
 Projeto “Olhares de Uma Cidade” Oé resultado do reconhecimento da 
necessidade de preservação do 

nosso patrimônio cultural, bem como da 
importância de articular formas de se 
multiplicar  o conhecimento dessa 
p rodução  por  me io  da  educação 
patrimonial visando à construção da 
identidade capixaba e principalmente 
serrana. A Serra é um município que conta 
com uma grande riqueza cultural e tem 
muito a oferecer em aspectos históricos que 
contribuíram para a formação da memória 
e identidade capixaba. Dessa forma, 
desenvolvemos por meio desse projeto 
pesquisas e atividades práticas que 
envolveram palestras, aulas teóricas/campo 
e oficinas, resultando em uma exposição. O 
intuito do projeto foi resgatar a memória 
local lançando mão da utilização de 
registros fotográficos produzidos por alunos 
da rede pública de ensino do município da 
Serra .  Inic ia lmente  o  projeto  fo i 
desenvolvido com o apoio da EMEF “Irmã 
Cleusa C. R. Coelho e, posteriormente será 
aberto de forma gratuita à comunidade 
serrana e demais interessados.

O projeto cultural é uma atividade 
vinculada ao Programa de Pós-Graduação 
do Centro Universitário Norte do Espírito 
Santo (UFES/CEUNES), realizado com 
recursos do Fundo de Cultura do Estado 
do Espírito Santo (Funcultura), referente 
ao Edital de Seleção de Projetos Culturais 

de Educação Patrimonial que tem o 
o b j e t i vo  d e  a p o i a r  p ro j e to s  qu e 
oportunizem a promoção da educação 
patrimonial. Assim, o que propomos passa 
por  uma va lor i z ação  dos  s abere s 
produzidos, dos recursos imagéticos 
disponíveis e vai além, já que coloca o 
professor e o aluno como agentes, como 
testemunhas do processo histórico, como 
entes portadores de cultura e saberes que 
devem ser levados em conta no processo de 
ensino aprendizagem. Professores e alunos 
deixam de ser expectadores para tornarem-
se agentes deixando suas impressões, seu 
olhar no diálogo com o patrimônio 
histórico preservado. 

A partir da reflexão do processo de produção 
da memória, das subjetividades e da imagem 
os participantes do projeto analisam a 
produção de conceitos e se põem a investigar 
o patrimônio cultural do município da 
Serra. Nos olhares de uma cidade, na 
imaginação provocada pela diversidade, 
encontramos a nossa identidade.
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