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Apresentação

Este material didático se articula com a área de educação patrimo-

nial, de maneira a compartilhar uma acepção em que os espaços 

territoriais são documentos vivos, permitindo-nos um conjunto de 

interpretações que ensejam variadas possibilidades educacionais e 

diversas aquisições de conhecimentos. Cientes de que a memória e 

o esquecimento são construções sociais, políticas, econômicas, 

históricas, culturais, pretendemos abordar o patrimônio histórico-ar-

queológico e cultural de Presidente Kennedy, considerando uma 

perspectiva de promoção da cidadania e dos direitos humanos.
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O Guia Didático

Este produto educativo decorre do trabalho de dissertação de mestrado do Professor, 
Cientista Social, Filósofo e pesquisador em Ensino de Humanidades, Vinícius de Aguiar 
Caloti, orientando do Professor Carlos Roberto Pires Campos, pesquisador vinculado 
aos Programas de Pós-graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) e Educação, 
Ciências e Matemática (EDUCIMAT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo (IFES).

Partindo de um curso de formação continuada que ofertamos aos educadores do Muni-
cípio de Presidente Kennedy pelo CEFOR/IFES, intitulado “Educação Patrimonial: ofici-
nas sobre Arqueologia pré-colonial capixaba e os sambaquis de Presidente Kennedy”, 
confeccionamos este produto educacional, utilizando um caleidoscópio complexo, 
baseado nos diálogos entre os conhecimentos acadêmico-científicos e os saberes 
locais dos docentes na região, acerca dos sambaquis kennedienses. Com o propósito 
de contribuir para o trabalho docente, a divulgação científica e a preservação do patri-
mônio cultural de Presidente Kennedy, iniciamos a construção deste documento duran-
te o percurso formativo, partilhando de alguns conceitos trabalhados e de atividades 
propostas em sala de aula, visando a ressignificar percepções locais sobre os samba-
quis que existem na região da antiga paleolaguna do Rio Itabapoana.

Compreendemos que todos os povos devem ter o direito de conhecer a sua própria 
história, memória social e tradição cultural. Dessa forma, sistematizamos neste mate-
rial, um trabalho inspirado num humanismo crítico e numa ética universalizante, com o 
propósito de contribuir para a autonomia, a emancipação, a liberdade e a práxis docen-
te, valorizando culturas minoritárias.
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A história pré-colonial brasileira: notas sobre o 
povoamento da região litorânea

Atualmente, as investigações arqueológicas indicam datações de 7.000 AP, quando 
consideramos a história pré-colonial do nosso território, apontando para um momento 
em que o litoral começava a ser povoado de modo intensivo por pescadores-coletores. 
Conforme Kokler (2001), existem outros dados, necessitando de uma melhor averigua-
ção, que apontam para ocupações litorâneas ocorridas entre 10.000 AP  e 9.000 AP, 
aconselhando-nos quanto a possíveis ajustes que precisarão ser efetuados nas próxi-
mas pesquisas.

Os estudos arqueológicos mais antigos, efetuados em território brasileiro, foram realiza-
dos por Lund, em 1843. Neles, encontraram-se ossadas humanas mescladas com 
aquelas de animais, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Lund realizou cerca de 53 registros 
de instrumentos de pedra polida, afirmando que os sambaquis foram construídos pelos 
primeiros colonizadores do litoral do país. No desfecho do século XIX, Steinen e Goeld, 
estrearam as primeiras escavações nos sambaquis de Santa Catarina e do Amapá, 
procurando identificar o "patamar evolutivo" dos povos nativos brasileiros, ao utilizarem 
uma escala europeia (PROUS, 2006).  

A flexibilidade dos pescadores-coletores pré-coloniais do litoral foi progressivamente 
averiguada no decurso das mais variadas investigações nos sítios que revelam sobre a 
complexidade das “representações sociais” (MOSCOVICI, 2004; JODELET, 2001) com-
partilhadas pelas comunidades sambaquieiras, conforme afirma Prous (2006) no 
seguinte trecho:
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Com ossos de peixe recortados faziam-se as pontas usadas 
como farpas e anzóis. Ossos de mamíferos marinhos eram trans-
formados em recipientes, ou usados como tábuas, aproveitadas 
como material de construção em alguns sepultamentos mais 
sofisticados. Algumas conchas tinham a borda serrilhada por 
lascamento e eram usadas como facas ou serras. Não se fabrica-
va cerâmica, mas os sambaquianos do litoral catarinense cava-
vam pequenas fossas nas acumulações de concha, que reves-
tiam de argila para torná-las impermeáveis. Dessa forma, podiam 
usá-las como recipientes para receber líquidos e até ferver a 
água, jogando nela pedras quentes (PROUS, 2006, p. 24).
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Ao investigar os sítios da costa fluminense, Gaspar (1991) observa que a construção 
dos montículos de conchas caracterizaria um núcleo estruturante dos grupos samba-
quianos. Assim, os platôs serviriam como marcos na paisagem, ao dominar um determi-
nado espaço, ademais de preservarem os seus moradores de inundações, possibilitan-
do um controle visual do território, segundo a descrição no fragmento:

A construção dos mounds aufere um significado maior quando são estudados os sítios 
do sul do Brasil que, diferenciados devido às suas dimensões monumentais, validam a 
hipótese da construção da paisagem. Por exemplo, Andrade Lima (1997) utiliza os gran-
des sambaquis catarinenses para atestar o surgimento da complexidade social na 
região, afirmando que os sítios não teriam sido construídos de forma aleatória, sendo a 
sua monumentalidade uma consequência de um projeto ideologicamente determinado, 
onde a hierarquia e o prestígio estariam presentes. As conjeturas que atualmente se 
afeiçoam, guardam relação com a função dos sítios no contexto sistêmico, concebendo 
que eles podem afigurar cemitérios especializados, acampamentos, locais de cerimô-
nias distintas, onde as pessoas periodicamente se ajuntariam para festins, danças, 
funções políticas e, também, sepultamentos (LUBY et al, 2006; PINTO, 2009).

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

A origem etimológica da palavra "arqueologia" remonta ao grego, indiciando o "conheci-
mento dos primórdios" e o "relato das coisas antigas", de maneira a apontar para o 
estudo das "coisas", "objetos criados pelo trabalho humano [artefatos culturais]" e (ou) 
"restos materiais de uma atividade exercida pelos homens no passado", que constituiriam 
os “fatos” arqueológicos, reconstituíveis pelo trabalho de escavação e restauração reali-
zados por arqueólogos. 

A ciência arqueológica estuda os vestígios do meio ambiente [ecofatos] e os restos de 
animais associados aos seres humanos [biofatos], ampliando o seu campo de agência, 
ao estudar a totalidade material apropriada pelas sociedades humanas, como parte de 
uma cultura total, material e imaterial, sem limitações de caráter cronológico, com o 
propósito de compreender a dinâmica cultural, as relações sociais e as transformações 
na sociedade (FUNARI, 2003). 

A partir da década de 1990, Gaspar (2000) indica que a arqueologia transitou do excessi-
vo empirismo que a caracterizava para integrar, em sua produção científica, temáticas 
tais quais o sedentarismo, a territorialidade, a organização e a identidade social, orientan-
do os olhares dos arqueólogos aos sambaquis e às discussões sobre caracteres da com-
plexidade social, de modo a avalizar questões, tais como as hierarquias sociais, a semió-
tica dos rituais funerários e dos cultos fetichistas, observando os amontoados conchíferos 
como produto de um agenciamento coletivo de enunciações e trabalhos sociais. Razão 
suficiente pela qual discutiremos um pouco sobre a concepção de cultura utilizada pela 
antropologia culturalista. Enfim, com o escopo de compreender melhor as relações entre 
arqueologia e antropologia.
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O conceito de cultura da antropologia interpretativa

O conceito de cultura que empregamos neste trabalho guarda relação com o campo da 
antropologia culturalista e com a produção social de Clifford Geertz, que compreende o 
ser humano como um animal que se vincula a uma teia de significados (GEERTZ, 1979). 
Segundo o antropólogo, a cultura deve ser vista como uma narrativa ou uma teia de signi-
ficados entretecida pelo homem e que o entretece, utilizando da "metáfora da aranha". 
Assim como Geertz, Paulo Freire também dialogou sobre alguns aspectos da cultura 
social, elegendo-a como temática para prelecionar um dos primeiros conteúdos sugeri-
dos nas etapas do seu método psicossocial, a fim de estimular o educando a compreen-
der criticamente o mundo, compreendendo-se também criticamente nele.

Abordar a cultura como um agenciamento coletivo de ações humanas ensejou várias 
discussões antropológicas em relação à interpretação dessas teias de significados, esta-
belecendo múltiplas relações, de maneira a possibilitar uma interpretação semiótica ou 
uma análise compreensiva do objeto analisado, considerando que uma boa interpretação 
antropológica apenas será possível, por meio do mapeamento de campos, do levanta-
mento de genealogias, da seleção de informantes, da transcrição de textos etc (GE-
ERTZ, 1979, p.15). Geertz salienta que a cultura é sempre pública e que as teias, a 
princípio propostas pelo sociólogo Max Weber, não apresentam criadores identificáveis, 
na maioria das vezes só percebidos em uma análise extrínseca. Como um sistema de 
signos passíveis de interpretação, a cultura é um contexto, algo dentro do qual os símbo-
los podem ser descritos ou interpretados de forma inteligível. 

Pareceu-nos, então que o caminho seria levarmos o analfabeto, 
através de reduções, ao conceito antropológico de cultura. O 
papel ativo do homem em sua e com sua realidade. O sentido da 
mediação que tem a natureza para as relações e comunicações 
dos homens. A cultura como acrescentamento que o homem faz 
ao mundo que ele não fez. A cultura como resultado de seu 
trabalho. De seu esforço criador e recriador. O homem, afinal, no 
mundo e com o mundo, como sujeito e não como objeto. [...] 
descobrir-se-ia criticamente agora, como fazedor desse mundo 
da cultura. Descobriria que ele, como o letrado, ambos têm um 
ímpeto de criação e recriação. Descobriria que tanto é cultura 
um boneco de barro feito pelos artistas, seus irmãos do povo, 
como também é a obra de um grande escultor, de um grande 
pintor ou músico. Que cultura é a poesia dos poetas letrados do 
seu país, como também a poesia do seu cancioneiro popular. 
Que cultura são as formas de comportar-se. Que cultura é toda 
criação humana (FREIRE, 1963, p. 17).
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Patrimônio cultural

A categoria "patrimônio" possui uma gênese latina [patrimonium], designando os bens 
recebidos por intermédio da herança paterna, familiar e, por conseguinte, frequentemen-
te, costuma ser empregada para designar o legado transmitido de uma geração à outra, 
configurando um “jogo de escalas” (REVEL, 1998) que perpassa desde a microesfera da 
família, atravessando as órbitas dos grupos sociais, até alcançar a macroesfera dos 
Estados nacionais (e da humanidade) e vice-versa. Portanto, a ideia de transmissão, ao 
largo do tempo, passa a ser constituinte da ideia-noção de patrimônio (IPHAN, 2012).

Em Educação patrimonial: inventários participativos (2019), os organizadores afirmam 
que o patrimônio cultural se constitui a partir das referências culturais que estão presen-
tes na história de um grupo social, transmitidas entre multivariadas gerações. Tais refe-
rências vinculam as pessoas aos seus pais, avós e àqueles que viveram há muito tempo 
antes delas, desejando-se transmiti-las às próximas gerações, ao povo porvir. Entre os 
muitos elementos que afeiçoam a cultura de um lugar ou território, alguns podem ser 
considerados patrimônio cultural, sendo tão importantes para o grupo que adquirem o 
valor de um bem (bem cultural), a partir do qual o referido grupo se vê e anseia ser reco-
nhecido pelos outros. 

Dessa forma, “o patrimônio cultural tem importância para muita gente” (IPHAN, 2019, p. 
10), extrapolando as dimensões do indivíduo e da família, visto entrelaçar as pessoas. 
"É sempre algo coletivo: uma história compartilhada, um edifício, uma festa ou um lugar 
que muitos acham importante, ou outros elementos em torno dos quais muitas pessoas 
de um mesmo grupo se identificam" (ibid.). Ao longo deste guia didático apresentaremos 
um fragmento da história municipal e do patrimônio cultural kennediense.





O município de Presidente Kennedy

A cidade de Presidente Kennedy abriga uma área de aproximadamente 594,9 km² (Figu-
ra 1), situando-se a 159 km de Vitória, no extremo sul do Estado do Espírito Santo, em 
fronteira: ao norte com o Município de Itapemirim, ao sul com o estado do Rio de Janeiro, 
a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com Atílio Vivacqua e Mimoso do Sul. O acesso 
à Kennedy ocorre pela BR-101 sul, no Km 418, sentido Vitória-Campos, ou pela Rodovia 
do Sol, perpassando por Marataízes e, em seguida, pela ES-162.

 

O IBGE (2018) estima que a população kennediense seja de 11.488 habitantes, regis-
trando uma densidade demográfica de 17,66 hab./km² (dados de 2010). Considerando 
que a cidade não possui distritos, a população se distribui em 26 comunidades rurais, 
principalmente nas de Jaqueira, São Salvador, Santo Eduardo, São Paulo, Santa Lúcia 
e Mineirinho, abrigando uma proporção de 2227 pessoas ocupadas no ano de 2016, o 
que corresponde a apenas 20% de sua população, que percebe um salário médio 
mensal (trabalhadores formais) de cerca de 2,4 salários mínimos, apesar de computar-
-se que 40,6% do referido universo populacional dispõe de um rendimento nominal 
mensal per capita de até 0,5 salário mínimo.

De uma forma breve, ao abordarmos o percurso histórico da região de Presidente Ken-
nedy, precisamos retomar a antiga Capitania de São Tomé e a fundação pelos jesuítas, 
no século XVII, da Fazenda Muribeca. Naquele período, a localidade era povoada por 
índios Botocudos e Puris. A historiografia dispõe que havia na fazenda uma casa de 
farinha, um criadouro de peixes, uma escola, um horto, algumas oficinas, um pomar, 
uma usina de açúcar e uma residência (CAMPOS, 2013).
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Figura 1: Vista panorâmica da 
cidade de Presidente Kennedy. 

Fonte: Tribuna online (2017).
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No final do século XVII, o Padre André de Almada, sacerdote jesuíta, instaurou a Igreja 
de Nossa Senhora das Neves na Fazenda Muribeca, naquela época, registrando-a em 
1702, por intermédio da doação de terras. Ela abrangia um território de 9,5 léguas de 
fundo, principiando-se na ponta do Siri, de maneira a se estender até o rio Guaxindiba, 
alcançando, no interior, as bacias do rio Muriaé, Paraíba e Itabapoana (INCAPER, 2011). 
O Pe. Almada ergueu a Igreja das Neves com o auxílio de escravos negros e índios cate-
quizados em 1694, no lugar onde estava alicerçada a anterior igreja de madeira. 

Podemos afirmar que o Município conserva, no tempo presente, alguns traços étnicocul-
turais que marcam sua longa trajetória, tais como a presença de sítios arqueológicos 
pré-coloniais e de comunidades quilombolas, destacando-se algumas tradições culinárias 
e manifestações culturais, como o Jongo. Cabe ressaltar que a cidade está a experienciar 
várias transformações, devido à descoberta e a exploração de petróleo offshore, ou seja, 
na plataforma marítima associada ao município, inclusive na camada pré-sal, percebendo 
royalties que poderão vir a proporcionar maiores investimentos na infraestrutura produtiva 
citadina e em políticas públicas sociais, principalmente na educação e na saúde.

Cabe-nos destacar a riqueza social e a variedade do patrimônio cultural kennediense, 
tendo-se em vista esta abordagem sobre a história, a memória social, a tradição cultural 
e as identidades culturais desta cidade situada no extremo sul capixaba, profundamente 
influenciada pelo Rio de Janeiro, principalmente pela cidade de Campos.
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O patrimônio cultural regional

Quando pensamos no patrimônio cultural de Presidente Kennedy, imediatamente elen-
camos a Fazenda Muribeca, a Fazenda da Torre, o Santuário de Nossa Senhora das 
Neves, o Jongo (Caxambu) e os frequentemente desconhecidos sítios arqueológicos 
sambaquieiros da região os quais descreveremos no percurso deste guia.

7.1 A Fazenda Muribeca

A Fazenda Muribeca foi uma propriedade jesuítica, construída sobre os sítios samba-
quieiros locais, no período do Brasil colonial (antiga Capitania de São Tomé), dimensio-
nada em 38.986 km², constituindo uma das maiores fazendas pecuárias brasileiras, 
identicamente responsável pelo abastecimento pesqueiro da região, abraçando o sul do 
nosso Estado (ES) e o norte do Rio de Janeiro. 

7.2 O Santuário de Nossa Senhora das Neves

O Santuário das Neves (Figura 2) 
foi construído na antiga Fazenda 
Muribeca no período compreen-
dido entre 1697 e 1759, pelos 
jesuítas que anteriormente apor-
taram no rio Itabapoana no 
século XVII, conduzidos pelo Pe. 
Almada. Em 1750 chegou uma 
imagem de Nossa Senhora das 
Neves oriunda de Portugal, que é 
atualmente “representante legíti-
ma” do patrimônio cultural local, 
motivo de grandes festividades 
que movimentam o núcleo da 
comunidade kennediense no 
entorno das comemorações que 
ocorrem sempre entre os dias 30 
de julho e 05 de agosto, culmi-
nando em 15 de agosto com a 
Festa do Laço (PRESIDENTE 
KENNEDY, 2017). 

Figura 2: Fachada principal da Igreja de Nossa 
Senhora das Neves. Fonte: PRESIDENTE KENNEDY 
(2019).



7.3 O Jongo (Caxambu)

O Jongo na região sudeste é uma forma de expressão afrobrasileira que abrange caracte-
res sortidos, assim como, cantos e danças coletivas, elementos de espiritualidade e 
percussão de tambores. Em geral, ele é praticado nos mais diversos quintais das periferias 
urbanas do país e em comunidades rurais, sendo, inscrito no Livro das Formas de Expres-
são do IPHAN , desde 2005, como Patrimônio Cultural do Brasil, prefigurando o dossiê 
Jongos no Sudeste (2005). Em Presidente Kennedy há um grupo de Jongo (Caxambu) 
(Figura 3), chamado "Mãe África Pátria Amada Brasil”, atuando nas comunidades quilom-
bolas de Cacimbinha e Boa Esperança (IPHAN, 2019; MAPA CULTURAL ES, 2013).

7.4 A Fazenda da Torre

A Fazenda da Torre é um sítio arqueológico histórico apresentado como uma torre de 
tijolos (Figura 4) , outrora associada a algum tipo de forno, datada do século XIX, locali-
zada próxima à planície de inundação do rio Itabapoana.  A sua base foi confeccionada 
com grandes blocos de quartzo leitoso, selados por uma massa composta de areia, 
material orgânico e conchas, provavelmente oriundas 
dos sambaquis que existiam na região. No seu entor-
no, existe um conjunto de palmeiras dispostas de 
modo similar às entradas de fazendas entre os sécu-
los XIX e XX.
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Figura 3: Grupo de Jongo (Caxambu)
“Mãe África, Pátria Amada Brasil”. 
Fonte: PRESIDENTE KENNEDY (2019).

Figura 4: 
Torre histórica 

inserida na paisagem 
de restinga. 

Fonte: TERRA 
FIRME (2008).
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7.5 Sambaquis

Os sambaquis são sítios arqueológicos construídos por pescadores-coletores pré-colo-
niais há cerca de 7.500 AP. O termo samba-qui se origina da etimologia tupi, em que 
"samba" significa conchas e “qui" amontoado, designando um aglomerado faunístico ou 
um mound de conchas. A palavra “sambaqui” guarda relação direta com a ideia de 
amontoado conchífero, remetendo a um trabalho efetuado pelos povos sambaquianos 
ao largo de séculos e, até mesmo, milênios. Os sambaquis serviram a propósitos religio-
sos, tais como cemitérios rituais e lugares de cultos fetichistas, dando lugar a festivida-
des regadas a alimentos vários (GASPAR, 2000).

Esses sítios arqueológicos são característicos, em função de aparecerem na paisagem 
como uma elevação globular que pode alcançar mais de 30 m de altura, sendo construí-
dos essencialmente com restos faunísticos, tais como conchas, ossos de mamíferos e 
de peixes, além de frutos e sementes. Determinadas seções dos sítios configuram 
espaços destinados aos rituais funerários, havendo sepultamentos humanos, acompa-
nhados, às vezes, de diversos artefatos líticos e osso, sinais de estacas e vestígios de 
fogueiras (GASPAR, 2004). 

A maioria dos sambaquis no litoral sul do Espírito Santo ficaram mais conhecidos após 
o diagnóstico arqueológico interventivo nas áreas impactadas pela construção do mine-
roduto da Ferrous, em 2008. Na cidade de Kennedy, ainda hoje, há vários sítios não 
cadastrados e não georreferenciados pelo IPHAN. Aqueles até agora estudados situam-
-se às margens da Paleolaguna do Itabapoana, em sua banda norte, que contabiliza 
variados sambaquis nas imediações de áreas inundáveis, na maioria das vezes contor-
nada por vegetação de restinga e Mata Atlântica. Até o presente são conhecidos os 
sambaquis do Rio Preto 1, 2 e 3, do Limão, Fazenda do Limão 1 e 2, Campinas 1 e 2, 
da Aldeia e Sambaqui do Curral. 

7.5.1 Sambaqui do Rio Preto 1

O sambaqui do Rio Preto 1 se situa numa localidade denominada Fazenda do Rio Preto, 
Concheiro ou Bela Vista, no sopé de uma colina de baixa altitude compondo um pequeno 
istmo em meio à planície costeira inundável entre o rio Preto e o Itabapoana, caracterizada 
por uma base de vertente que apresenta cordões arenosos de deposições holocênicas. 
Medindo 10 m de altitude, em relação ao nível do mar, dista cerca de 500 m do Rio Preto,  
pertencente à bacia do Itabapoana. O sambaqui está numa região com vegetação de capoei-
ra e de campos de gramíneas, inserido em uma fazenda utilizada como pasto. Seu grau de 
integridade é menor que 25%, sujeito à destruição por atividades agrícolas (Figura 5).
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7.5.2 Sambaqui do Rio Preto 2

O sambaqui Rio Preto 2 também se localiza na Fazenda Rio Preto, estando parcialmen-
te deteriorado, em sopé de colina. Inserido na mesma planície de inundação, a 2 m 
acima da planície alagável, a oeste do sambaqui do Rio Preto 1, na outra vertente do 
morrote; a leste uma estrutura colinar fechando a região, conforme um pequeno anfitea-
tro; ao norte uma pequena [paleo]baía cercada por essas baixas colinas e formato arre-
dondado. Seu pacote sedimentar se constitui de conchas misturadas a um sedimento 
arenoso compactado de cor escura. O sítio se encontra a 380 m do Rio Preto 1, locali-
zando-se numa base triangular, em solo arenoso, apresentando alta relevância arqueo-
lógica, grau de integridade menor que 25% (Figura 6).

Figura 6: Vista do sambaqui a partir da área alagável e sondagem efetuada na porção central 
do sítio. Fonte: TERRA FIRME (2010).

Figura 5: 
Sambaqui do Rio Preto 1. 
Fonte: CAMPOS (2018).
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7.5.3 Sambaqui do Rio Preto 3

O sambaqui do Rio Preto 3, conhecido como Califórnia, é um sambaqui com formato de 
montículo, localizado no fundo da planície de inundação [paleobaía], do lado diretamen-
te oposto aos outros dois sambaquis, também encontrado na Fazenda do Rio Preto. O 
sítio, bastante impactado, possui forma colinar, sendo estimado em 100 m de compri-
mento, 40 m de largura e 3 m de altura, próximo ao Rio Preto. Inserido na base de 
vertente da planície, numa altitude de 10 m em relação ao nível do mar, está numa 
região com vegetação de capoeira. Possui integridade entre 25% e 75% e alta relevân-
cia arqueológica. 

7.5.4 Sambaqui do Limão

O Sambaqui do Limão está loca-
lizado entre a Lagoa Feia do 
Itabapoana e a restinga, numa 
espécie de península, estando 
bastante impactado, associando-
-se aos sambaquis Fazenda do 
Limão 1 e 2, dentro dos limites da 
Fazenda do Limão, próximo ao 
bairro rural de Jaqueira. Ao redor 
dele, encontram-se áreas de 
pastagens e restinga. O samba-
qui se encontra coberto por altas 
dunas de areia, em uma de suas 
extremidades. A sua destruição 
ocorreu, em função da constru-
ção de estradas (Figura 7).

7.5.5 Sambaqui do Limão 1

O sambaqui Fazenda do Limão 1 se situa na Fazenda do Limão, encontrando-se 
impactado pela estrada, parcialmente enterrado por desmoronamentos de encosta. O 
sítio se localiza entre a vicinal que liga o bairro rural de Jaqueira à localidade de Bela 
Vista e à Fazenda do Limão. 

Figura 7: Visão geral do Sambaqui do Limão e de 
fragmentos cerâmicos encontrados em sua superfí-
cie, com destaque para a pequena borda imbuída de 
decoração plástica. Fonte: TERRA FIRME (2010).
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7.5.6 Sambaqui da Fazenda do Limão 2

O sambaqui Fazenda do Limão 2 também se localiza na Fazenda do Limão, próximo à 
encosta e a área alagável, assentando-se sobre um lençol natural. Territorializa-se 
numa região caracterizada por uma vegetação de capoeira, onde o terreno é usado 
como fazenda, para plantio e pasto. O sítio apresenta alta relevância arqueológica, grau 
de integridade entre 25% e 75%, sujeito a fatores de destruição, tais quais, construção 
de estradas, atividades agrícolas, construção de moradias etc (Figura 8).

7.5.7 Sambaqui Campinas 1

O sambaqui Campinas 1 se 
localiza na Vila Campinas, apre-
sentado um pequeno porte, 
visto estar totalmente destruído, 
com evidências de sua existên-
cia na parede do poço. Em seu 
entorno, observamos a planície 
de inundação do rio Itabapoana, 
cercada por colinas arredonda-
das de baixo porte e suaves 
vertentes. O sambaqui está 
instaurado sobre um terraço 
fluvial, próximo ao rio Itabapoa-
na (Figuras 9, 10 e 11). 

Figura 8: Pequeno 
perfil aberto, detalhe 
do sedimento e vista 
geral do Sambaqui 
Fazenda do Limão 2. 
Fonte: TERRA FIRME 
(2010).

Figura 9: Detalhe de material conchífero revirado por 
ações predatórias. Fonte: CAMPOS (2011). 
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7.5.8 Sambaqui Campinas 2

O sambaqui Campinas 2 está quase totalmente devastado pela extração de conchas e 
construções recentes, em meio ao pacote conchífero. O acesso ao sítio é possibilitado 
pelo caminho vicinal que interliga Jaqueira à Bela Vista. Assim como os demais, encon-
tra-se inserido em ambiente de várzea do rio Itabapoana, cercado por colinas da Forma-
ção Barreiras (Figura 12). 

Figura 10: Áreas antropizadas, em função da extração de conchas. Observa-se o impacto 
também, devido às construções sobre o sambaqui. Fonte: TERRA FIRME (2008).

Figura 11: Detalhe de um pacote conchífe-
ro preservado na abertura do poço. 
Fonte: CAMPOS (2012).

Figura 12: Vista panorâmica do sítio Sambaqui Campi-
nas 2, demasiadamente impactado pelo seu usufruto 
como pastagem. Fonte: TERRA FIRME (2010).



29

7.5.9 Sambaqui da Aldeia

O sambaqui da Aldeia está localizado sobre a média vertente na planície de alagamento 
do Rio Itabapoana, cercado por formações colinares, fortemente impactado pela constru-
ção de uma estrada, o que leva a acreditar que tenha sido muito maior que atualmente. 
Em território quilombola, o sambaqui possui grau de integridade menor que 25%, demar-
cando-se pela construção de estradas e alta relevância arqueológica (Figura 13).

7.6 Sambaqui do Curral

Sambaqui bastante impacta-
do por ações antrópicas, 
localiza-se logo após o Sam-
baqui Campinas 2. Este sítio 
foi localizado em uma das 
muitas investidas dos pesqui-
sadores do Grupo de pesqui-
sas DIVIPOP em maio de 
2018. Apesar do seu estado 
de antropização, o sítio 
guarda pacotes conchíferos 
intactos, sob a cerca do 
curral (Figura 14).

Figura 14: Detalhe do pacote conchífero sob a cerca do 
Sambaqui do Curral. Fonte: DIVIPOP (2018).

Figura 13: Vista do sambaqui e lítico polido em laterita encontrado em superfície. 
Fonte: TERRA FIRME (2010).





Educação Patrimonial

A educação patrimonial configura-se como um processo coerente, sistemático, de 
conjunto e permanente de trabalho educacional que aborda o patrimônio cultural como 
"fonte primária de conhecimento" (HORTA, 1999) e "documento-monumento" (LE GOFF, 
1996), apresentando e representando um manancial de enriquecimento cognitivo-inte-
lectual e cultural da coletividade. 

A partir do conhecimento dos múltiplos aspectos culturais da realidade social em que 
estamos inseridos, o trabalho de educação patrimonial anseia proporcionar às coletivi-
dades um processo de valorização de sua história, memória social e herança cultural, 
realizando ações educativas que considerem a inserção dos bens culturais nos espaços 
de vida das pessoas, ressignificando o tempo presente e as vivências nos territórios dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (PEROTA, 2013; IPHAN, 2019).

A Portaria 137/2016 (P137/2016) do IPHAN, que estabelece diretrizes de Educação 
Patrimonial (EP) no âmbito da própria instituição e das Casas do Patrimônio, compreen-
de a EP como uma práxis transversal aos processos de preservação e valorização do 
patrimônio cultural. Esta portaria a compreende como uma gama de processos educa-
cionais formais e não-formais, construídos de forma coletiva, dialógica, intertextual e 
polifônica, ao focalizar o patrimônio cultural socialmente significado como uma forma de 
apropriação sócio-histórica das referências culturais, colaborando para sua valorização, 
reconhecimento e preservação.

Nesse contexto, a P137/2016 arrola uma série de princípios que orientam os processos 
de educação patrimonial, tais quais: o estímulo à participação social na formulação, 
implementação e execução das ações educativas, fomentando o protagonismo dos 
diversos grupos sociais, ao inserir as praxias educativas no quotidiano e associar os 
bens culturais aos espaços de vida das pessoas; a valorização do território como espaço 
educativo, favorecendo as relações de afetividade e estima intrínsecas à valorização e à 
preservação do patrimônio cultural.
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Noções de Direitos Humanos

Os direitos humanos são um conjunto de direitos básicos assegurados a todo e qualquer 
ser humano, não importando a classe social, a cultura, o gênero, a nacionalidade, a 
orientação sexual, a profissão, a raça-etnia, a religião ou qualquer outra variável que 
possa diferenciar os seres humanos. São garantidos legalmente pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (1948), que afirma 
que "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”, prote-
gendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e 
na dignidade humana. 

Em sua obra, Cidadania, classe social e status, Marshall (1996) estabelece o conceito 
de cidadania, cogitando-a em interface com os direitos humanos, a partir de três conjun-
tos de direitos: civis, políticos e sociais. Os direitos civis concernem às liberdades indivi-
duais, tais como os direitos de ir e vir, à vida, de dispor do próprio corpo, à liberdade de 
expressão, à propriedade, à igualdade perante a lei, a não ser julgado fora de um 
processo regular, a não ter o lar violado etc. Os direitos políticos dizem respeito à partici-
pação do cidadão no governo da sociedade, ou seja, à participação no poder. Dentre 
eles estão a possibilidade de fazer manifestações políticas, organizar partidos, votar e 
ser votado. 

Já os direitos sociais, assim como os demais, são constituídos historicamente e, portan-
to, produto das relações e conflitos de grupos sociais em determinados momentos da 
história. Eles nasceram das lutas dos trabalhadores pelo direito ao trabalho e a um salá-
rio digno, pelo direito de usufruir da riqueza e dos recursos produzidos pelos seres 
humanos, bem como moradia, saúde, alimentação, educação, lazer, cultura. Atualmen-
te, outrossim sendo interpretados como o direito a viver num meio ambiente equilibrado, 
perpassando direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos. 

Em suma, constituem uma gama de direitos que guardam relação, se pensarmos no 
caso particular de educação patrimonial por nós implementado, com o acesso às identi-
dades coletivas, à memória social, à tradição cultural e ao desenvolvimento sustentável.
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Educação patrimonial, tema gerador e direitos 
humanos

Quando abordamos o patrimônio cultural, concebemos que ele se constitui a partir das 
referências culturais presentes no enlace entre a história, a memória social e a tradição 
de um grupo, ou mesmo um povo, sucedendo-se por variadas gerações. 

Vários signos interagem na produção social da(s) cultura(s) associada(s) a uma territo-
rialidade, podendo vir a configurar um patrimônio cultural, já que são relevantes para o 
grupo em questão, de maneira a adquirir um valor de uso social, como um bem cultural. 
O valor social em torno do qual o grupo se configura e identifica-se demarca as suas 
diferenças e anseia pelo reconhecimento de outras alteridades culturais. O patrimônio 
cultural constitui uma história ou trama coletivamente compartilhada que enleia as 
pessoas, ressignificando-as em sua razão e sensibilidade (IPHAN, 2019).

O patrimônio enquanto tema transversal é fruto de narrativas polifônicas cujas referên-
cias culturais guardam relação com a significação dos afetos e a memória coletiva de 
quem utiliza o território como particularidade de vida, a partir daí formulando modos de 
ser e de viver no mundo.  Essa questão revela a urgência de uma nova práxis educativa 
para a valorização do patrimônio cultural, enfocando a construção coletiva do conheci-
mento e o exercício de práticas democráticas e transversais quanto ao processo de 
preservação do patrimônio cultural, apropriando-o como “tema transversal” e "emergen-
te" da realidade social local, potencializando o usufruto dos espaços públicos e comuni-
tários como lugares formativos (IPHAN, 2019). 

Somente dessa forma o patrimônio poderá ser apropriado realmente como tema gera-
dor, no sentido pedagógico freireano, dentro de um processo de educação patrimonial. 
No caso de se abordar o patrimônio na escola de educação básica, como tema transver-
sal e gerador, é necessário articulá-lo com os temas transversais: “meio ambiente” e 
“diversidade cultural”, conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as Diretri-
zes Curriculares Nacionais (DCNs), a fim de potencializar um processo ensinoaprendi-
zagem democrático e sócioculturalmente significativo.
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Sequência Didática interdisciplinar

O Quadro a seguir pauta-se no modelo estrutural de uma Sequência Didática (SD) 
proposto por Guimarães e Giordan, adaptada por Miranda (2017). 
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Nº de aulas de problematização inicial: 01

Objetivos específicos:
Identificar possíveis temas geradores; Identificar os saberes e representações prévias dos 
estudantes sobre: sambaquis, comunidades pré-coloniais de pescadores-coletores locais, 
conceitos básicos de divulgação científica, patrimônio cultural e cultura

Conteúdos:
Análise científica do patrimônio cultural.

Dinâmica:
Iniciar as discussões por meio de “temas geradores” escolhidos desde perspectivas indicadas 
pelos educandos na Problematização Inicial; Discutir os tipos de patrimônios com os estudan-
tes; Apresentar imagens de Patrimônios Culturais materiais popularmente conhecidos; Apre-
sentar uma música e um poema que represente o patrimônio imaterial; Intercambiar ideias 
sobre a(s) cultura(s) e sua(s) referência(s) como patrimônio imaterial, assim como a(s) sua(s) 
influência(s) na constituição do patrimônio material.

CONTEÚDOS E MÉTODOS

Público alvo: Estudantes do 7º Ano – Ensino Fundamental II

Problematização:
Os pescadores-coletores que viveram na paleolaguna do Itabapoana, em Presidente Kenne-
dy/ES, produziram uma cultura que apresenta estreitas relações com ambiente em que 
viviam, configurando os sambaquis um dos seus principais vestígios de cultura material. 
Atualmente, também nos relacionamos com o meio em que vivemos e construímos culturas, 
a partir das quais questionamos: Qual a relação, hoje, dos kennedienses com os sambaquis? 
Qual a situação dos sambaquis como patrimônio cultural? Podemos identificar produções 
culturais locais provenientes de interações com o meio ambiente? Quais são os caracteres 
que configuram patrimônio cultural para os kennedienses? Como foi constituído esse senti-
mento de valorização do patrimônio local e como isso interfere na vida quotidiana? Existe 
alguma similaridade entre os atuais contextos de produção cultural e aqueles pré-coloniais?

Objetivo geral:
Identificar os agenciamentos oriundos das interações entre cultura e patrimônio cultural, por 
meio de uma revisão das justificativas para a escolha do patrimônio e da utilização de uma 
concepção científica que possa constituir novos olhares.

TÍTULO: Os sambaquis e a nossa história
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Nº de aulas de organização do conhecimento: 01

Objetivos específicos:
Identificar exemplos de interações locais com o meio ambiente; Discutir acerca das perspecti-
vas culturais que podem promover essas atuais relações com o referido meio.

Conteúdo:
As interações entre a população atual de Presidente Kennedy e as suas referências e dinâmi-
cas culturais.

Dinâmica:
Apresentar atividades socioculturais que influem de alguma forma sobre o meio ambiente, 
assim como as suas possíveis origens; Criar pequenos grupos para enriquecer as trocas de 
informações sobre as atuais atividades em Presidente Kennedy que guardam relação com o 
meio e as suas supostas origens; Interpretar tirinhas de jornais regionais como estratégia para 
buscar elementos culturais e suas ações sobre a vida das pessoas há dez anos.  Também em 
grupo, buscar as semelhanças entre as notícias de dez anos atrás e da atualidade, bem como 
a indicação de elementos culturais presentes, simultaneamente nos dois momentos.

CONTEÚDOS E MÉTODOS

Nº de aulas para a organização do conhecimento: 01

Objetivos específicos:
Identificar os símbolos locais que configuram referências e patrimônios culturais para os 
kennedienses; Discutir a origem dessa valorização; Avaliar possíveis referências e patrimô-
nios culturais que foram esquecidos ou abandonados; Refletir sobre os motivos para tal aban-
dono; Apresentar aos educandos os critérios avaliativos usados na atividade de casa: pontua-
lidade na entrega, originalidade e envolvimento individual. Justificar a atividade como parte 
das estratégias educacionais.

Conteúdo:
A microhistória regional e a sua inserção nos contextos nacional e mundial.

Dinâmica:
Separados em grupos, os alunos devem intercambiar informações sobre o que consideram 
patrimônio cultural em Presidente Kennedy; Após as discussões, devem apresentar as suas 
considerações sobre o patrimônio, a partir da concepção do grupo, assim como a suposta 
origem dessa valorização.
Atividade extraclasse: os estudantes devem tirar fotos ou fazer desenhos daquilo que consi-
deram patrimônio cultural. Uma das fotos deve ser selecionada e impressa na escola com o 
nome do aluno. As fotos e (ou) desenhos devem ficar em um acervo para avaliação e para a 
etapa de aplicação do conhecimento.

CONTEÚDOS E MÉTODOS
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Nº de aulas de organização do conhecimento: 01

Objetivos específicos:
Avaliar a 1ª atividade extraclasse - 1ª etapa de avaliação direta; Descrever processos históri-
cos de criação, desenvolvimento e manutenção de valores culturais; Discutir como esses 
valores culturais contribuem com as escolhas do que é (e do que não é) patrimônio cultural; - 
Re(conhecer) influências da cultura sobre a vida pessoal, profissional e coletiva.

Conteúdo:
Re(conhecer) as influências para me situar no mundo.

Dinâmica:
Avaliar a 1ª atividade extraclasse; Revisão acerca dos patrimônios culturais popularmente 
reconhecidos apresentados na problematização inicial; Reflexão sobre o sambaqui e seu 
valor sóciocultural para os povos que ocuparam a Paleolaguna do Itabapoana e para os 
kennedienses; Explorar as matrizes étnicorraciais básicas do Brasil (indígnea, africana e 
européia) e o lugar ocupado socialmente pela herança cultural de cada um.

CONTEÚDOS E MÉTODOS

Nº de aulas de organização do conhecimento: 01

Objetivos específicos:
Observar semelhanças nos processos de produção, ressignificação e mestiçagem cultural ao longo 
da história; Re(conhecer) semelhanças entre os mecanismos de produção multicultural da atualidade 
e das comunidades de pescadores-coletores pré-coloniais, a saber, os sambaquieiros; Apresentar 
aos educandos os critérios avaliativos usados na atividade de casa: pontualidade na entrega, origina-
lidade e envolvimento individual. Justificar a atividade como parte das estratégias educacionais.

Conteúdo:
A vida do ser humano e a produção cultural.

Dinâmica:
Apresentar elementos do patrimônio material e imaterial, associados a referências culturais de socie-
dades colonizadas durante processos sócio-históricos diversos, bem como as suas simbologias, p. 
ex., comunidades indígenas e africanas. Qual a relação entre algumas festas comemorativas anuais 
e as suas tradições e contextos culturais? Partindo de uma acepção arqueológica, especular sobre 
as estratégias dos pescadores-coletores pré-coloniais para a produção cultural, sobretudo mediante 
as possíveis representações sociais acerca dos sambaquis; p. ex., se o sambaqui fosse uma espé-
cie de igreja, o que ocorreria ali? E se o sambaqui fosse um cemitério, o que aconteceria? 
Atividade extraclasse: cada estudantes deve produzir um cartaz com uma frase que sintetize os aprendiza-
dos da sequência didática ou um fragmento daquilo que foi abordado durante as aulas que lhe impressionou. 
Esse material deve permanecer num acervo para avaliação e para a etapa de aplicação do conhecimento.

CONTEÚDOS E MÉTODOS
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Nº de aulas aplicação do conhecimento: 01

Objetivos específicos:
Ensejar um momento de trabalho conjunto entre docentes e discentes, tendo em vista a esco-
lha dos locais de fixação dos cartazes e dos varais com fotos ou desenhos; Apresentar aos 
educandos os critérios avaliativos empregados nos procedimentos de escolha dos locais das 
exposições, da montagem da mesma e da apresentação do seminário: organização, envolvi-
mento individual e em grupo.

Conteúdo:
Democracia na organização e no trabalho em conjunto.

Dinâmica:
Pensar e decidir junto com os alunos acerca do melhor local para a realização das exposições 
de cartazes, desenhos e fotos. 

CONTEÚDOS E MÉTODOS

Nº de aulas de organização do conhecimento: 01

Objetivos específicos:
Avaliar a 2ª atividade extraclasse - 2ª etapa de avaliação direta; Sistematizar junto com os 
discentes os conhecimentos que consideraram mais relevantes durante a aplicação da sequên- 
cia didática.

Conteúdo:
A seleção das informações que mais contribuíram com o processo de formação individual.

Dinâmica:
Avaliar a 2ª atividade extraclasse; Partindo das experiências individuais dos alunos, os profes-
sores devem ajudá-los a resgatar e selecionar os momentos agradáveis e significativos, 
durante a aplicação da sequência didática; Essa seleção de informações também deve resga-
tar momentos que foram considerados significantes para a sua interpretação do mundo e da 
sociedade em que vivem; As informações selecionadas devem constituir um documento que 
possa ser apresentado pelos discentes num seminário com a participação de pais (responsá-
veis) e a comunidade escolar; Explicar aos estudantes os critérios avaliativos usados na apre-
sentação do seminário: consistência nos critérios de seleção de informações, originalidade, 
envolvimento individual e em grupo.

CONTEÚDOS E MÉTODOS
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Nº de aulas aplicação do conhecimento: 01

Objetivos específicos:
Oportunizar a socialização das observações, percepções, reflexões e sentimentos dos estu-
dantes.

Conteúdo:
Descodificação dos sambaquis de Presidente Kennedy/ES.

Dinâmica:
Apresentação do seminário organizado por educadores e educandos aos pais e responsá-
veis; Exposição de cartazes efetuados pelos estudantes, com frases que sintetizem a experi-
ência formativa; Exposição de um varal com fotos e (ou) desenhos daquilo que os discentes 
compreendem como patrimônio cultural; A participação das famílias na apresentação do semi-
nário deve ser considerada, uma vez afirmar a valorização e a importância das produções dos 
alunos perante os seus responsáveis, bem como integrar a escola e a comunidade local. 

CONTEÚDOS E MÉTODOS
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