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Apresentação
  material apresentado traz uma proposta metodológica construída

 a partir de experiências vivenciadas com alunos e professores
 da rede municipal de ensino de Vila Velha/ES ao longo do ano de 2013.

 O Guia de  Educação Patrimonial  Crít ica pretende constituir-se 
como instrumento de reflexão e de inspiração para os professores. 

Obje t ivamos forne ce r  subs íd ios  para  a  promoção d e  açõe s  
interdisciplinares que potencializem os espaços da cidade como 
espaços formativos, com o intuito de promover o exercício da
 cidadania e a consciência de preservação do patrimônio local. 

A Educação Patrimonial Crítica que se propõe neste trabalho, 
re q ue r  q ue  o  ind iv íd uo se ja  um e le me nto inse paráve l  d o  

ambiente, no qual suas manifestações sociais ou culturais, 
con juntame nte  a  tod os  os  se re s  v ivos  e  e coss iste mas,  

possam ser percebidas e respeitadas como patrimônio.

Em etapas subseqüentes espera-se garant ir ,  aos 
alunos, a compreensão e apropriação dos conceitos 

de patrimônio material, imaterial e natural, por meio 
de sugestões de atividades problematizadoras 

que podem ser desenvolvidas nos 
espaços formais e não formais 

de educação.

A metodologia da Educação Patrimonial 
quando usada de forma crítica, torna-se uma 
importante  ferramenta  da  qual  os  
professores podem lançar mão, visando a 
identificação de elementos estruturadores 
da identidade local, o que por sua vez, 
permitirá ao corpo docente uma maior 
integração ao universo da escola e do bairro 
em que  atuam. Para isso, estruturamos a 
metodologia de trabalho a partir do 
movimento dialét ico composto por 
momentos denominados de: prática social 
inicial, problematização, instrumentalização, 
catarse e prática social final.

As propostas elencadas sinalizam alguns 
procedimentos possíveis diante do desafio 
de articular transversalmente, no cotidiano 
das escolas, as noções de patrimônio cultural, 
memória, identidade, cultura, preservação, 
uso sustentável, entre outros. Vejo como 
propostas inacabadas, visto que cada 
professor, a partir de suas reflexões e suas 
práticas poderá fazer o uso daquelas que

acharem conveniente, considerando suas 
próprias dinâmicas de trabalho, a dinâmica de 
casa sala de aula e o contexto em que cada 
escola está inserida. O inédito surgirá na 
soma de criatividade e liberdade e o encontro 
dos saberes dos professores, alunos, cidade, 
comunidade, etc.

A finalidade é colocar em prática um plano 
estratégico de Educação Patrimonial de 
maneira colaborativa e participativa. O mais 
importante, dessa forma, é assumir uma 
postura reflexiva e flexível sobre as ações 
educativas desenvolvidas a partir deste 
material, tendo a realidade, o cotidiano e as 
vivências dos alunos como ponto de partida e 
de chegada e, nesse processo, articular 
var iados  saberes  e  conhec imentos  
(científicos ou não). Espera-se assim 
contribuir com certo entendimento sobre o 
trabalho com a temática em questão e, em 
contrapartida, provocar novos olhares e 
experiências.

O
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e c o r r e n d o  a o  d i c i o n á r i o ,  Rencontraremos o significado de 
patrimônio como herança paterna. 

Isso denota, em síntese, que patrimônio é 
um complexo de bens legados pelos nossos 
antepassados, representados não apenas 
no seu sentido restrito de patrimônio, como 
elementos protegidos pelos órgãos oficiais 
e tombados, mas também na condição de 
bens que assumem outras dimensões.

Certas formas de expressão, modo de falar, 
de criar, de fazer, de viver, um álbum de 
fotografias, as melodias que embalaram a 
juventude dos nossos familiares, um 
instrumento musical antigo, os versos e as 
canções, passam a referenciar uma 
identidade. Partindo desse exemplo, 
percebemos que o conjunto de bens pode 
representar o patrimônio de um grupo de 
pessoas, de um país ou até mesmo da 
humanidade. Todavia, patrimônio tem 
relação intrínseca com a Cultura, pois o 
conhecimento que vai sendo acumulado 
num processo dinâmico de aprendizado por 
um indivíduo ou grupo social, durante a sua 
trajetória é transmitido às novas gerações 

como legado cultural (LONDRES, 2012).

Portanto, é a herança cultural acumulada ao 
longo do tempo pelos homens, agentes das 
realizações e história de uma sociedade, que 
denominamos de patrimônio cultural. O valor 
social que esses bens assumem vão além do 
direito à propriedade. A sociedade passa a ser 
usufrutuária do patr imônio cultural ,  
competindo a ela cuidar para que o bem não 
seja dilapidado, empobrecido, maculado, mas 
sim cada vez mais valorizado, de modo que as 
gerações sucessoras, herdeiras naturais dele, 
recebam-no nas melhores condições de 
vitalidade (ALBUQUERQUE, 2013).

Patrimônio Cultural é toda manifestação e 
forma de expressão que os homens 
criam ao longo dos anos e vão se 
acumulando com as gerações anteriores.
Cada geração recebe tal herança, e 
usufrui de acordo com sua própria história e 
necessidades, dando sua contribuição, 
preservando-a ou esquecendo-a  (Horta, 1999).

Grunberg (2007) reforça que Patrimônio 
Cultural não é apenas o que herdamos de 
nossos antepassados, este patrimônio também 
é produzido no presente, como expressão de 
cada geração (chamado de patrimônio vivo), 
como por exemplo formas de trabalhar, 
plantar, cultivar e colher, pescar, construir 
moradias, culinária, meios de transporte, jogos, 
expressões artísticas e religiosas.

A autora supracitada ressalta que os bens 
culturais podem ser consagrados (aqueles 
protegidos por leis e decretos) ou não 

Para entender o significado de 
patrimônio cultural, cabe destacar o 
conceito disposto na Constituição 
Brasileira de 1988:

Const ituem patr imônio cultura l  
brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: as 
formas de expressão; os modos de criar, 
fazer e viver; as criações científicas, 
artísticas e tecnológicas; as obras, 
objetos, documentos, edificações e 
d e m a i s  e s p a ç o s  d e s t i n a d o s  à s  
manifestações artísticos-culturais; os 
conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico 
e científico.  (BRASIL,1988, art. 216).

consagrados (aqueles que 
fazem parte do nosso 

dia a dia que revelam 
a cultura viva de uma 
comunidade). O Brasil

 é um país pluricultural, 
portanto, reconhecer 

essa diversidade cultural
 significa reconhecer a

cultura de todos e aceitar 
que cada  região possui suas 

h i s t ó r i a s ,  c o s t u m e s ,  s e u  
falar específico, comidas  e  

vest imentas e reconhecer 
que não existem culturas 

superiores às outras.
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Como Identificar um Patrimônio?
 O que é Educação Patrimonial?

 



Com o intuito de caracterizar os tipos de bens considerados patrimônios , o Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG) forneceu os seguintes exemplos:

 Disponível em: <http:// www.iepha.mg.gov.br/>. Acesso em maio. 2013.

Patrimônios Características Exemplo

Bens naturais

Bens materiais

Bens imateriais

Bens que não foram
produzidos pelo homem

Rios, Florestas, 
cachoeiras, montanhas

Bens concretos, 
que podemos manusear

Estruturas arquitetônicas e 
bens móveis (imagens, mobiliário)

Representações da cultura 
que são apreendidas pela 

capacidade sensorial

em-se buscado trabalhar a Educação TP a t r i m o n i a l  p o r  m e i o  d e  u m  
permanente diálogo entre o presente e 

o passado, na perspectiva do futuro, 
vislumbrando um mundo melhor, mais digno e 
de efetiva cidadania. Albuquerque (2013) 
assinala que a Educação Patrimonial ainda é 
um tema aberto a discussões, debates, 
análises e novas reflexões. As práticas, por sua 
vez, são exemplos, que não se esgotam em si. 
Não entendemos que devam ser tomados 
como modelos a serem seguidos, mas como 
inspiração ou simplesmente referência. Afinal, 
não há uma receita ou uma metodologia única. 

Sendo assim, a Educação Patrimonial pode ser 
desenvolvida de diferentes formas, podendo 
ser desenvolvida no âmbito formal e não-
formal, sempre de acordo com o contexto em 
que a escola está inserida. O que deve unir as 
ações de Educação Patrimonial é o foco no 
patrimônio cultural em suas diversas 
manifestações (materiais, imateriais e 
naturais),  bem como, nos processos 
educativos que primam pela construção 
coletiva e democrática do conhecimento, por 
meio do diálogo permanente e da percepção 
crítica da realidade (IPHAN, 2014). 

Horta  (1999)  conceitua a  Educação 
Patrimonial como a difusão de práticas 
desenvolvidas em diferentes contextos e 
locais com uma nova visão do Patrimônio 

Cultural Brasileiro, reconhecendo sua 
diversidade de manifestações culturais, 
tangíveis (patrimônio material, como 
paisagens naturais, objetos, edifícios, 
monumentos e documentos) e intangíveis 
(patrimônio imaterial, relacionados aos 
saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, 
aos modos de ser das pessoas), como 
instrumento de motivação para a prática da 
cidadania, fortalecer a autoestima dos grupos 
culturais e estabelecimento de um diálogo 
enriquecedor entre as gerações. 

No ano de 1961, a Educação Patrimonial 
começa a ganhar espaço e importância em 
documentos como a Lei nº 3.924/1961 que 
dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 
pré-históricos, tratando da preservação 
desses bens, proibindo e punindo qualquer ato 
de  destruição e mutilação dos mesmos.
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a década de 1990, também foi se Npropagando por intermédio da Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) que defende 

a divulgação da cultura no país e estabelece 
que o currículo escolar deve ter uma base 
diversificada que atenda às características 
regionais, dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN de Pluralidade Cultural e PCN 
de Meio Ambiente) que preconizam que o 
educando deve conhecer e valorizar o 
patrimônio brasileiro em sua pluralidade. 

Em âmbito estadual e municipal a Educação 
Patrimonial também ganha espaço por meio 
de Leis que tratam da proteção e da 
conservação do patrimônio ambiental e 
cultural. As diretrizes dessas Leis reforçam a 
v a l o r i z a ç ã o  d a s  t r a d i ç õ e s  l o c a i s ,  a  
requalificação dos espaços públicos urbanos, a 
integração de políticas de fomento ao turismo 
à conservação do patrimônio cultural e a 
promoção da acessibilidade aos bens 
históricos e culturais.

O termo Educação Patrimonial, pouco a pouco 
vem ganhando espaço no contexto brasileiro 
por meio de palestras às comunidades, 
exposições itinerantes, oficinas realizadas 
com alunos, formações de professores, entre 
outros. Além da atuação de profissionais da 
educação neste sentido, outros profissionais 
também se dedicam a propor estudos e 
reflexões acerca do patrimônio, como por 
exemplo, profissionais da área de Arquitetura, 
Urbanismo e Turismo.

A meta que se deve ter em vista, portanto, é  
despertar no educando a curiosidade, o desejo 
e o prazer de conhecer e de conviver com os 
bens culturais enquanto patrimônio coletivo e 
de levá-lo a se apropriar desses bens enquanto 
recursos que aprimoram sua qualidade 
de vida, e que contribuem para seu 
enriquecimento enquanto pessoa e cidadão.
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Educação Patrimonial Crítica: 

 

Breve reflexão
conceito de Educação Patrimonial está Ointimamente relacionado ao conceito 
de educação. Magalhães (2009) 

ressalta que se há educação crítica, há também 
educação patrimonial crítica, portanto faz-se 
necessário apresentar um histórico da 
trajetória da educação na sociedade brasileira, 
bem como suas repercussões e suas 
possibilidades de avanço. O autor nos situa que, 
assim como a discussão da educação numa 
perspectiva crítica encontra-se em andamento, 
tanto no que diz respeito à elaboração teórica, 
quanto ao enfrentamento de problemas 
postos pela prática no campo educacional, 
também devemos considerar a Educação 
Patrimonial desta forma, pois há muito por se 
fazer nessas duas direções. 

Diante do exposto, destacamos a obra Escola e 
Democracia, onde Saviani (2009) faz um 
diagnóstico das principais teorias pedagógicas, 
apresentando seus limites e contribuições. O 
autor considera que existem três grupos de 
teorias educacionais, as “não-críticas” 
(pedagogia tradicional, pedagogia nova e 
p e d a g o g i a  t e c n i c i s t a ) ,  a s  “ c r í t i c o -
reprodutivistas” e a “crítica”. 

Sem pretensão de realizar um levantamento 
histórico de cada uma delas, situamos essas 
teorias numa visão rápida, destacando suas 
principais características. Portanto, para o 
autor supra, compreendem teorias não-
críticas: a) a pedagogia tradicional, onde a 
escola é organizada como uma agência 
centrada no professor, que transmitia os 
conhecimentos acumulados pela humanidade, 
cabendo aos alunos assimilar os conteúdos por 
ele transmitidos; b) a pedagogia nova ou 
escolanovista, que efetua uma crítica à escola 
tradicional e reforça que o professor é o 
estimulador e orientador da aprendizagem, 
cuja iniciativa principal caberia aos próprios 
alunos. Segundo o autor, esta teoria
provoca o afrouxamento das disciplinas e a 
despreocupação com a transmissão de 
conhecimentos, rebaixando o nível de ensino 
das camadas populares e aprimorando a 
qualidade de ensino da elite (hegemonia da 
classe dominante); c) a pedagogia tecnicista, 
em que o professor e aluno estão em posição 
secundária e tornam-se apenas executores, 
afim de garantir a eficiência no processo de 
produção, a sustentação teórica baseia-se em 
aprender a fazer e os conteúdos se tornaram 
ainda mais rarefeitos. 
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á as teorias crítico-reprodutivistas (teoria Jdo sistema de ensino enquanto violência 
simbólica, teoria da escola enquanto 

aparelho ideológico do Estado e a teoria da 
escola dualista), possuem função dupla na 
educação, são crít icas uma vez que 
compreendem a educação como um 
instrumento de superação da marginalidade e 
é reprodutivista uma vez que o papel da escola 
se reduz à reprodução das relações sociais de 
produção e reitera a ideologia dominante.

Na tentativa de superar tanto o poder ilusório 
que caracteriza as teorias não-críticas como a
impotência decorrente das teorias crítico-
reprodutivistas, o papel da teoria crítica da 
educação é dar substância concreta à luta 
contra a marginalidade por meio da escola, da 
luta contra a seletividade, contra a 
discriminação e o rebaixamento do ensino das 
camadas populares, sem aprisionar as 
c o n t r a d i ç õ e s ,  a f i m  d e  g a r a n t i r  a o s  
trabalhadores um ensino da melhor qualidade 
nas condições históricas atuais, assegurando a 
c a d a  i n d i v í d u o  e l e m e n t o s  c u l t u r a i s  
f u n d a m e n t a i s  p a r a  o  p r o c e s s o  d e  
humanização e compreensão da exploração a 
que são submetidos.

No âmbito da Educação Patrimonial, a partir de 
estudos realizados em escolas, Magalhães 
(2011) defende que existem duas perspectivas 
opostas, por um lado, temos a Educação 
Patrimonial Tradicional, e por outro, a 
Educação Patrimonial Crítica. A tradicional, 
objetiva atender a interesses do Estado e dos 
grupos dominantes, o foco se dá nas 
edificações e manifestações de caráter 
público, especialmente nos patrimônios 
tombados, não leva em consideração o 
contexto sócio-cultural do aluno, não favorece 
a multiplicidade de memórias, não trata das 
tradições e manifestações culturais locais.

A Educação Patrimonial Crítica proposta por 
Magalhães (2011) aponta para a diversidade de 
possibilidades e análise das contradições que 
permeiam o mundo contemporâneo, destina-
se à formação de pessoas capazes de 
reconhecer a sua própria história, reforça a 
importância da autonomia dos atores sociais e 
o conhecimento dialogado. O autor defende 
que a Educação Patrimonial Crítica deve  
reconhecer o contexto imediato do aluno e 
identificar a diversidade de possibilidades de 
entendimento cerca do patrimônio.
 

Concordamos com Magalhães (2011), quando 
afirma que o trabalho da Educação Patrimonial, a 
partir de espaços arquitetônicos, sociais e de 
memórias, deve atentar para as tensões de 
vivências e das seleções desses locais, visto 
que os alunos devem olhar para estes espaços 
compreendendo-os e reconhecendo as 
manifestações de identidade coletiva.
 

Devemos priorizar o reconhecimento do 
espaço vivido para que a aprendizagem ocorra 
no contexto sócio-cultural dos alunos, 
marcando a identidade local. Seguindo essa 
perspectiva, engloba os patrimônios naturais, 
como campos, árvores, rios e cachoeiras; 
espaços de uso comunitário, como igrejas, 
praças, escolas; espaços privados como casa 
de personalidades, moradores pioneiros do 
bairro, casa dos alunos, lugares que não 
existem mais, mas marcam a identidade dos 
alunos; experiências e vivências familiares; 
brincadeiras e histórias de medo/lendas.

O avanço científico e tecnológico tem trazido 
grandes transformações ao ambiente natural. 
Seu poder de destruição, tem levado a um 
desequilíbrio dos recursos naturais, o que tem 
provocado a difusão de uma consciência de 
preservação na sociedade. A formação de uma 
consciência de valorização junto às novas 
gerações é fundamental para a continuidade dos 
bens culturais. O desaparecimento desses bens 
é uma perda irreparável,  seja de um 
monumento, seja de uma espécie da fauna 
ou da flora, e também de conhecimentos, de 
formas de expressão, de modos de vida. 
(LONDRES, 2012). 

O pressuposto da Educação Patrimonial Crítica é 
utilizar o bem cultural como fonte de 
aprendizagem em espiral do processo histórico, 
sem aprisionar as contradições que vivemos. 
Esperamos que o contato com estes bens 
proporcione ao aluno o conhecimento 
crítico e a preservação sustentável, além do 
fortalecimento de sentimentos como
 identidade, cidadania e uma 
inquietação para que se busque 
a transformação social.
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Contribuições da Pedagogia histórico-crítica 

onsiderando que a  Educação CPatrimonial Crítica visa a motivar para 
a prática da cidadania, podemos 

associá-la à perspectiva da pedagogia 
histórico-crítica, que se fundamenta em um 
pensamento pedagógico que almeja 
transformar a realidade do aluno, de modo a 
tornar a educação uma prática para o 
desenvolvimento da criticidade. Busca fazer 
os atores sociais analisarem as condições 
contraditórias de uma sociedade com modo 
de produção capitalista e refletirem sobre 
seus acontecimentos históricos.

A teoria psicológica que alicerça a pedagogia 
histórico-crítica é a vertente histórico-cultural 
de Vigotski , para a qual, o homem é 
compreendido como um ser histórico, 
construído por meio de suas relações com o 
mundo natural e social. Ele se difere das outras 
espécies pela capacidade de transformar a 
natureza por intermédio de seu trabalho e por 
instrumentos por ele criados e aperfeiçoados 
ao longo do desenvolvimento histórico-
humano.

Tanto a pedagogia histórico-crítica quanto
a  t e o r i a  h i s t ó r i c o - c u l t u r a l  e s t ã o  
fundamentadas no materialismo histórico 
dialético em bases filosóficas marxistas. 
Enquanto a pedagogia histórico-crítica busca 
traduzir para a sala de aula o processo dialético 
(prática-teoria-prática), a teoria histórico-
cultural explica o aprendizado humano a partir 
de sua natureza social. Portanto, entendemos 
que ambas constituem uma metodologia 
eficiente de transformação social.

A sociedade em que vivemos é dividida em 
interesses opostos, fundada no modo de 

produção capitalista. Diante disso, a 
p e d a g o g i a  h i s t ó r i c o - c r í t i c a  b u s c a  
substanciar a bandeira de luta contra os 
interesses da classe dominante, engajando-
se no esforço de garantir à classe 
trabalhadora um ensino de melhor 
qualidade, lutando contra a discriminação, a 
seletividade e o rebaixamento do ensino das 
camadas populares, dentro das condições 
históricas  atuais (SAVIANI, 2009).

Para suprir as contradições da sociedade 
capitalista e possibilitar aos alunos uma 
escola que desenvolva capacidades teóricas 
e práticas, Saviani (2008) aponta que a 
especificidade do processo educativo deve 
se referir  aos diferentes t ipos de 
conhecimentos, ideias, conceitos, valores, 
atitudes, hábitos, símbolos, elementos 
necessários à formação de cada indivíduo. O 
autor não desvaloriza os conhecimentos 
trazidos da cultura popular, tão pouco do 
cotidiano do aluno, mas ressalta a 
importância do saber clássico no que tange 
ao conteúdo escolar, o que não deve ser 
confundido com o que pejorativamente se 
entende por  tradicional.

O saber clássico possibilita ao homem 
captar seus próprios problemas e refletir 
sobre eles, percorrendo um movimento 
dialético ação-reflexão-ação. 

Orientada por essas preocupações, a 
pedagogia histórico-crítica procurou construir 
uma metodologia que auxiliasse na mediação 
do professor no seio da prática social global 
que, tem como ponto de partida e ponto de 
chegada a própria prática social. O trabalho 
pedagógico se configura como um processo 
de mediação que permite a passagem dos 
educandos de uma inserção acrítica e 
inintencional no âmbito da sociedade a uma 
inserção crítica e intencional. 

e Psicologia histórico-cultural
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Areferida mediação ocorre nos 
momentos intermediários do método 
que é proposto em cinco etapas, a 

saber: o ponto de partida é a prática social 
inicial; problematização, que implica a tomada 
de consciência dos problemas enfrentados na 
prática social; instrumentalização, pela qual os 
educandos se apropriam dos instrumentos 
teóricos e práticos necessários para a 
compreensão e solução dos problemas 
detectados; e catarse (conceito que Saviani 
utiliza inspirado em Gramsci), isto é, a 
incorporação na própria vida dos alunos dos 
elementos constitutivos do trabalho 
pedagógico e o retorno à prática social 
(SAVIANI 2012).

Para Saviani (2012), o ponto de partida 
metodológico da pedagogia histórico-crítica 
não é a preparação dos alunos, cuja iniciativa é 
do professor (pedagogia tradicional), nem a 
atividade, que é de iniciativa dos alunos 
(pedagogia nova), mas é a prática social 
(primeiro passo), que é comum a professores 
e alunos. Essa prática comum, porém, é 
vivenciada diferentemente pelo professor e 
pelos alunos. Nesse momento, os alunos se 
encontram num nível de compreensão 
fragmentado (sincrético) em relação ao 
conteúdo que está sendo apresentado pelo 
professor. Os professores se encontram no 

que Saviani denomina de “síntese precária”, 
isto é, ele tem clareza de seus objetivos de 
ensino, articula seus conhecimentos e 
experiências, mas a inserção de sua própria 
prática pedagógica como uma dimensão da 
prática social envolve uma antecipação do que 
lhe será possível fazer com alunos cujos níveis 
de compreensão ele pode conhecer, no ponto 
de partida, de forma precária. 

O segundo momento é a problematização, 
onde são identificados os “principais 
problemas postos pela prática social”. São 
levantadas as questões que precisam ser 
resolvidas. Não é a apresentação de novos 
conhecimentos por parte do professor 
(pedagogia tradicional), nem o problema 
como um obstáculo que interrompe a 
atividade dos alunos (pedagogia nova), mas é 
a problematização, isto é, o ato de detectar as 
questões que precisam ser resolvidas no 
âmbito da prática social e como a educação 
poderá encaminhar as devidas soluções.

Em decorrência,  a terceira etapa, a 
instrumentalização, deverá ocorrer em 
consonância com a problematização, 
oferecendo os instrumentos necessários aos 
educandos para ascenderem em seus níveis de 
compreensão em relação à totalidade dos 
fenômenos. Não se identifica com a 

assimilação de conteúdos transmitidos pelo 
p r o f e s s o r  p o r  c o m p a r a ç ã o  c o m  
conhecimentos anteriores (pedagogia 
tradicional), nem com a coleta de dados 
(pedagogia nova), mas se trata, nesse 
momento, da apropriação dos instrumentos 
t e ó r i c o s  e  p r á t i c o s  n e c e s s á r i o s  a o  
equacionamento dos problemas detectados 
na prática social. Estando de posse dos 
instrumentos teóricos e práticos é chegado o 
momento da expressão elaborada da nova 
forma de entendimento da prática social a que 
se  ascendeu. 

Portanto, o quarto passo refere-se a catarse, 
entendida na acepção gramsciana de 
“elaboração superior da estrutura em 
superestrutura na consciência dos homens” 
(SAVIANI apud GRAMSCI, 1978, p. 53). Este é, 
pois, o ponto culminante do processo 
pedagógico, quando ocorre a efetiva 
incorporação dos instrumentos culturais, 
transformados em elementos ativos de 
transformação social. É a passagem da 
síncrese à síntese, permitindo aos alunos que 
manifestem sua compreensão em termos tão 
elaborados quanto era possível ao professor 
no início do processo.

Chega-se, por fim, ao quinto passo, isto é, o 
ponto de chegada, é a própria prática social, 
compreendida agora não mais em termos 
sincréticos pelos alunos. Nesse momento, ao 
mesmo tempo em que os alunos ascendem ao 
nível sintético em que já se encontrava o 
professor no ponto de partida. O aluno 
compreende a realidade e se posiciona diante 
dela, manifestando sua nova postura, é o 
momento da ação consciente na perspectiva 
da transformação social, retornando à pratica 
social  inicial ,  agora modificada pela 
aprendizagem.

Pode-se concluir, então, que, pela mediação 
do trabalho pedagógico, a compreensão e a 
vivência da prática social passam por uma 
alteração qualitativa, o que nos permite 
observar que a prática social, no ponto de 
partida da relação educativa (primeiro passo), 
em confronto com a prática social no ponto de 
chegada (quinto passo), não é a mesma. 
Marsiglia (2008) ressalta que esses passos não 
devem ser tomados como uma receita, o que 
possibilita ao professor o planejamento e o 
replanejamento de ações. 
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o trabalhar a educação patrimonial Acom este método o professor faz com 
que o aluno deixe de ser expectador e 

construa o sentimento de valorização do 
patrimônio que está ao seu redor, além disso, 
busca novos saberes e conhecimentos, 
possibil itando o reconhecimento dos 
processos dominantes que foram constituídos 
historicamente. 

Para tanto, Magalhães (2009) destaca que é 
fundamental que iniciemos a reflexão do 
patrimônio a partir do reconhecimento de seu 
contexto imediato. A variedade de espaços 
que podem ser explorados com a Educação 
Patrimonial proporciona ao educando um 
intercâmbio entre os saberes, produzindo e 
divulgando conhecimento científico.

A Educação Patr imonia l  cr í t ica  que 
defendemos neste trabalho visa a consolidar a 
participação de cada cidadão, de forma 
individual ou coletiva, no âmbito da cultura 
científica, rompendo a abordagem neutra do 
ensino. A estratégia proposta por Saviani 
(2012) possibilita uma reflexão sobre uma 
educação cidadã, partindo das informações 
prévias dos alunos sobre o estudo do 
Patrimônio girando em torno da realidade em 
que vive, permitindo o desenvolvimento do 
espírito crítico e a construção de valores e 

ações que serão empregados no seu 
cotidiano.

Essa metodologia pode despertar mudanças 
de atitudes no ambiente escolar e na 
comunidade e construir um sentimento 
positivo de valorização de sua região. 
Possibilita ainda, reflexões diante das 
questões relacionadas aos patrimônios locais, 
com vistas a garantir-lhes a sustentabilidade.

Na perspect iva  h istór ico-cultura l ,  o  
conhecimento é construído a partir de 
interações entre sujeito e objeto por 
intermédio de ações socialmente mediadas. 

A tese central da obra vigotskiana é que 
o  d e s e n v o l v i m e n t o  n ã o  s e  p r o d u z  
espontaneamente ou naturalmente. O 
indivíduo avança para um novo período de seu 
desenvolvimento à medida em que os 
p r o c e s s o s  e d u c a t i v o s  p r o m o v e m  a  
apropriação da cultura e a complexificação de 
sua atividade. Diante disso, o trabalho do 
professor é crucial para que o aluno avance em 
seu desenvolvimento. A psicologia histórico-
cultural valoriza o trabalho do professor e 
atribui a ele grande importância, o que, ao 
mesmo tempo, o leva a reconhecer sua  
responsabilidade no processo educativo 
(PASQUALINI, 2013). 

Sendo assim, para que ocorra a aprendizagem 
dos conteúdos, o professor deve interagir com 
o aluno afim de mediar o conhecimento, 
estabelecendo relações entre o conteúdo e o 
contexto social. Por isso consideramos a teoria 
histórico-cultural de Vigotski de grande 
relevância para a metodologia da Educação 
Patrimonial que propomos neste trabalho. 

A mediação pode ser desenvolvida tanto 
utilizando técnicas convencionais de ensino 
(dramatizações, jogos, aulas de campo, aulas 
práticas, entre outras), quanto com as novas 
tecnologias desde que possibilitem o contato 
entre o conteúdo e os alunos na realização da 
aprendizagem (GASPARIN, 2012).

Vigotski (2007) reitera a importância da 
interação com um semelhante para a 
construção da aprendizagem. Tanto a ação 
docente, por meio do ensino, quanto a 
resposta do aluno, por meio da aprendizagem.

É a partir da interação social, que os indivíduos 
se organizam e estruturam seu pensamento e 
seu ambiente. Os instrumentos e signos, 
histórico e socialmente produzidos medeiam a 
vida. Os diferentes contextos culturais em que 
as pessoas vivem também são considerados 
educativos. A convivência nesses contextos 
permite a apropriação do patrimônio 
socialmente construído e possibilita, ao aluno 
o conhecimento científico e cultural. 
(Vigotski  2007).

Outra contribuição que Vigotski traz para a 
Educação Patrimonial está relacionada com o 
conceito de cultura, portanto, para entender 
essa metodologia precisamos compreender 
como se estabelece o processo cultural e a 
importância do patrimônio para a educação. 
Quando Vigotski fala em cultura não está se 
reportando apenas a fatores abrangentes 
como o país onde o indivíduo vive, seu nível 
sócio-econômico ou a profissão de seus pais, 
mas sim do grupo cultural e do ambiente em 
que o indivíduo vive, que está carregado de 
significados (OLIVEIRA, 1997). 
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ara Geertz (1973), o conceito de cultura Pdenota um padrão de significados 
t r a n s m i t i d o s  h i s t o r i c a m e n t e ,  

incorporado em símbolos, um sistema de 
concepções herdadas expressas em formas 
simbólicas, por meio das quais os homens 
comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 
conhecimento e suas atividades em relação a 
vida. Portanto, a totalidade das linguagens e 
das ações simbólicas próprias de uma 
comunidade constitui sua cultura. Para o autor 
a cultura está ligada à natureza humana e 
perpassa pelo contexto biológico e evolutivo.

A perspectiva de Vigotski nos ajuda a entender 
questões relacionadas à cultura e a 
compreender melhor o conceito de 
patrimônio, pois permite o reconhecimento 
de outros sentidos para além de seu 
significado tradicional, contemplando os 
diferentes contextos sociais e sua diversidade 
de possibilidades, de experiências e de 
mediações (VIANA, 2009).

Os espaços de educação não formal podem 
desempenhar papel  fundamental  no 
desenvolvimento de ações educativas 
mediadas, de modo tal que os alunos 
aprendem a ler o mundo e aprendem a 
compreender a realidade.

espaço da cidade oferece ampliadas Opossibilidades de práticas educativas, é 
um local de ações sociais, políticas, 

culturais, vivências, que nos coloca em contato 
com diferentes formas de agir, pensar e sentir. As 
ações e intervenções de diferentes públicos, 
mostram que este espaço possui um grande 
potencial educacional. Para Carrano (2003) as 
cidades expressam política e culturalmente o 
traçado de seus relacionamentos humanos em 
determinado momento histórico, como por 
exemplo, as relações sociais capitalistas e o 
processo de industrialização, a competitividade, o 
individualismo burguês e as desigualdades 
sociais.

Outro conceito inerente as potencialidades 
oferecidas pela cidade é o conceito de 
interdisciplinaridade, o que nos permite explorar 
a cidade potencializando-a como um espaço não-
formal. Em conformidade com o assunto 
abordado, Castellar (2009) reforça que estudar a 
c i d a d e  e  a n a l i s a r  s u a s  p a i s a g e n s  e  
transformações, permitem que o professor 
trabalhe variadas dimensões do conteúdo escolar 
e que o aluno perceba como a sociedade se 
organiza em função da urbanização. As mudanças 
no mundo do trabalho geraram um crescimento 
territorial e populacional e o uso excessivo dos 
recursos naturais. O desenvolvimento industrial 
capitalista expandiu os bairros de operários e os 
bairros comerciais, mudando a paisagem local. É 
nesse contexto que se acentuam as contradições, 

ampliando as desigualdades, a exclusão social, a 
violência, a fragmentação territorial,  o 
desemprego e a contaminação ambiental. 
Portanto, estudar a cidade nos permite conhecer 
a história local e as suas condições tanto do ponto 
de vista natural, quanto social, político, estético e 
cultural.

A respeito dos conteúdos que podem ser 
trabalhados a partir do conceito de cidade 
educadora, Lopes (2007 apud TRILLA, 1999) 
descreve as possíveis relações entre cidade e 
educação, considerando que o meio urbano 
possibilita múltiplos acontecimentos educativos, 
tais como: nos âmbitos da educação formal e não 
formal por meio de instituições educativas 
(escolas, museus, zoológicos, bibliotecas, etc.); 
eventos educat ivos ocasionais  (fe iras,  
congressos, celebrações, etc.); um conjunto 
difuso e permanente de espaços e vivências 
e d u c a t i v a s ,  q u e  n ã o  s ã o  p l a n e j a d a s  
pedagogicamente, mas que compõem a 
educação não formal; elementos culturais das 
ruas que possibilitam fluxo de relações reunindo 
pessoas, ideias, objetos, técnicas da vida 
cotidiana como agente informal de educação; e a 
cidade que ensina a si mesma, onde o cidadão 
aprende a fazer uso cotidiano da cidade (por 
exemplo, aprendendo a fazer uso dos transportes 
públicos, a localizar estabelecimentos comerciais 
e espaços de lazer, sem necessariamente, 
recorrer a processos formais de ensino), 
descobrindo sua fisionomia.

A cidade como

 

Espaço Educativo
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a d a  c i d a d e  a p r e s e n t a  m a r c a s  Ccaracterísticas, o que contribui para a 
formação dos conceitos de identidade e 

de lugar, expressos de diferentes formas: na 
consciência de que somos sujeitos da história; 
nas relações com lugares vividos (incluindo as 
relações de produção); nos costumes que 
fortalecem a nossa memória social; na 
identificação e comparação entre valores e 
períodos que explicam a nossa identidade 
cultural. Permite, também, entender os 
arranjos espaciais oriundos das situações 
migratórias que marcam suas identidades por 
meio de atividades culturais e religiosas, que 
ocupam, muitas vezes, os espaços públicos e 
que, via relações interfamiliares, compõe parte 
significativa da experiência de vida do aluno 
(CASTELLAR, 2009). 

Carrano (2003) considera a cidade como um 
ambiente educacional ampliado que se 
processa na heterogeneidade de espaços 
sociais praticados, sendo assim, o autor 
reforça que a educação envolve um leque 
amplo de experiências educativas que não se 
resume apenas ao espaço escolar. Pensar a 
cidade como espaço educativo é pensá-la 
como possibilidades de ações pedagógicas 
fora do contexto escolar que, desde os anos 90 
vem sendo denominada de “educação não-
formal”. O movimento das cidades educadoras 
é o reconhecimento e tomada de consciência 
do papel da cidade na educação. 

Para iniciar essa discussão é importante 
distinguir a educação formal, da informal e da 
não-formal. Lembrando que as discussões 
sobre “os lugares da educação” ainda 
encontram-se em aberto, existe uma 
diversidade de autores que defendem várias 
opiniões relacionadas ao assunto. Gohn (2011) 
apresenta as seguintes características para os 
tipos de educação formal, informal e não 
formal:

a) Educação formal:  É aquela que é 
desenvolvida nas escolas, com conteúdo 
delimitado. Embora outros profissionais que 
trabalham na escola também tenham caráter 
educativo, na educação formal os principais 
educadores são os professores. Exige um local 
específico, é sistematizada, obedece a uma 
organização curricular, é regulamentada por 
leis de órgãos superiores e possui certificação e 
titulação que habilitam e qualificam os 
indiv íduos.  Espera-se  que haja  uma 
aprendizagem efetiva para os indivíduos 
seguirem para graus mais avançados.

b) Educação informal: Desdobra-se por 
intermédio de processos espontâneos, os 
conhecimentos não são organizados e 
sistematizados. É um processo permanente 
que ocorre no cotidiano dos indivíduos. A 
aprendizagem pode ocorrer na rua, bairro, 
condomínio, clube que se frequenta, ou seja, 
os saberes adquiridos são absorvidos no 
processo de socialização e vivência segundo o 
gosto e preferências do indivíduo.

c) Educação não formal: É aquela que se 
aprende “no mundo da vida”, ou seja, 
compartilhando experiências e o educador é a 
pessoa com quem interagimos ou a quem nos 
integramos. É considerada como elemento 
fundante e constitutivo do processo de 
f o r m a ç ã o  d o s  s e r e s  h u m a n o s ,  
independentemente da origem, classe,

ou qualquer outra forma de identidade ou 
pertencimento econômico, social, linguístico, 
cultural, ou político. A educação não formal é 
u m a  p o s s i b i l i d a d e  d e  p r o d u ç ã o  d e  
conhecimento que abrange territórios fora das 
estruturas da educação formal, produzindo 
conhecimentos que o levem os à emancipação 
das formas de pensar e de agir socialmente; 
Não visa a substituir ou competir com a 
educação formal, pelo contrário ela pode atuar 
junto com a escola, podendo complementá-la 
por intermédio de programações específicas, 
articulando comunidade e escola. 

Porém, a educação não formal é sem 
organização de séries, idade ou conteúdo, 
ocorre com metodologias e sequências 
cronológicas diferenciadas e em espaços 
alternativos, deve estar sempre adaptada 
segundo o contexto local, trabalha os laços de 
pertencimento e contribui para a construção 
da identidade coletiva do grupo. O seu suposto 
básico é que a aprendizagem se dá por meio da 
prática social e pelas experiências em 
t r a b a l h o s  c o l e t i v o s ,  p r o p i c i a n d o  a  
aprendizagem através da vivência de certas 
situações-problema. Compreendendo a 
política do mundo que o cerca, para além dos 
problemas emergenciais locais, os alunos 
passam a agir com criticidade diante da 
sociedade globalizada, entendendo as 
contradições globais e os antagonismos da 
sociedade em que vive.
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uanto a definição para espaço formal e Qespaço não-formal de educação, 
Jacobucci (2008) ressalta ser muito 

complexa. Apesar de o nome “espaço não-
formal de educação”, ou sua abreviação como 
“espaço não-formal”, ser constantemente 
usado para definir lugares em que pode ocorrer 
uma Educação não-formal, a conceitualização do 
termo não é óbvia. No intuito de buscar uma 
definição para espaço não-formal, é importante 
conceituar o que é espaço formal de Educação, 
que está relacionado às Instituições Escolares da 
Educação Básica e do Ensino Superior, definidas 
por Lei. É a escola, com todas as suas 
dependências: salas de aula, laboratórios, 
quadras de esportes, biblioteca, pátio, cantina, 
refeitório.

Posto que o espaço formal de educação é um 
espaço escolar, é possível inferir que o espaço 
não-formal é qualquer espaço diferente da 
escola onde pode ocorrer uma ação educativa, 
embora isso pareça simples, a autora considera 
que essa é uma definição complicada, visto que 
existe uma diversidade de lugares não escolares. 
Diante disso, Jacobucci (2008), classifica estes 
espaços não formais de educação em duas 
categorias: espaços institucionalizados e 
não institucionalizados. De acordo com os 
espaços categorizados como instituições, são os 
espaços que são regulamentados e que possuem 
equipe técnica responsável pelas atividades 
executadas, como por exemplo, os Museus, 
Jardins Botânicos, Planetários, Parques 

Ecológicos e Zoobotânicos, Zoológicos, 
Aquár ios ,  entre  outros .  Nos  espaços  
categorizados como não instituições estão 
incluídos os ambientes naturais ou urbanos que 
não dispõem de estruturação institucional, 
como por exemplo, casas, rua, praças, praias, 
rios, lagoas, campo de futebol, entre vários 
outros.

Compartilhamos a ideia de que precisamos 
repensar a formação dos educadores, visto  que 
o modelo de formação está centrado na 
educação nos espaços formais. Conforme 
ressalta o IPHAN (2014), a compreensão dos 
espaços territoriais como documento vivo é 
passível de leitura e interpretação por meio de 
múltiplas estratégias educacionais. Estes 
espaços possuem grande potencial quando 
conseguem interligar a escola aos patrimônios 
da cidade, como centros comunitários e 
bibliotecas públicas, parques e praças, cinemas e 
teatros. De acordo com as considerações da 
pedagoga Jaqueline Moll,

Temos percebido um distanciamento da 
educação em espaços educativos não formais 
em relação aos espaços formais, pensando nisso, 
a educação patrimonial crítica, vislumbrada 
neste trabalho, junto ao conceito de cidade 
educadora, vem possibilitar o trabalho do 
p r o f e s s o r  n e s s e s  e s p a ç o s  d e  f o r m a  
i n t e r d i s c i p l i n a r ,  c o m  a t i v i d a d e s  q u e  

problematizam o patrimônio, permitindo uma 
reflexão por parte dos alunos e dos professores. 
Possibilitará, ainda, que os alunos da escola 
pública também tenham acesso aos espaços 
f requentados  pela  c lasse  dominante,  
potencializando o uso dos espaços não  formais 
como espaços formativos.

[...] a cidade precisa ser compreendida como 
território vivo, permanentemente concebido, 
reconhecido e produzido pelos sujeitos que a 
habitam. É preciso associar a escola ao conceito 
de cidade educadora, pois a cidade, no seu 
conjunto, oferecerá intencionalmente às novas 
g e r a ç õ e s  e x p e r i ê n c i a s  c o n t í n u a s  e  
significativas em todas as esferas e temas da 
vida (MOLL, 2009).
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Um pouco da história 

 
 cidade de Vila Velha é a mais antiga Ado Estado, localizada ao sudeste do 
Espírito Santo, Brasil. Fundada em 23 

de Maio de 1535, pelo Donatário português, 
Vasco Fernandes Coutinho, que a nomeou a 
capitania do Espírito Santo de Vila do Espírito 
Santo, passando a se chamar Vila Velha 
apenas em 1551, quando o donatário 
transferiu a sede da capitania para a Ilha de 
Santo Antônio (Ilha de Vitória), hoje capital 
do Estado (VILA VELHA, 2007).

Conhecida como a cidade mais populosa do 
Estado do Espírito Santo, Vila Velha é uma 
cidade litorânea, localizada ao sul da capital. 
Suas estruturas urbanas destruíram a maior 
parte de seus elementos naturais,  
consolidando um ambiente fragilizado, onde 
as paisagens naturais foram alteradas em 
função de uma paisagem construída. Essa 
modificação se intensificou nos últimos 
cinqüenta anos, principalmente, devido às 
questões econômicas enfrentadas pelo 
município e pelo seu intenso aumento 

populacional. O planejamento urbano não 
foi capaz de controlar a ocupação territorial 
e menos ainda, prevenir que áreas 
impróprias fossem habitadas (GARCIA, 2011). 

De acordo com dados fornecidos pelo 
Programa de Assitência Técnica e Extensão 
Rural (2011), a cidade possui o maior centro 
comercial do Estado e também um grande 
porte Industrial. Possui um clima tropical 
litorâneo, território de 211 Km² com relevo 
plano e média de 4 metros acima do nível do 
mar. Possui 32 quilômetros de litoral 
recortado por praias, que constituem 
importantes patrimônios naturais, além de 
símbolos turísticos e paisagísticos. No início 
da década de 70, Vila Velha recebeu um 
grande número de migrantes do interior do 
Estado e da região da Grande Vitória, com 
isso, além do crescimento de moradores, 
aumentaram também os problemas 
urbanos. 

da cidade de Vila Velha/ES
e das características
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agenda XXI (2004), da cidade em Aquestão, destaca os grupos étnicos 
que o formaram, entre os quais, 

destacam os índios, negros e portugueses. 
Sobre os costumes e tradições, ressalta-se 
que é uma cidade rica em patrimônios 
histórico, religiosos e paisagísticos, 
apresentando ricas manifestações culturais.

Conforme dados obtidos no Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), o 
Município é formado por 5 distritos, são eles: 
Centro, Argolas, Ibes, São Torquato e Jucu. 
Essa divisão é válida desde 1 de janeiro de 
1979, quando houve a anexação dos distritos 
de Ibes e São Torquato, por meio da Lei 
Estadual nº 1935, de 8 de janeiro de 1964.

A cidade possui  uma população de 
aproximadamente 414.586 mil habitantes, 
sendo que, 412.575 pessoas residem a área 
urbana e 2.011 pessoas residem na área rural.

C a b e  a p o n t a r  q u e  V i l a  V e l h a  é  
uma cidade que possui muitos patrimônios 
tombados, entre as edificações mais antigas 
estão a Igreja do Rosário, a Capela de Santa 
Luzia, o Outeiro e o Convento de Nossa 
Senhora da Penha, fundados no século XVI, 
além de outros patrimônios arquitetônicos

que também se tornaram lugares de 
memória, porém ainda não protegidos por 
lei. Existem manifestações culturais que se 
tornaram significativas para o Estado, entre 
as quais a maior festa tradicional religiosa 
capixaba, que é a festa de Nossa Senhora da 
Penha, padroeira do Espírito Santo. Ademais, 
temos também várias bandas de congo 
cadastradas, o que nos faz observar a 
necessidade de incorporar na pesquisa os 
patrimônios imaterias. 

Não podemos deixar de destacar o 
patrimônio natural do Município que é 
marcado por formações rochosas de valor 
paisagístico como o Penedo. Também 
ressaltamos, o Morro do Moreno, os rios, as 
unidades e parques de conservação 
ambiental que preservam uma grande 
diversidade de fauna e flora, e outrossim, os 
patrimônios que fazem parte do contexto da 
comunidade escolar. 

A cidade em questão possui uma diversidade 
de patrimônios que, se trabalhados de forma 
c r í t i c a ,  p o d e m  i m p l e m e n t a r  a  
interdisciplinaridade e transformar-se em 
lugares de grande potencial educativo.
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Patrimônios da cidade

 
Convento da Penha

 

Congo (Fábrica de casaca e tambor)

 

Casa da Memória

Igreja Nossa Senhora da Glória

Gruta do Frei Pedro Palácio

 

Atelier Kleber Galvêas

 

Museu e Atelier Homero Massena

 Igreja Nossa Senhora do Rosário

 

1 - Sítio Histórico da Prainha

2 - Museu da Vale

3 - Parque do Morro da Manteigueira

4 - Patrimônios da Barra do Jucu

de Vila Velha/ES
p a r t i r  d a s  i n f o r m a ç õ e s  Aapreendidas no decorrer da 
pesquisa apresentamos como 

sugestão, quatro espaços não-formais 
para o desenvolvimento da metodologia 
da educação patrimonial crítica nas 
escolas do município de Vila Velha/ES.

É importante ressaltar que os patrimônios 
aqui destacados foram os mais elencados 
pelos professores durante o curso de 
formação sobre a temática. O curso foi 
promovido pelo programa de mestrado 
em Educação em Ciências e Matemática 
do Instituto Federal do Espírito Santo em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Vila 
Velha/ES no ano de 2013. 

Entre os espaços eleitos pelos professores 
estão o Sítio Histórico da Prainha, o Museu 
da Vale,  o Parque do Morro da 
Manteigueira e os Patrimônios da Barra do 
Jucu. A justificativa para a escolha desses 
e s p a ç o s  e s t á  r e l a c i o n a d a  à s  
características dos bens (materiais, 
imateriais e naturais), na possibilidade de 
promover um trabalho interdisciplinar e 
mult id imens ional  e  também por  
permitirem à análise dos antagonismos 
para a tomada de consciência da 
realidade.

Nos anexos deste Guia apresentaremos 
informações gerais de outros espaços da 
cidade de Vila Velha/ES que também 
podem ser trabalhados nessa mesma 
perspectiva.
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Endereço: 
Rua Vasco Coutinho s/nº. Prainha. 
(ao lado do Museu Homero Massena). 
Horário de funcionamento: 
diariamente de 7h30 às 17h00.
Mais informações:
 (27) 3329-0420
www.conventodapenha.org.br

A edificação da “ermida das palmeiras” foi erguida 
por volta de 1560. A pequena capela construída pelo 
frei Pedro Palácios teve a sua primeira modificação 
em 1651, a pedido do filho do donatário Vasco 
Coutinho e outros principais da Vila que queriam 
construir um Convento no Espírito Santo, 
resultando em uma das mais belas construções do 
Brasil Colonial. Desde de então, o convento já 
passou por inúmeras reformas. A imagem da Penha, 
“Padroeira do Espírito Santo”, está exposta no 
Convento. Com objetivo de possibilitar a todos os 
fiéis a apreciação deste acervo, foi criado o Museu 
do Convento de Nossa Senhora da Penha, que 
possui como objetos vestimentas e demais 
artefatos utilizados pelos primeiros frades.

 considerado o principal monumento 

Éreligioso do Estado e símbolo de 
devoção a Nossa Senhora da Penha. 

Oito dias após a Páscoa, fiéis de todo o país se 
dirigem ao Convento em homenagem a 
Santa. A origem do culto à Nossa Senhora da 
Penha teve início em 1558, quando o Frei 
Francisco Pedro Palácio, vindo de Portugal, 
chegou em Vila Velha trazendo um painel da 
Santa. Segundo a versão popular, o quadro 
teria sumido da Gruta onde o Frei morava e 
assim indicou o lugar onde deveria ser 
construído, no alto de um morro de 154 
metros.
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Localização: 
Rua Antônio Ferreira de Queiroz.

 Área urbana. Prainha.

rata-se de um vão formado pela Tnatureza embaixo de uma grande 
pedra situada no sopé da montanha. 

Possui aproximadamente 1 metro de altura 
em declive a partir da entrada. Segundo 
alguns historiadores, foi residência do Frei 
Pedro Palácio por mais de 6 anos. Nela 
dormia o Frei tendo como travesseiro uma 
pedra e nada mais, pois fazia parte da ordem 
viver na mais dura pobreza. Do mesmo lado e 
adiante da gruta, está o nicho onde, segundo 
historiadores, o frei Pedro colocava o quadro 
de Nossa Senhora que trouxera de Portugal, 
e diante do qual orava com o povo.
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Endereço: 
Avenida Beira Mar, 175, 
Prainha, Vila Velha – ES.

Horário de funcionamento: 
Segunda a Sexta-feira, 

das 8h às 17h
Sábados, 

das 10 às 14 horas.
Mais informações:

(27) 3388-4311
www.vilavelha.es.gov.br

Na casa em que morou com a esposa Edy, o visitante 
pode conhecer um pouco mais do que foi o dia a dia 
de Massena. Livros, pincéis e um quadro não 
acabado permanecem intocáveis, deixando a vista 
os últimos passos do pintor. Varanda, sala, ateliê, 
dois quartos, banheiro e cozinha compõem a 
construção, típica de beira de praia das décadas de 
40 e 50. Pinturas em todos cômodos e objetos 
pessoais remetem a criatividade do artista, que 
gostava de pintar nas rachaduras, dando um toque 
único e especial às paredes da casa.

ransformada em museu, a casa onde o Tartista plástico Homero Massena 
passou os últimos 20 anos da sua vida. 

O artista foi um dos mais ilustres do Estado, 
ganhou prêmios como fundador da Escola de 
Belas Artes do Espírito Santo, sétima do 
Brasil, que se transformou no Centro de 
Artes da UFES, premiado com 28 medalhas, 
além de diplomas e outros. O interior da casa 
procura reconstituir o ambiente do artista, 
além de objetos pessoais existentes pela 
casa e no cômodo onde era a oficina de 
Homero Massena, assim como cerca de 20 
quadros deixados pelo pintor.
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Endereço: 
Rua Lucio das Neves, 14, 

Prainha, Vila Velha/ES
Horário de funcionamento: 

Segunda a Sexta, das 8h às 17h.
Mais informações: 

(27) 3388-4344
www.vilavelha.es.gov.br

móvel tombado pelo Governo do Estado Icom mais de 100 anos de fundação, 
situado ao lado do museu Homero 

Massena. A casa da memória promove 
exposição sobre o Convento da Penha, 
cerimônia comemorativa do termino 2ª 
Guerra Mundial, exposição permanente, 
fotos e objetos sobre o sítio histórico da 
Prainha e adjacências; um grande acervo que 
remonta a cultura local, fortalecendo a 
história e memória do município e do Estado.
É a mais recente instituição criada com a 
finalidade de incentivar o estudo da história e 
do desenvolvimento cultural de Vila Velha 
sob todos os aspectos.

Localizada no sítio histórico da Prainha, a Casa da 
Memória foi construída no final do século XIX 
(datada em 1893) e é tombada pelo Conselho 
Estadual de Cultura. No espaço, existe um acervo 
permanente de fotos que tratam do sítio histórico 
da Prainha e adjacências, fortalecendo a história e 
memória do município e do Estado. O local está 
aberto à visitação de segunda a sexta, das 8 às 17h.
No local, com as imagens expostas que retratam a 
evolução do município ao longo dos últimos 100 
anos, o visitante poderá conhecer um pouco da 
história da cidade, com acervo histórico e cultural 
sobre a colonização do solo Espírito-santense.



Ig
re

ja
 N

os
sa

 Se
nh

or
a d

o R
os

ár
io  a mais antiga do estado, sendo o início 

Éde sua construção em 1535, logo após a 
chegada do donatário, sob a forma de 

capela. Com a ajuda do jesuíta Afonso Brás e 
o irmão leigo Simão Gonçalves, recebeu 
naquela época o acréscimo de uma nave 
maior e o nome de Igreja Santa Catarina, 
sendo depois denominada de Igreja do 
Rosário. A praça da frente tem palmeiras 
imperiais e obeliscos em homenagem à 
Vasco Fernandes Coutinho e a Nossa 
Senhora dos Prazeres. A Igreja do Rosário é 
um bem tombado pelo “IPHAN” (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional), deu-se em 20 de março de 1950.

Endereço: 
Praça da Bandeira, 

Prainha, Vila Velha - ES
Horário de funcionamento: 

Diariamente, 
de 7h30 às 17h00.

Mais informações:
(27) 3239-3113
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Endereço: 
Antiga Estação Pedro Nolasco, s/nº, 

Argolas, Vila Velha/ES
Horário de funcionamento: 

Janeiro –Terça-feira a Domingo, 
das 10h às 18h.

Fevereiro a dezembro - Terça-feira à 
sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações:
(27) 3333-2484

www.museuvale.com

permanente e realiza exposições temporárias com 
artistas nacionais e internacionais.

Com suas exposições, seminários e oficinas de arte, 
promove o contato com a diversidade das 
linguagens, técnicas e estéticas contemporâneas, 
incentivando muitos jovens a ingressarem no 
mercado de produção artístico-cultural. 

 Museu Vale, inaugurado em 15 de Ooutubro de 1998, é uma iniciativa 
da Fundação Vale, instituição que 

realiza ações, projetos e programas sociais 
nas regiões onde a Vale está presente, 
com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento dos territórios e de 
fortalecer as pessoas e as comunidades, 
respeitando sempre as identidades 
culturais locais e a valorização da memória e 
do patrimônio histórico brasileiro. 

Museu histórico e de arte contemporânea, 
que conta a história da Estrada de Ferro 
Vitória a Minaspor meio de uma exposição
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brange uma área de 140 hectares, Af o r m a d a  p o r  m a n g u e z a i s  e  
remanescentes da Mata Atlântica 

(que são distribuídos nos Morros da 
Manteigueira e Garoto), área de baixada 
composta de restinga e terreno alagado, 
que compõe um conjunto paisagístico 
atraente. O ponto mais alto do Parque é o 
Morro da Manteigueira que possui 80 
metros, onde se tem um platô que se 
vislumbra a beleza da entrada da baía de 
Vitória e o estuário do rio Aribiri. Apesar de 
estar localizado em uma área urbana, abriga 
rica e variada fauna. As  visitas ao Parque 
são monitoradas e devem ser previamente 
agendadas pela Secretaria de Meio 
Ambiente.

Endereço: 
Rua Jaburuna, Glória.

Horário de funcionamento: 
Terça-feira a Domingo,

 das 8h às 17h.
Mais informações:

(27) 3339-8119

congo é um ritmo musical que Omistura folclore, religião, música e 
cultura. O santo padroeiro do congo 

capixaba é o São Benedito. Duas festas do 
congo da Barra merecem destaque: a 
Retirada e Fincada do Mastro. Os fiéis saem 
em direção a Igreja Nossa Senhora da Glória, 
onde é fincado ou retirado o mastro de São 
Benedito, que vai geralmente junto com a 
imagem do Santo e é carregado por homens, 
em uma procissão ao som dos tambores de 
congo e das casacas. 

A casaca é um instrumento que imita o corpo 
e cabeça de uma pessoa. Para tocá-la é 

Endereço: 
Centro - Barra do Jucu, Vila Velha/ES
Mais informações:
(27) 99630-6990 (Mestre Vitalino)

preciso segurar firme no que seria o pescoço do 
instrumento e provocar atrito em seu corpo com 
uma vareta.  

Diz a lenda que, ao tocar a casaca, os escravos 
fingiam estar enforcando e chicoteando os 
senhores que os faziam mal.

A visita na fábrica de casacas  e tambores permite o 
conhecimento das técnicas utilizadas na confecção 
destes instrumentos, destacando os materiais 
utilizados antes e os materiais utilizados hoje, 
retratando a influência das novas tecnologias.
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asntre as obras que o artista Kleber EGalvêas exibe em seu atelier, estão as 

pinturas de paisagens capixabas de 
tamanhos, formatos, assuntos, cores e 
valores bem diferentes, mostrando sua 
impressão sobre trechos populares da 
paisagem do Espírito Santo. 

Endereço: 
Rua Antenor Pinto Carneiro, nº 66, 

Barra do Jucu, Vila Velha - ES
Capacidade: 

Grupos de até 40 pessoas
Horário de funcionamento: 

Segunda a Sexta, 
das 8h às 17h.

Mais informações: 
(27) 3244-7115 

www.galveas.com

 edificação foi erguida entre 1900 e A1913 na Barra do Jucu utilizando 
alvenaria de pedra e cobertura de 

telhas com forro de madeira, recentemente 
substituída por PVC, além de piso de ladrilho 
cerâmico. Depois de visitar a igreja 
aproveite para conhecer a antiga Ponte da 
Madalena, construída em 1896, que liga o 
bairro à reserva de Jacarenema.

Endereço: 
Praça Pedro Valadares, 

Barra do Jucu, Vila Velha - ES
Horário de funcionamento: 

2ª feira às 19h30
 (terço dos homens); 

3ª feira às 17h30 (celebração); 
5ª feira às 19h (terço); 

Domingos às 8h (celebração).
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Visita 1º Momento

Antes da v is i ta:  Etapa considerada 
fundamental para situar o aluno. O professor 
expõe o conteúdo a ser trabalhado, promove 
discussões e problematizações sobre o 
assunto e apresenta os roteiros e objetivos 
daquela  aula.  

2º Momento
Durante a visita: Esse momento não pode ser 
visto pelos alunos como um passeio turístico, 
deve ser visto como um lugar de discussão de 
ideias e um lugar que possibil ite a 
compreensão da importância da prática 
relacionada às teorias discutidas em sala de 
aula. Nessa etapa o professor deve atuar 
c o m o  m e d i a d o r  d a  a p r e n d i z a g e m ,  
fornecendo elementos necessários para 
estimular a curiosidade dos alunos e a busca 
de respostas para às questões apresentadas 
no 1º momento.

O professor deve instigá-los a pensar, 
elaborar conceitos e levantar hipóteses. A 
afetividade, o respeito de opiniões, a 
percepção e os debates em grupo também 
são trabalhados  neste momento.

3º Momento
Depois da visita: Pode ser realizado de diversas 
maneiras desde que se faça uma leitura crítica 
do espaço observado, sendo assim, pode-se 
extrair o conhecimento dos alunos por meio 
de produção de relatórios, feiras culturais, 
exposições, teatros, construção de maquetes, 
elaboração de jornais, mesas redondas, 
divulgação dos conhecimentos adquiridos por 
meio da rádio escolar, entre  outros.

o preparar as visitas aos patrimônios Ada cidade alguns aspectos devem ser 
levados em consideração. Primeiro, é 

importante que o professor conheça o espaço 
a ser visitado, por meio de visita prévia ou por 
intermédio de pesquisa em guias e catálogos 
turísticos e internet. Quando se tratar de um 
espaço institucionalizado é necessário que o 
professor entre em contato com o setor 
educativo da instituição para agendar a visita 
com  antecedência.

Existem instituições que oferecem sugestões 
de roteiros e atividades que podem ser 
desenvolvidas. Porém, cabe ao educador, que 
é quem mais conhece o seu grupo e sabe de 
suas necessidades, escolher o melhor 
roteiro e  reunir  as  condições para 
propic iar  o  melhor  aproveitamento 
da aula. Os roteiros apresentados devem 
ser avaliados pelo educador, de modo, a 
considerar o conteúdo que pode ser 
trabalhado dentro das possibilidades 
oferecidas pelo local, a idade dos alunos, a 
s é r i e ,  o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b i l i z a d o s  
pela escola ou até mesmo o recurso dos 
alunos, entre outros fatores que devem 
ser adequados à realidade em que atua.

Outro elemento essencial refere-se a 
orientação aos alunos, especialmente quanto 
a itens como segurança, higiene e com relação 
às atitudes a serem tomadas nos espaços que 
serão visitados, visto que, alguns deles 
possuem exposições em que não se pode 
tocar. 

Alguns materiais como máquina fotográfica, 
água, repelente, sacos plásticos para o 
acondicionamento do lixo, filtro solar e 
caderninho para anotações também devem 
ser levados em consideração e trabalhadas 
com os alunos para o bom aproveitamento das 
aulas fora do ambiente escolar. Esclareça aos 
alunos que algumas exposições não podem 
ser  fotografadas.

As visitas aos patrimônios de uma cidade são 
caminhos alternativos para se construir o 
conhecimento, pois podem estimular a 
curiosidade e a criticidade dos alunos. Para 
isso, é de suma importância que os 
professores trabalhem três momentos que 
são de suma importância para relacionar teoria 
e prática, são eles: o antes, o durante e o 
depois da visita. 
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Proposta de desenvolvimento da Metodologia

 da Educação Patrimonial
A partir daí, o professor traça os principais objetivos que pretende alcançar. Esses objetivos devem se 
ligar às necessidades apresentadas pelos alunos neste primeiro contato e à realidade socio-cultural, 
contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos.

pós apresentarmos a concepção de AE d u c a ç ã o  P a t r i m o n i a l  C r í t i c a  
sugerimos at iv idades a serem 

trabalhadas no Sítio Arqueológico da Prainha, 
no Museu da Vale, no Parque do Morro da 
Manteigueira e nos patrimônios da Barra do 
Jucu. Essas atividades mostram a diversidade 
de possibilidades de utilizar a metodologia 
proposta de maneira interdisciplinar e 
muldimencional.

Procuramos elaborar as atividades seguindo 
os pressupostos da pedagogia histórico-
crítica, explicitando o método de ensino 
trabalhado por Dermeval Saviani, com a 
finalidade de favorecer o diálogo e a interação 
entre alunos e professor. 

Uma vez definido os patrimônios a serem 
trabalhados, a ação educativa se desenvolverá 
ao longo das seguintes etapas: Prática Social 
Inicial, Problematização, Instrumentalização, 
Catarse e Prática Social Final. Segue abaixo, 
modelo para estruturação da proposta de 
trabalho:

O primeiro passo deste método é o contato 
inicial com o tema a ser estudado, sendo assim, o 
professor deve se apoderar dos conhecimentos 
prévios que os alunos detêm sobre o tema e 
listar os conteúdos que serão estudados. Neste 
momento, por meio do diálogo, o aluno 
expressa suas concepções e vivências sobre o 
conteúdo. Inicialmente, a percepção do senso 
comum é empírica e um tanto confusa, uma 
visão sincrética, que não corresponde, muita das 
vezes, ao conceito científico do tema estudado. 
No momento da prática social inicial, após a 
apresentação da temática que será trabalhada,
o professor deverá propor um desafio 
aos alunos perguntando tudo o que gostariam 
de saber sobre o assunto. 

Para auxiliar o professor a verificar o 
conhecimento prévio dos alunos em relação a 
temática, segue algumas questões que podem 
ser levantadas: O que é um patrimônio? Quais 
são os nossos patrimônios? Por que os 
indivíduos não preservam seu patrimônio? Por 
que devemos preservar os patrimônios de nossa 
cidade?  Que importância eles possuem? Por que 
eles devem ser valorizados e preservados? Quais 
os tipos de patrimônios podemos encontrar em 
nossa cidade?
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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O que é Patrimônio? * Conceituar o que é patrimônio e apresentar as diferenças entre os 
bens culturais.
* Identificar os tipos de bens que existem em seu cotidiano.

Conhecendo os 
Patrimônios Materiais, 
Imateriais e Naturais.

* Identificar os patrimônios locais,
* Conhecer a história da cidade.
* Reconhecer a importância social, cultural, econômica e histórica 
destes patrimônios.
* Conhecer as manifestações culturais locais.
* Caracterizar os elementos estruturadores da identidade local.
* Identificar as influências e o comportamento das pessoas nestes 
ambientes, compreendendo o processo de degradação do mesmo.
* Reconhecer o valor do Patrimônio Natural, promovendo a 
consciência de sustentabilidade.
* Compreender os antagonismos e contradições destes patrimônios 
para a tomada de consciência da realidade. 

OBJETIVO GERAL
Conscientizar o educando sobre a importância da preservação dos patrimônios e 
contribuir para a construção da cidadania e valorização dos patrimônios culturais da 
cidade de Vila Velha/ES.

 Etapa

 Prática Social Inicial
1ª



O momento da Problematização, que é o elemento-chave na transição entre a prática e a teoria. Na 
problematização, o professor elabora questões para debate e são levantadas situações que 
estimulam o raciocínio do aluno.

É importante ressaltar que não se trata de um problema que interrompa as atividades dos alunos, 
tornando-se um obstáculo para a aprendizagem, mas sim o ato de detectar questões que precisam 
ser resolvidas no âmbito social, possibilitando um diálogo entre os alunos e professores ea 
reflexão crítica sobre o seu contexto.

Essa etapa deve relacionar-se aos principais problemas postos pela prática social, os quais 
precisam ser resolvidos não só pela escola, mas no âmbito da sociedade. Todo o conteúdo listado 
na prática social inicial deve ser transformado em questões problematizadoras classificando-as 
nas diversas dimensões, tais como: conceituais, científicas, históricas, econômicas, ideológicas, 
políticas, culturais, educacionais, religiosas, estéticas, filosóficas, psicológicas etc. O importante é 
que os alunos se conscientizem de que problematizar significa questionar a realidade e é neste 
momento que se inicia a tomada de consciência crítica. Seguem na tabela ao lado algumas 
sugestões.

Apesar da lista de dimensões estabelecidas nesse exemplo, algumas das problematizações 
poderão sofrer modificações conforme o contexto da escola e, desta forma, adaptadas a 
realidade dos alunos no decorrer  do desenvolvimento da metodologia. 

Ressaltamos ainda, que a problematização não ocorre somente nesse momento. As situações 
problematizadoras possibilitam questionamentos, diálogos e interações, por isso devem estar 
presentes em todas as fases do desenvolvimento da metodologia. 
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DIMENSÕES A SEREM 
TRABALHADAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conceitual * O que é patrimônio?

Histórica * Como foram construídos esses patrimônios? 
* Ao longo da história o homem destruiu ou modificou os patrimônios do 
município?

Social * Por que é necessário o equilíbrio do homem com os patrimônios locais? 
* Como o homem interage com estes patrimônios?
* O que podemos fazer para preservar esses bens?
* Quem são os responsáveis pela depredação desses patrimônios?

Econômica * De que forma esses patrimônios contribuem com a renda da população 
e trazem lucros para o município?
* Como se deu o processo de urbanização da cidade?

Política * O que a prefeitura e o estado têm feito para preservar esses patrimônios?

Legal * Quais são as leis de proteção patrimonial? Essas leis são cumpridas?

Religiosa * De que forma a igreja tem influência sobre estes patrimônios?

Cultural * Quais as manifestações culturais do município e qual sua importância na 
construção da identidade dos moradores da região?

Educacional * Qual o papel da escola na preservação dos patrimônios?

 Etapa

 Problematização
2ª



Essa etapa deve estar em consonância com a problematização, visto que é durante a 
instrumentalização que as perguntas da problematização são respondidas. Essa fase, consiste na 
apreensão dos instrumentos teóricos e práticos necessários para a resolução dos problemas 
detectados na prática social inicial.

A instrumentalização é o centro do processo pedagógico, o professor desenvolve ações didático-
pedagógicas para construção do conhecimento, os alunos refazem suas concepções dos 
conceitos cotidianos, se apropriando dos conceitos científicos e a aprendizagem se efetiva.

Descrevemos abaixo algumas ações que podem ser desenvolvidas:

1 - Apresentação de slides e exposição oral sobre o conteúdo especificando o conceito de 
patrimônio e a sua classificação (material, imaterial e natural).

2  -  Atividades lúdicas para reforçar a apreensão dos conceitos e a importância dos patrimônios

a)  Jogo “Trilha da Educação Patrimonial” (Jogo de tabuleiro disponível no Anexo 1, página 66).
b)  Jogo da memória (Anexo 2, página 72)
c)  Palavras cruzadas e labirinto (Anexos 3 e 4, páginas 74 e 75)
d)  Quebra-cabeça (Anexos 5, 6 e 7, páginas 76, 78 e 80)
e)  Oficina de casaca de garrafa PET e roda de congo  (Anexo 8, página 81)

3 - Visita aos Patrimônios

Para a visitação é necessário que o professor tenha concluído o planejamento do antes, o durante 
e o depois da visita. Durante a visitação o professor deve mediar a construção do conhecimento e 
estimular a curiosidade dos alunos, para que os mesmos possam construir suas aprendizagens, 
instigando-os a pensar, buscar respostas para a responder  as questões problematizadas e 
construir conceitos. A afetividade, o respeito de opiniões, a percepção e os debates em grupo 
também são trabalhados neste  momento.

3.1 -  Sítio Histórico da Prainha: Conhecendo os Patrimônios Materiais

O Sítio histórico é um complexo que agrega vários pontos históricos, entre eles destacamos o 
Convento da Penha, a Gruta Frei Pedro Palácios, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, o Museu e 
Atelier Homero Massena e o Museu Etnográfico, mais conhecido como Casa da Memória. A 
enseada histórica da Prainha foi o local onde aportou o primeiro donatário do Espírito Santo, Vasco 
Fernandes Coutinho. É o local onde começou a colonização do Espírito Santo.
Objetivos da visita: promover a vivência dos alunos sobre o conteúdo desenvolvido na sala de aula, 
reforçando a aprendizagem; favorecer o entrosamento entre os alunos; conhecer os patrimônios 
materiais que agregam o Sítio histórico; proporcionar maior contato com os patrimônios locais; 
provocar a reflexão e a crítica dos alunos sobre as ameaças a estes patrimônios; e o que podemos 
fazer para preservá-los.

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas no momento da visita:
1º  momento: Dividir a turma em cinco grupos para a produção de vídeos sobre a história, descrição 
e características dos patrimônios visitados.
2º  momento: Visitar cada patrimônio que compõe o sítio histórico.
3º momento: Promover diálogo entre a Matemática , a Geografia e a Arte, trabalhando com as 
seguintes temáticas: trigonometria, geometria, semelhança de triângulos, perímetro e área, 
distâncias, noções de lateralidade e espaço e estudos cartográficos. 
A prática investigativa pode ser realizada em frente ao Convento da Penha. Trata-se de delimitar o 
tamanho do Convento. Para tanto, foram utilizadas as seguintes ferramentas: trena, teodolito 
caseiro e pranchetas. (Construção do teodolito caseiro: ver Anexo 10, página 84).
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 Etapa

 Instrumentalização
3ª



4º momento:  Responder ao questionário abaixo, para elaboração de relatório.
a) Quem foi Pedro Palácio? Conte um pouco da história.
b) Qual é a igreja localizada na Prainha tombada pelo IPHAN?
c) A casa da Memória foi construída com que objetivo? O que este patrimônio retrata para a sociedade?
d) Qual a exposição está disponível para visitação na casa da memória? Explique a importância dessa 
exposição para o moradores de Vila Velha.
e) Quem foi Homero Massena? 
f) De que forma o museu Homero Massena desperta a curiosidade do público? Possibilita o contato do 
visitante a um universo de conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo de sua história? Ou 
somente a história de  vida do Pintor?
g) O convento da Penha é um dos Patrimônios mais antigos do Brasil. Qual a importância cultural e 
econômica que este Patrimônio traz para o município? Qual o motivo do Convento ter sido construído 
no alto do morro?
h) A prefeitura ou estado (sistema) ajuda a preservar os Patrimônios localizados na Prainha?

3.2 - Museu  Vale

O Museu Vale abriga o acervo permanente com 133 itens (84 peças e 49 fotografias) que contam a 
história da Estrada de Ferro Vitória a Minas. A Sala da Construção, a Sala de Manutenção e a Sala 
das Estações são espaços expositivos que apresentam a história da ferrovia. Visitar essas salas é 
percorrer o passado. O Museu conta também com o Centro de Memórias, que possui um precioso 
patrimônio arquivístico.
Conta com uma Maquete Ferroviária com 34m² de área construída, que ilustra todo o trajeto da 
Estrada de Ferro Vitória a Minas. Há ainda o Painel Interativo, que explica o processo de extração 
do minério, o carregamento e o descarregamento dos vagões e de navios, o processamento do 
minério e nas usinas de pelotização no Complexo de Tubarão e como ele é transportado 
atualmente.
Desde sua inauguração, vem apresentando obras de artistas que pertencem à história da arte 
contemporânea nacional e internacional. As mostras são realizadas na Sala de Exposições 
Temporárias, localizada no edifício-sede e no Galpão de Exposições, um antigo armazém de cargas 
adaptado para exposições de grande porte.

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas no momento da visita:
1º  momento: visita monitorada para conhecer a história do museu e da ferrovia.
2º momento: Divida os alunos em grupos e peça que apresentem propostas de temas para  
desenvolver um vídeo curto usando a técnica de “Stop Motion”. (Ver Anexo 9, página 83).  
Você poderá motivá-los exemplificando alguns temas que podem ser trabalhados: impactos 
ambientais, ferramentas utilizadas na construção das ferrovias, utensílios utilizados no vagão do trem 
do museu, retratar a arte de alguma exposição temporária, nacional ou internacional, entre outros. 

Cada grupo realizará a sua leitura sobre o local e usará a criatividade para elaborar a animação. 
Reforce junto à turma que a realização de uma animação, assim como acontece com um filme, uma 
novela, um documentário ou até mesmo com uma propaganda de TV exigem um cuidadoso 
planejamento e a realização de diversas etapas. Trata-se de um trabalho de equipe que necessita 
do envolvimento de todos para o sucesso do produto final. 
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3.3 -  Parque do Morro da Manteigueira

O Parque possui sede administrativa e trilhas monitoradas para Educação Ambiental. As visitas são 
acompanhadas por mediadores responsáveis pela caminhada nas trilhas e pelas atividades 
ambientais que têm duração de 1 hora e 30 minutos.
O Parque abriga fragmentos da Mata Atlântica em estágios inicial, médio e avançado de 
regeneração. Apesar de estar localizado em uma área urbana, abriga rica e variada fauna.

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas no momento da visita:

1º momento:  Palestra com os mediadores do parque (40 minutos).
2º momento:  Trilha Ecológica para conhecer a biodiversidade local.
3º momento:  Conhecendo o manguezal e suas características.
4º momento: Orientar os alunos para se dividirem em grupos e listarem as características do 
ambiente. Em seguida, o grupo fará uma representação corporal de elementos encontrados no 
manguezal. (exemplos: caranguejo na toca, peixes, aves,  vegetação, entre outros). A atividade  
deverá ser registrada por meio de uma fotografia.
5º momento: Esquematizar uma cadeia alimentar dos animais observados no manguezal.
6º momento:  Responder o questionário abaixo, para elaboração de relatório.

a) Com que finalidade o Parque o morro da Manteigueira foi construído? Que tipo de Patrimônio 
pode ser encontrado neste parque? De que forma ele atende a população ressaltando a 
importância do patrimônio natural  de Vila Velha? 
b) Qual a vegetação característica desse parque? Qual a fauna predominante no local? 
c) Que ação antrópica foi detectada nesse ambiente?

3.4 - Os patrimônios da Barra do Jucu: conhecendo as culturas e as tradições

A Barra do Jucu é um balneário peculiar do município de Vila Velha, onde os habitantes locais 
mantém tradições religiosas e folclóricas (congo é um dos ritmos locais), com festas e celebrações. 
O local preserva até hoje suas características de vila e o seu folclore, com as Bandas de Congo e a 
Festa de São Benedito. Durante a festa, o Congo da Barra do Jucu é acompanhado pela procissão 
percorrendo as ruas da Vila e fincando o mastro em frente a Igreja da Glória com muita música, 
dança e foguetes. A vila recebeu esse nome pois próximo à foz da rio Jucu, nos finais de tarde, a 
atração é a revoada das garças boiadeiras. Fazendo parte deste roteiro, estão além do Congo, a 
Fábrica de casacas e tambores, o Atelier Kleber Galveas e a Igreja Nossa Senhora da Glória.

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas no momento da visita:

1º momento: Visita ao atelier Kléber Galveas  para conhecer os efeitos da poluição atmosférica que 
são retratados em suas obras. 
2º momento: Conhecer a Igreja Nossa Senhora da Glória.
3º momento: O professor deverá solicitar aos alunos que fotografem janelas e portas, ladrilhos e 
outros detalhes que podem ser identificados como figuras geométricas.
4º momento: Visitar a fábrica de tambor e casaca. A visita à fábrica de casacas (instrumento 
musical tradicional local) e de tambores permitirá o conhecimento das técnicas utilizadas na 
confecção destes instrumentos, destacando os materiais utilizados antes e os materiais utilizados 
hoje, retratando a influência das novas tecnologias. 
5º momento: Participar da roda de congo junto a um dos mestres das bandas locais. Essa 
manifestação cultural foi selecionada, devido às dificuldades encontradas (religiosas, 
econômicas) para sua manutenção.
6º momento:  Entrevistar os moradores ou um dos mestres de congo (Mestre Vitalino, Mestre 
Buchecha, Mestre Daniel), para elaboração de relatório. Segue sugestão de questionário:
a) O que é o congo? É considerado um folclore? Como surgiu? Quem foi o primeiro mestre?
b) Era uma festa dos escravos? Qual o motivo de realizarem essa festa?
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c) Só os homens tocavam os instrumentos? Qual o papel das mulheres na roda?
d) Como é produzida a casaca e o tambor? Quais as técnicas utilizadas? Como eram produzidos no 
passado e como é hoje?
e) O que ameaça essa cultura nos dias de hoje?
f) A prefeitura ou estado (sistema) ajuda a preservar essa cultura?
g) Cada grupo de congo tem sua característica própria? O que apresentam de diferente?
h) Como surgiu a música Madalena de Martim da Vila? Uma homenagem a Barra do Jucu? Quem foi 
Madalena?
i) Qual o objetivo da fincada do mastro? Quando acontece?
j) Quem era o primeiro mestre da Barra do Jucu? Esta banda se dividiu em 3, quais são os outros 
mestres e quais são as outras bandas? Onde tocam? Quais os motivos que levaram a essa divisão, 
financeiro, a religião, diversidade de ideias entre os componentes? 
k) O que deve ser feito para essa cultura ser preservada?

As atividades aqui sugeridas propõem uma intima ligação entre os vários saberes, ultrapassando o 
caráter meramente disciplinar, propondo um olhar interdisciplinar. 

Por meio das visitas o professor poderá problematizar ou criar investigações que promovam o 
desenvolvimento dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais.  Desta maneira os 
alunos poderão refletir sobre a degradação ambiental, sobre a ação antrópica decorrente da 
exploração de recursos naturais e urbanização, perceber o descaso com os patrimônios da cidade, 
identificar os antagonismos existentes nestes locais, entre outros.
Lembramos que todas as visitas devem ser previamente planejadas e agendadas.
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Este é o ponto ápice do processo pedagógico, é a passagem da síncrese à síntese, é quando o aluno 
manifesta o que assimilou sobre o conteúdo trabalhado na teoria e na prática. Neste momento o 
aluno manifesta seu novo nível de aprendizagem e percebe que não só compreendeu o conteúdo, 
mas aprendeu algo que tem significado na sua vida, algo que lhe exige o compromisso de atuar na 
transformação social.

O professor deverá criar condições para que o aluno mostre o que aprendeu. Essa avaliação não 
deverá ocorrer somente nesta etapa da metodologia, mas durante todas as atividades. Pode 
ocorrer de maneira informal, onde o aluno expressará de maneira espontânea o que incorporou 
do conteúdo, ou por meio de instrumentos propostos pelo professor.

Sugerimos as seguintes atividades para que os alunos possam expressar a síntese do conteúdo: 

a)  Produção dos relatórios embasados nos roteiros das visitas aos patrimônios;
b)  Criação dos fantoches e elaboração de um teatro;
(Para elaboração de um teatro o professor pode solicitar aos alunos que criem fantoches utilizado 
garrafa PET e materiais de papelaria. Neste momento os alunos usam a criatividade para criar seus 
personagens).
c) Elaboração de história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos devem ressaltar a 
importância da preservação dos patrimônios e podem ser elaboradas com o auxílio de 
ferramentas gratuitas disponíveis na internet (exemplo: www.toondoo.com). Este site permite 
que os alunos criem seus personagens, as frases e o cenário que irão compor a história.
d) Montagem de maquete "3D" fazendo uso de fotografias produzidas durante as visitas aos 
patrimônios materiais. Esta prática permite trabalhar as figuras geométricas, ângulos, escala, 
proporção.    Exemplo: Museu, Igreja, Convento, Gruta .
(Materiais sugeridos para a realização da prática: palitos de churrasco, alicate, massa de modelar e 
cola quente).

e) Produção de um guia bilíngüe contado um pouco da história e das características dos 
patrimônios visitados. (Escolher alguns patrimônios da cidade, buscar informações sobre eles e 
montar roteiros turísticos com um pouco da história, descrição e endereço do local).
f)  Redação de um jornal que deverá ser distribuído para toda a escola.
g)   Autoavaliação
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O quinto passo é o ponto de chegada, que a própria prática social, porém agora modificada pela 
aprendizagem, ou seja, não é mais compreendida em termos sintéticos, uma vez que os alunos 
neste momento ascendem ao nível da síntese. Neste momento espera-se que o aluno 
compreenda a realidade e se posicione diante dela, manifestando sua nova postura.

Esse é o momento da ação consciente na perspectiva da transformação social. Com a finalidade de 
difundir o conhecimento adquirido pelos alunos envolvidos, os professores podem solicitar a 
direção da escola e a equipe pedagógica que reservem um dia para a apresentação das seguintes 
atividades:

a) Apresentação dos vídeos produzidos durante as visitas aos patrimônios.
b) Apresentação do teatro de fantoches de garrafa PET.
c) Exposição de fotos.
d) Relatos de experiências de alguns alunos, sobre o que vivenciaram durante a realização da 
metodologia.
e) Divulgação do jornal “Educação Patrimonial”.

Além disso, sugerimos um programa semanal que pode ser realizado por meio da rádio escolar, 
afim de sensibilizar os demais alunos quanto a importância da valorização e da preservação dos 
patrimônios. Neste programa os alunos também devem ressaltar os impactos que o homem tem 
causado a esses patrimônios, o descaso das políticas públicas, os aspectos positivos e negativos da 
industrialização local, mudanças da paisagem ocasionadas pela urbanização, divulgação das 
manifestações e tradições culturais, reforçar a importância da preservação dos rios, da 
biodiversidade, entre outros.

Esperamos que a proposta metodológica apresentada permita uma reflexão sobre uma educação 
cidadã partindo das informações prévias dos alunos sobre o estudo do Patrimônio Cultural, 
girando em torno da realidade do aluno, favorecendo o desenvolvimento do espírito crítico dos 
educandos e a construção de valores e ações que poderão ser empregadas no seu cotidiano. 

Ao associar Educação Patrimonial ao método da pedagogia histórico-crítica, almejamos 
transformar a realidade do aluno, de modo a tornar a educação uma prática para o 
desenvolvimento da criticidade. Pretendemos fazer com que os alunos analisem as condições 
contraditórias de uma sociedade com modo de produção capitalista e reflitam sobre seus 
acontecimentos históricos.
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Anexos da Proposta Metodológica

 1 - Trilha da Educação Patrimonial (Jogo de tabuleiro)

2 - Jogo da Memória

3 - Palavras Cruzadas

4 - Labirinto

5 - Quebra-cabeça Morro do Penedo

6 - Quebra-cabeça Museu Vale 

7 - Quebra-cabeça Casacas e Tambores

8 - Oficina de Casaca de Garrafa PET

9 - Técnica do "Stop Motion"

10 - Teodolito Caseiro
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Trilha da Educação Patrimonial
Jogo de Tabuleiro

Orientações:
* É importante que este jogo seja utilizado após aulas teóricas ou pesquisas. Ele permite a 
apropriação e assimilação de conhecimentos de uma maneira prazerosa e lúdica.
* É interessante que as perguntas sejam elaboradas pelos alunos com a mediação do professor, 
para estimular o pensamento crítico e a valorização do bem cultural.
* Durante o jogo, um aluno ou o professor deverá ser o interlocutor que fará as perguntas e irá 
conferir se a resposta está correta.

Conteúdo do Jogo:
* 1 dado.
* Uma carta com perguntas numeradas sobre patrimônio, história do município,
bens materiais, bens imateriais etc. No verso da carta deverá constar a resposta correta.
* Tabuleiro: uma trilha dividida em “casas”. Devem ser estabelecidos os pontos de partida e de 
chegada. As casas devem são numeradas e possuem um ponto de interrogação em alguns 
pontos.
* Pinos coloridos para identificação de cada participante. A quantidade de participantes deverá 
ser previamente estabelecida de acordo com o tamanho do tabuleiro. 

Regras do jogo:
* Decide-se a ordem entre os participantes pelo dado ou por sorteio etc.
* O primeiro participante joga o dado que marcará a quantidade de casas que
ele andará. Se o participante parar em uma casa que contêm um ponto de interrogação, o 
interlocutor deverá ler a primeira pergunta o jogo e o participante respondê-la.
Por exemplo: “Resposta errada: o aluno permanecerá na mesma casa; Resposta certa: o aluno 
continuará jogando o dado e andará o n.º de casas indicado até que erre a resposta ou pare em 
uma casa que não contenha ponto de interrogação.
* É passada a vez para o próximo participante e assim sucessivamente.
* Ganha o jogo quem primeiro alcançar a casa “chegada”.

Objetivos:
* Desenvolvimento das capacidades de análise e julgamento crítico, interpretação das 
evidências e significados.
* Envolvimento afetivo, internalização, desenvolvimento da capacidade de auto expressão, 
apropriação, participação criativa, valorização do bem cultural.
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Trilha da Educação Patrimonial

Sugestões de perguntas:

1 - Qual o santuário mais conhecido do município de Vila Velha/ES?
2 - Qual é a comida típica da região capixaba?
3 - Qual é a festa religiosa do município de Vila Velha que é realizada no Convento?
4 - Qual é a fábrica localizada no município responsável pela produção de chocolates e traz 
renda e emprego para os moradores da região?
5 - Cite 02 patrimônios naturais do município de Vila Velha:
6 - Cite uma manifestação cultural:
7 - Cite 03 patrimônios materiais:
8 - Qual o patrimônio permitia um sinal aos navegantes para impedir que os barcos não 
batessem na costa?
9 - Qual o nome do pintor que possui um museu na Prainha? Este museu é a casa deste pintor e 
lá encontramos sua história.
10 - Por que a mata atlântica encontrada ao redor do morro do moreno está sendo desmatada?
11 - A Praia da Costa e a Praia de Itaparica são considerados que tipo de patrimônio?
12 - Quais são os 02 principais instrumentos utilizados no congo?
13 - Quem comanda as bandas de congo?
14 - Qual o fator pode contribuir com a destruição da biodiversidade encontrada ao redor do 
morro do penedo e com a morte de alguns animais aquáticos?
15 - Qual a importância do Convento da Penha para o Município de Vila Velha?
16 - O Convento e o Farol de Santa Luzia são considerados que tipo de patrimônios?
17 - Podemos considerar que o congo é um patrimônio... (?)
18 - Qual a importância de se preservar todos esses patrimônios?
19 - A escola é um patrimônio? Por que?
20 - Quais fatores podem contribuir com o fim das bandas de congo?

Respostas:

1 - Convento da Penha
2 - Moqueca Capixaba
3 - Festa da Penha
4 - Fábrica Garoto
5 - Rio Jucu, Parque da Manteigueira ou praias, Morro do Moreno, Penedo, Parque Paulo Cesar 
Vinha e outros.
6 - Bandas de congo, Festa da Penha, Fincada do mastro da festa de São Benedito
7 - Convento da Penha, Terceira Ponte, Museu Homero Massena, Igreja do Rosário, Escola, Casa 
da Memória, Fábrica Garoto, Farol de Santa Luzia, Gruta do Frei Pedro Palácio, Forte São 
Francisco Xavier, Museu Ferroviário e outros.
8 - Farol de Santa Luzia
9 - Homero Massena
10 - Devido a construção de casas (urbanização)
11 - Patrimônio natural
12 - Casaca e o tambor
13 - O mestre
14 - O derramamento de óleo dos navios
15 - É importante para a economia do município, é atrativo de muitos turistas religiosos
16 - Material
17 - Imaterial
18 - Se preservarmos de forma sustentável, os nossos filhos poderão ter acesso a esses 
patrimônios e conhecer a história do município
19 - Sim, é um patrimônio material, um bem coletivo que guarda a documentação e memória de 
muitos moradores da região onde moramos
20 - A religião, a falta de verba (apoio) dos órgãos municipais e a falta de conhecimento 
(quem não conhece, não preserva).

68 69



Anexo 2
Jogo da Memória

Jogo da Memória
(exercício a ser trabalhado em grupo)

Os professores poderão elaborar o jogo da memória por meio de fotografias relacionadas com 
a cidade e seu patrimônio cultural, ou solicitar que os alunos, divididos em grupos, levem para a 
sala de aula as fotografias de bens que consideram materiais, imateriais e naturais. 
Encaminhamos nos anexos desse Guia, sugestão de imagens que podem ser reproduzidas.

* O jogo é composto por dupla de 12 imagens, num total de 24 figuras. 
* Os alunos serão dispostos em uma roda.
* Cada grupo receberá um jogo composto por 24 imagens ( professor deverá reproduzir do 
jogo para a quantidade de grupos que deseja formar).
* Os alunos jogarão, um de cada vez, tentando casar as figuras 
* O aluno deverá mostrar a figura e falar o tipo de bem representado por ela (material, imaterial 
e natural)
* Se o aluno errar o tipo de bem representado na figura ele perderá a chance de retirar outra 
figura no jogo, passando a vez para o próximo integrante do jogo
* Quando as figuras coincidirem (estiverem casadas) o aluno permanece jogando.
* Ganha o jogo o aluno que mais casar as figuras.
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Anexo 4
Labirinto
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Palavras cruzadas e labirintos
Ainda como atividade lúdica e visando reforçar a importância dos lugares escolhidos 
pelos alunos, apresentamos sugestão de palavras cruzadas e labirintos, que podem 
ser trabalhados em sala antes da visitação.
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Anexo 8
Oficina de Casaca de Garrafa PET

Material necessário
a) 1 garrafas de refrigerante de 2L
b) 1 garrafa de água mineral de 500 ml, precisa possuir nervuras
     (para produção do som da casaca)
c) Fita durex transparente larga
d) Tesouras
e) Palitos de churrasco (para servir de vareta para tocar a casaca)
f) Sobras de material de papelaria para personalização  

Passo a passo
a) Cortar as extremidades da garrafa de água mineral (cabeça)
b) Cortar a garrafa de água mineral ao meio (para dar o som de reco-reco)
c) Colar as duas estruturas na garrafa de refrigerante (a e b)
d) Personalizar a casaca usando a criatividade dos alunos

O Stop Motion  é a arte de se animar formas inanimadas a partir de séries de " "

fotografias nas quais o objeto passa por mudanças em cada um dos quadros - 
quando projetados em sequência, vê-se o movimento. Hoje o stop motion é hoje 
uma das mais conhecidas técnicas de animação. A fórmula foi associar um bom 
roteiro, um grande domínio da parte visual, de modo que os desenhos se 
tornassem convincentes em relação à caracterização dos personagens e seus 
movimentos, além de ter uma cuidadosa trilha musical. Explique para a turma que 
a partir desse momento o trabalho será concentrado em criar uma animação com 
1 minuto de duração.
A revista Nova Escola traz orientações de como fazer estas animações, disponível 
no link http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-fazer-animacoes-
stop-montion-643173.shtml 

Anexo 9
Técnica do "Stop Motion"

80 81



82 83

O teodolito caseiro é um instrumento utilizado para medir ângulos (verticais e horizontais), 
confeccionado com um transferidor de 360º, um canudo de sorvete, um copo de requeijão e uma 
superfície rígida para apoio como um pedaço de madeira ou papelão. Este instrumento pode ser 
confeccionado pelos próprios alunos durante as aulas de matemática ou geografia. É importante 
ressaltar que as medidas encontradas possuem uma margem de erro considerável, visto que o 
instrumento utilizado para medida dos ângulos, o teodolito, é um instrumento caseiro, que possui 
suas limitações. Entretanto, o próprio conceito de estimativas e margem de erros são conteúdos 
importantes a serem trabalhados numa prática como essa. 

Construindo o Teodolito

Materiais necessários
Um transferidor de plástico (completo).
Canudo ou tubo de antena.
Cola quente
Palito de madeira fino (“Pega vareta”)
Copo de requeijão.
Base de madeira ou papelão.

Construção e uso
Fure o copo de requeijão bem próximo da borda e atravesse um palito de madeira fino, na mesma 
direção, cole no fundo copo o canudo ou tubo de antena. Fixe o transferidor na base de madeira ou 
papelão com a cola quente, em seguida cole a tampa do copo de requeijão de plástico. Encaixe o 
copo com o palito na tampa de modo que seja possível movimentá-lo completamente.
Para usá-lo é preciso mirar o canudo na posição horizontal correspondente à base do que se deseja 
medir, uma árvore, as margens de rio, etc. Fixar o teodolito, deslocar o canudo focando o ponto 
extremo do que está sendo medido. Anotar o valor do ângulo. Conhecendo o valor do ângulo e a 
distância do ponto de medição até o objeto medido, basta usar a relação trigonométrica adequada 
para determinar a distância inacessível. 

Anexo 10
Teodolito Caseiro



Atividade 1
Qual é o nosso primeiro patrimônio?
E s t a  a t i v i d a d e  d e v e  s e r  d e s e n v o l v i d a  
considerando que a VIDA é nosso primeiro 
Patrimônio e com ela adquirimos tudo o que 
somos. Exercícios de descoberta, como por 
exemplo: o corpo, sua forma, sua cor, cabelos, 
olhos, proporção (alto/baixo, gordo/magro), 
timbre de voz e temperamento.

A partir da observação em espelhos e/ou 
utilizando fotografias de familiares, podemos 
trabalhar a semelhança ou diferença com os pais, 
irmãos, tios, avós, bisavós etc. Este exercício trará 
a compreensão de que o Patrimônio é um conceito 
que está muito mais perto do que pensamos. 
Atividades como desenhar em uma folha de papel 
o nosso corpo, o nosso rosto etc, além de se tornar 
uma atividade lúdica, possibilita a reflexão dos 
alunos: Como nos vemos? Como nos aceitamos? 
Como queremos que os outros nos vejam?

Coloque o nome de todos os seus parentes, até 
que consiga construir a sua própria árvore 
genealógica. Pesquise o que for possível a 
respeito deles: onde nasceram, em que 
trabalhavam, como se conheceram, como 
chegaram a este lugar, onde moraram, etc. Esta 
atividade ajuda na compreensão dos conceitos 
de geração e da continuidade cultural, já que a 
cultura é dinâmica e se transmite de geração 
para geração.

Atividade 2
Uma caminhada no entorno da escola
Planeje uma caminhada para ser realizada com 
os alunos, defina antes o roteiro, quais ruas, 
casas, lojas, monumentos, praças, pessoas, 
feiras, mercados, ruínas, parques, sítios e 
paisagens que poderão ser observados.

Informe aos alunos que a caminhada será 
realizada com olhos de detetive e que eles 
deverão observar a fundo tudo o que se 

apresente.Distribua pranchetas, papel e lápis 
para que registrem todas as impressões, quer 
sejam boas ou ruins. Alerte para que todos os 
aspectos sejam observados.

* Como é a paisagem? Tem construções?
* As ruas e praças estão bem cuidadas?
* As pessoas que andam na rua são simpáticas, 
amáveis?
* As casas dão “dicas” sobre os moradores?
* Eles são ricos ou pobres, jovens ou velhos?
* Tem muitas residências, lojas, escritórios, 
restaurantes, clubes, comércio?
* Quais as atividades que se realizam no local?
* Os materiais de construção das casas são 
antigos ou novos?
* Quais são os edifícios que mais chamam a 
atenção e por quê?
* Identifique as casas novas ou as que tiverem 
modificações.
* Os edifícios estão cuidados ou abandonados?

Pergunte aos moradores se conhecem histórias 
do lugar visitado ou qual o significado do nome 
da rua.
Tem expressões  art íst icas  populares?  
Instituições de canto, dança, bandas? Outras 
expressões  como:  p intura,  escultura ,  
artesanato, culinária?

Na volta da caminhada, deve-se promover a 
discussão e a troca de impressões que os 
participantes tiveram. Provoque para que 
emitam suas opiniões a respeito de conceitos 

como antigo/moderno, velho/novo, o que seria, 
para eles, Patrimônio Histórico, quais os bens 
materiais, naturais e imateriais detectados no 
local?

Atividade 3
Arqueólogo por um dia
Selecione três ou quatro objetos de louça ou 
cerâmica de diferentes texturas e cores, quebre-
os em pedaços grandes, misture-os e enterre-os 
a um palmo de profundidade. Explique aos 
participantes que farão uma pesquisa para 
tentar completar as informações sobre uma 
determinada situação (história de mistério, 
aventura, solução de um caso policial, etc) que 
você criará e contará a eles antes de iniciar a 
escavação.

Explique a necessidade de escavar, com muito 
cuidado para não quebrar, as peças que serão 
descobertas e que são evidências que ajudarão a 
elucidar a situação e descobrir a trama. Forneça 
pás pequenas de mão e pincéis, para a remoção 
da terra, e sacos plásticos para guardar as 
descobertas.

Uma vez terminada a escavação, os participantes 
colocarão o material coletado sobre uma mesa, 
limpando-os (com panos e pincéis) tentando 
reconstituir as peças originais, colando-as. 

om o intuito de oferecer sugestões de atividades para o professor trabalhar a Cmetodologia da Educação Patrimonial com seus alunos, elencamos algumas 
propostas interdisciplinares que podem ser trabalhadas tanto em espaços formais 

quanto nos espaços não-formais de educação. Listamos abaixo, algumas atividades que 
podem ser problematizadas e adaptadas pelo professor conforme a realidade local:

Sugestões de

 Atividades Interdisciplinares
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Atividade 5
Trabalhando sistemas métricos
Durante uma visita, escolha um monumento, 
igreja, praça, quadra, jardim, etc., e proponha 
aos alunos um jogo de adivinhação, por exemplo: 
quanto mede a Biblioteca Municipal, a distância 
da casa de fulano até a praça?, a lateral da igreja, 
o comprimento da praça ou a largura do canteiro 
central?

Anote o nome de cada participante e os metros 
estimados por ele. Proponha agora, já que não 
tem fita métrica, que façam a medição com 
passadas, ou pé ante pé, e anotem a quantidade 
junto ao número de metros estimado.

Continuando a atividade em um outro momento, 
meça, com uma fita métrica, a distância da 
passada ou pé. Fazendo as contas, se chegará a 
uma dimensão aproximada que poderá ser 
comparada ao número inicial sugerido, 
verificando quem ficou mais próximo da 
realidade. Apresente aos alunos os diversos 
sistemas métricos que, ao longo da historia, o 
homem inventou (polegada, palmo, etc).

Atividade 6
Roteiro da diversidade religiosa
Deve ser elaborado a partir da identificação de 
uma diversidade de crenças e manifestações 
religiosas consideradas marcos identitários da 
população de Vilavelhense. Essa temática 
constitui importante patrimônio para a cidade, 

tanto por suas manifestações culturais como 
patrimônio imaterial quanto pela sua presença 
marcante na paisagem urbana, tornando-se 
referência como patrimônio material.

Após a constatação da diversidade de religiões 
existentes em Vila Velha/ES, bem como a 
localização de suas edificações. Deve-se fazer 
uma seleção dos prédios representativos para os 
alunos, devido à grande quantidade existente no 
município. 

Como critério pode-se estabelecer a diversidade 
religiosa e a importância do templo para a 
comunidade e sua importância histórica e 
arquitetônica. Além destes critérios, outros dois 
também podem ser utilizados, como a 
proximidade e quantidade de pontos de 
visitação para formulação do roteiro, que 
provavelmente será realizado de ônibus. Após a 
seleção, os alunos deverão realizar uma pesquisa 
sobre as informações das edificações e sua 
religiosidade.

 Além da consulta em livros, sites e pesquisas já 
realizadas, os lugares selecionados para a visita 
para registro fotográfico para posteriormente 
elaborarem um jornal escolar para divulgar para 
os demais alunos da escola as informações 
coletadas.

Essa experiência provocará observações e troca 
de ideias a respeito das evidências do passado, 
da importância dos vestígios como contadores 
de histórias e do papel dos arqueólogos para o 
conhecimento de épocas passadas.

Muitas outras at ividades poderão ser 
desenvolvidas, a partir dos próprios interesses 
despertados pelos temas tratados. Aproveite as 
reflexões e comentários originados por eles e 
coloque a sua imaginação para funcionar, 
lembrando sempre que a motivação principal 
deverá ser o Patrimônio Cultural.

Atividade 4
Produção da “Caixa do Tempo”
A confecção deste material inclui as seguintes 
etapas:
* aquisição de uma caixa de plástico 
transparente de 100 x 50 cm;
*  três tonalidades de areia;
* miniaturas de animais e miniaturas de 
esqueletos (que podem ser feitos com massa de 
modelar);
*  ossos de galinha e de peixe;
*  vasinhos de cerâmica;
*  lascas de rocha;
*  sementes;
*  fragmentos de carvão;
* miniatura de um abrigo com pinturas rupestres, 
confeccionado em E.V.A.;
*  objetos dos tempos atuais.

Durante a montagem da caixa do tempo, devem 
ser depositadas as diferentes tonalidades de 
areia na seguinte seqüência:

1) areia mais clara: essa é a primeira faixa do 
tempo, com materiais pertencentes aos 
caçadores-coletores. Estes materiais são 
caracterizados por lascas de rocha, ossos de 
animais, carvão de fogueiras, pinturas em 
abrigos e sementes;

2) areia mais escura: está é uma faixa de tempo 
mais recente. Trata-se dos ceramistas. Estas 
sociedades apresentaram os seguintes itens da 
cultura material: cerâmica, sepultamentos 
humanos, lâminas de machado, ossos de 
animais, fragmentos de carvão de fogueiras e 
sementes;

3) areia com tonalidade intermediária que 
representa o tempo atual. Aqui podem ser 
encontrados itens do cotidiano humano atual: 
chinelo, fragmentos de carvão de fogueiras, 
talheres, fragmentos de vidro, etc.O Período 
atual deve ser caracterizado por fauna e flora 
típicos da região. 

A construção da caixa do tempo, simula uma 
escavação arqueológica, onde os alunos podem 
simular a estratigrafia de um sítio arqueológico.
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h. Qual o tipo de material utilizado para 
construir as edificações (tijolos, pau-a-piqui, 
madeira, estuque, etc.)
i. O que mais chamou atenção nas duas fotos? O 
que foi destruído?

Atividade 10
Dominó Cultural
Após os trabalhos com conceitos, os alunos 
estarão aptos a desenvolver a atividade 
denominada Dominó Cultural. O professore 
deve formar grupos e distribuir os jogos de 
dominós. As peças deverão conter fotos dos 
patrimônios e a característica do bem. Os 
alunos vencedores de cada grupo farão um 
jogo final para definir o vencedor da turma.

Atividade 11
Júri Simulado
Após as aulas expositivas e a apresentação dos 
conceitos e após a visitação, o professor deverá 
escolher junto com os alunos um bem cultural 
com problemas, que tenham sido identificados 
na visita guiada, para iniciar a discussão o 
professor escolherá quatro alunos para 
interpretarem os papéis de dois irmãos 
FAVORÁVEIS à preservação do bem e dois 
CONTRÁRIOS à preservação do bem e escolher 
um grupo de alunos que fará o papel do Corpo 
de Jurados. Esse é um momento de reflexão 
para a turma.

Atividade 12

Pesquisa sobre o estado de conservação dos 
rios, do solo e do ar
Os alunos deverão identificar problemas de 
poluição encontrados em sua cidade e elencar 
ações e estratégias para solucioná-los.

Atividade 13
Prática da chuva ácida
Os alunos deverão: a) pesquisar e produzir a 
simulação da chuva ácida a partir da queima do 
enxofre, observando as interações que dão 
origem à chuva ácida. Uma das manifestações da 
poluição atmosférica; b) discutir sobre a 
formação da  chuva ácida, os malefícios da 
emissão de gases poluentes, o transporte desse 
gás, os prejuízos que a chuva ácida causa e como 
cada um pode contribuir para minimizar a acidez 
da chuva; c) criar hipóteses e, 
posteriormente, discutir os efeitos que a chuva 
ácida pode ocasionar aos patrimônios.

Atividade 14
Responsabilidade Sócio-ambiental
Durante a visita a um patrimônio natural, solicitar 
aos alunos que estejam munidos de sacolas de 
lixo e luvas a fim de  recolher os resíduos 
possíveis de carregar. Em seguida, o grupo 
deverá registrar a quantidade de registros 
recolhidos, descrever a relação que o ser 
humano tem com os espaços naturais,  e tentar 
responder as seguintes questões: Quais outros 
impactos, além dos resíduos foram observados? 
O que precisa ser feito para diminuir o problema? 

Outra sugestão relacionada a religiosidade é 
identificar qual é religião mais freqüentada pelos 
moradores e a igreja matriz da cidade. Quando 
foi construída e por quem? Se existe um santo de 
devoção? De onde veio a imagem do santo? 
Quem produziu? Como foi adquirida? Se existe 
uma festa em homenagem ao santo? Quando, 
onde e como acontece? Solicite a descrição da 
festa. 

Atividade 7
Dossiê cultural
Dividir a turma em pequenos grupos e solicitar 
que realizem uma pesquisa sobre um bem 
cultural considerado importante para a sua 
comunidade. Os alunos deverá apresentar sua 
história e descrição, fotografias, e justificar sua 
importância. Deverá também propor soluções 
para que seja valorizado e preservado.

Atividade 8
As brincadeiras dos meus pais e as histórias de 
medo
Para abordarmos a temática brincadeiras e 
histórias de medo podemos solicitar
que os alunos entrevistem seus familiares, com 
o objetivo de identificar quais as brincadeiras 
que costumavam brincar quando crianças e, 
depois, comparar com as que os alunos 
brincam hoje. Isso irá retratar a influência do 
capitalismo e a presença das novas tecnologias 
no cotidiano desses alunos. 

Ainda no âmbito do Patrimônio Imaterial, 

trabalhamos com a ideia do medo, ou histórias 
de assombração e solicitamos aos alunos que 
redijam uma história, tais como: tais como: 
Mula sem Cabeça, Fantasma, Lobisomem. É 
importante que o professor deixe fluir a 
imaginação dos alunos, visto que essas 
histórias também podem estar aliadas a 
contemporaneidade.

 Atividade 9
Comparação de uma foto antiga da rua com 
uma recente
O professor deve dividir a turma em pequenos 
grupos e solicitar que os alunos procurem na 
internet, em revistas ou jornais fotos antigas e 
fotos recentes da rua onde moram, ou da rua da 
escola. A partir daí eles deverão tentar 
responder as seguintes questões:
a. Como são as construções? Destaque as 
mudanças ocorridas.
b. Quais as diferenças nas roupas das pessoas 
que andaram por esta rua?
c. As construções da foto do passado são 
usadas para comércio ou moradia?
d. Existem diferenças no calçamento das ruas? 
E os passeios como são?
e. Como são os letreiros das lojas do passado? 
Existem diferenças com os letreiros atuais? 
Quais? Existem algumas destas lojas na foto 
recente ou na cidade?
f. Como era a iluminação do passado e como é 
atualmente?
g. Quais meios de transporte aparecem nas 
duas fotos? Existe diferença entre
eles? Quais?
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Atividade 17
Um quebra–cabeça
Aproveite algumas fotos ampliadas, tiradas 
pelos part ic ipantes em at iv idades de 
caminhadas ou das expressões artísticas que 
foram estudadas ou de algum outro bem cultural 
i m a t e r i a l ,  c o l e - a s  s o b r e  c a r t o l i n a  e ,  
posteriormente, corte-as de forma irregular 
para fazer um quebra–cabeça. Misture as 
diversas partes e peça para armá-las. Também 
poderão ser utilizadas, cópias de fotografias 
antigas de monumentos, edifícios ou locais 
como: praças, mercados, igrejas, ruas, 
manifestações religiosas, expressões artísticas, 
pratos típicos da culinária local, esculturas, 
artesanato, arte popular, etc., que os 
participantes conheçam, por estarem em 
contato no seu cotidiano, na sua casa, na sua rua 
ou no seu bairro. 
Sugerimos nas páginas 76, 78 e 80 fotos que 
podem ser impressas para a elaboração do 
quebra-cabeça

Atividade 18
Jornal escolar
Essa atividade objetiva criar vínculo de 
comunicação que permita apropriação e 
valorização da memória cultural de forma lúdica 
e atrativa e divulgação para os demais alunos da 
escola por meio de sua reprodução. Os alunos 
deverão produzir textos sobre os patrimônios 
visitados e elaboraram um jornal para 
conscientizar os outros alunos sobre a 
importância da preservação destes bens.

Atividade 19
Elaboração de história em quadrinhos
Essa atividade objetiva criar vínculo de 
comunicação que permita apropriação e 
valorização da memória cultural de forma 
lúdica e atrativa e divulgação para os demais 
alunos da escola por meio de sua reprodução. 
Os temas podem ser variados: história do 
município, t ipos de bens da cidade, 
festividades locais etc.

Atividade 20
Programa de rádio 
Essa atividade objetiva Alcançar número maior 
de ouvintes e difundir conhecimento. 
Sensibilizar quanto à importância da 
valorização e preservação do patrimônio 
cultural. O programa pode ser um meio de 
divulgação de noções básicas de patrimônio 
cultural, tipos de patrimônio, importância da 
preservação destes bens, inclusive o 
patrimônio escolar, etc. Para tornar o 
programa mais  atrat ivo,  podem ser  
reservados momentos para “causos”, poesias, 
músicas e contos.

Atividade 15
Por que conservar?
S ol ic i te ,  com ante ce d ê nc ia ,  a  cad a  
participante que traga um pedaço de algum 
material, como por exemplo: madeira, tijolo, 
lata, papel, pano, telha, pedra, borracha, 
plástico, vidro, palha, cartão, cerâmica, ferro 
ou qualquer outro que lhe ocorra.
Defina um local, num terreno próximo, e 
enterre todos os materiais a um palmo de 
profundidade, cobrindo-os novamente com 
terra.
Se possível, águe diariamente durante o 
tempo em que os materiais estiverem 
enterrados, ou peça a alguém do grupo que 
more perto para fazê-lo.
Defina um tempo (uma ou duas semanas). 
Logo após, desenterre cuidadosamente e 
mande os participantes registrarem, numa 
folha de papel, o estado em que se encontra o 
material que cada um enterrou.
O que aconteceu com ele?
Provoque discussões, troca de ideias e 
reflexões a respeito dos conceitos de cuidado 
e conservação, a partir do que aconteceu com 
os materiais que eles trouxeram. 
* Em que estado se encontram?
* O que mudou?
* Que aspecto têm?
* Se tivessem sido guardados ou protegidos da 
água e da terra, como estariam? Por que 
guardá-los?

* Qual a importância de se conservar bem?
* O que aconteceria se desaparecessem?
* Imagine se fossem objetos pessoais seus ou 
de sua família!

Atividade 16
Comparando fotos antigas e atuais
A partir de cópias de fotografias antigas de um 
centro histórico ou de qualquer outro lugar 
escolhido, faça uma caminhada tentando 
descobrir o mesmo local em que foi tirada a 
fotografia, ou ponto de vista dela. Limite o 
local para facilitar a atividade (por exemplo, 
um trecho de uma rua, uma praça, um largo, 
uma paisagem, etc).
Peça aos participantes para registrarem as 
mudanças observadas por meio das 
comparações entre o ontem e o hoje e refletir 
sobre o que essas mudanças significaram para 
as pessoas que moram atualmente no local.
Podem-se fazer entrevistas ou conversas com 
os moradores e solicitar as suas opiniões sobre 
as referidas mudanças. Provoque no grupo 
uma troca de opiniões a respeito.
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PATRIMÔNIOS MATERIAIS

Fábrica de Chocolates  Garoto
A Chocolates Garoto foi fundada em 1929 e é a 
maior fábrica de chocolates da América 
Latina. A fábrica possibilita a realização de 
visitas internas, que devem ser agendadas 
com antecedência. Durante a visita, é possível 
saber mais sobre a história da fábrica, ver de 
perto o processo de fabricação dos produtos 
e ainda degustar os chocolates, tudo com a 
orientação de um guia.
A fábrica conta também com um Centro de 
Documentação e Memória (CDM), cujo 
acervo contém material audiovisual, imagens 
fotográficas e caixas com documentos 
diversos. Também conta com peças 
museológicas, cartazes e vasto material 
promocional que mostram toda a evolução 
administrativa e tecnológica da empresa.

Endereço: Praça Meyerfreud, 01 
Glória, Vila Velha/ES
Informações Agendamento: 
(27) 3320-1708/1709

Horário: segunda-feira, das 13h às 16h30.
Terça-feira à sexta-feira, das 8h30 às 16h30.
Visita aos sábados consultar disponibilidade. 
Entrada Gratuita.
www.garoto.com.br

Farol de Santa Luzia
Situado em um terreno rochoso de encosta 
íngreme na ponta de Santa Luzia. O farol é 
inglês, como também a torre em chapas de 
ferro fabricadas na Escócia, foi erguido em 
1870, medindo 12 metros de altura e 9 m de 
base, e inaugurado por volta de 1871, sendo 
sua iluminação inicial a querosene.
O Farol emite, ininterruptamente, sinais aos 
navegantes com um alcance de 32 milhas 
marítimas. Seu funcionamento é movido a 
eletricidade e foi montado por Barrier e 
Turene em Paris, França. Serve de orientação 
à navegação direcionada aos portos de 
Vitória, Vila Velha e Tubarão.
Localização: Rua Santa Luzia, final da Praia da 
Costa em Vila Velha.

PATRIMÔNIOS NATURAIS

Rio Jucu
É um rio histórico, que serviu às primeiras 
investigações do sertão capixaba. Foi o rio 
que permitiu o desbravamento do interior 
dos municípios de Vila Velha, Cariacica e 
Viana.
O rio Jucu recebeu esse nome através dos 
índios, para os quais jucu é uma árvore de 
canela.
Com uma extensão aproximada de 166 km, 
sua nascente fica na Serra do Castelo, que é 
uma ramificação da Serra de Pedra Azul. 
Entre os principais benefícios trazidos pela 
bacia do Rio, destacam-se a geração de 
energia elétrica, desenvolvimento industrial, 
irrigação de lavouras, turismo, pesca e 
abastecimento de água.
Seu encontro com o mar forma uma extensa 
barra que deu origem a um distrito de Vila 
Velha bem tranquilo que recebe o nome de 
"Barra do Jucu", com vocação turística que 
explora a própria barra e a faixa de areia 
costeira próxima. Para sensibilizar a 
população quanto ao problema do despejo 
de lixo nas águas e margens do rio, em 
algumas ocasiões é feito um mutirão 
promovido pelo poder público e pela mídia 
para limpeza de sua foz.

Morro do Penedo
Localizado nas proximidades do Porto de 
Capuaba, massa granítica de 135 metros de 
altitude, seu nome significa rochedo, penha, 
porque vem de penhasco. Neste rochedo, em 
1867, Hartt, esculpiu uma marca em forma de 
escudo para indicar a altura alcançada pela 
maré daquele dia e que não mais voltaria. 
Outrora, servia o Penedo de suporte para a 
pesada corrente de ferro que se estendia a 
margem fronteiriça desde o Forte São João, 
fechando o canal para a passagem de navios 
corsários.
Ali o corsário holandês Thomaz Cavendish, 
inesperadamente barrado, caiu prisioneiro e 
perdeu cerca de oitenta homens. Ainda hoje 
são vistos partes dos grandes argolões 
engatados a chumbo na rocha. Imponente, 
compõe um dos mais belos cenários da baía 
de Vitória. O parque abrange uma área de 
aproximadamente de 19 hectares e é 
considerado um marco geográfico e histórico 
para o capixaba.
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Reserva Ecológica de Jacarenema
Localizada próxima a Barra do Rio Jucu, 
possui uma vegetação de restinga de Mata 
Atlântica ainda em bom estado de 
conservação. Rica em fauna e flora, cortada 
pelo rio Jucu, que deságua no mar, 
provocando o fenômeno das Pororocas em 
pequenas proporções. Possui recantos 
maravilhosos e escombros jesuíticos.

O principal acesso à reserva é o atrativo do 
Balneário da Baía, próximo à Ponte da 
Madalena, onde o visitante pode desfrutar de 
uma belíssima paisagem de todo o rio Jucu, 
podendo também observar a revoada das 
garças nos finais de tarde, um belíssimo 
espetáculo da natureza. Toda a reserva 
ecológica de Jacarenema é conhecida como 
eserva Ecológica Estadual de Jacarenema, 
conforme Decreto Municipal N º 056/83.

Morro do Moreno
Localiza-se na Sede, com 164 metros de 
altitude, possui local para pesca, fonte 
mineral, rampa para salto de vôo livre (Asa 
Delta), mirantes naturais, orlado por uma 
vegetação remanescente de Mata Atlântica, 
rica em fauna e flora. Do cume avista-se todas 
as belezas da Praia da Costa e da Ilha de 
Vitória. Unidade de conservação de interesse 
histórico, paisagístico, ambiental e turístico 
do município sob lei municipal N º 262/90 e 
Decreto Municipal N º 202/96. 
Órgão responsável: Prefeitura Municipal de 
Vila Velha e AMAMOR – Associação dos 
Proprietários, Moradores e Amigos do Morro 
do Moreno.

Endereço: Av. Champagnat, nº 689, sl. 502, 
Centro, Vila Velha/ES
Informações Agendamento: (27) 3229-1603
contato@morrodomoreno.com.br

Pedra do Inhoá
Mirante natural que tem vista para Vila Velha 
e para a baía de Vitória, além da Capital. De lá é 
possível avistar, ainda, o Convento da Penha e 
os contornos naturais da costa na região. 
Trata-se de um complexo com três maciços 
rochosos litorâneos denominados Jaburuna, 
Soares e Inhoá, onde também é possível 
encontrar remanescentes da Mata Atlântica e 
espécies de animais. Situada próximo à 
enseada da Prainha, ao lado da Escola de 
A p r e n d i z e s - M a r i n h e i r o s , é  m u i t o  
frequentada durante o  verão para  
caminhadas contemplativas. Nas imediações 
estão localizadas as ruínas do primeiro porto 
de Vila Velha, o Porto de Sal. A entrada é livre 
em todos os dias e horários.

Onde
Acesso pela Rua do Inhoá, Prainha. Saindo do 
Centro, pegue a Rua Cabo Aylson Simões, 
acesse a Rua 15 de Novembro e depois vire na 
Rua Antônio Ataíde em direção ao Sítio 
Histórico da Prainha. Lá acesse a Rua 
Bernardo Schneider até a Rua Inhoá, que 
c o n t o r n a  a  E s c o l a  d e  A p r e n d i z e s -
Marinheiros.

Morro da Concha
Natural Municipal de Jacarenema, o morro 
fica ao norte da Praia do Barrão, na Barra do 
Jucu. Trata-se de uma elevação granítica 
coberta por vegetação de restinga que fica na 
beira do mar e ao lado da foz do Rio Jucu. De 
cima tem-se uma vista privilegiada de parte 
do litoral da cidade, assim como dos morros 
rochosos de Vila Velha e de outros municípios 
da Grande Vitória. O local conta com uma 
escada pavimentada e com corrimão, 
facilitando o acesso ao topo. Ao longo do 
século XX o local inspirou diversos artistas e 
escritores na concepção de suas obras. O 
acesso é livre em todos os horários.

Onde
Acesso pela Praia do Barrão, na Barra do Jucu. 
Saindo do Centro siga pela Av. Luciano das 
Neves, depois pela Rodovia do Sol. Na altura 
da Barra do Jucu entre no bairro e váaté à 
Praia do Barrão, na Av. Beira-mar. Siga a pé 
para o morro que fica ao lado da praia.
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PATRIMÔNIOS IMATERIAIS

Festa da Penha
A terceira maior festa religiosa do Brasil foi 
iniciada ainda no século XVI. Hoje, durante os 
oito dias de comemorações, cerca de um 
mi lhão de  pessoas  part ic ipam das  
homenagens à Nossa Senhora da Penha. O 
evento começa no domingo de Páscoa, com o 
início do oitavário, e prossegue até a 2ª feira 
da outra semana.
Todos os dias acontecem missas no 
campinho, em frente ao Convento da Penha, 
onde um terço gigante é pendurado nas 
palmeiras. Além disso, há diversas romarias, 
entre elas a dos motociclistas, advogados, 
cavaleiros, pessoas com deficiência, das 
mulheres, e a dos homens, famosa por reunir 
uma multidão que leva a imagem de Nossa 
Senhora da Penha, saindo da Catedral 
Metropolitana, em Vitória, até o local da 
festa, em Vila Velha.
Também faz parte das comemorações uma 
procissão marítima, que sai da Ilha das 
Caieiras, em Vitória, e segue até a Prainha, em 
Vi la  Velha.  Na 2ª  fe ira acontece o 
encerramento, com shows de música 
católica. Paralelamente à festa religiosa, 
acontecem apresentações de músicos e 
bandas locais e nacionais, no Parque da 
Prainha.

Festa da Cidade
Colonização do Solo Espírito-santense
A festa de aniversário de Vila Velha coincide 
com as comemorações pela Colonização do 
Solo Espírito-Santense, já que a Prainha foi o 
local onde os colonizadores portugueses 
chegaram pela primeira vez ao Estado, em 23 
de maio de 1535. Durante os festejos, a capital 
capixaba é transferida por um dia para a cidade, 
com a chegada do fogo simbólico. Além disso, 
acontecem desfiles cívicos com a presença de 
autoridades, como o governador.
O Parque da Prainha recebe atrações musicais 
locais e nacionais, prestigiadas por milhares de 
pessoas. Para animar ainda mais o local, é 
montada uma grande estrutura para a Feira da 
Terra, evento com foco em atividades de 
educação ambiental, sempre com novidades 
ecologicamente corretas.

Festival do Chocolate
Aproximadamente 300 mil pessoas e mais de 
uma tonelada de chocolate consumida. Estes 
são os números do festival realizado 
anualmente, com data móvel, mobilizando 
moradores e turistas em torno da guloseima 
fabricada em Vila Velha, que conferiu fama ao 
município. Além dos expositores de doces no 
Parque da Prainha, o festival recebe shows de 
artistas e bandas locais e nacionais.
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Glossário

 
Conservação
Conservar é amparar, defender, manter, 
salvaguardar, resguardar de dano, decadência, 
deterioração.

Cultura
O conceito de cultura denota um padrão de 
significados transmitidos historicamente, 
incorporado em símbolos, um sistema de 
concepções herdadas expressas em formas 
simbólicas, por meio das quais os homens 
comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 
conhecimento e suas atividades em relação a 
vida. Portanto, a totalidade das linguagens e das 
ações simbólicas próprias de uma comunidade 
constitui sua cultura.

História
Discurso - oficial ou não - construído sobre nosso 
conhecimento a respeito do passado e do 
presente.

Identidade Cultural
É construída a partir do conflito da visão de 
mundo do “outro” como diferente da visão de 
mundo do “eu” (grupo, região, ideia, etc.). 
Identidade expressa uma postura e ação de 
afirmação (étnica, local, ideológica, etc.) no jogo 
político do cotidiano.

Memória
É a lembrança do tempo passado, das 
tradições, dos costumes. A memória é 
lembrada e recriada a partir do presente por 
meio da oralidade, isso acontece por meio 
das palavras, em geral de pessoas mais velhas 
da comunidade a quem são chamados de 
“guardião da memória”, que, por vezes, 
apagam alguns pontos e repassam outros. 
Nas sociedades letradas, a memória é 
registrada por intermédio da escrita e 
armazenada nos arquivos, nas bibliotecas, 
nos museus, atravessando o tempo e
 o espaço. Sem a memória não
 encontramos  mais  ícones, 
símbolos ou lembranças 
q u e   n o s   u n e m  à 
cidade, está  atrelada
 a construção de sua 
id e nt id ad e   e   é
 importante  para 
o sentimento de 
continuidade, isto é, 
de ident idade.

Patrimônio Cultural
É o conjunto de saberes, fazeres, expressões, 
práticas e produtos considerados de grande 
valor para uma sociedade ao longo da sua 
história. Assim, são considerados como 
patrimônio cultural os monumentos e bens 
h istór icos,  registros  arqueológicos  e  
paleontológicos, paisagens naturais, festas 
tradic ionais ,  manifestações cultura is ,  
artesanato e tantas outras expressões que se 
revestem de importância para a memória e 
identidade de um povo.

Preservação
Preservar é defender, conservar, resguardar. 
Atitude de cuidado e respeito. Preservar 
t a m b é m  é  d a r  r e l e v â n c i a ,  d e s t a q u e ,  
importância, utilidade, publicidade.

Registro
É um ato pelo qual o poder público reconhece os 
bens culturais de natureza imaterial como 
importantes referências para o patrimônio 
brasileiro. Seu objetivo é proteger a cultura dos 
diversos grupos sociais e viabil izar o 
conhecimento aprofundado das manifestações 
culturais, a fim de garantir as condições de 
existência e manutenção dos bens culturais de 
natureza imaterial.

Tombamento
É um ato do poder público que tem como 
objetivo preservar bens de valor histórico, 
cultural, arquitetônico, ambiental e também de 
valor afetivo para a população, impedindo a sua 
destruição e/ou descaracterização.

Inventário
Fazer um inventário é fazer um levantamento 
descrevendo os bens que pertencem a uma 
pessoa ou a um grupo. Quando falamos em 
"inventariar" os bens culturais de um lugar ou de 
um grupo social, estamos falando em identificar 
suas referências culturais. Podemos fazer esse 
levantamento descrevendo-o e documentando-
o por meio de fotografias, filmagens, 
entrevistas, gravações sonoras, entre outros.
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