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Apresentação

Este caderno pedagógico foi produzido a partir das 
vivências com os professores de história e geogra-
fia da rede municipal de Serra no transcurso de 
uma formação continuada em serviço do ano de 
2019. Tem como objetivo servir como instrumento 
instigador de práticas para abordagem do patrimô-
nio cultural dentro e fora da sala de aula.

Esperamos, a partir dos textos, inspirar cami-
nhos para a construção de novos olhares para a 
cidade e seus bens culturais, bem como contri-
buir para o exercício cidadão da memória, 
elemento fundamental para a construção do sen-
timento de pertencimento.

A educação patrimonial é entendida nesse produto 
como ferramenta que pode contribuir para o fortale-
cimento das identidades culturais e o respeito à 
diversidade das culturas. Além disso, essa ação, 
associada aos saberes escolares, pode ser produ-
tora do sentimento de pertencimento.

Práticas prontas, propostas e procedimentos fecha-
dos não fazem parte do corpo desse caderno, mas  
apontar caminhos e pontes para pensar as possibi-
lidades de uso do patrimônio cultural de forma 
criativa. Esse foi nosso objetivo ao escrevê-lo.  

Uma boa viagem, e que este livro produza sonhos 
a partir de sua leitura.



Pensar o que é a cultura sempre movimentou muitos atores sociais, inquie-
tando pesquisadores em busca dessa resposta. Como explicar as diversas 
formas de viver e de se expressar, que apresentam diferenças de indivíduo 
para indivíduo e de um local para o outro?

Em busca de responder a essa pergunta, os primeiros antropólogos bebe-
ram na Teoria da Evolução como seu modelo de interpretação. O que 
acabou não tendo tanto eficácia, afinal, foi utilizado um modelo biológico 
para explicar as formas de pensar e criar do ser humano.

Esse foi o caminho escolhido pelos primeiros antropólogos. Dessa forma, 
seguindo um processo de evolução, as culturas foram julgadas como uma 
mais evoluída do que a outra. Na escada imaginária da evolução cultural,  

as nações europeias logo se autointitularam de evoluídas em meio às cons-
telações de culturas, povos e gentes.

Nas pesquisas produzidas por esses antropólogos, logo surgiram dois 
conceitos: o de civilização e o de cultura. Todavia, não houve um con-
senso imediato sobre eles. Isso, porque as visões de mundo e os 
modos de viver eram totalmente diferentes de uma nação europeia para 
a outra. Essas diferenças constituem o que entendemos por cultura.

Assim, fica muito claro que todos os povos, nações e comunidades 
possuem as suas culturas, sendo cada jeito de acrescentar ao mundo algo 
único, vez que nenhuma é inferior ou superior à outra. 

O que é a cultura?
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O acréscimo que o homem faz ao mundo

O ser humano, ao se confrontar com o nada, se vê tomado por um senti-
mento de inquietação que o inspira a criar e a inventar. Inquieto, é com a 
cultura que o homem lê e nomeia o mundo e o que nele existe. Nomear o 
mundo e atribuir significados não é algo exclusivo das “ditas” culturas supe-
riores, é algo inerente a todas as culturas.

Com a cultura, nomeamos e atribuímos significados ao mudo, seja por 
gestos, pela fala, pela escrita ou pelos signos pictóricos. Logo, podemos 
perceber que “a cultura é toda criação humana” (FREIRE, 1963, p. 17).

“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 com-
portar-se” (FREIRE, 1963, p. 17).
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Figura 1: Modos de Fazer Bonecas Karajá. Fonte: IPHAN.



Um eterno tecer

Com o conhecimento de que existe constelações de culturas que nos permi-
te atribuir incontáveis significados ao nosso mundo, apresentaremos alguns 
entendimentos sobre esse conceito produzidos por teóricos que estudam as 
culturas e suas formas de expressão.

Para Clifford Geertz (1979), a cultura é uma teia de significações, tecida 
pelo homem e que o entretece. Nessa relação de tecer e ser tecido, novos 
signos e significados são produzidos, que podem ser diferentes, dependen-
do dos contextos. Dessa forma, a cultura precisar ser lida e interpretada, 
atentando-se para o seu contexto, semelhante aos choros de um bebê, 
cada um com seu significado.

Um lugar para a cultura

Não é possível imaginar uma cultura que não pertença a um espaço ou a 
uma temporalidade que a norteie. Além disso, é somente nas relações com 
os demais indivíduos que, nós, humanos, elaboramos os nossos sentidos e 
significados. Para os dois casos, surge a ideia de cotidiano, um espaço 
muito importante para a cultura, pois é nele que a experiência humana 
produzida e reproduzida ganha vida, nele são erigidos os signos e seus 
significados. 
  
Os cotidianos são inventados pelo homem, que nascem e se transformam 
por meio dessa própria invenção. Assim, é uma ação capaz de atribuir 
sentidos às coisas de um determinado tempo e espaço. 
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Figura 2: Modo de Fazer Renda Irlandesa. Fonte: IPHAN.



    A memória e a tradição

Uma das formas de transmitir a cultura para as próximas gerações é por 
meio das tradições. Mas não nos enganemos, tradição nunca é algo que 
pertence somente ao passado, é um processo que está sempre em movi-
mento, sendo constantemente atualizada, dialogando com a contempora-
neidade, jamais esquecendo de suas marcas fundadoras.
 
Para alguns estudiosos, a tradição é uma invenção, da qual recordamos por 
meio da memória. A memória possui também os seus sentidos, assim, 
temos a memória individual, aquela que é produzida pelos sujeitos a partir 
da sua experiência. Temos também a memória coletiva, aquelas comparti-
lhadas coletivamente, que possuem um papel importante ao sentimento de 
pertencimento. 

Diante de tudo isso, podemos imaginar que uma das características princi-
pais da cultura é a memória, construtora de toda cultura social, um patrimô-
nio importantíssimo de toda cultura.

Pois então, o que é Patrimônio?

Após refletirmos um pouco sobre a cultura, qual seria a sua relação com o 
patrimônio?  O patrimônio basicamente é um conjunto de bens culturais de 
um grupo de pessoas ou até de um país. Logo, sua relação com a cultura é 
íntima, pois aponta para o legado produzido, e acumulado, pelos seres 
humanos ao longo do tempo. Todos os bens, materiais ou imateriais, que a 
nós chegam do passado são recheados de significados.
 
A importância do patrimônio está para além do seu valor específico ou 
“excepcional”, como a beleza de uma igreja colonial ou o luxo do palácio 
dos governantes. O seu valor reside nas relações que são construídas 
pelas pessoas ao longo da vida. O patrimônio somente será importante, 
caso tenha significado para alguém.

As relações afetivas que as pessoas constroem com os seus monumentos 
acabam criando os mais diversos, e variados, imaginários culturais, que são 
a base para sua valorização.
 
Como fontes de saberes e leituras inesgotáveis, os patrimônios podem nos 
ajudar na interpretação e compreensão das culturas. Ele é também capaz 
de movimentar e conversar com seus coirmãos, a tradição e a memória.
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A tentação de fazer o bem

No Brasil, a preservação do patrimônio teve seu grande pontapé dado 
durante o governo do presidente Getúlio Vargas, na década de 30. Esse 
processo ocorreu por meio do trabalho de diversos especialistas, que 
buscaram evitar que a cultura brasileira sofresse diversas perdas, como o 
desaparecimento do nosso patrimônio.
 
Preservar o patrimônio significa proteger o que se considerava ser a cultura 
brasileira. Como vimos, a cultura é toda criação humana. Logo, é possível 
imaginar que uma pluralidade de bens culturais fossem protegidos, dos 
mais diversos e diferentes grupos sociais: os modos de vida e saberes das 
nações indígenas, os espaços e rituais das comunidades afro-descentes e 
os edifícios e cidades históricas de influência europeia.

O que ocorreu foi exatamente o contrário, as ações de preservação acaba-
ram por privilegiar a materialidade dos bens culturais, esses, basicamente 
ligados à cultura europeia, de etnia branca e católica. E, definitivamente, a 
grandeza das culturas brasileiras não cabe nessa redução simplória.
 
Contestando essa simplificação produzida, por meio de uma seleção, sem 
diálogo, pelo Estado brasileiro, os demais grupos sociais se movimentaram 
pelo reconhecimento e pela preservação dos seus bens culturais. 

Assim, nos anos 2000, surgiu a noção de patrimônio imaterial, que fugindo 
da valorização dos monumentos materiais, buscou enxergar as formas de 
ver e pensar o mundo como referências culturais. Danças, feiras, práticas, 
saberes, passaram a ser vistos com bens culturais passíveis de preserva-
ção e valorização!

A educação patrimonial

O patrimônio se constitui como um legado cultural, podendo, também, ser 
interpretado, assim como a cultura. Dessa forma, a educação patrimonial é 
a utilização de um bem cultural em ações pedagógicas, cuja maior intenção 
é auxiliar no seu devido reconhecimento, valorização e, consequentemente, 
sua preservação.
 
No espaço escolar, a educação patrimonial pode ser compreendida 
também como um tema transversal no ensino, podendo ser utilizada na 
construção de novos saberes escolares. Assim, o patrimônio pode se tornar 
um mediador dos conhecimentos os quais lhe dão suporte.

Compreendendo que os bens culturais vão muito além do que somente 
aqueles reconhecidos pela lei: a escola do bairro, o prédio que serve como 
ponto de referência, a praça de encontro, todos podem ser mediadores de 
novos saberes. Assim, a utilização da educação patrimonial pode auxiliar na 
aprendizagem dos aspectos da história social local, bem como na constru-
ção do sentido de pertencimento.
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A cidade é um patrimônio!

Os bens culturais, em sua maioria, são locali-
zados dentro do espaço urbano, logo não há 
como pensar em patrimônio sem refletirmos 
sobre a cidade. A cidade é um território vivo, 
produzida e reproduzida pelos sujeitos que 
nela habitam.  Assim, ela é um verdadeiro 
documento histórico e cultural, que pode ser 
lido de diversas formas, permitindo em cada 
um dos seus cantinhos infinitas vivências 
pedagógicas de aprendizado.

Patrimônio e cidade devem ser pensados 
juntos, pois o bem cultural não deve ser 
paralisado e afastado da vida cotidiana da 
cidade. Como observado anteriormente, o 
que dá vida e beleza a um patrimônio não 
são seus atributos próprios, mas os sentidos 
criados pelas pessoas a partir da sua rela-
ção afetiva.

Fonte: Pixabay
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Figura 3: Vista parcial de Serra Sede. Fonte: PREFEITURA DA SERRA (2019)

Falando em cidade... a Serra e sua história

A história do município de Serra teve seu início no século XVI com a cons-
trução de uma pequena aldeia nas proximidades do Mestre Álvaro. Todavia, 
essa região já era habitada pelo povo tupiniquim e anteriormente por grupa-
mentos humanos de tradição pesqueira. 

jás, responsáveis por fundarem uma aldeia nas proximidades do Mestre  
Álvaro, na década de 50 do século XVI.Com o avançar do tempo, novos 
núcleos urbanos foram surgindo, como o de Nova Almeida, São João de 
Carapina e São José de Queimado.

O município de Serra possui uma diversidade de culturas, cenário fruto da 
contribuição dos diversos grupos que ocuparam esse território, cada um 
com uma forma de olhar, e ordenar, o mundo. Diante disso, é possível reco-
nhecermos nessa cidade uma riqueza de bens culturais, conservados em 
nosso tempo, a qual dá forma e corpo ao seu patrimônio cultural, que se 
renova a partir das relações produzidas pelas novas gerações no presente.

Entre os seus patrimônios, figuram as edificações antigas, como as Igrejas 
dos Reis Magos, de Nossa Senhora da Conceição e a de São João de 
Carapina, e não menos importante, as ruínas da Vila de São José do Quei-
mado. Já as manifestações culturais, destacam-se as celebrações religio-
sas, sendo uma das mais tradicionais do município a Festa de São Benedi-
to, que ocorrer no dia 26 de dezembro de cada ano.

Não menos importante é o patrimônio arqueológico, composto pelos os 
vestígios arqueológicos dos povos sambaquieiros e do período colonial. 
Merece destaque patrimônio ambiental do município, cujo maior destaque é 
o monte Mestre Álvaro, símbolo de município e referência para a própria 
denominação da municipalidade.

Fora os tupiniquins, vieram para a região além do rio (assim era chamada a 
Serra nos primeiros documentos) também os índios temiminós ou maraca-
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Patrimônios da cidade de Serra/ES

Neste momento, teremos a oportunidade de melhor 
descrever alguns dos bens culturais dessa cidade, que 
podem ser utilizados como mediadores de aprendizagem 
de novos saberes. Alertamos, que não devemos encarar o 
patrimônio a partir de uma lógica somente de elogio e 
contemplação de suas características ímpares. Assim, o 
patrimônio precisa ser compreendido dentro da totalidade 
histórica e social em que foi produzido, juntamente das 
relações que são produzidas no presente.

Igreja e Residência dos Reis Magos

 A Igreja e Residência dos Reis Magos fica localizada no litoral do munícipio, 
em Nova Almeida. Sua construção ocorreu entre os séculos XVI e XVII, 
contando com a mão de obra dos nativos da região. Em nossos dias, é o 
exemplo da arquitetura jesuítica que menos sofreu alterações na sua estru-
tura/estética.
  
No século XIX, essa localidade chegou a possuir o número de 52% da popu-
lação indígena do Espírito Santo, pelo que se tem registro. Além disso, essa 
mesma população teve pouco a pouco suas terras lapidadas, o que afetou 
sua reprodução social nesse território. Consequentemente, isso gerou um 
processo de esquecimento desses sujeitos.

Figura 4: Convento arquitetônico dos Reis Magos. Fonte: IPHAN (2019)
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Ruínas da Igreja de São José do Queimado
 
As ruínas da Igreja de São José de Queimado estão localizadas na parte 
sudoeste do município, em zona rural. Esse local guarda, em seus vestí-
gios, a memória da maior revolta de escravizados lutando pela liberdade de 
nosso estado, a Insurreição de Queimado.  Hoje, esse local é visto com 
símbolo de resistência.

O estopim que detonou esse movimento foi a falsa promessa de que os 
escravizados que ajudassem na construção da igreja, nas suas folgas, rece-
beriam a liberdade no dia da inauguração. 

O Congo

O congo é uma manifestação cultural popular com presença forte no território 
serrano, fruto das trocas entre três culturas: a indígena, a africana e a euro-
peia. As bandas de congo são formadas por homens, mulheres e também 
crianças, que executam os mais diversos instrumentos e utilizam uma gama 
de adornos. A participação das bandas é essencial nas festas religiosas do 
município.

Figura 5: Ruínas da Igreja de São José do Queimado. Fonte: Jornal Tempo Novo (2019) 
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Figura 6: O congo. Fonte: Fábio Canhim, Flickr (2019)



Festa de São Benedito

No mês de dezembro de cada ano os moradores do município e turistas 
tomam as ruas de Serra Sede para festejar com canto e dança ao ritmo das 
bandas de congo. A Festa de São Benedito é uma verdadeira mistura de 
devoção, fé e muita alegria. Fazem parte do rito dessa celebração quatro 
momentos: a cortada, a puxada, fincada e derrubada do mastro.

Fonte: Prefeitura da Serra/ES
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A origem da festa é atribuída ao episódio do naufrágio de um navio com 
escravizados perto da costa do município, na ocasião, esses sujeitos ao 
clamarem por proteção a São Benedito, conseguiram escapar da morte ao 
se agarrarem no mastro que se soltou da estrutura da embarcação.

Figura 7: Festa de São Benedito 



Ficou faltando algum patrimônio?

Muitos podem ser os bens culturais de uma cidade, ou mesmo de um 
bairro. Sabemos que muitos outros poderiam compor essa publica-
ção. Pensando nisso, deixamos um espaço em branco para o regis-
tro de mais um patrimônio. Use sua imaginação, pense nas suas 
experiências de vida, nas vivências na cidade e no seu cotidiano. O 
que deveria se tornar um patrimônio para ser preservado para as 
novas gerações?

25
Nome do patrimônio                                  Localização:

Registro visual:

Informações sobre o patrimônio:

Motivo da preservação:



É possível aprender, se divertir e sonhar 
com o patrimônio

Deixaremos, a seguir, algumas sugestões de atividades que podem ser 
desenvolvidas com o patrimônio cultural. Lembrem-se, são apenas suges-
tões, não precisam ser reproduzidas, são abertas paras novos usos, enten-
dimentos e ressignificações.

As seguintes atividades foram inspiradas em Grumberg (2007).

Fonte: Pixabay

Construindo um mapa afetivo

Para essa atividade, será necessária uma folha em branco, lápis ou caneta 
e um pouco de memória.
 
Os participantes deverão desenhar, a partir da sua memória, um mapa do 
seu bairro, tentando colocar o máximo de detalhes que conseguirem, infor-
mando sobre as casas, mercadinhos, praças, ruas que fazem parte de onde 
moram, convivem e caminham.
 
Após sua produção, solicite que os participantes levem o mapa para casa e 
lá, comparem a produção feita da memória com a realidade. Feito isso, 
anote o que foi esquecido, para compartilhar com os demais.

Esse exercício pretende provocar as percepções e sensibilidade dos partici-
pantes, para conseguir movimentar o conceito de memória. Foi indicado o 
bairro, mas pode ser utilizado ruas, praças, a escola, etc.
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Fonte: Pixabay

Fonte: Pixabay

Quanto mede?

Durante uma visita pedagógica, pratique um jogo de adivinhações com os 
participantes. Para isso, escolha um monumento, teatro, praça, casa... e 
desafie-os a conseguirem acertarem algumas medidas e distâncias: qual a 
largura dessa parede antiga, altura da torre da igreja?

Sem a ajuda da fita métrica, os participantes deverão com sua imaginação 
construir meios para sua medição. Passadas, palma da mão, pé em pé e até 
a fotografia são opções para esse desafio. Cada grupo ou participante 
deverá anotar sua estimativa.

Esse trabalho, além de estimular a imaginação, constrói, por meio da obser-
vação e do sentir do tato, relações diferentes do que apenas o consumo 
visual do bem cultural.

Uma outra caminhada usando fotos antigas

Separe fotos antigas do bairro ou de um centro histórico que será visitado. 
Com as imagens em mãos, monte um roteiro que comtemple pequenas 
paradas para que os participantes possam descobrir o local onde a foto foi 
tirada. Assim, delimite locais para a realização da atividade (um trecho de 
rua, um largo ou praça).
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Solicite que registrem as mudanças observadas por meio da comparação 
entre a foto antiga e o presente. Para além das transformações visuais, 
estimule os alunos a pensar o impacto dessas transformações na vida das 
pessoas que moram no local, podendo ser um ponto inicial para conversas 
com os moradores e suas vivências sobre as mudanças ocorridas.

Essa atividade pode ser utilizada em conjunto com a anterior, desde que 
haja o devido planejamento.
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