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PROJETO ACERVO DE ARTE SACRA DO ESPIRITO SANTO

Gilca Flores de Medeiros (2012, p. 79), em O Acervo de Pintu-
ras do Palácio Anchieta: História e Restauração, diz que 

A preservação de acervos culturais envolve dois impor-
tante aspectos: conservação e memória. Conservação 
e restauração da materialidade dos bens culturais, mas 
também a manutenção de elementos memorais, [...]

Este projeto objetiva dar continuidade ao processo de con-
servação e restauração do acervo de Arte Sacra do Espírito San-
to, importante não somente pelo seu valor enquanto objeto de-
vocional mas também artístico, histórico e cultural, como ainda 
conhecer a tecnologia construtiva das esculturas policromadas 
em madeira e terracota; apreender conhecimentos específicos da 
área de conservação e restauração. 

O trabalho visa contribuir com a conservação e a restaura-
ção do acervo de imaginária sacra do estado do Espírito Santo, 
formado com imagens provenientes dos seus vários períodos his-
tóricos: uma quinhentista - a imagem de Nossa Senhora da Penha, 
do convento franciscano de Vila Velha; as imagens do período co-
lonial proveniente das igrejas jesuíticas espalhadas pelo litoral e 
das igrejas da Vila de Nossa Senhora da Vitória, como também 
das imagens do século XIX e XX, originárias das igrejas espalhadas 
pelo interior do estado, advindas do processo de imigração, em 
especial a italiana e austríaca.  

A modernização da Vila de Nossa Senhora da Vitória, ocor-
rida a partir do primeiro quartel do século XX, impôs mudanças 
significativas no patrimônio edificado, levando a demolição de 
várias igrejas e suas imagens realocadas no desenho iconográfico 
de outras igrejas, retomando seu contato com a comunidade por 
meio das práticas litúrgicas.  

As imagens que não tiveram essa sorte foram amealhadas e 
formaram o Museu de Arte Religiosa, instalado na capela de Santa 
Luzia, no centro de Vitória, funcionando de 1945 a 1966, tendo o 
acervo ampliado com doações de particulares, constando de 212 
imagens com dimensões, faturas e técnicas construtivas diferen-
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as repercussões sociais que ela enseja e sobre as necessidades da sociedade con-
temporânea, sempre em uma perspectiva de respeito aos direitos humanos, sociais, 
políticos e culturais; às liberdades; à pluralidade e à diversidade; à justiça social e à 
democracia, inclusive na área da comunicação”, segundo as diretrizes curriculares 
estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC). 

A extensão envolve temas referentes a Educação, Comunicação e a Cidadania, 
sendo assim a participação de estudantes, voluntários e pesquisadores consegue 
abranger não só estudantes de Jornalismo, mas também da Publicidade e do Áudio-
visual. Lembrando que todo este projeto está inserido nos princípios e atividades do 
grupo de pesquisa e ação Observatório da Mídia: direitos humanos, políticas, siste-
mas e transparência.

OBJETIVOS: 
 - Contribuir para uma recepção mais crítica acerca do conteúdo midiático 

transmitido cotidianamente nos meios de comunicação. 
 - Analisar hábitos de consumo midiático dos jovens participantes assim como 

seu contexto de recepção midiático. 
- Analisar a possível influência do contexto de recepção dos jovens em seus 

hábitos de uso e consumo midiático assim como seu poder de análise crítica diante 
dos conteúdos consumidos. 

- Auxiliar os estudantes na produção de vídeos que se relacionem com o tema 
da oficina. 

- Colaborar com a formação dos estudantes de Comunicação Social propor-
cionando experiências que mostrem a percepção da dinâmica comunicacional para 
além da universidade.
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IMERSÃO EM DESIGN NA AGROINDÚSTRIA   

INTRODUÇÃO 
A atividade Imersão em Design na Agroindústria (SIEX 

400948) teve como objetivo colocar a competência acadêmica 
a serviço da comunidade por meio do auxílio à solução de pro-
blemas na agroindústria capixaba de pequeno porte, motivando 
os estudantes do curso ao mesmo tempo em que os aproximou 
da prática profissional.  A estratégia consistiu em articular ensino, 
pesquisa e extensão em uma experiência imersiva para sete estu-
dantes do Curso de Design da Ufes no contexto das agroindústrias 
familiares do município de Barra de São Francisco, no segundo 
semestre de 2014. O projeto foi desenvolvido em parceria entre o 
Curso de Design da Ufes, o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) Campus Barra de São Fran-
cisco1, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e Instituto 
Sindimicro2.

AGROINDÚSTRIA E DESIGN 
Segundo Prezotto (2002a) a agroindústria de pequeno por-

te é uma unidade industrial de transformação e/ou beneficiamen-
to de produtos agropecuários em escala não industrial tradicional 
(comparada à grande agroindústria), situada no meio rural e ge-
renciada pelos próprios agricultores. Nesse contexto, as próprias 
famílias trabalham no negócio, produzindo inclusive as matérias-
-primas utilizadas. As tecnologias empregadas não são muito so-
fisticadas e a escala de produção reflete esse arranjo da mão de 
obra reduzida, tecnologias simples e tamanho das instalações. 
A diferenciação dos produtos da agroindústria, principalmente 
pelo potencial de estabelecer índices de qualidade ampla, com 
preocupações ecológicas, sociais, culturais e de aparência (PRE-
ZOTTO, 2002b), é um dos diferenciais desse tipo de negócio.  O 
Design é uma fonte de vantagem competitiva e fator de rentabili-
dade econômica em qualquer setor (DDI, 2005), e vem sendo uti-
lizado sistematicamente no Brasil, América Latina e Europa como 
estratégia para inovar em processos e produtos da agricultura 
familiar (MERINO, MERINO, PEREIRA E VIEIRA, 2009), da agroindús-
tria de pequeno porte (MARTINS, MERINO E DEMARCHI, 2006), na 
preservação e valorização da identidade e qualidades regionais 

Coordenador: Hugo Cristo Sant’Anna 

1 Disponível em http://www.ifes.edu.br/
barra-de-sao-francisco. Acesso em 10 de 
setembro de 2015. 
2 Disponível em  www.sindimicro-es.com.br  
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(VALCKE, 2004). Pereira et al (2004) explicam que, apesar da qualidade de origem, da 
experiência e vocação dos pequenos produtores, os produtos da agricultura familiar 
têm dificuldades para comunicar tais atributos aos seus consumidores em potencial 
por adotarem soluções de design pouco eficientes nos rótulos e embalagens.  Nesse 
sentido, Merino et al (2003) afirmam a importância de designers atuarem em parceria 
com a agricultura familiar na melhoria da identificação da origem e valorização da 
qualidade dos produtos; na correta inclusão de informações em conformidade com 
a legislação; na padronização dos rótulos; no tratamento dos aspectos simbólicos 
dos produtos, valorizando questões regionais e culturais; nas preocupações ergonô-
micas – manuseio e transporte da embalagem, visualização da informação; na dife-
renciação dos produtos frente aos concorrentes; e na consideração da realidade dos 
produtores, tanto quanto à localidade na qual habitam quanto à sua capacidade de 
investimento em Design.  

ENSINO DE DESIGN NA UFES E A AGROINDÚSTRIA 
O Curso de Design da Ufes aborda, ao longo da sua grade curricular, os conhe-

cimentos necessários para que os estudantes atuem em parceria com os agriculto-
res nos aspectos descritos anteriormente. No entanto, muitas vezes as disciplinas 
discutem tais conteúdos em situações hipotéticas, descontextualizadas, ou sem as 
limitações que existiriam fora dos muros da universidade – orçamento restrito e pra-
zo curto para implementar as ideias, limitações de fornecedores e insumos, além do 
risco de as propostas não gerarem o resultado esperado e resultarem em prejuízo 
para os demandantes.  A imersão na realidade dos agricultores familiares de Barra de 
São Francisco foi estruturada de forma que os estudantes pudessem aplicar e refletir 
acerca dos conhecimentos construídos em sala de aula em situações concretas e 
limitações reais. O grupo vivenciou o cotidiano dos agricultores, participando ativa-
mente da pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras adequadas à realida-
de local (especialmente quanto aos fornecedores, tecnologias de produção e insu-
mos disponíveis no município), objetivando a melhoria na identificação (design de 
identidades visuais), transporte, exposição e comercialização (design de embalagens 
e do ponto de venda) dos produtos da agroindústria, contribuindo para o aumento 
da renda das famílias envolvidas no projeto e para a valorização da identidade dos 
produtos regionais.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
A atividade de extensão foi desenvolvida ao longo dos meses de setembro, 

outubro, novembro e dezembro de 2014, com os seguintes participantes: quatorze 
agricultores familiares inscritos no curso Pronatec Agricultor Familiar, oferecido pelo 
Ifes Campus Barra de São Francisco; sete estudantes do Curso de Design da Ufes; 
a professora  do Ifes responsável pelo curso Pronatec; o professor coordenador do 
projeto na Ufes; um técnico em agropecuária e o secretário municipal de agricultura 
de Barra de São Francisco; quatro colaboradores do Instituto Sindimicro, associação 
sem fins lucrativos que apoia grupos de empreendedores.

Figura 1 – Reunião de planejamento Ifes, Ufes, Prefeitura Municipal e 
Instituto Sindimicro 
Figura 2 – Visita à feira livre de Barra de São Francisco para conhecer os 
produtos regionais

Figura 3 – Produtos regionais na feira de Barra de São Francisco sem identificação e 
embalagens inapropriadas 
Figura 4 – Produtos regionais sem identificação

 O coordenador do projeto na Ufes, a coordenadora do curso Pronatec do 
Ifes, o secretário municipal de agricultura de Barra de São Francisco e representan-
tes do Instituto Sindimicro estabeleceram os objetivos do projeto e a participação 
das instituições. Foi definida a realizaçãode uma mostra dos produtos regionais 
no mês de dezembro, que pudesse sintetizar tanto os conhecimentos construídos 
pelos agricultores no curso Pronatec (boas práticas de produção, higiene, padro-
nização das receitas, segurança do trabalho) quanto incorporar as identidades e 
embalagens que seriam construídas em parceria com os estudantes da Ufes. A Pre-
feitura se comprometeu a viabilizar a mostra (stands, interdição do trânsito), en-
quanto a divulgação e apoio à infraestrutura do evento ficou sob responsabilidade 
do Instituto Sindimicro. O município de Venda Nova do Imigrante, cujo circuito do 
agroturismo e estrutura da agroindústria já se encontram consolidados, foi defini-
do como referência para o projeto. 
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21 DE OUTUBRO – VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
Os estudantes de Design da Ufes realizaram pesquisa das práticas vigentes de 

grupos de produtores rurais do município de Venda Nova do Imigrante. O grupo foi 
recepcionado no Ifes local, onde conheceu as salas de aula, laboratórios de apoio 
didático e demais instalações relacionadas ao curso de agroindústria.  

Figura 5 – Equipe parte da Ufes para visita técnica a Venda Nova do Imigrante 
Figura 6 – Visitação nas agroindústrias 

Figura 7 – Registro das embalagens 
Figura 8 –Registro do paisagismo das propriedades 

O diretor geral do campus ministrou uma pequena palestra para os estudantes, 
contando a história da organização da agroindústria de Venda Nova nos últimos 15 
anos, para em seguida visitarem algumas propriedades do arranjo produtivo local: Sí-
tio do Tio Vé, Produtos Carnielli, Vinhos Tonoli e Tia Cila e Claudia. Além dos processos 
de fabricação, os estudantes puderam conhecer e registrar imagens sobre os pontos 
de venda, embalagens e demais estratégias de comunicação adotadas pelos produto-
res locais.

 
10 A 14 DE NOVEMBRO – IMERSÃO  

Ao longo de uma semana, os estudantes foram hospedados nas propriedades 
rurais em duas regiões de Barra de São Francisco: Córrego do Itá e Santa Angélica. Os 
estudantes apresentaram aos agricultores o que haviam registrado na visita a Venda 
Nova do Imigrante, ao mesmo tempo em que conheceram as tradições e práticas dos 

agricultores. Durante essa convivência, agricultores e estudantes de design construí-
ram coletivamente as soluções para identificação, embalagem e exposição dos produ-
tos regionais. O grupo também visitou os fornecedores locais (gráficas, lojas de emba-
lagens) para estabelecer as restrições para a produção gráfica das soluções geradas, 
além de realizar entrevistas com frequentadores da feira livre empresários da cidade 
acerca das percepções sobre os produtos regionais.  

Figura 9 –Equipe da Ufes apresentando o levantamento relizado em Venda Nova para 
os agricultores  
Figura 10 – Equipe da Ufes trabalhando nas propriedades 

Figura 11 – Fabricação artesanal de queijos 
Figura 12 – Engenho de cana de açucar

Figura 13 – Pesquisa de campo na feira livre  
Figura 14 – Prototipagem
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No último dia da imersão, foi realizada a apresentação e discussão das identi-
dades e protótipos das embalagens, visando coletar sugestões e melhorias que seriam 
feitas antes da realização da mostra. Foram desenvolvidas um total de sete identida-
des e diversas opções de embalagens que poderiam ser mantidas e melhoradas conti-
nuamente conforme as necessidades dos agricultores. 

Figura 15 – Apresentação do processo 
Figura 16 – Estudantes apresentando identidades 

Figura 17 – Discussão dos protótipos
Figura 18 – Identidades visuais desenvolvidas

16 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO – PRÉ-PRODUÇÃO DA MOSTRA  
De volta à Ufes, os estudantes aprimoraram e refinaram as soluções desenvol-

vidas em Barra de São Francisco, tendo em vista a preparação das identidades, em-
balagens e comunicação visual dos stands da mostra de produtos regionais. Nesse 
período, o coordenador do projeto na Ufes mediou a relação com as gráficas de Barra 
de São Francisco.

12 E 13 DE DEZEMBRO – MOSTRA DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR 
Na sexta-feira, o grupo de estudantes retornou para Barra de São Francisco para 

construir, junto aos produtores, todas as embalagens e montar a comunicação visual 
dos stands da mostra, realizada no sábado. A prefeitura organizou o espaço da mostra 
em uma rua perpendicular à da tradicional feira municipal, de forma que a população 

pudesse perceber a diferença na qualidade e na apresentação dos produtos que resul-
taram do projeto

Figura 19 – Acompanhamento dos agricultores nas gráficas da região para impressão 
das embalagens  
Figura 20– Montagem das embalagens

Figura 21 – Montagem das embalagens nas propriedades   
Figura 22– Embalagens prontas

Figura 23 – Equipe preparada para a Mostra   
Figura 24– Produtos 
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Figura 25 – Produtos
Figura 26– Produtos

'Figura 25 – Produtos
Figura 26– Estudantes informando a população 

Figura 27 – Comunicação visual dos stands
Figura 28– Visitantes da feira 

A repercussão da mostra foi extremamente positiva, com praticamente todos 
os produtos de todas as famílias comercializados antes do término da feira. A mostra 
foi notícia nos principais veículos da cidade3, além do portal do Instituto Federal do ES4 

3 Disponível em http://goo.
gl/9LddAr. Acesso em 10 

de setembro de 2015. 
4 Disponível em http://goo.

gl/J3cwyw. Acesso em 10 
de setembro de 2015.

e na rádio CBN Vitória5. Desde então, oito dos 14 participantes do projeto ampliaram a 
produção e continuaram a investir na estruturação das suas respectivas agroindústrias, 
tanto quanto às boas práticas alimentares quanto à gestão da sua identidade visual.

FUTURO DO PROJETO 
No início de 2015, foi realizada uma reunião de avaliação entre os representantes 

do Ifes Campus Barra de São Francisco, Ufes e Prefeitura de Barra de São Francisco, 
com intuito de definir as ações para 2015:  

• Ampliação da equipe de estudantes da Ufes envolvidos: o Escritório-Modelo 
de Projetos6 do Curso de Design, em fase de planejamento, já conta com cerca de 20 
alunos envolvidos na continuidade do projeto em Barra de São Francisco; 

• Inclusão de estudantes do campus Ifes de Barra de São Francisco por meio 
do “Programa de Apoio a Agroindústria Familiar do Noroeste Capixaba”, aprovado por 
aquela instituição e em fase de estruturação.
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