado corrobora com muitas de nossas hipóteses apresentadas em parágrafos 

anteriores, acerca da apropriação de conceitos envolvendo a temática de educação 
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patrimonial, ofertada ao grupo social em enfoque. A Tabela 3 registra as 

representações sociais dos docentes durante o percurso formativo, evidenciando a 

força de nossas hipóteses, apesar de haver poucas representações precárias sobre 

o conceito de patrimônio cultural, tais quais: “Local tombado (protegido 

nacionalmente)”; “[...] conjuntos urbanos, locais que têm valor para a história”; 

inclusive não-respostas que poderiam corresponder às dificuldades de responder ao 

campo, expondo parca compreensão sobre o sobrecitado conceito.  

 

Cientes de que o patrimônio cultural é um tema transversal, o qual aciona saberes 

que perpassam um leque de disciplinas, postulando estar articuladas de forma inter, 

trans e multidisciplinar, com vistas a constituir conhecimentos complexos, portanto, o 

patrimônio, ao ser explorado na escola, enlaça os temas transversais: “meio 

ambiente” e “diversidade cultural”, presentes na BNCC. Desse modo, interpelamos 

os professores se eles sabiam o que seria um “tema transversal” (GRÁFICO 16), 

havendo 92,5% (37 pessoas) de respostas afirmativas. Quando perguntados se 

sabiam o que era “educação patrimonial”, 90% consentiram (36) ter conhecimento 

do tema.  

 
Gráfico 18 – Os livros didáticos adotados em Presidente Kennedy trabalham o 
patrimônio cultural municipal?  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Tabela 4 – Comentários dos docentes, ao serem indagados, se os livros didáticos 

utilizados em PK trabalham o patrimônio local 
(continua) 

P1 – Não trabalham. Porém, o currículo é adaptado para que se trabalhe esse tema. 

P2 - O município ainda não parou para analisar e avaliar o quão importante é a nossa 

história. 

P3 - NULL 

P4 - O conteúdo é abordado no livro do 6º ano, especificamente de forma rica. Nos 

demais livros do Fundamental II , que trabalho enfocam o tema de forma mais ampla. 

Retifico que o tema é trabalhado no 6º ano de forma ampla, mas não enfocando o 

município. 

P5 - NULL 

P6 - NULL 

P7 - NULL 

P8 - Os conteúdos são trabalhados, porém nos livros didáticos não são adotados. 

P9 - São trabalhados [os conteúdos], porém nos livros didáticos não são adotados. 

P10 - São trabalhados [os conteúdos], porém nos livros didáticos não são adotados. 

P11 - São trabalhados [os conteúdos], porém nos livros didáticos não são adotados. 

P12 - NULL 

P13 - NULL 

P14 - NULL 

P15 - NULL 

P16 - NULL 

P17 - NULL 

P18 - NULL 

P19 - NULL 

P20 - NULL 

P21 - NULL 

P22 - NULL 

P23 - NULL 

P24 - NULL 

P25 - Existe um livro no município onde se fala sobre a história da cidade de Presidente 

Kennedy. 

P26 - Existe uns dois livros que tem a foto da Igreja das Neves, onde ali vem falando 

sobre os patrimônios. 

P27 - Existe um livro no município de Presidente Kennedy, que mostra os principais 

patrimônios da cidade. 

P28 - O município tem um livro, a parte, que fala sobre o município. 
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(conclusão) 

Educador 29 – NULL 

P29 - Não trabalham. Porém o currículo é adaptado, para que se trabalhe esse tema. 

P30 - Não trabalham. Porém, o currículo é adaptado, para que se trabalhe esse tema. 

P31 - Não trabalham. Porém, o currículo é adaptado, para que se trabalhe esse tema. 

P32 - NULL 

P33 - NULL 

P34 - NULL 

P35 - Nossas enciclopédias históricas estão longe de trazer nossa história. 

P36 - NULL 

P37- NULL 

P38 - Os livros didáticos utilizados não trazem a história local, tem que ser um trabalho 

realizado a parte. 

P39 - NULL 

P40 - NULL 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Quando interpelados se os livros didáticos utilizados no Ensino Fundamental 

abordam o patrimônio cultural municipal, 92,5% dos docentes (37 pessoas) 

relataram que não, enquanto 7,5% noticiaram que sim (GRÁFICO 18). A Tabela 3 

apresenta os comentários e, consequentemente, as representações coletivas dos 

educandos/educadores sobre a questão. Cerca de 62,5% dos educadores não 

preencheram este campo (25 pessoas), fato que, também, pode ser interpretado 

como uma evidência de que não desejava falar de um assunto considerado 

espinhoso. O fato é que os livros didáticos no Município não abordam o patrimônio 

cultural local. A lacuna que a formação continuada ofertada numa parceria entre o 

CEFOR/IFES e a EMEIEF Bery Barreto de Araújo de Presidente Kennedy buscou 

preencher, ainda que sutilmente, era explorar esse campo, pois havia 85% dos 

trabalhadores contratados temporariamente e a presença de (ex)diretores indicados 

(não eleitos) pela Secretaria de Educação Municipal (SEME), amigos íntimos de 

antigos e atuais Prefeitos, numa cidade na qual a gestão dos recursos e das 

pessoas aponta para matizes patrimonialistas.  

 

Quanto ao trabalho com o patrimônio cultural local em sala de aula, cerca de 22,5% 

dos professores destacaram que a questão está presente no currículo, mas não há 
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livros didáticos que discorram sobre o assunto. Dez por cento deles (4) relataram 

que existem um ou mais materiais que abordem a temática. O que pode estar 

ocorrendo é que esses livros são paradidáticos e não são conhecidos, nem 

acessíveis à maioria dos trabalhadores da escola, ou pior, do Município. Cerca de 

2,5% das representações (1), quando se remetem ao patrimônio cultural regional, 

mencionam a Igreja de Nossa Senhora das Neves, um signo que constitui um 

significante mestre, enfim, por se tratar de importante referência cultural para a 

configuração da(s) identidade(s) cultural(is) local(is) kennedense. Por outro lado, ao 

priorizar somente um esquecem-se dos outros bens e patrimônios, tais como os 

sambaquis.  

 

Ainda, cinco por cento das representações (2) revelaram-se bem instigantes, tendo 

em vista serem politizadas, a partir das análises das respostas. Os professores 

relataram não haver livros didáticos que abordem o patrimônio local, lastimando que 

“o município ainda não parou para analisar e avaliar o quão importante é a nossa 

história” e que “as nossas enciclopédias históricas estão longe de trazer nossa 

história”, denotando haver forte apego e sentimento de pertença à(s) cultura(s), 

identidade(s), território e referências culturais kennedienses. 

 

Gráfico 19 – Você sabia que a arqueologia kennedense remonta a um passado de 
mais de 5000 anos?  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Tabela 5 – Sítios arqueológicos supostamente conhecidos pelos professores, 

indicados na formação 
(continua) 

P1 - NULL 

P2 - Porto Seguro costa do descobrimento. 

P3 - NULL 

P4 - Fui em Anchieta e pude conhecer os vestígios relativos aquele contexto. 

P5 - NULL 

P6 - Campinas 1, Campinas 2 e Rio Preto. 

P7 - NULL 

P8 - Igreja das Neves 

P9 - Igreja Nossa Senhora das Neves. 

P10 - Igreja das Neves 

P11 - Igreja Nossa Senhora das Neves. 

P 12 - NULL 

P13 - Somente a Igreja das Neves 

P14 - Igreja de Nossa Senhora das Neves 

P15 - NÃO 

P16 - Campinas 

P17 - NULL 

P18 - NULL 

P19 - NULL 

P20 - Muribeca 

P21 - NULL 

P22 - Sítio das Neves. 

P23 - NULL 

P24 - NULL 

P 25 - Campinas 1 e 2. 

P 26 - Campinas 1 e 2. 

P 27 - Campinas 1 e 2. 

P 28 - Campinas 

P 29 - NULL 

P30 - Muribeca e Campo do Limão. 

P31 - Muribeca e Campo do Limão. 

P32 - Muribeca 
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(conclusão) 

P33 - NULL 

P 34 - NULL 

P35 - PNULL 

P36 - Muribeca, Sambaqui de Campinas, Igreja das Neves. 

P37 - NULL 

P38 - NULL 

P39 - NULL 

P40 - NULL 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Ao serem indagados se faziam ideia acerca do tempo histórico da arqueologia 

kennediense [pré-colonial], evidenciando que sua cultura material remonta a um 

passado de mais de 5000 anos (GRÁFICO 19), 57,5% dos professores (23 pessoas) 

relataram que não tinham conhecimento desse fato, revelando certa surpresa 

quando os informamos acerca.  

 

Afinal, conforme mencionamos, muitos docentes tomaram ciência de conceitos 

sobre patrimônio, arqueologia e sambaquis, a partir de 2018, por intermédio da 

primeira formação empreendida pelo grupo de pesquisas DIVIPOP-IFES naquele 

período, senão a partir do curso de formação continuada ofertado em julho de 2019, 

que contou com a nossa participação. Em nossa concepção, alguns conceitos e 

representações sociais estão processualmente a objetivar-se e a ancorar-se nos 

esquemas cognitivos dos professores que atuam na EMEIEF Bery Barreto de 

Araújo, situada na imediação de vários sítios arqueológicos, devido a um maior 

contato com esses artefatos e à sua ressignificação no quotidiano em razão do 

processo de educação patrimonial.   

 

A cada edição desse processo de formação continuada, por meio de contatos e 

trocas interculturais com outros profissionais, vez que 85% dos professores são 

contratados por designação temporária, alguns conceitos e práxis culturais podem 

se consolidar, ressignificando categorias, agenciamentos coletivos e protagonismos, 

tendo-se em vista que os educadores atuam como formadores de opiniões na 
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comunidade escolar e em suas comunidades de existência, operando como 

multiplicadores e agentes culturais.  

 

A Tabela 5 apresenta os sítios arqueológicos que os professores supostamente 

conhecem [pessoalmente ou conseguem nomear por ouvir dizer] em suas 

representações sociais. Cerca de 2,5% dos educadores (1 pessoa) afirma 

explicitamente não conhecer qualquer sítio arqueológico, enquanto 47,5% nada 

responderam acerca (19), dado que nos leva a cogitar que esses professores 

supostamente desconhecem quaisquer sítios arqueológicos, de maneira a  inferir 

que 50% dos docentes (totalizando 20 pessoas) não os conheçam ou não os 

consigam nomear em suas representações coletivas. 

 

Chamou-nos a atenção o fato de 47,5% dos professores (19 pessoas) apontarem 

em suas respostas, patrimônios culturais regionais capixabas, sendo que 45% deles 

referenciaram ao patrimônio cultural kennedense. A Igreja de Nossa Senhora das 

Neves foi mencionada apenas em 17,5% das descrições (7), apesar de não ser um 

patrimônio arqueológico e representar uma referência cultural de grande relevância 

na formação das identidades, culturas e saberes locais dos munícipes de Presidente 

Kennedy.  

 

Os sambaquis foram citados em 25% das representações docentes (10 pessoas), 

dado que corrobora com a nossa hipótese acerca da importância de um processo de 

formação continuada em educação patrimonial, em escolas nas imediações dos 

sítios arqueológicos, tal como no caso da EMEIEF Bery Barreto de Araújo, na 

comunidade de Jaqueira. Em 2018, ante a primeira formação realizada pelo 

DIVIPOP na referida escola, investigações realizadas por Miranda (2018) apontaram 

que 84,21% dos cursistas desconheciam os sambaquis. Atualmente, vários 

professores disseram haver conhecido alguns dos sítios referenciados (Tabela 4) in 

loco, inclusive com o acompanhamento do orientador desta dissertação em algumas 

incursões. 
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6.3 A ABORDAGEM DOS DADOS 

 

Ao efetuarmos os levantamentos de dados, mediante investigações realizadas com 

professores atuantes em Presidente Kennedy acerca dos sambaquis que eles 

conheciam, constatamos sua demasiada depredação, tal como no caso do Rio Preto 

1, que apresenta grau de integridade menor que 25% [acreditamos que atualmente 

esteja no entorno de 20%...].   

 

O aumento das informações sobre esses sítios arqueológicos pré-coloniais estão a 

despertar o interesse da comunidade kennediense, principalmente de alguns 

professores que, a partir dos processos de educação patrimonial envolvendo 

questões, tais quais, patrimônio, arqueologia e educação, desencadeados pelo 

DIVPOP (CEFOR/IFES) desde 2018, inclusive estão a visitar os sítios 

sambaquieiros, procurando viabilizar aulas de campo nas escolas da rede municipal, 

após tomarem conhecimento do patrimônio cultural que descobriram possuir mais de 

5000 anos. 

 
Quando organizamos um planejamento, com o propósito de compor uma formação 

continuada, orientada à educação patrimonial, construímos questionários (Apêndices 

A e B) que nos possibilitassem compreender as representações sociais dos 

docentes sobre conceitos de patrimônio cultural, arqueologia, sambaquis, educação 

patrimonial, entre outros. Em sua Pedagogia da Autonomia, Freire (2002) valora, 

numa certa medida, o senso comum, enquanto fabulação do saber popular e da 

“curiosidade ingênua”, embora encampe uma pedagogia libertadora, produtora de 

faculdades criadoras e da consciência crítica, configurando uma condição sine qua 

non para a liberdade, a autonomia e a emancipação individual e coletiva.  

 

Nesse texto, Freire (2002) também discorre acerca da “produção da ingenuidade” 

que não se faz automaticamente, sem intencionalidades subjacentes, mas atrelada à 

razão instrumental [do capital] que fomenta desigualdades sociais, pobreza, miséria 

e subdesenvolvimento. Assim, partilhando de uma dialógica-dialética, pautada na 

relação educador-educando, identicamente marcada pelo respeito às diversidades, 

heterogeneidades e perspectivas individuais, de maneira a valorizar as 

intertextualidades, a democracia e a polifonia, entretanto sob novos estímulos e 
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novos paradigmas  orientados à autonomia dos sujeitos, iniciamos os primeiros 

passos, a fim de estruturar um processo de mediação semiótica que pudesse 

contribuir para o despertar de uma "curiosidade epistemológica" (FREIRE, 2002). 

 

6.4 A PERSPECTIVA DIALÉTICA NA PRODUÇÃO DE DADOS 

 

Partindo de uma leitura flexível, configurada pela lente do pesquisador, procuramos 

confrontar as informações advindas dos questionários aplicados durante o processo 

de formação, das entrevistas informais semiestrutururadas e do processo de 

mediação semiótico dialógico-dialético, com o escopo da interpretação das 

representações sociais docentes, acerca de um conjunto de questões que 

perpassam as temáticas de patrimônio, arqueologia e educação.  

 

A princípio, é importante ressaltar que os educandos/educadores não representam a 

esfera do senso comum.  Todavia, vários conceitos discutidos nesse processo 

formativo não pertenciam ao seu léxico ou não estavam presentes em seu aporte 

teórico-conceitual e epistemológico, inclusive alguns critérios básicos que discernem 

o conhecimento acadêmico-científico daqueles atinentes à educação informal não 

faziam parte do cotidiano educacional local, embora o público docente contasse com 

a presença de 22,5% de mestrandos (9 pessoas) e 67,5% de especialistas (27). Tal 

"ingenuidade" (FREIRE, 2002) interferiu nas possibilidades de uma maior 

apropriação dos conceitos e das categorias analíticas necessárias à formação, 

impedindo determinadas discussões e reflexões de maior envergadura sobre os 

motivos pelos quais são reconhecidos e valorizados determinados elementos do 

patrimônio, material e imaterial, identidades e saberes locais em detrimento de 

outros. 

 

No processo de construção deste percurso formativo, propusemos uma 

ressignificação das relações entre os educadores locais e os sambaquis, 

destacando que estes sítios arqueológicos estão presentes em suas vidas desde a 

infância. Num dado instante, durante a intervenção pedagógica, uma professora nos 

indagou se "aquelas conchas eram um sambaqui", inquietando algumas pessoas 

que ficaram interessadas em saber se aquele material conchífero, com o qual muitos 

haviam brincado, quando crianças, realmente constituíam vestígios de um sítio 
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arqueológico pré-colonial. Este acontecimento configura a relevância social de nossa 

pesquisa, não somente para a academia brasileira, mas também para a construção 

e a afirmação das identidades, culturas e saberes locais.  

 

Gráfico 20 – Comparativo das representações sociais docentes sobre sambaquis, 

patrimônio material e educação patrimonial (%), entre as formações de 2017 (defesa 

da dissertação em 2018) e 2019 na EMEIEF Bery Barreto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Conforme apontamos em nossas investigações: 80% dos cursistas (32 pessoas) 

conheciam os “sambaquis”, enquanto 100% deles (40) sabiam o que era “patrimônio 

cultural” e 90% (36) tinham ciência do que era educação patrimonial. Os dados 

colhidos na formação ofertada em 2019 divergem dos resultados auferidos por 

Miranda (2018), dois anos antes, quando se constatara que 15,79% dos educadores 

desconheciam os sambaquis e percentuais idênticos não estavam cientes dos 

conceitos de patrimônio cultural e educação patrimonial. 

 

Se em 2017, o índice de educadores que relataram conhecer os sambaquis era 

diminuto, apesar de todos supostamente socializarem experiências com os 

sambaquis locais, na infância ou mesmo na vida adulta, em suas mais variadas 

atividades cotidianas, inclusive empreendimentos de extração de conchas para a 

pavimentação de vias e a abertura de pastagens e para atividades agrícolas 

(MIRANDA, 2018), em nossa formação, o panorama mudou, visto que a maioria dos 
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educadores pareceu-nos construir ou ter adquirido conceitos, em certa medida, 

tangentes às áreas de patrimônio, arqueologia e educação.  

 

Os dados coletados por intermédio dos questionários foram cotejados com aqueles 

provenientes das entrevistas informais semiestruturadas e da mediação realizada 

durante a intervenção pedagógica, desdobrados em momentos em que os 

participantes, em diálogo, adquiriram informações durante o percurso formativo. 

Intencionávamos, nesses procedimentos, a busca de associações espontâneas que 

nos propiciassem condições de apropriação, em suas produções discursivas, dos 

resultados da formação que pudessem corroborar com nossas mediações e no 

intercâmbio de experiências pelo qual passamos no decurso da formação 

continuada que conduzimos em Presidente Kennedy.    

 

A nossa proposta de intervenção pedagógica buscou a valorização dos saberes 

locais, por isso, procuramos ensejar reflexões sobre interesses e saberes locais 

evidenciados nos diálogos que mantivemos com os educandos-educadores. 

Tivemos como propósito obter as considerações dos trabalhadores em educação de 

maneira espontânea, apresentando indicativos acerca das transformações com as 

quais o percurso formativo poderia ter contribuído. Assim, efetuamos um conjunto de 

entrevistas com o corpo docente da EMEIEF de Jaqueira, além das aplicações de 40 

questionários (Apêndices A e B), por meio dos quais eles pudessem expor as suas 

representações coletivas sobre as temáticas de educação patrimonial e a formação 

continuada. As respostas foram subdivididas em 5 temas, outrossim discutidos 

durante as entrevistas e as mediações na intervenção pedagógica. 

 

As entrevistas informais semiestruturadas foram aplicadas com a exposição da 

primeira pergunta. Somente após as responsivas à mesma, outras indagações eram 

apresentadas sem uma ordem precisa, visto objetivarmos a fluidez na interação com 

os partícipes, evitando criação de hierarquias de poder entre o entrevistador e o 

entrevistado. No transcurso das entrevistas, não logramos obter todas as respostas 

às perguntas cogitadas no diálogo com os educadores, uma vez que, ao 

valorizarmos o fluxo das argumentações e as análises dos participantes, o tempo 

disponível se tornou ainda mais exíguo, sendo, pois, insuficiente para a proposição 

de muitas questões.  
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Para a abordagem das categorias, utilizamo-nos da análise de conteúdo (BARDIN, 

2009), procurando discutir as informações produzidas no processo de comunicação, 

ao empregar procedimentos sistemáticos para o levantamento de indicadores que 

permitissem inferências de conhecimento. Orientados pela perspectiva da análise 

temática, recortamos o texto em unidades de registro e categorias, ou seja, núcleos 

de concentração de significados. Posteriormente, formalizamos as categorias, ao 

considerarmos as respostas que obtivemos inseridas nos 5 temas que mediamos, 

com os 10 professores que se dispuseram a participar das entrevistas. 

 

Após identificadas as categorias, procuramos registrar a frequência com que elas 

emergiram nos discursos dos educadores, quanto às responsivas que 

representavam o total de material alocado diretamente pelas entrevistas e os 

questionários. A partir daí, houve a possibilidade de contabilizar frequências, ou 

seja, o número de vezes que cada categoria aparecia nas associações espontâneas 

dos educadores e, assim, mensurar algumas contribuições possibilitadas pelo 

decurso formativo que propusemos àquele grupo de professores. 

 

6.5 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A FORMAÇÃO, ORIUNDAS 

      DE ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS SEMIESTRUTURADOS 

 

Conforme ficou explicitado, a abordagem de dados foi desenvolvida a partir de 

categorias para análise do conteúdo. As categorias foram forjadas de modo a 

orientar a elaboração dos instrumentos de coleta e a dialogarem com o objetivo 

desta pesquisa. Assim, as categorias que elegemos foram: mediação, desdobrada 

em formação e sambaquis; Fuga do protagonismo, desdobrada em patrimônio 

cultural e política pública e a categoria curiosidade, desdobrada em estratégia e 

identidade.  

 

Durante a intervenção pedagógica no processo formativo, promovemos momentos 

de reflexão com os docentes, em que eles demonstraram um mal-estar em função 

de determinadas práticas efetuadas pelos munícipes, seus conterrâneos, que sócio-

histórica e culturalmente contribuíam para a depredação do patrimônio arqueológico 

local.  Tais códigos de posturas foram recorrentes, o que evidenciou o interesse 
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acerca de como acionar os poderes e órgãos públicos, com o propósito de proteger 

os sambaquis e promover a conscientização dos discentes do e no município, 

inclusive aqueles que estudavam na EMEIEF em questão, moradores da 

comunidade de Jaqueira. 

 

As considerações realizadas pelos educadores sobre a primeira pergunta da 

entrevista semiestruturada reiteram alguns de nossos levantamentos apriorísticos 

com as aplicações de questionários, bem como com as nossas hipóteses acerca da 

aquisição de alguns conteúdos sobre patrimônio arqueológico, desde o percurso 

formativo que se iniciou em 2017. Nossas hipóteses confirmaram o fato que eles 

convivem com o patrimônio arqueológico e que há, ainda, um certo 

desconhecimento ou saberes mais elaborados sobre os mesmos. 

  

Desta forma, apresentamos um elenco de perguntas aos docentes, em entrevistas e 

(ou) questionários semiestruturados (Apêndice B), acerca da proposta de formação 

continuada, desencadeada na EMEIEF Bery Barreto, com vistas a construir as 

representações sociais dos professores (GRÁFICOS 21 a 25; Tabelas 6 a 9).  

 

Gráfico 21 – Representações dos professores sobre a proposta de formação 
continuada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Gráfico 22 – A formação continuada contribuiu para ampliar seu conhecimento sobre 

patrimônio arqueológico? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Interpelados sobre a qualidade da formação que oferecemos na escola, 80% dos 

professores kennedienses (32 pessoas) que participaram de nossa oficina ou 

minicurso, consideraram a nossa intervenção pedagógica muito boa, enquanto 20% 

(8) a consideram boa (GRÁFICO 19). Já quando indagados se a nossa oficina 

contribuiu com a sua formação sobre a temática do patrimônio arqueológico, 100% 

dos educadores (40 pessoas) concordaram (GRÁFICO 22). 

 
A Tabela 6, a seguir, apresenta-nos de forma concisa, menções do corpus de 

professores, a partir da categoria “Mediação”, articulada às subcategorias 

“Formação” e “Sambaquis”, para as quais registramos 24 frequências, equivalentes 

a 60% de citações nas 40 respostas associadas às entrevistas semiestruturadas e 

às aplicações de questionários. Durante a formação continuada, propusemo-nos a 

semioticamente (inter)mediar a constituição de novos olhares e perspectivas sobre 

os sambaquis, ressignificando-os nas identidades coletivas e na construção do olhar 

kennediense, de maneira a “renegociar as categorias nativas” (SAHLINS, 1997) dos 

educadores que participaram da formação e, consequentemente, as suas antigas 

relações (interações) com os mounds, o que pode desencadear um novo conjunto 

de possibilidades para a inscrição do patrimônio arqueológico nos saberes e 

referências culturais locais. 
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Tabela 6 – Categoria mediação 

Categoria Subcategoria Menções Frequência Percentagem 

 
 
 

Mediação 

 
Formação 

“A formação foi muito 
importante, por nos 

proporcionar estudar 
sobre os sambaquis” 

 
16 

 
40% 

 
Sambaquis 

“trouxe assuntos 
históricos, 

arqueológicos sobre 
os sambaquis”. 

 
8 

 
20% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Assim como Vygotsky (2007) e Sartre (1973), concebemos que todo fenômeno 

social apresenta uma história caracterizada por transformações dialéticas, 

progressivas e regressivas, sincrônicas e diacrônicas, qualitativas e quantitativas, 

desencadeando mudanças quanto às características básicas de estrutura e forma. 

Essa consideração faz-nos refletir sobre nossas intenções quanto a aduzir novas 

diretrizes como estratégias para a expansão da perspectiva e da socialização dos 

conhecimentos, de maneira a promover a ocorrência de interações complexas 

(MORIN, 2003) com o patrimônio cultural e as suas dinâmicas sociais de valorização 

e esquecimento, produtos de um contexto sócioeconômico, histórico e cultural, por 

vezes, demarcado pela exclusão dos indivíduos e de suas culturas. 

 

Se alguns poucos educadores que participaram de nossa formação, consentiram 

haver internalizado acepções fundamentais sobre o patrimônio arqueológico pela 

primeira vez, como uma professora efetiva que afirmou que por meio de nossa 

formação compreendeu a relevância dos estudos científicos na comprovação do que 

realmente é um sambaqui. Outros professores apresentaram argumentos e 

posicionamentos políticos bem demarcados, assim como o educador 35, da área de 

História que relatou que para comprovar que um sambaqui não é um monte de 

conhca é preciso pesquisa. Isso valoriza a ciência arqueológica e sua contribuição 

para o fortalecimento da memória.  

 

Segundo Freire (1996), o educador precisa respeitar os saberes que os educandos 

possuem, isto é, os “conhecimentos cotidianos”, assim como questionar perante eles 

a existência de alguns saberes dentro dos conteúdos discutidos, o que resulta no 

acréscimo dos temas apresentados aos outros, o que ele denomina de "temas 
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dobradiça", valorando as contribuições dos educadores-educandos, ao introduzir 

outros temas que podem contribuir para o enriquecimento cognitivointelectual, 

cultural, teórico da compreensão do grupo: 

 

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

 

Perguntados se o minicurso que oferecemos contribuiu para a sua compreensão 

acerca dos “patrimônios culturais”, 100% dos professores consentiram (Gráfico 23). 

Mediante este decurso formativo, observamos que discutir determinados conceitos, 

assim como o de patrimônio cultural, pareceu-nos uma estratégia eficiente para a 

mediação dialógico-dialética de outros pontos de vista sobre as percepções 

apriorísticas acerca de discussões mais amplas ennvolvendo o “campo cultural” 

(BOURDIEU, 1983).  

 

Gráfico 23 – O minicurso contribuiu com a sua formação acerca dos patrimônios 
culturais? 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sim Não

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A resposta do educador 5 considera que "[...] podemos seguir buscando outros 

meios diferentes para darmos seguimento nessas pesquisas sobre os sambaquis, já 

que eles não são considerados patrimônio para muitos aqui do município e talvez 

isso tenha sido de propósito. Esse relato dialoga com reflexões mediadas no 
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percurso formativo (FREIRE, 1987) correlatas aos temas dobradiça. Estes podem 

enriquecer reflexões ou mesmo preencher lacunas cognitivointelectuais e culturais, 

visto se apresentarem como significantes que abrem novas perspectivas de 

investigações, em direção às descodificações de possíveis relações entre o 

patrimônio cultural e as conjunturas estruturais de (des)valorização e 

(des)simbolização do patrimônio arqueológico.  

 

As representações citadas apresentam o reconhecimento de uma codificação e o 

suposto desconhecimento local dos sambaquis kennedienses como um evento que 

não teria ocorrido a esmo. Desse modo, tal consideração revela o princípio de um 

processo de descodificação, que parte da "curiosidade ingênua" e almejando a 

"curiosidade epistemológica" (FREIRE, 2002), referente a casos particulares de 

alteridade que apontam para um processo de (auto)emancipação, uma vez que os 

sujeitos assumem responsabilidades como condições de angariarem autonomia e 

liberdade, ao desvendarem “estruturas sociais perversas” (BOFF, 2000) e 

opressivas. A destruição do patrimônio arqueológico desnuda atitudes de 

silenciamento do passado e da memória. 

 

Em relação à categoria fuga do protagonismo (TABELA 7), registramos 7 

frequências que correspondem a 17,5% das citações no contingente de 40 

respostas intermediadas, nas entrevistas e aplicações de questionários.  

 

Tabela 7 – Fuga do protagonismo 

Categoria Menções Frequência Percentagem 

 
Fuga do 

protagonismo 

“é bom saber que existem 
profissionais gabaritados 

pesquisando sobre o nosso 
patrimônio e cuidando de nosso 

município”. 

 
 

7 

 
 

17,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Durante o nosso trabalho analítico, identificamos variadas menções às contribuições 

de nossa oficina para a formação dos cursistas sobre a temática de patrimônio 

cultural, abordada pela pergunta “O minicurso contribuiu com a sua formação acerca 

dos patrimônios culturais?”, inscrita nas entrevistas e questionários 

semiestruturados. 
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Partindo da categoria, “educação patrimonial”, confeccionamos duas subcategorias, 

“patrimônio cultural” e “políticas públicas”, totalizando 20 frequências que 

correspondem a 50% das citações dentro das 40 respostas esboçadas nos 

questionários, ressaltando uma forte conexão com o conceito de patrimônio cultural. 

Durante a aplicação dos questionários, 90% dos educadores (36 pessoas) 

afirmaram dominar o conceito de “educação patrimonial” (Gráfico 22). No final do 

processo de formação, o interesse pelas temáticas de patrimônio, arqueologia e 

educação [patrimonial] havia crescido significativamente no seio do corpo docente 

(TABELA 8). 

 

Tabela 8 – Educação patrimonial 

Categorias Subcategorias Menções Frequência Percentagem 

Educação 
patrimonial 

Patrimônio cultural 

 
“é bom saber que existem 
profissionais gabaritados 
pesquisando sobre o nosso 
patrimônio e cuidando de 
nosso município” 
 

18 45% 

Políticas públicas 

“Reconhecer a importância do 
cultural para a preservação da 
história, memória e da 
identidade. Reconhecer o 
lugar onde se vive com 
pertencimento e identidade, 
particularmente com a 
paisagem. Conhecer um 
pouco mais dessa trajetória e 
dos desafios atuais é 
essencial para a compreensão 
das possibilidades em relação 
a tais políticas sociais 
(educação) e desse conceito 
para o fortalecimento de 
vínculos de identidade” 
 

2 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Durante os diálogos das entrevistas e segundo as constatações observadas nos 

questionários, os educadores se referenciaram, frequentemente, conjugando 

aspectos que perpassam a ideia de educação científica e as contribuições da oficina 

às práxis docente, (Gráfico 24) o que, em nossa acepção, apresenta e representa 

um intento de alinhavar approachs teóricos (conhecimento científico) e estratégias 

educacionais, conforme o destacado pelo educador 07: “Me fez pensar em trabalhar 
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com os alunos uma pedagogia libertadora, apresentando as temáticas históricas e 

os sambaquis". 

 

Gráfico 24 - As informações e propostas apresentadas no minicurso contribuem para 

a sua atuação em sala de aula? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A categoria “curiosidade” se apresenta demasiado vinculada à educação científica e 

à práxis docente. Em nossas abordagens conectamos a duas subcategorias: 

“identidade” e “estratégia”. Tal categoria logrou uma associação espontânea de 12 

frequências, que representam 30 % das menções perante as 40 responsivas 

mediadas com os trabalhadores da educação.  

 

O “tema curiosidade” nos transpareceu mais adequado para categorizar as 

intenções arroladas pelos docentes. Não obstante o termo “pesquisa” tenha sido 

mencionado, o interesse mais conspícuo do grupo adveio do ensejo de haver 

tomado ciência de que existia algo de muito valor naquela região, algo que, até o 

presente, era muito desvalorizado. Dessarte, a curiosidade orientou estratégias para 

o aprofundamento de discussões sobre os sambaquis, a educação patrimonial, as 

identidades e os saberes locais (TABELA 9). 
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Tabela  9 – Curiosidade 

Categorias Subcategorias Citações Frequência Percentagem 

Curiosidade 
 

Identidade 

 
"Descobri com 

vocês coisas que 
eu desconhecia 
sobre o nosso 

município, o que 
me despertou 

muita vontade de 
saber mais”. 

 

8 20% 

Estratégia 

 
“A sala de aula é 

um lugar que 
aborrece. 

Aprendendo 
novas estratégias 

de ensino o 
ensino fica mais 
prazeroso e se 
torna eficaz”. 

 

4 10% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A penúltima indagação “Como uma proposta de conhecimento acerca do patrimônio 

cultural kennedense pode influenciar sobre a sua compreensão do mundo e a de 

seus alunos?” nos permitiu avaliar alguns dos influxos que a formação continuada 

produziu sobre a práxis educativa. Ponderamos que a mediação proposta entre os 

educadores de Jaqueira e o patrimônio cultural local ensejou ressignificações 

“devires” (DELEUZE, GUATTARI, 2008) das práticas pedagógicas e das concepções 

sobre a educação patrimonial, ambas vinculadas aos sambaquis. Portanto, contribui 

com o que Freire (1991) chama de “boniteza da escola”, ao considerar uma alegria 

de aprender, na qual se presentifica a imaginação criadora, que anseia pela 

aventura de criar e pela liberdade, esmerando-se numa práxis educativa que 

trabalhe em prol da inclusão social, ao superar obstáculos dentro do processo de 

ensinoaprendizagem, possibilitando a utopia de: 

 

Uma escola democrática em que se pratique uma pedagogia da pergunta, 
em que se ensine e se aprenda com seriedade, mas em que a seriedade 
jamais vire sisudez. Uma escola em que, ao se ensinarem necessariamente 
os conteúdos, se ensine também a pensar certo (FREIRE, 1991, p. 24). 

 

Desse modo, as considerações efetuadas pelos professores em relação a essa 

questão, denotam estritas relações com as suas histórias de vida e representações 
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acerca dos sambaquis, como produções sóciohistóricas e culturais herdadas de 

homens e mulheres que residiram ali, bem antes dos kennedenses, podendo ser 

considerados, numa certa medida, seus ancestrais, ao examinarmos a história local. 

As redações para essa pergunta revelam relações de ensinoaprendizagem que 

poderiam fomentar um contato mais agradável e profícuo, conforme indica o 

educador 11: “Me fez pensar que nosso município tem muitas histórias que pouca 

gente conhece e podem ser contadas. Acredito que muitos alunos iriam gostar muito 

de saber mais sobre a nossa história”.  

 

Tal posicionamento exibe aspectos de uma reconfiguração da dinâmica quotidiana 

das salas de aulas, agregando novos elementos cognitivointelectuais e culturais ou 

“capitais culturais” (BOURDIEU, 2001) às interações dialéticas cotidianas no 

processo de constituição dos sujeitos cognoscentes.  

 

Ao finalizarmos a nossa intervenção, perguntamos se os cursistas gostariam de 

participar de outras formações oferecidas pelo CEFOR/IFES, obtendo a anuência de 

100% dos trabalhadores do magistério (GRÁFICO 25). 

 

Gráfico 25 - Você gostaria de participar de outras formações sobre patrimônio 

cultural ofertadas pelo IFES? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Fato justificado pelo interesse que alimentam sobre essas temáticas e devido às 

dificuldades e custos para se acessar uma formação de qualidade no sul (e 

interiores) do Espírito Santo e no norte do Rio Janeiro. Assim, muitos relataram que 

não somente gostariam de participar de outros cursos e projetos de extensão do 



158 

 

IFES, como demonstraram interesse pelos Programas de Pós-graduação em Ensino 

de Humanidades (PPGEH) e em Educação, Ciências e Matemática (EDUCIMAT). 

 

Partindo dessa gama de informações, corroboramos os resultados originados da 

formação continuada para os docentes de Presidente Kennedy, o que nos propiciou 

interpretar de forma coerente os efeitos de nossa intervenção pedagógica sobre as 

representações sociais dos docentes. 
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7 PRODUTO EDUCACIONAL: O GUIA DIDÁTICO DE ORIENTAÇÃO 

   PARA A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL  

 

Durante este processo de Mestrado, realizamos uma intervenção pedagógica, 

focalizando o patrimônio cultural, enfaticamente os sambaquis, a arqueologia pré-

colonial na EMEIEF Bery Barreto de Araújo. 

 

Um equipamento público demasiado importante para a comunidade de Jaqueira, em 

razão de sua capacidade instalada de acolher uma substantiva parcela da 

população, notadamente 900 educandos e 125 trabalhadores do magistério. Situado 

nas imediações de vários sítios arqueológicos pré-coloniais do tipo sambaquis, que 

experimentaram e experimentam uma vicissitude de processos socioeconômicos, 

históricos e culturais de deterioração, efetuados por sucessivas gerações que 

viveram e ainda vivem naquela localidade.  

 

Partindo das experiências formativas em Jaqueira e da necessidade de divulgar o 

patrimônio cultural regional de Presidente Kennedy, sobretudo para os cidadãos da 

comunidade em que atuamos, numa escola estratégica, concebemos produzir um 

guia de didático para a orientação à educação patrimonial, focalizando os 

sambaquis, em interface com uma formação social em direitos humanos, visando a 

conscientizar a população e os poderes públicos locais, acerca da necessidade de 

proteger o patrimônio cultural municipal, sobretudo os sambaquis. 

 

Acreditamos que o nosso material didático textual deva ser orientado à formação de 

professores da EMEIEF Bery Barreto e da cidade de Presidente Kennedy, 

considerando-se que o professor coletivo, além de mediar saberes e práticas em 

salas de aulas, atua como um agente formador de opiniões no âmbito da escola, do 

bairro e da comunidade, cientes de que a escola é um lugar privilegiado para a 

socialização de conhecimentos acadêmicos, científicos, teóricos, filosóficos, 

epistemológicos, artísticos, literários, estéticos, culturais, éticos, inclusive para os 

saberes e as práxis culturais necessários à autonomia, à liberdade, à democracia, à 

emancipação dos indivíduos.   
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Nosso guia didático cujo nome é “Presidente Kennedy: Cultura, Patrimônio e Direitos 

Humanos”, apresenta uma coleção de textos escritos em linguagem simples, 

dispostos em formato de livreto, sendo, pois, organizados na seguinte estrutura de 

tópicos, descrita pelo sumário, conforme demonstramos abaixo: 

 

PRESIDENTE KENNEDY: CULTURA, PATRIMÔNIO E DIREITOS HUMANOS 

SUMÁRIO 

 

1. Considerações iniciais 

2. A história pré-colonial brasileira: Notas sobre o povoamento da região litorânea 

3. O conceito de cultura da antropologia culturalista 

4. O conceito de patrimônio cultural 

5. Breve ensaio sobre a arqueologia capixaba e kennediense 

6. Algumas considerações sobre os sítios de tipo sambaquis 

7. O Município de Presidente Kennedy e o seu patrimônio cultural 

7.1 Igreja de Nossa Senhora das Neves 

7.2 Fazenda da Torre 

7.3 Jogos e Caxambus 

7.4 Sítios sambaquieiros 

8. Educação Patrimonial 

9. Noções de Direitos Humanos 

10. Educação patrimonial, tema gerador e direitos humanos 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, propusemos-nos a uma série de atividades que envolveram 

investigações nas áreas de Patrimônio, Arqueologia e Educação, com foco no 

patrimônio cultural local kennediense, os sítios de tipos sambaquis. Reiteramos a 

nossa participação em duas incursões arqueológicas ao sambaqui do Rio Preto 1, 

situado na fazenda Rio Preto, nas margens do rio Itabapoana, de onde levantamos 

dados que engendraram um conjunto de informações necessários à reconstituição 

paleoambiental daquela região e a elaboração, por meio de um esforço interpretativo 

à luz da arqueologia pós-processual, de uma etnografia sobre as sociedades 

sambaquieiras que viveram na paleolaguna do Itabapoana há pelo menos 3000 

anos (3000 a.C). 

 

Após efetuarmos as investigações de campo em sambaquis kennedenses, 

oferecemos uma oficina de Patrimônio, Arqueologia e Educação, em interfaces com 

um curso de formação em Cidadania e Direitos Humanos, aos trabalhadores do 

magistério da e na EMEIEF Bery Barreto de Araújo, da comunidade de Jaqueira, em 

Presidente Kennedy/ES. Esta formação situava-se em um curso de formação 

continuada que totalizou 60h de atividades em 4 semanas, no projeto de extensão 

do CEFOR/IFES: "Educação Patrimonial: oficinas sobre Arqueologia pré-colonial 

capixaba e os sambaquis de Presidente Kennedy", liderado pelo Profº Carlos e 

levado a cabo em julho de 2019. 

 

Uma vez que a primeira formação em educação patrimonial efetuada nesta escola 

foi em 2017, com um escopo muito próximo ao nosso, porém com uma grade que 

deslocou o eixo de formação da ênfase no campo acadêmico das ciências sociais 

para a história, convolvendo a educação patrimonial, acreditamos conseguir avançar 

bastante na socialização de aportes teóricos, e metodológicos, procedimentos, 

práxis, conseguindo um maior efeito quanto à objetivação e à ancoragem destes 

conceitos nos esquemas cognitivointelectuais e culturais dos educadores locais, 

inclusive em razão de efetuarmos a 2ª edição deste percurso formativo de um 

processo de formação continuada. 
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Cientes da situação de antropização dos 9 sambaquis, até agora cadastrados em 

Presidente Kennedy, em sua maioria depredados, em função de atividades 

vinculadas à construção civil, à agricultura ou mesmo ao que consideramos 

vandalismo, almejamos ressignificar o valor dos sambaquis dentro das culturas, 

identidades, saberes e referências culturais dos munícipes de Presidente Kennedy. 

Para tanto, renegociamos as suas categorias nativas e práxis culturais, com vistas a 

conscientizar a população e os poderes públicos regionais, acerca da imperiosa 

necessidade de salvaguardar o patrimônio cultural municipal, em atenção à 

Constituição Federal de 1988, à Lei 3924/1961, que versa sobre os monumentos 

arqueológicos e pré-coloniais e ao direito das populações kennedienses à história, à 

memória social, à tradição cultural, às identidades coletivas, à educação, à 

diversidade cultural e a um meio ambiente equilibrado. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos professores no  

processo de formação 

 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REITORIA 

Av. Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-264 – Vitória- ES 27 3357 7500 

 
Dados iniciais 

Nome:  

Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino   (   ) Outro 

Raça/etnia: (   ) Branco   (   ) Preto   (   ) Pardo   (   ) Indígena    

 

Dados sobre a formação profissional 

Nível de formação: (   ) Ensino médio   (   ) Curso técnico 

(   ) Graduação. Qual/quais? 

 

(   ) Complementação pedagógica.  

(   ) Especialização. Qual/quais? 

 

(   ) Mestrado/Doutorado. Qual/quais? 

A sua última formação foi há: (   ) Seis meses   (   ) um ano   (   ) mais de um ano 

 

Dados sobre a atuação profissional 

Área de atuação no magistério:  

Tempo de atuação no magistério:   

É professor efetivo? (   ) Sim   (   ) Não         

Tem quantas cadeiras? (   ) Uma   (   ) Duas   (   ) Três 

Trabalha em qual(quais) município(s), além de Presidente Kennedy?  

 

 

Dados sobre o conhecimento patrimonial 

Você sabe o que é um “sambaqui”?   (   ) Sim   (   ) Não  

Caso a resposta seja “sim”, diga o que seria um sambaqui:  

 

 

 

Compreende o conceito de “patrimônio cultural”? (   ) Sim   (   ) Não 

Caso a resposta seja “sim”, diga o que seria patrimônio cultural:  
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Você sabe o que é “tema transversal”? (   ) Sim   (   ) Não 

Você sabe o que é “educação patrimonial”? (   ) Sim   (   ) Não 

Os livros didáticos adotados em Presidente Kennedy trabalham o patrimônio 

cultural municipal? (   ) Sim   (   ) Não. Comentários: 

 

 

 

Você sabia que a arqueologia kennedense remonta um passado de mais de 5000 

anos? (   ) Sim   (   ) Não   

Você pode citar alguns sítios arqueológicos que você conhece? 
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APÊNDICE B – Questionário de avaliação da formação ofertada 
 

 
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REITORIA 

Av. Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-264 – Vitória- ES 27 3357 7500 
 
 

Nome:  

Área de atuação no magistério:  

Área de formação: 

Na sua concepção, este curso de formação foi: (   ) Muito bom   (   ) Bom                   

(   ) Regular   (   ) Ruim  

O minicurso contribuiu com a sua formação acerca dos sambaquis? (   ) Sim      

(   ) Não.  Comente: 

 

O minicurso contribuiu com a sua formação acerca dos patrimônios culturais? 

(   ) Sim   (   ) Não. Comente: 

 

As informações e propostas apresentadas no minicurso podem contribuir com a 

sua formação em sala de aulas? (   ) Sim   (   ) Não 

Comente: 

 

Como uma proposta de conhecimento acerca do patrimônio 

cultural kennedense pode influenciar sobre a sua compreensão do mundo e a de 

seus alunos? Explique. 

 

Você gostaria de participar de outras formações sobre patrimônio cultural 

ofertadas pelo IFES? (   ) Sim   (   ) Não 

Espaço para a elaboração de comentários, percepções e críticas: 
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Local: 

 

APÊNDICE C – Termo de cessão de imagem e voz para fins educacionais 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CENTRO DE REFERÊNCIA EM FORMAÇÃO E EM 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

Telefone: ( ) __________________________ E-mail: _________________________________________  

Ora designado CEDENTE, firma e celebra com o Ifes - Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo, por meio do Cefor - Centro de Referência em Formação e em 

Educação a Distância, Rua Barão de Mauá. N° 30, Jucutuquara, Vitória - ES, CEP 29.040-860, 

designado CESSIONÁRIO, o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

PARA FINS EDUCACIONAIS mediante às cláusulas e condições abaixo discriminadas, que 

voluntariamente aceitam e outorgam: 

1- por meio do presente instrumento, autorizo o Cefor a utilizar minha imagem e/ou voz, captada 

por meio de fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, declarações, 

videoconferência, conferência web, entrevistas e/ou ações outras realizadas a serem utilizados com 

fins educacionais nas redes de ensino público; 

2- airmo 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); 

3- declaro que o Cefor está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido material 

produzido, com direito de utilização, de forma ilimitada e por um prazo indefinido no que se refere à 

concessão de direitos autorais, utilização e licenciamento a terceiros, para que façam uso, de 

qualquer forma, no todo ou em parte, deste material ou de qualquer reprodução do mesmo em 

conexão com o MEC; 

3- declaro, ainda, que renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso da imagem e 

outras informações ou de utilizações decorrentes da mesma. Reconheço que o MEC confiará nesta 

autorização de forma absoluta e concordo não exigir qualquer indenização relacionada ao exercício 

das autorizações concedidas por meio deste instrumento; 

4- a cessão objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a IMAGEM E VOZ 

do CEDENTE sob as modalidades existentes, tais como reprodução, representação, tradução, 

distribuição, entre outras, sendo vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa; 

5- a cessão dos direitos autorais relativos à IMAGEM E VOZ do CEDENTE é por prazo 

indeterminado, a não ser que uma das partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência 

mínima de 90 (noventa dias). 

Fica designado o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária do Espírito Santo, para dirimir 

quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser 

superadas pela mediação administrativa. 

Assinatura do CEDENTE: 

, data________________________________________________________ / ____ / 
 

Nome: 
Data Nascimento: / / CPF :   

Nacionalidade:   Estado Civil:  

Profissão: 

Endereço: 

CEP:  Cidade:  UF: 


