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APRESENTAÇÃO 

 

Esta obra foi produzida para atender ao cumprimento dos requisitos do curso de 

mestrado, do Programa de Pós-graduação de Mestrado Profissional em Educação do 

Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGMPE/CE/UFES). 

O objetivo deste trabalho é subsidiar professores de História dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental nas práticas de Ensino de História do Espírito Santo. 

Entendemos que a história regional e local desempenha papel importante na formação 

cidadã e de pertencimento dos estudantes, despertando neles o sentimento de que 

somos sujeitos históricos, de olhar, tanto para o passado como para o presente, de 

forma crítica, podendo ressignificar aspectos de sua história e realidade. 

As práticas didáticas elencadas ao longo do livro resultam das narrativas de cinco 

professores que colaboraram para nossa pesquisa sobre suas experiências em sala 

de aula no Ensino da História do Espírito Santo: as professoras Thaís Dantas 

Domingos Campos de Oliveira e Priscilla Lauret Coutinho; e os professores Wagner 

Meira dos Santos, Carlos Fabian de Carvalho e José Elias Rosa dos Santos – todos 

atuantes em escolas no Município de Vitória. 

Dividimos o produto educacional em três seções, sendo respectivamente: o uso das 

aulas de campo, o de vídeos e o das imagens, que trazem uma proposta metodológica 

e sugestão de atividades como alternativa para se ensinar a História do Espírito Santo, 

no intuito de instigar essas práticas nas escolas e de contribuir para uma educação 

pública de qualidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

A nuvem de palavras abaixo, que também integra nossa capa, foi criada a partir dos 

dados de nossa pesquisa sobre as práticas de ensino de História do Espírito Santo, 

sendo composta por palavras que se destacaram nos relatos de experiências de 

professores atuantes nas escolas públicas municipais de Vitória. Assim foi gerada 

uma tempestade de ideias que deu origem a nossa proposta metodológica para o 

ensino de História do Espírito Santo. 

Figura 1 – Nuvem de palavras 

 

Fonte: Elaboração dos autores.  

Sem a pretensão de esgotar todas as possibilidades nem limitar a criatividade dos 

professores, por meio de modelos fechados de ensino, decidimos elaborar uma 

proposta aberta, em que os professores possam buscar alternativas para 

complementar o que eles já fazem, ou fomentar a prática de ensino aqui sugerida. 

Cada professor possui sua identidade docente, seus gostos, sua estratégia de ensino 

e suas limitações; nesse sentido, acreditamos que um saber pode mobilizar outros 

saberes com vistas a contribuir com as práticas de ensino na educação básica. 
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Assim, tendo como inspiração a nuvem de palavras que explicita as maiores 

incidências de indicações dos nossos entrevistados, sistematizamos, nesta obra, 

algumas metodologias com o intuito de contribuir para o ensino de História do Espírito 

Santo, em que se destacam o uso de vídeos, a utilização de imagens e as aulas de 

campo (visitas a museus, patrimônios culturais, centro histórico etc.). 
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1 O USO DAS AULAS DE CAMPO NO ENSINO DE HISTÓRIA DO ESPÍRITO 

SANTO 

 

As aulas de campo dão ao aluno a oportunidade de relacionar o conteúdo que está 

estudando à experiência com elementos do passado in loco, possibilitando a captura 

de imagens pelo seu próprio olhar, estimulando a refletir e ressignificar a percepção 

sobre o que lhe será apresentado. Estudar o local onde se mora, utilizando-se de 

aulas de campo, pode colaborar para o aluno desenvolver um sentimento de pertença 

e consequentemente contribuir para sua formação cidadã, não só tendo acesso à 

História de seu estado ou cidade, mas também aprendendo a refletir criticamente 

sobre a realidade que o cerca.  

Com o objetivo de que o aluno tenha um contato mais direto com o que lhe é exposto 

e sempre permeado por questões, inquietações e vontade de saber mais, destacamos 

alguns pontos que Almeida e Vasconcellos (1998) asseveram como necessários para 

a realização do planejamento de aulas de campo em museus, dos quais nos 

apropriamos, também, para os patrimônios culturais: 

➢ Definir os objetivos da visita; 
➢ Selecionar o museu mais apropriado para o tema a ser trabalhado; ou uma 

das exposições apresentadas; ou parte de uma exposição, ou ainda um 
conjunto de museus; ou patrimônio cultural; 

➢ Visitar a instituição antecipadamente até alcançar uma familiaridade com 
o espaço a ser trabalhado; 

➢ Verificar as atividades educativas oferecidas pelo museu e se elas se 
adequam aos objetivos propostos e, neste caso, adaptá-las aos próprios 
interesses; 

➢ Preparar os alunos para a visita através de exercícios de observação, 
estudo de conteúdos e conceitos; 

➢ Coordenar a visita de acordo com os objetivos propostos ou participar de 
visita monitorada, coordenada por educadores do museu; 

➢ Elaborar formas de dar continuidade à visita quando voltar à sala de aula; 
➢ Avaliar o processo educativo que envolveu a atividade, a fim de 

aperfeiçoar o planejamento das novas visitas, em seus objetivos e 
escolhas (ALMEIDA; VASCONCELLOS, 1998, p. 114).  

 

Diante do exposto, apresentamos sugestões de aula de campo no Museu Solar 

Monjardim e no Centro Histórico de Vitória. 
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1.1 MUSEU SOLAR MONJARDIM 

 

O Museu Solar Monjardim fica localizado no Bairro Jucutuquara, em Vitória, no 

Espírito Santo. Trata-se de um casarão colonial construído por volta de 1780. 

Atualmente é uma instituição federal, administrada pelo Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM). O local busca reconstruir o cotidiano de uma família rural abastada do século 

XIX, sendo sua construção iniciada em 1780. possuindo vários objetos, utensílios e 

móveis antigos. Seu acervo é eclético. Por meio de um dote de casamento, o casarão 

passou a pertencer à família Monjardim a partir de 1816, habitando o local até por 

volta de 1940. A fazenda Jucutuquara, como era chamada na época, ocupava uma 

vasta área da região de Vitória, que hoje compõe os bairros ao entorno do museu, 

inclusive o bairro Jucutuquara, que herdou seu nome. 

 

Figura 2 – Fachada da entrada do Museu Solar Monjardim 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Museus (2020). 
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Figura 3 – Casarão colonial sede do Museu Solar Monjardim 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Museus (2020). 

O local é um espaço público passível de ser explorado nas atividades de ensino de 

História do Espírito Santo, haja vista sua imensa potencialidade educativa, 

principalmente por possibilitar, por meio de uma exposição eclética de objetos, 

visualizar como vivia uma família abastada no século XIX. 

A seguir, trazemos alguns elementos do entorno e interior do Museu Solar Monjardim, 

que podem ajudar o professor no planejamento de sua aula de campo.  

 

1.1.1 Um breve passeio pelo Museu Solar Monjardim 

Ao entrar pela portaria principal do museu, encontra-se uma pequena ladeira (Figura 

4) que dá acesso ao casarão, um lugar belíssimo, arborizado e que contrasta com a 

região urbanizada na qual o museu está localizado. O museu preserva em seu anexo 

uma chácara que carrega resquícios da paisagem da região no passado e da floresta 

atlântica. Ao lado direito da subida da rampa (Figura 5), encontram-se três canhões 

preservados, que foram doados para a ornamentação do museu. O sino (Figura 6) 
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provavelmente era utilizado para sinalizar horários de missas e orações, pois a casa 

também possuía uma capela.  

Figura 4 – Ladeira 

 

Fonte: Terra Capixaba (2021). 

 

Figura 5 – Canhões 

 

Fonte: Terra Capixaba (2021). 
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Figura 6 – Sino 

 

Fonte: Terra Capixaba (2021). 

 

Ao chegarem no casarão, os visitantes recebem uma sapatilha para os pés, a fim de 

que ao adentrar não danifiquem o piso, que permanece o mesmo desde a época em 

que foi construído. Também recebem orientações sobre como deverão explorar a 

exposição, pois é proibido tocar nos objetos, acessar alguns cômodos, isolados por 

cordas; igualmente não é permitido se sentar em cadeiras, sofás e nem tirar fotos com 

flash ligado. 

No interior do museu, ao iniciar o percurso pela casa, observa-se a sala de visitas 

(Figura 7), mobiliada com objetos da época, em sua maioria importados de países da 

Europa. Dentre os objetos que compõem o ambiente, do lado esquerdo da foto 

encontra-se o belíssimo relógio francês.  
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Figura 7 – Sala de visitas 

 

Fonte: Terra Capixaba (2021). 

 

Nas figuras 8 e 9, apresentamos dois quartos com finalidades distintas. Na figura 8, 

temos a cama do quarto de hóspedes. Era comum na época ter um quarto de 

hóspedes para abrigar viajantes, pessoas ilustres, por exemplo, o padre Diogo Antônio 

Feijó. Na figura 9, há a representação do quarto de banho, reservado para o uso da 

família. 
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Figura 8 – Cama do quarto de hóspedes  

 

Fonte: Terra Capixaba (2021). 

 

Figura 9 – Quarto de banho 

 

Fonte: Terra Capixaba (2021). 
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A seguir, o escritório do Barão (Figura 10), onde ele administrava os negócios da 

fazenda Jucutuquara. O ambiente conta com objetos pessoais, documentos 

importantes e condecorações que recebeu.  

 

Figura 10 – Escritório do Barão 

 

Fonte: Terra Capixaba (2021). 

A cristaleira (Figura 11), com algumas peças de cristal e vidro, compõe o ambiente da 

sala de jantar e cozinha.  
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Figura 11 – Cristaleira 

 

Fonte: Terra Capixaba (2021). 

 

Na cozinha (Figura 12), podemos observar vários utensílios de medidas e 

ferramentas. O seu piso, ao contrário do restante do casarão – que é de madeira 

jacarandá –, é rústico, provavelmente para evitar escorregões e possíveis acidentes 

domésticos. Ressaltamos que os objetos presentes na imagem ajudam a compor a 

ornamentação do casarão. O fogão, por exemplo, não pertence ao período colonial. 

Da mesma forma, as panelas de barro integram o ambiente da cozinha. 
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Figura 12 – Cozinha 

 

Fonte: Wikimedia Commons (2019). 

 

O quarto do casal (Figura 13) é o local mais reservado da casa, e a cama é pequena. 

A possível explicação é que se dormia de lado, pois a posição barriga para cima e 

pernas esticadas representava o modo como os mortos eram velados. Sendo assim, 

dormiam de lado e com as pernas recolhidas. Também se especula sobre a baixa 

estatura do casal. 
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Figura 13 – Quarto do casal 

 

Fonte: Terra Capixaba (2021). 

 

Para além da beleza dos objetos e do luxo apresentado na exposição, cujo objetivo é 

mostrar o cotidiano vivido por uma família abastada capixaba, o professor pode ir 

além: convidar o aluno a pensar sobre o que não foi exposto. A partir das leituras de 

Chartier (1990), podemos inferir que a representação também se faz pela ausência, 

ao perceber os silenciamentos e/ou apagamentos de memórias na exposição. E, em 

alguns casos, quando essa memória se faz presente na narrativa dos mediadores, 

geralmente o cotidiano dos escravizados que trabalhavam na fazenda e no casarão 

serve para reforçar a boa imagem da família. Relatam o bom tratamento para com os 

escravizados, de que as mulheres grávidas eram direcionadas aos serviços mais 

leves, como debulhar algodão. Reforçam o fato de que os escravizados da fazenda 

foram alforriados em 1884, quatro anos antes da abolição da escravidão no Brasil, 

que somente viria a acontecer em 1888.  
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1.1.2 Sugestão para aula de campo no Museu Solar Monjardim 

 

Tema (abordagem) 

➢ A relação entre as elites e a escravidão no período colonial capixaba. 

 

Objetivo Geral 

➢ Refletir sobre as relações de poder que permeavam o modo de vida no casarão 

colonial. 

 

Objetivos específicos   

➢ Identificar os silenciamentos e apagamentos do cotidiano dos escravizados que 

trabalhavam no local; 

 

➢ Perceber as implicações desse passado no presente, suas rupturas e suas 

continuidades; 

 

➢ Estabelecer relações entre o modo de vida das elites e dos escravizados que 

participaram desse cotidiano. 

 

Pré-campo 

➢ Recomendamos ao professor buscar conhecer previamente o local onde será 

realizado a aula de campo, para ter elementos que lhe possibilitem preparar uma 

aula prévia sobre o Espírito Santo colonial e os negros no estado. Para tanto, 

sugere-se ao professor levar algumas fotos para sala de aula, mas não muitas, com 

o intuito de aguçar a curiosidade dos alunos para a visitação no museu.  

 

➢ As visitas ao Museu Solar Monjardim são guiadas, por isso é importante que o 

professor, ao fazer a visita com antecedência, realize também um planejamento 
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junto ao educador de museu, a respeito das possíveis atividades a serem 

desenvolvidas durante a aula de campo. Se for o caso, o professor pode mediar a 

visita com o educador de museu. Dependendo do planejamento, os alunos podem 

fazer os seus próprios percursos perceptivos.  

 

➢ Para preparar a aula de campo, sugerimos acessar o site <museus.cultura.gov.br>, 

que disponibiliza um vídeo de apresentação intitulado “Conhecendo Museus: 

Museu Solar Monjardim”. Porém, como destacado anteriormente, é interessante 

que o professor realize a visita presencial para que, juntamente ao educador de 

museu, a aula de campo seja planejada. Recomendamos algumas imagens para 

essa conversa inicial em sala de aula. 

 

Nas figuras 14 e 15, respectivamente, estão a extensa varanda, que dá acesso aos 

outros cômodos da casa e a uma visão panorâmica da fazenda, e a Capela, que 

inclusive foi utilizada pelo padre Diogo Feijó enquanto estava em visita na residência. 
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Figura 14 – Varanda 

 

Fonte: Terra Capixaba (2021). 

 

Figura 15 – Capela 

 

Fonte: Terra Capixaba (2021). 
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Por fim, na figura 16: a parte dos fundos do casarão. 

 

Figura 16 – Fundos do casarão 

 

Fonte: Terra Capixaba (2021). 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=K1J6rL33na8&t=370s 

Código QR para acessar pelo celular: 

 

Outras questões que devem ser tratadas antes da aula de campo se referem à 

logística para a saída da escola, como transporte, alimentação, autorização dos pais 

https://www.youtube.com/watch?v=K1J6rL33na8&t=370s
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e outras medidas a serem tomadas com o auxílio da equipe técnico-pedagógica da 

escola.  

  

No campo  

➢ Em campo, os alunos podem ser instigados a perguntar, questionar, fazer 

aproximações com as informações obtidas na sala de aula, em filmes, novelas ou 

em outros meios. Sugerimos que este momento possa ser, também, de fruição, de 

contemplação. Aqui fica uma sugestão: geralmente é solicitado aos alunos que se 

faça um diário de bordo durante a visita, porém destacamos que isso pode gerar 

uma preocupação deles em registrar o que estão vendo e, com isso, distraí-los na 

reflexão sobre o local. É interessante que isso seja solicitado posteriormente, como 

tarefa de casa.  

 

Pós-campo 

➢ Propomos duas atividades que podem ser apropriadas, modificadas ou adaptadas 

conforme as condições em que alunos e professores estejam inseridos. A primeira 

é desenvolver atividades que proporcionem ao aluno relatar sua experiência e a 

relacionar com o que estudou no pré-campo. Pode ser solicitado ao aluno que 

elabore um diário de campo, se possível ilustrado, com detalhes do que 

observaram, momentos que os marcaram no decorrer da visita e como se sentiram 

naquele espaço. Uma exposição dos diários produzidos seria o momento 

interessante para os alunos socializarem com os demais colegas sua experiência. 

 

➢ Outra atividade que pode ser desenvolvida é solicitar aos alunos que escolham um 

objeto, que mais lhe chamou a atenção e façam uma “releitura” dele. Consultar os 

alunos sobre a possibilidade de confecção dos objetos com materiais recicláveis. 

Depois de confeccionados, fazer um breve histórico do objeto, destacando, quando 

foi produzido, qual a sua utilidade e se estes objetos ainda possuem os mesmos 

usos de quando foram criados. O aluno pode fazer buscas na internet ou entrar em 

contato com o espaço visitado para obter maiores informações. 
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➢ Como conclusão das atividades, pode-se realizar exposição de todos os objetos 

confeccionados para a comunidade escolar com o objetivo de valorizar a cultura 

regional/local. 

  

 

1.2 CENTRO HISTÓRICO DE VITÓRIA 

 

O Centro Histórico de Vitória oferece diversas possibilidades de locais, por meio dos 

quais se pode realizar aulas de campo que abordam diversos aspectos da História do 

Espírito Santo a partir da História Local. Aqui apresentamos alguns patrimônios 

culturais para realização de aulas de campo, e sugerimos uma forma de abordagem 

a partir destes. A seguir, veremos um pouco do Projeto Visitar Centro Histórico, que 

oferece visita monitorada a alguns monumentos e ao Palácio Anchieta, o qual é aberto 

à visitação.  

1.2.1 Breve histórico dos monumentos do Projeto Visitar Centro Histórico 

 

A Prefeitura Municipal de Vitória possui um projeto intitulado “Visitar Centro Histórico”, 

que tem como objetivo estimular o turismo no centro histórico da capital, por meio da 

Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV). O projeto 

visa atender a turistas e cidadãos capixabas, sendo uma excelente oportunidade para 

levar os alunos e trabalhar a História do Espírito Santo. As visitas são monitoradas 

por estudantes de turismo ou guias turísticos e disponibilizadas gratuitamente, sendo 

necessário seu agendamento. Oferece como roteiro sete patrimônios culturais: a 

Catedral Metropolitana de Vitória, o Convento de São Francisco, a Igreja do Rosário, 

a Igreja de São Gonçalo, a Capela de Santa Luiza, o Convento do Carmo e o Teatro 

Carlos Gomes. Selecionamos algumas imagens para apresentar. 
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Figura 17 – Símbolo do projeto “Visitar Centro Histórico” 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2019). 

A Capela de Santa Luzia (Figura 18): foi construída no século XVI, sendo a igreja mais 

antiga de Vitória. Na época era localizada na fazenda de Duarte Lemos, na sesmaria 

doada pelo primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes 

Coutinho. Trata-se de um patrimônio cultural que nos remete ao início da colonização 

do Espírito Santo. 

Figura 18 – Capela de Santa Luzia 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2019). 
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A Catedral Metropolitana de Vitória (Figura 19): Sua construção foi iniciada em 1920 

e concluída em 1970. No mesmo local já havia tido uma igreja chamada Igreja de 

Nossa Senhora da Vitória, quando Vitória ainda era chamada de Vila Nova. Em 1895 

a igreja recebeu o título de Catedral, sendo demolida mais tarde e construída 

novamente com uma estrutura maior, como se vê hoje.  

Figura 19 – Catedral Metropolitana de Vitória 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2019). 

 

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Figura 20): Sua construção teve início em 

1765 pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Carrega em sua 

história alguns detalhes interessantes, pois foi edificada em um local periférico ao lado 

de um cemitério, onde os negros, escravizados ou alforriados, eram sepultados, pois 

os cemitérios públicos não os aceitavam.  
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Figura 20 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2019). 

 

O Convento de São Francisco (Figura 21): Foi construído no final do século XVI por 

padres franciscanos. Em anexo ao Convento, também está a Capela de Nossa 

Senhora das Neves, que preserva uma arquitetura colonial. O local abrigou diversas 

ordens católicas, movimentava a cidade com festas e procissões, recebeu enfermos 

da epidemia no século XIX e teve outras finalidades.  

 

Figura 21 – Convento de São Francisco 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2019). 

 

 

O Convento de Nossa Senhora do Carmo (Figura 22): Foi fundado em 1682 por 

padres carmelitas. Em 1872, o edifício foi assumido pelo governo provincial e chegou 

a ser quartel militar. Ganhou mais um andar em 1910 e 1913, passando de uma 

https://www.vitoria.es.gov.br/imagens/banco/2014_06/amp_00039225.jpg
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influência gótica para mais eclética, e em 1930 a antiga capela que ficava ao lado foi 

demolida. 

Figura 22 – Igreja e Convento Nossa Senhora do Carmo 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2020). 

 

 

1.2.2 Breve histórico do Palácio Anchieta 

 

Figura 23 – Palácio Anchieta 

 

Fonte: Palácio... (2017).  
Nota: Foto – Fred Loureiro/Secom-ES. 
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O conjunto arquitetônico formado pela Igreja de São Tiago e pelo Colégio dos Jesuítas 

teve início de sua construção em 1551. Um incêndio destruiu a primeira sede da igreja 

de São Tiago em 1570. Assim iniciaram uma nova sede para a Igreja de Santiago no 

mesmo local da anterior. A primeira ala do colégio foi concluída em 1587, pelo Padre 

José de Anchieta; a segunda só foi construída 120 anos depois, de frente para a Baía 

de Vitória, e é parte do quadrilátero que acabou de ser erguido em 1747, existente até 

os dias atuais. É nesse conjunto arquitetônico que se encontra a sede atual do 

governo, o Palácio Anchieta.  

Figura 24 – Ruínas da antiga Igreja de São Thiago (Palácio Anchieta) 

 

Fonte: Cesar (c2021). 
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Figura 25 – Túmulo Simbólico do Padre Anchieta 

 

Fonte: Cesar (c2021). 

 

O local é um patrimônio cultural muito rico e uma oportunidade ímpar de aula de 

campo no Centro Histórico de Vitória. Atualmente funciona como sede do Governo do 

Estado do Espírito Santo. O espaço carrega em sua história a interessante relação 

entre a dominação colonial com participação da Igreja Católica, ou seja, relação entre 

religião e política no Espírito Santo.  

Para mais informações sobre a visita ao Palácio Anchieta, acessar o endereço 

eletrônicos abaixo: 

Link do site do Governo do Estadual: https://www.es.gov.br/Noticia/visita-ao-palacio-

anchieta-e-opcao-cultural-e-historica-para-alunos-durante-as-ferias-escolares 

Código QR para acessar pelo celular: 

https://www.es.gov.br/Noticia/visita-ao-palacio-anchieta-e-opcao-cultural-e-historica-para-alunos-durante-as-ferias-escolares
https://www.es.gov.br/Noticia/visita-ao-palacio-anchieta-e-opcao-cultural-e-historica-para-alunos-durante-as-ferias-escolares
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1.2.3 Sugestão para aula de campo no Centro Histórico de Vitória 

 

Após apresentar os projetos “Visita ao Palácio Anchieta” e “Visitar Centro Histórico”, 

trazemos a seguinte sugestão de aula de campo: as relações de poder entre Igreja e 

Estado. 

A relação estabelecida entre religião e política é uma abordagem que pode ser 

realizada ao escolher os patrimônios oferecidos pelo projeto Visitar Centro Histórico 

da Prefeitura Municipal de Vitória e o Palácio Anchieta, com a visita oferecida pelo 

Governo do Estado. Por meio desses locais e da apreciação da estrutura arquitetônica 

do centro de Vitória, os alunos podem compreender o desenvolvimento da capital, 

desde a colônia até a república, bem como as relações de poder entre a Igreja e o 

Estado. 

Sugestão de tema (abordagem)  

➢ A relação entre a Igreja e Estado presente no patrimônio Cultural do Centro de 

Vitória. 

 

Objetivo geral 

➢ Analisar a relação entre Igreja e Estado no período colonial do Espírito Santo a 

partir da visita ao Centro Histórico de Vitória. 

 

Objetivos específicos 
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➢ Compreender uma relação entre a presença da Igreja no processo de dominação 

e colonização capixaba. 

 

➢ Refletir sobre o papel desempenhado pelos Jesuítas no processo de catequização 

dos indígenas. 

 

➢ Compreender a influência da cultura europeia implementada pela Igreja na 

construção da cultura regional/local. 

 

➢ Realizar análises comparativas da relação entre a Igreja e Estado, identificando 

rupturas e continuidades. 

 

Pré-campo 

➢ É de suma importância que o professor realize uma visita prévia aos locais e, se 

possível, apresentar para o monitor da visita o planejamento da aula. O professor 

também pode tirar algumas fotos, não muitas, e levar para a sala de aula, a fim de 

preparar os alunos para a aula de campo, ou a partir do material disponibilizado no 

site da Prefeitura Municipal de Vitória, que conta com um pequeno resumo do 

histórico da cidade de Vitória e de cada patrimônio cultural contemplado pelo 

projeto, e com um mapa que sinaliza os patrimônios culturais da cidade. 

  

Link para o site da Prefeitura Municipal de Vitória com informações sobre os 

locais e mais instruções para agendamento de sua aula de campo: 

https://www.vitoria.es.gov.br/cidade/visitar-vitoria 

Código QR para acessar pelo celular: 

https://www.vitoria.es.gov.br/cidade/visitar-vitoria
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➢ Os patrimônios oferecidos pelo projeto Visitar Centro Histórico podem ser visitados 

separadamente, cabendo ao professor selecionar os que queira explorar em sua 

aula de campo. Sugerimos que os professores selecionem quatro patrimônios do 

Projeto Visitar e do Palácio Anchieta.  

➢ Na aula que antecederá ida à campo, ainda na escola, o professor pode levar 

algumas fotos dos locais a serem visitados para aguçar a curiosidade dos alunos. 

Sugerimos que a turma seja dividida em dois grupos, de acordo com os alunos ou 

por sorteio; cada grupo escolherá dois locais do projeto para as atividades em 

campo, sendo que o Palácio Anchieta será explorado por ambos. 

 

A Igreja de São Gonçalo (Figura 26): Sua construção iniciou-se em 1715 a pedido da 

Irmandade de Nossa Senhora do Amparo e da Boa Morte em substituição à antiga 

capela. Assim foi consagrada a de São Gonçalo e o local ficou popularmente 

conhecido como a igreja dos casamentos duradouros. 
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Figura 26 – Igreja de São Gonçalo 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2019). 

 

 

O Teatro Carlos Gomes (Figura 27): Foi construído durante o processo de 

urbanização e modernização ocorrido no governo de Florentino Avidos (1924-1928) 

para substituir o antigo teatro Melpômene, que foi destruído por um incêndio em 1924. 

Sua obra foi concluída em 1927 e, com a crise do café em 1929, foi arrendado ao 

setor privado para funcionar também como cinema, mas foi retomado posteriormente 

pelo Governo Estadual. 

 

Figura 27 – Teatro Carlos Gomes 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2019). 
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O professor deve atentar-se à logística de saída da escola, como transporte, 

alimentação, calçado apropriado para longas caminhadas, autorização dos pais e 

outras medidas a serem tomadas com o auxílio da equipe técnico-pedagógica da 

escola.  

 

No campo  

➢ Nossa sugestão é que não leve a turma toda a todos os espaços, pois o 

excesso de informações pode causar uma confusão mental. Os estudos de 

campo visam trabalhar o conteúdo por meio das observações, dos diálogos, 

das inquietações ao que é apresentado aos alunos, bem como oportunizar a 

pensar, a lembrar e fazer análise sobre o que se sabe e o que se vai aprender. 

O professor, ao planejar, pode verificar a possibilidade de conseguir auxílio de 

um outro professor para realização da atividade. A aula de campo pode 

acontecer no mesmo dia, da seguinte forma: toda a turma irá ao Palácio 

Anchieta, depois se divide de acordo com o que ficou definido no pré-campo 

para realizar as atividades nos espaços escolhidos do projeto Visitar. Cada 

grupo vai visitar dois espaços, assim justifica-se a necessidade de um segundo 

professor e monitor para acompanhar a aula.  

 

Pós-campo 

➢ Conversar com os alunos sobre as impressões que registraram durante o 

estudo de campo.  Após a conversa, sugerimos que, a partir dos grupos 

previamente selecionados para explorar os espaços escolhidos, realizem a 

confecção de maquetes dos patrimônios culturais. Para essa tarefa, pode-se 

verificar com os alunos a utilização de materiais recicláveis, como caixas de 

papelão. 

  

➢ Se a opção for pelas caixas de papelão, pode-se utilizar a seguinte técnica: 

Fotografar e imprimir em preto e branco as faixadas dos monumentos. Os 

alunos podem colorir a imagem impressa ou fazer colagem, utilizando-se de 
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tecido, paetê, miçanga, lantejoula, alguns tipos de grãos e colar na caixa, 

produzindo assim a faixada do monumento.  Ou seja, estimular a criatividade 

dos alunos a confeccionar as maquetes ao seu gosto. Os alunos podem 

produzir um breve resumo sobre o patrimônio, contendo a identificação, data 

de sua construção, estilo arquitetônico e outras informações obtidas na aula de 

campo ou pesquisando na internet. 

 

➢ Após realizar a confecção das maquetes, recomenda-se providenciar a impressão 

do mapa disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Vitória. Verificar a 

possibilidade de ampliar o mapa, o máximo possível, mas sem perder a qualidade 

das imagens, destacar cada patrimônio cultural explorado na aula de campo e afixar 

na parede no local em que for realizada a exposição.  

 

Segue o link para acessar o mapa: 

https://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20160315_mapa_do_centro_historico.pdf?161

9132613 

Código QR para acessar pelo celular: 

 

 

➢ Ao final, as maquetes poderão ser expostas em um local na escola, para serem 

apreciadas pela comunidade escolar, com o objetivo de socializar a atividade e o 

trabalho dos alunos.  

 

https://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20160315_mapa_do_centro_historico.pdf?1619132613
https://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20160315_mapa_do_centro_historico.pdf?1619132613
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2 O USO DE VÍDEOS NAS AULAS DE HISTÓRIA DO ESPÍRITO SANTO 

Os vídeos se apresentam, sejam eles filmes, reportagens, documentários entre 

outros, como enorme potencial para o ensino de História. Para tanto, o planejamento 

prévio torna-se fundamental para que os recursos técnicos, como equipamentos de 

mídia (televisor, reprodutor de DVD, projetor digital, pendrive etc.) e/ou o acesso à 

internet, caso seja necessário, estejam todos disponíveis e preparados para o uso, 

evitando imprevistos ao organizar e realizar uma aula com vídeos. Além desses 

cuidados, o professor deve definir uma metodologia para a elaboração de seu 

planejamento e a execução da aula. 

O vídeo deve ser explorado com o intuito de auxiliar na compreensão de algum 

aspecto da História do Espírito Santo, articulando-o, para tanto, com o conteúdo que 

se pretende abordar, sempre estimulando a reflexão crítica ao aluno.  

Diversas pesquisas na área da educação e do ensino sinalizam que os alunos, 

principalmente os do ensino fundamental, são geralmente receptivos a aulas nas 

quais são utilizados os recursos audiovisuais, pois quebram a rotina das aulas 

expositivas no quadro e tendem a prender mais a atenção do aluno. No entanto, é 

necessário atentar-se aos detalhes do planejamento, para que esses vídeos não 

sejam muito longos e que tenham uma linguagem atrativa e adequada para os anos 

finais do ensino fundamental. 

No planejamento da atividade de ensino, recomenda-se ao professor assistir ao vídeo 

que se pretende utilizar em sua aula quantas vezes forem necessárias, para melhor 

compreensão da narrativa presente no conteúdo. Assim, o professor poderá fazer uma 

síntese de pontos, questões para serem abordadas e problematizadas com os alunos.  

Com base em Zanotto (2016), devemos levar em consideração alguns pontos ao 

utilizar um vídeo em sala de aula: 

a) Por que utilizar este recurso? 

b) Qual ou quais os objetivos pretendo alcançar? 

c) Devo considerar outras possibilidades? 

d) Tenho a estrutura necessária para execução da aula de forma produtiva? 
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e) O recurso irá ajudar a compreender melhor o conteúdo? 

 

As questões levantadas nos levam a refletir sobre como escolher e preparar uma aula 

utilizando um vídeo como recurso, na elaboração de uma aula de História do Espírito 

Santo. Assim, a ferramenta audiovisual pode complementar e ajudar na compreensão 

de um conteúdo de História do Espírito Santo, como também ser o objeto de estudo, 

ao ser comparado, confrontado e complementado com outros textos referentes àquele 

contexto histórico. A seguir, sugerimos uma série de vídeos muito interessantes, 

propícia para se trabalhar o Espírito Santo em sala de aula. 

 

2.1 RAÍZES 

É uma série de vídeos produzidos pela TV Gazeta, intitulada “Raízes” (Figura 28), que 

conta com doze episódios os quais mostram aspectos culturais da História do Espírito 

Santo e tem por principal objetivo compreender como a identidade capixaba é formada 

por diferentes etnias. Portanto, apresentamos uma alternativa, dentre outras 

possibilidades, para se trabalhar a História do Espírito Santo. 

Figura 28 – Print da página do Youtube da série “Raízes” 

 

Fonte: Raízes (2014). 
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Ao longo dos episódios, o narrador estabelece um diálogo com especialistas em 

História, Paleografia, Arqueologia, conhecedores da História e cultura capixaba. Os 

historiadores Luiz Guilherme dos Santos Neves, Rogério Piva, Estilaque Ferreira, 

Fernando Achiamé e outros participaram da construção das narrativas apresentadas 

em “Raízes”, compondo e ajudando a construir o repertório da série. 

 

2.1.1 Sugestão para aula utilizando a série “Raízes” 

 

Uma problematização interessante que o professor pode estabelecer com os alunos 

é como o vídeo aborda, por exemplo, a participação dos índios na colonização, pois é 

apresentado no episódio 2 uma divisão entre aqueles que ficavam ao lado dos jesuítas 

e os outros que eram supostamente hostis e prejudicavam o processo de 

interiorização do estado. Nesse sentido, os jesuítas e os imigrantes ganham destaque 

como colaboradores; em contrapartida, os indígenas que não cediam à dominação e 

à catequização são vistos como obstáculos. 

 

A imagem do índio (Figura 29), extraída da série “Raízes”, nos remete à visão que se 

construiu sobre o índio ao longo da historiografia capixaba. A série também faz uma 

abordagem crítica a esta imagem do índio, que pode e deve ser discutida e 

problematizada com os alunos, trazendo os aspectos violentos nos quais se deram o 

processo de colonização no estado. 
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Figura 29 – Print da página do Youtube da série “Raízes”: índio 

 

Fonte: Raízes (2014). 

Outra abordagem interessante, apresentada pela série no episódio 4, é o 

protagonismo das mulheres na História do Espírito Santo, que pode ser 

problematizado com os alunos e ajudar a refletir sobre o papel desempenhado pelas 

mulheres capixabas no processo histórico: Luíza Grinalda, a primeira e única 

governadora do Espírito Santo, que assumiu a capitania após a morte de Vasco 

Fernandes Coutinho Filho em 1589, e Maria Ortiz, a qual teve seu nome marcado 

como uma heroína que ajudou a conter a invasão dos holandeses a Vila de Nossa 

Senhora da Vitória. 
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Figura 30 – Print da página do Youtube da série Raízes: Maria Ortiz 

 

Fonte: Raízes (2014). 

 

As possibilidades são muitas e dependem do conteúdo o qual o professor estiver 

trabalhando em sala de aula. Dentre os doze episódios disponíveis, pode-se 

selecionar os que melhor contribuam para o recorte da História do Espírito Santo que 

estiver sendo trabalhado pelo professor. 

Esse material pode ser explorado em momentos distintos e de forma temática nas 

aulas de História do Espírito Santo. Os vídeos são de curta duração, a linguagem é 

adequada aos alunos do 6º ao 9º ano e podem dialogar com outras fontes escritas, 

possibilitando a elaboração de atividades, as quais farão com que o aluno possa 

refletir sua própria origem e identidade e desenvolver um pensamento crítico sobre 

diversas temáticas, contribuindo para sua formação cidadã. 

Link de acesso aos vídeos: https://youtu.be/2U6boXUxOIA 

Código QR para acessar pelo celular: 

https://youtu.be/2U6boXUxOIA
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3 O USO DE IMAGENS NAS AULAS DE HISTÓRIA DO ESPÍRITO SANTO 

 

As imagens são recursos que também nos trazem possibilidades de ensino de História 

do Espírito Santo na sala de aula; esses registros servem como fonte histórica e 

carregam em si os códigos culturais da época e de quem as produziu 

(BITTENCOURT, 2004; BORGES, 2005), além de poderem ser ressignificadas ao 

longo do tempo. Escolhemos a imagem de dois monumentos para trabalhar em 

diálogo com as metodologias de Bittencourt (2004) e Borges (2005).  

Propomos aqui, como possibilidade para uma aula de História do Espírito Santo, as 

imagens de dois monumentos localizados na cidade de Vitória, o primeiro é conhecido 

como “Arariboia” e o segundo “Dona Domingas”, estátuas que muitos já devem ter 

visto, mas talvez não tenham se perguntado a quem se referem estas representações 

ou qual o sentido de elas estarem onde estão localizadas, considerando que, em 

alguns casos, sem identificação, torna-se mais difícil ainda a sua interpretação e 

compreensão. Ao levar essas imagens para sala de aula, elas podem ser analisadas 

e ressignificadas pelos nossos alunos, de forma a ganhar novos sentidos no 

aprendizado de História do Espírito Santo.  

Na imagem do Arariboia, recorreremos ao método de Bittencourt (2004), que 

chamaremos de “Método 1”, no qual é feita a análise interna e externa da imagem. E 

na imagem de Dona Domingas, utilizaremos o método de Borges (2005), que 

denominamos “Método 2” e se trata de duas etapas a serem utilizadas na análise, a 

contextualização e a descontextualização.  

Método 1  

Antes de realizar a análise interna e externa, Bittencourt (2004) destaca que devemos 

questionar como selecionar as imagens para um trabalho na sala de aula. Seguem 

duas dicas: 

➢ Escolhendo imagens fortes que impactem o olhar dos alunos, provoquem 

questionamentos e motivem o estudo do tema escolhido.  
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➢ Selecionando poucas imagens, uma ou duas, caso queira realizar comparações de 

antes e depois em paisagens ou análise de continuidades e permanências por 

exemplo, que sejam representativas e provoquem questionamentos e motivem o 

estudo do tema escolhido.  

 

Após escolhidas as imagens, passa-se ao método de análise interna e externa. 

Leitura Interna 

➢ Consiste em apresentar as imagens aos alunos sem fazer intervenções, deixá-los 

observar as imagens. O aluno deve tecer sua própria narrativa sobre o que vê na 

imagem, como tema, personagens representados, espaço, postura, vestimentas, 

entre outras observações. 

 

Leitura Externa  

➢ O professor deve auxiliar o aluno a descobrir quem produziu a imagem, para quê, 

para quem e quando produziu; as informações podem ser obtidas consultando 

textos e/ou fornecidas pelo professor. 

 

Método 2  

Contextualização da Imagem: 

➢ Deve-se ficar atento às informações sobre a imagem quando for selecioná-la para 

a elaboração da aula; 

 

➢ Ao usar a imagem como recurso didático, o professor deve utilizar seu 

conhecimento histórico para compreender e interpretar seus sentidos; 

 

➢ Ao trazer as imagens como um documento histórico, considera-se seus recortes do 

real, suas capturas selecionadas e direcionadas, seus silenciamentos, suas 

ocultações, pois o não retratado e o não representado também têm muito a nos 

dizer. 
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Descontextualização da imagem: 

 

➢ Procurar indícios e sinais que carreguem traços da cultura material e simbólica dos 

sujeitos; 

 

➢ Buscar aquilo que, mesmo não sendo a intensão do autor/produtor, ficou registrado 

implícito ou explicitamente na imagem; 

 

➢ As imagens podem ser cruzadas com documentos escritos e/ou orais da época ou 

ainda com a historiografia referente ao objeto analisado, estabelecendo um diálogo 

entre esses documentos. 

 

Portanto, o professor pode construir uma narrativa histórica para suas aulas 

recorrendo a esses métodos. Ao fazer isso, ele também poderá educar o olhar do 

aluno ao socializar essas reflexões, despertando-lhes um olhar crítico sobre as 

imagens com as quais ele se depara em seu cotidiano. 

 

3.1 ARARIBOIA 

A Figura 31 retrata a escultura, esculpida em bronze, de um guerreiro. O monumento 

foi encomendado pelo governador Jones dos Santos Neves no início da década de 

1950. Foi instalada apontando a flecha para a baía de Vitória.  
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Figura 31 – Estátua de Arariboia 

 

Fonte: Índio... (2012). 

Inicialmente a escultura foi erguida como “Monumento ao Índio”, mas ficou 

popularmente conhecida como Arariboia. Para a expansão da Avenida Beira-Mar, o 

monumento foi retirado, o que causou descontentamento em algumas pessoas, 

desejando que ele retornasse ao local de origem. Acredita-se que a marchinha de 

carnaval “Bota o índio no lugar” se refere ao fato relatado. Arariboia foi cacique da 

tribo termiminó, que habitou a região de Vitória, e ficou conhecido por reunir 200 índios 

para auxiliar na expulsão dos franceses no Rio de Janeiro em 1957. 

A escultura encontra-se na praça Américo Poli Monjardim, local também conhecido 

como curva do Saldanha em Vitória. Esse local onde a estátua está localizada é 

simbólico, pois representa a proteção do índio à Baía de Vitória, fazendo menção à 

História por trás da imagem. Sua posição de guerra, com arco e flecha armados, 

demonstra a direção na qual a narrativa sobre o índio capixaba vai se desenhar ao 

longo de nossa História.  

3.1.1 Sugestões para aula com a imagem de Arariboia 
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Sugestão de tema (abordagem) 

➢ A imagem do índio capixaba representado na imagem de Arariboia. 

 

Objetivo geral 

➢ Analisar as formas como o índio é representado na História do Espírito Santo. 

 

Objetivos específicos 

➢ Discutir sobre a representação do índio na imagem de Arariboia; 

 

➢ Compreender as relações de poder entre o indígena capixaba e os portugueses 

que aqui chegaram no processo de colonização e dominação; 

 

➢ Refletir sobre a tentativa de apagamento da cultura indígena no estado;  

 

➢ Desvendar seu lugar na história e as contribuições para construção da identidade 

e cultura capixaba. 

 

Análise Interna 

➢ Seguindo o que foi apontado por Bittencourt (1998), inicialmente pode-se 

apresentar a imagem do monumento aos alunos, sem nenhuma informação ou 

contextualização, sendo esta uma análise interna. Assim, os alunos irão lançar seus 

olhares para a imagem e construir suas próprias impressões sobre o que veem. Na 

sequência, passa-se para a leitura externa. 

 

Análise Externa 

➢ Nesse momento a observação do aluno deve voltar-se para a imagem, instigado 

pelo professor a responder algumas perguntas: como e por quem foi produzido? 
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Quando foi realizada? Para que e para quem foi feita esta produção? Em seguida, 

continuar a reflexão sobre a imagem do índio na historiografia capixaba, dialogando 

com as impressões que os alunos tiveram ao realizar a análise interna da imagem 

do Arariboia. 

 

O professor pode explorar a forma como a narrativa sobre os índios vem sendo 

apresentada na História do Espírito Santo. O índio geralmente é retratado de duas 

formas na historiografia capixaba (e essa pode ser uma boa alternativa para 

problematização em sala de aula). De um lado, temos o índio que dificultou a 

interiorização do estado e se tornou um dos fatores que ocasionou o atraso no 

desenvolvimento da região. Do outro, temos os que foram catequizados e 

contribuíram para a superação do atraso, ajudando os jesuítas na colonização do local 

e até mesmo protegendo as terras contra outros invasores, que poderiam ser 

estrangeiros ou tribos indígenas rivais. 

Arariboia representa o segundo grupo citado, ou seja, o índio que, ao lado dos 

colonizadores, protegeu uma região. Essa narrativa serve de gatilho para trabalhar 

tanto a História por trás da imagem de Arariboia quanto para realizar uma abordagem 

crítica do papel do indígena na História do Espírito Santo. Além de discutir o modo 

como ele foi representado no passado, pode-se indagar: para onde foram esses 

indígenas? Em qual lugar eles ficaram marcados em nossa História? Quais elementos 

de sua cultura foram preservados? Essas e outras questões podem ser abordadas em 

sala de aula. 

Para ajudar na compreensão das questões que envolvem o Monumento do Arariboia, 

indicamos a leitura do texto “O Retorno de Arariboia: Disputas e Migrações na 

Paisagem”, de Silfartem Junior de Oliveira. 

Link do arquivo: https://periodicos.ufes.br/index.php/colartes/article/view/7670 

Código QR para acessar pelo celular: 

https://periodicos.ufes.br/index.php/colartes/article/view/7670
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3.2 DONA DOMINGAS 

 

São escassas as informações sobre este monumento que, muitas vezes, passa 

despercebido pelos olhos de quem frequenta os arredores do Palácio Anchieta, 

localizado no Centro de Vitória. Sem placa de identificação, sem uma biografia da 

personagem ali esculpida e ofuscada pela exuberância do Palácio, Dona Domingas 

acaba sendo invisibilizada no local.  

Figura 32 – Dona Domingas e o Palacio Anchieta ao fundo 

 

Fonte: Capixaba da Gema (2020). 
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Isso nos instigou a trazer esta imagem para discussão no ensino de História do 

Espírito Santo. Ela nos inspirou a trabalhar a temática da mulher negra. Trazer à tona 

aqueles que foram esquecidos ou, até mesmo, tiveram suas histórias 

negligenciadas, como os negros, as mulheres, as crianças, os indígenas. A imagem 

nos fez pensar em metodologia que abordasse a história dos vencidos.  

 

 

3.2.1 Sugestões para aula com a imagem de Dona Domingas 

 

Sugestão de tema (abordagem)  

➢ Um olhar sobre a mulher negra a partir da imagem de Dona Domingas. 

 

Objetivo geral 

➢ Analisar a imagem de Dona Domingas estabelecendo relações com a história das 

mulheres negras no Espírito Santo. 

 

Objetivos específicos 

➢ Refletir sobre os silenciamentos presentes na imagem de Dona Domingas; 

 

➢ Problematizar a ausência da biografia de Dona Domingas e relacionar com a 

história da mulher negra no Espírito Santo; 

 

➢ Compreender as implicações do passado histórico da mulher negra ao longo da 

História do Espírito Santo e os resquícios dessa história no presente. 

 

Contextualização 

O monumento fica localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, em um jardim na lateral 

esquerda do Palácio Anchieta. Foi produzido pelo escultor italiano, radicado em 
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Vitória, Carlo Crepaz, e não possui registro inaugural. Conforme relatos trazidos por 

Faria (1992): 

[...] magra, negra [...] teria sido escrava, o que fosse talvez real, tanto que, 
nos idos de 1950, já se dizia com mais de cem anos. Tipo sisudo, ninguém 
jamais a viu sorrindo, era encontrada, aqui e ali, arrastando, quase sempre, 
alguma acha de lenha comprida ou cascas de madeira, quando não, de sacos 
às costas, catando papéis. Mas o interessante é que inspirava sua exótica 
presença. No bairro de Santo Antônio, onde residia, acompanhava, 
cabisbaixa, as repetidas procissões pelos padres pavonianos, aos quais 
encomendava missas em intensão da alma de escravos, mediante a prévia 
entrega de espórtulas, nem sempre aceitas pelos sacerdotes (FARIA, 1992, 
p. 105). 

Escassas também são as fontes sobre a pessoa Domingas, a qual se atribui a 

inspiração para construção da escultura. O relato de Faria (1992) nos apresenta uma 

breve descrição do personagem histórico, sem muitos detalhes e nem fontes em que 

possamos consultar as informações. 

Descontextualização 

Uma forma de descontextualizar a imagem de Dona Domingas é projetando-a em um 

contexto mais amplo, ou seja, da mulher negra no Espírito Santo. O professor pode 

realizar um resgate histórico da trajetória das mulheres negras, desde a escravidão 

até os dias atuais, dialogando com os alunos sobre os processos de emancipação 

tanto da condição de escrava, quanto de mulher, lutando por seus direitos políticos e 

cidadania. 

Ainda hoje é possível observar a desvantagem da mulher negra na sociedade, oriunda 

de um passado histórico marcado pela escravidão e patriarcado. Situações de 

violência doméstica, empobrecimento, preconceito, dificuldades de ascensão 

profissional, social e econômica fazem parte da realidade de grande parte dessas 

mulheres, porém a cada dia a mulher negra vem ganhando vez e voz no mundo atual. 

Para auxiliar o professor nessas reflexões, sugerimos a leitura do texto “Dignas 

Negras: mulheres de ascendência africana nos últimos anos da escravidão 

capixaba”, de Michel Dal Col Costa. 

Link do arquivo: https://periodicos.ufes.br/revapees/article/view/32253/21395 

https://periodicos.ufes.br/revapees/article/view/32253/21395
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Código QR para acessar pelo celular: 

 

Gostaríamos de deixar claro que o nosso intuito não foi esgotar as possibilidades de 

trabalhar a História do Espírito Santo na sala de aula. Nosso objetivo foi o de dialogar 

e socializar metodologias e experiências narradas pelos nossos entrevistados, 

entendendo que práticas sistematizadas e transcritas quando lidas e aplicadas podem 

gerar novas práticas, multiplicando-se a cada vez que são acessadas. 

São muitos os desafios a serem trilhados no ensino de História do Espírito Santo, mas 

nosso desejo é que este trabalho contribua para que tais metodologias sejam 

potencializadas e ressignificadas por cada leitor deste trabalho. Como nos aponta 

Tardif (2010), um saber pode despertar e possibilitar a produção de outros saberes. É 

neste sentido que convidamos os leitores deste trabalho a caminhar conosco nessa 

jornada.  
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APÊNDICES 

 

SUGESTÕES DE LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE CAMPO DE 

HISTÓRIA DO ESPÍRITO SANTO 

 

LOCAL 

As três santas – Cidades de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Santa Teresa 
Secretaria de Turismo e Cultura de Santa Teresa 
Endereço: Av. Getúlio Vargas, Nº 121 – Centro. CEP: 29.650-000. Telefone(s): (27)3259-2357 / (27) 
3259-1344.E-mail: turismo@santateresa.es.gov.br Horário de funcionamento: das 8h às 15:30h. 
 
Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Leopoldina 
Rua Costa Pereira, Centro, Santa Leopoldina-ES, Brasil, 29640000. Telefone:(27) 3266-1569/ (27) 
3266-1722. Responsável: Rosangela Rauta. E-mail da unidade:turismo@santaleopoldina.es.gov.br 
Horário de funcionamento: das 7 às 12h e das 13 às 16h. 
 
Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Maria de Jetibá 
Localização: Rua Alfredo Emilio Rodrigues, N° 85 - Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP: 
29645-000. Contato: Tel: (27) 3263-4863 / (27) 3263-4864 
E-mail: cultura@pmsmj.es.gov.br / 
turismo@pmsmj.es.gov.br 

Projeto – Visitar Centro Histórico de Vitória 
Horários de funcionamento: quarta a domingo das 13h às 17h. Agendamento para grupos: das 12h 
às 19h, por e-mail ou telefone. O serviço é gratuito. 
Telefone: (27) 3183-9514 – E-mail: visitar@vitoria.es.gov.br 

Palácio Anchieta 
Local: Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, Centro, Vitória. Horário: terça a sexta-feira (das 9 às 17 
h) – sábado e domingo (das 9 às 16 h). Telefone: (27) 3636-1032. Mais informações 
em https://www.es.gov.br/governo/palacio-anchieta 

Escola da Ciência, Biologia e História 
Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, 790, Mário Cypreste (Sambão do Povo). Horário de 
funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 h e das 14 às 18 h, e aos sábados, das 8 às 
12 h. O agendamento é feito pelo telefone (27) 3332-1612 ou na própria unidade. 

Aldeia Temática em Aracruz 
Local: A entrada para a Tekoá Mĩrim fica na Rodovia ES-010, km45, após a ponte do Rio Piraquê-
Açu, distrito de Santa Cruz, Aracruz-ES. 
Contato para agendamentos: 27 99606-2754 (Cacique Kara’í Werá) / 27 99959-6939 (Kara’í Mirim) 

Casa do Congo na Serra 
Endereço: Rua Cassiano Castelo, 22, Praça João Miguel, Serra-Sede. Telefone: (27) 3251-5870 
Funcionamento: das 7 às 17 h, de segunda a sexta. 

  

mailto:turismo@santateresa.es.gov.br
mailto:turismo@pmsmj.es.gov.br
mailto:visitar@vitoria.es.gov.br
https://www.es.gov.br/governo/palacio-anchieta
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Museu Solar Monjardim 
Endereço: Av. Paulino Muller, s/n - Jucutuquara, Vitória-ES, 29040-712. Telefone: (27) 3223-6609 
27) 3322-4807. E-mail: msm@museus.gov.br. Site: www.facebook.com/museu.monjardimibram/ 

Museu do Colono 
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1501, Centro. CEP 29640-000. Santa Leopoldina-ES. 
Contatos: (27) 3266-1250. Email: museudocolono@secult.es.gov.br. Site: 
http://www.museudocolono.wordpress.com 

Venda Nova do Imigrante (Café Carnielli)  
Endereço: Rod. Pedro Cola, Km 4, Providência - Caixa Postal: 02 – CEP: 29375-000 – Venda Nova 
do Imigrante-ES. Contato: (28) 3546-3152 
E-mail: carnielli@carnielli.com.br 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 

SUGESTÕES DE VÍDEOS PARA ELABORAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

VÍDEOS 

Raízes – A História do Espírito Santo 

Como já havíamos citado, trata-se de uma série de vídeos produzidos pela Rede Gazeta, que visa 

resgatar as origens do povo capixaba. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2U6boXUxOIA&list=PLzR7WcAql-

ZYL0UwRjHC4LhQpUCYUt5Un   

Memória Capixaba 

É um canal disponível no YouTube criado pelo radialista capixaba Fábio Pirajá. A proposta do 

canal é ser um repositório iconográfico direcionado a historiadores, pesquisadores, geógrafos, 

acadêmicos e amantes do Espírito Santo. Neste canal existem inúmeros registros da história 

capixaba e muita coisa a ser explorada pelo professor, dentre elas, indicamos o filme “Costa 

Pereira, a História de Vitória contada a partir de uma praça”.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=y2L4W-dTQHM  

ValorES – História do Espírito Santo 

Trata-se de uma série de vídeos curtos, no formato reportagem, produzidos pela TV Tribuna. O 

conteúdo pode ser acessado pelos links abaixo. Sendo o primeiro extraído do canal oficial do 

Tribuna Notícias no Youtube e o segundo de um canal independente criado por Geilson Ferreira 

com uma playlist dos vídeos em sequência. 

Link 1: https://www.youtube.com/c/tribunaonline/search?query=ValorES  

Link 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=R02rwsIOe8g&list=PL69bHhrEsrCrW02FXsWYq8AXbQ3MHi7-

K  

Filme – Lugar de Toda Pobreza 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=InPEhXXZpII 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

mailto:msm@museus.gov.br
http://www.facebook.com/museu.monjardimibram/
mailto:museudocolono@secult.es.gov.br
http://www.museudocolono.wordpress.com/
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SUGESTÕES DE ACERVO DE FOTOS DO ESPÍRITO SANTO 

 

LOCAL 

Arquivo Público 

Botocudos do Rio Doce. Local: Barra do rio Pancas, entre Colatina e Barbados, em 1909. 

Link: https://ape.es.gov.br/indios-botocudos-do-rio-doce-walter-garber#prettyPhoto[gallery2]/1/  

Arquivo Público 

Fotos de Vitória com legenda e textos explicativos. 

Link: https://ape.es.gov.br/expo-vitoria-antiga#prettyPhoto  

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 


