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Palhas de dendê
Foto: Rebeca Palma Menezes, 2019 
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Artesão Manoel dos Santos
Foto: Rebeca Palma, 2019

Em memória de Seu Manoel, um dos 
maiores artesãos do bairro do Jacaré, 
mestre em trabalhar com as palhas de 
dendê, piaçava e açaí. Nosso respeito e 

homenagem!
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Apresentação

Caros leitores da Caleidoscópio!

O ano de 2020 realmente surpreendeu 
a todos nós em suas diversas esferas, 
nos colocando a frente de situações 
t a l v e z  n u n c a  i m a g i n a d a s  o u 
experienciadas... Mas também nos fez 
olhar para nosso interior e mostrou que 
somos capazes de nos reinventar e 
tivemos que nos adaptar para seguir 
e m  f r e n t e !  A p r e n d e m o s  q u e 
distanciamento não é isolamento e a 
dinâmica da vida está em sermos 
múltiplos em nossas possibilidades de pensar e cuidar do outro, 
para assim, cuidarmos de todos nós! E nessa ideia da adaptação, 
a Caleidoscópio de 2020 traz em sua edição única, uma 
construção distanciada, mas unida na proposta de fazer acontecer, 
pois entendemos nosso compromisso e responsabilidade em 
nossa trajetória! E dessa forma apresentamos uma edição sobre 
Arte e Cultura na Educação, com textos construídos anteriormente 
ao distanciamento, mas reunidos agora como resultado do 
engajamento da Equipe Caleidoscópio. 

Boa leitura! 

Patrícia Moreira 

Professora do IFBA - campus 
Valença e orientadora do projeto



ARTE NA EDUCAÇÃO

Claudia Cavalcante Cedraz

Mestre em Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação, 
especialista em Fundamentos do Ensino da Arte, Licenciada em 
Artes Visuais, Bacharel em Artes Plásticas, Professora de Arte na 
Rede Estadual de Ensino desde 1999
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Ideias sobre a Arte
Pensar arte na educação como prática de traba-
lhos utilizando materiais reciclados e rabiscos 
aleatórios em folhas de papel, é o mesmo que 
pensar que tudo é arte. Nessa discussão é preciso 
primeiro definir o que seja arte, e nesta perspecti-
va precisamos definir que época, que povo, que 
momento histórico ou político ou social estamos 
nos referindo, porque o conceito de Arte assim 
como o conceito de Artista mudou ao longo das 
diversas épocas históricas pelas quais já passa-
mos. 
Vamos exemplificar estas mudanças fazendo uma 
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pequena viagem pelas Artes Visuais, houve períodos onde 
a Arte era reprodução de modelos pré-estabelecidos, que 
não podiam sofrer alterações e que não podiam represen-
tar a realidade como a vemos, a exemplo da cultura egíp-
cia. Em outro momento temos a interferência direta da 
igreja católica nas temáticas representadas, houve momen-
tos em que o artista era apenas um simples artesão, em 
outros era considerado gênio com conexão direta com o 
divino. Houve períodos onde a cor ganhou autonomia e 
expressividade nas produções artísticas, para além de aju-
dar a identificar determinados elementos visuais. Em outros 
a forma ganhou destaque, representando coisas que só 
existem no plano das ideias. Na atualidade o artista é um 
ser criativo, pesquisador, um trabalhador da estética, os 
objetos artísticos podem ser totalmente criados pelo artista 
ou este pode se apropriar de algum objeto já existente ou 
apenas gerar uma ideia, sem executá-la.
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Diante da diversidade de conceitos percebermos que em 
qualquer expressão artística: artes visuais, teatro, dança, 
música, cinema, fotografia, história em quadrinhos, circo, 



vídeo, performance, instalação, entre outras, existe um 
conjunto de fatores que irão transformar este produto em 
objeto de arte. Entre estes fatores estão a inferência de uma 
cultura sobre outra, caso da pintura corporal, que entre os 
povos indígenas não se caracteriza como Arte, mas que os 
povos não indígenas as denominam como tal. Ou a passa-
gem do tempo, caso das esculturas pré-históricas que 
foram alçadas a categoria de arte centenas de anos depo-
is. 
Houve um período que a inferência de objeto artístico era 
dada por mecenas, em outra eram os galeristas que qualifi-
cavam o que era obra de arte ou não. Em determinadas 
épocas o que definia um objeto artístico era seu material, 
neste período a pintura a óleo era considerada Arte, o 
desenho não. Recentemente vimos o artista assumindo o 
protagonismo na nomeação do objeto artístico ao qualifi-
car como Arte apenas o que continha sua assinatura, fosse 
um objeto de produção industrial ou criado por ele. Por fim 
estamos em um momento histórico aonde além do artista 
que assina a obra de arte, do galerista, dos críticos de arte, 
dos museus, o observador também pode validar um traba-
lho como sendo Arte ou não. 
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Através destes pequenos exemplos percebemos que a pro-
dução artística é inerente a condição humana, refletindo 
nossas emoções e o momento histórico, portanto mais um 
produto cultural. E sendo a educação básica o espaço de 
imersão do sujeito nas práticas culturais do seu entorno 
social, torna-se necessário o estudo da arte. Mas porque 
rabiscar papeis, analisar imagens e apreciar trabalhos 
artísticos é importante nas escolas? 

Dimensões da Arte
Se o conceito de arte e artista sofreu mudanças ao longo 
do tempo, o que não mudou foi esta necessidade humana 
de se expressar através de imagens, sons, corpo. Esta ne-
cessidade de materializar o imaterial, o que está no plano 
das ideias, é um dos objetivos do estudo da arte, da inser-
ção deste componente no currículo da educação básica. 
Afinal,

Não é possível uma educação intelectual, formal ou infor-
mal, de elite ou popular, sem arte, porque é impossível o 
desenvolvimento integral da inteligência sem o desenvolvi-
mento do pensamento divergente, do pensamento visual e 
do conhecimento presentacional que caracteriza a arte. 
(BARBOSA, 2009, p. 5).

Daí a importância do conhecimento de elementos básicos 
da música, da dança, do teatro, das artes visuais e de 
diversas manifestações artísticas para o aluno representar e 
dar corpo ao subjetivo, desenvolvendo-se plenamente. 
Mas Arte não é apenas expressão e criação, é também 
estesia, critica, fruição e reflexão, todas dimensões que 
devem permear seu estudo. Talvez isso explique a dificulda-
de de compreender a importância deste conteúdo para a 
formação do ser humano, por tratar de questões abstratas 
e imateriais, portanto difíceis de serem mensuradas, sua 
importância é constantemente desqualificada na educação 
básica. 
Neste campo de estudos algumas questões já estão conso-
lidadas, ninguém questiona a importância da expressão e 
da criação; a crítica e a reflexão também estão já consoli-
dadas como necessárias e importantes, porque é através 

999



delas que 
[...] os alunos possam perceber e conhecer como o 
homem e a mulher, em tempos e lugares diferentes pude-
ram falar de seus sonhos e de seus desejos, de sua cultura, 
de sua realidade e de suas esperanças e desesperanças, 
de seu modo singular de pesquisar a materialidade por 
intermédio da linguagem da Arte. (MARTINS, 2012, p. 61).

Mas e quanto a estesia? E a fruição? Segundo o dicionário 
estesia é a capacidade de entender sentimentos e sensa-
ções, e a fruição é o ato de ter prazer com algo. Diante 
destas definições, juntamos estesia, fruição, expressão, 
criação, critica e reflexão, e fica visível a importância da 
Arte na escola. Percebemos, também, como é difícil com-
preender seu campo de atuação, afinal vivemos imersos 
em uma sociedade que supervaloriza a materialidade, o 
palpável, o visível, ficando claro nossa dificuldade de men-
surar e compreender questões mais subjetivas, que é afinal 
do que trata o ensino de arte. 

Da Arte na educação 
Outra questão incompreensível na educação é o destaque 
exagerado que se dá as letras, ao texto, a linguagem como 
única forma de expressão. E neste ponto corremos o risco 
de pensar a arte apenas como mediadora da leitura de 
imagens, afinal estamos imersos em propagandas, vídeos, 
fotografias, novelas, filmes, emogis, emoticons, onde as 
formas as vezes se sobrepõem aos textos. A leitura de ima-
gens é importante, segundo Barbosa:

Não se alfabetiza fazendo apenas as crianças juntarem as 
letras. Há uma alfabetização cultural sem a qual a letra 
pouco significa. A leitura social, cultural e estética do meio 
ambiente vai dar sentido ao mundo da leitura verbal. 
(2009, p. 28).

Mas este não é o único mérito da aprendizagem em Arte, 
devemos lembrar que a arte é mediadora de sentidos, de 
signos, onde a subjetividade se impõe para além da objeti-
vidade da comunicação, onde outras possibilidades de 
expressão se fazem presente como os sons, o movimento, o 
corpo. 
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É diante destas questões que o ensino de arte se faz cada 
dia mais importante e necessário, saber dar corpo as nos-
sas subjetividades e abstrações através de imagens, textos, 
sons ou mesmo do nosso próprio corpo é tarefa importan-
te; conhecer a si mesmo a partir de suas especificidades 
permite reconhecermos o outro como impar, diverso e 
passível de acolhimento em suas diferenças.

Se pretendemos uma educação não apenas intelectual, 
mas principalmente humanizadora, a necessidade da arte 
é ainda mais crucial para desenvolver a percepção e a 
imaginação, para captar a realidade circundante e desen-
volver a capacidade criadora necessária à modificação 
desta realidade. (BARBOSA, 2009, p. 6).

É disto que falamos, desta necessidade de conhecer o 
outro através das produções artísticas de diversos povos e 
culturas, em diferentes tempos e espaços. Porque nos obje-
tos artísticos está presente além das ideias e sentimentos do 
artista, um pouco do seu meio social, do seu tempo. Da 
importância também da expressão de si, para si, talvez 
estabelecendo uma interlocução com o outro ou não. Da 
interpretação da sua realidade a partir de expressões artísti-
cas diversas: sons, corpos, expressões cênicas, imagens, 
entre outras. Da mediação do seu tempo e do seu espaço 
através destas expressões. Do prazer de ser e estar presente 
a cada minuto de sua existência. Tarefas difíceis, mas extre-
mamente necessárias a qualquer sociedade humana, e 
sendo importante cabe a escola mediar esta aprendizagem, 
estabelecer esta ponte através da valorização do ensino da 
Arte. 

Referências 
BARBOSA, Ana Mae. A Imagem no Ensino da Arte. São Paulo: Perspectiva, 
2009, 149p. 

MARTINS, Mirian Celeste. Conceitos e Terminologia – Aquecendo uma 
transforma-ação: atitudes e valores no ensino de Arte. P. 52-65.  In: 
BARBOSA, Ana Mae (Org.). Inquietações e mudanças no Ensino da Arte. 7ª ed. 
São Paulo: Cortez, 2012. 
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5

sta investigação retrata o trabalho de artesa-

Enato desenvolvido no bairro do Jacaré na 
cidade de Valença, situada na região do 

Baixo Sul da Bahia. O artesanato se encaixa na 
modalidade tradicional que remete a uma arte 
mais expressiva e que faz parte de um determina-
do grupo e vida cotidiana, é realizado por parte 

AS MARCAS DE UMA HISTÓRIA 
ATRAVÉS DAS PALHAS NO BAIRRO DO 
JACARÉ VALENÇA-BA.

Rebeca Palma Menezes

Jovem pesquisadora do Instituto Federal da Bahia - campus Valença

O artesanato é a poesia das mãos / Revela a alma 
daquele que sente / Expressa os seus anseios e 
virtudes/ Sendo o fruto do trabalho do homem, é 
sagrado / [...] Existe no divino a semelhança do 
homem / Talvez a arte tenha o poder de unir as 
coisas / Talvez seja um instrumento de paz entre as 
nações / [...] A arte enternece a alma, alivia os pesos 
da vida / As mãos, muito mais do que partes de um 
corpo, sem dúvida, são os mais poderosos 
instrumentos de cura que temos / A arte é a poesia 
das mãos. (ROCIA, 2009).

Artesanato no bairro do Jacaré
Foto: Rebeca Palma, 2019
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confecção de utensílios variados, mas devido a influência 
de fatores históricos, acabam apagando aos poucos a 
marca dessa atividade. As mudanças sociais alteram a 
estrutura social e com ela também as relações sociais. 

de alguns moradores do próprio bairro e também entre 
familiares, trabalho esse que há uma transferência de co-
nhecimento de técnicas. Essa pesquisa carrega consigo a 
importância do valor cultural que tem como propósito 
preservar a memória de uma comunidade, transmitida de 
geração em geração. O objetivo central deste estudo é 
divulgar a importância do artesanato, tanto para os arte-
sões do bairro do Jacaré que dependem dessa atividade 
como renda para o sustento da família, como também para 
a população valenciana.  A investigação buscou resgatar o 
valor da arte realizada por esses artesãos, contudo, discutir 
porque essa prática é pouco valorizada pelos próprios 
moradores da cidade, mas que apesar de toda modernida-
de, o artesanato ainda se mantêm vigente em alguns seto-
res da cidade. 
O artesanato surge praticamente com a existência do 
homem para suprir suas necessidades básicas, como a 

Artesão do bairro do Jacaré
Foto: Rebeca Palma, 2019
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(CHAUI; OLIVEIRA, 2009, p.155)
É possível notar que essa afirmativa repercute diretamente 
na forma como o artesanato é visto e tratado na socieda-
de. O marco histórico da revolução industrial se inicia na 
Inglaterra na segunda metade do século XVIII, foi um pro-
cesso econômico que mais causou mudanças no mundo e, 
consequentemente, na estrutura da sociedade, trazendo 
consigo a influência do capitalismo que reflete até os dias 
atuais. Este, por sua vez, concorre com o artesanato tor-
nando-o como segundo plano na sociedade. Foi possível 
perceber esse efeito na fala dos artesões entrevistados, 
relataram a desvalorização sociocultural dentro da comuni-
dade que produzem às peças. Dando preferência, na maio-
ria das vezes, a produtos industrializados, os quais depen-
dem de uma máquina que exerce uma série de comandos 
e padrões simétricos, em contraste ao processo de produ-
ção manual do artesanato que envolve e exige muito do 
próprio artesão, onde seu produzir é fluido e mutável assim  
como o ser humano.
Essa investigação proporciona a compreensão da história 
do artesanato presente no bairro do jacaré, a qual foi ana-
lisada como base a fala de cada artesão, sendo possível 
apreender quais são os procedimentos necessários para a 
transformação da realização do artesanato em um produto 

8 Artesanato no bairro do Jacaré
Foto: Rebeca Palma, 2019
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to de espaço para divulgação desse trabalho. E assim, 
ressaltar a relevância do trabalho manual, da arte e sua 
história, principalmente para a cidade.
Para a composição dessa investigativa, alguns encaminha-
mentos foram realizados por meio de três aplicações. Re-
gistros fotográficos dos próprios artesões e dos seus respec-
tivos pontos de exposição de trabalhos, revelando assim 
uma marca daquele lugar e suas habilidades. Para mais 
contribuição, foi realizada aplicação de entrevistas semi-
estruturadas, o qual manifestou os agentes principais para 
a realização dessa atividade (os artesões), as suas dificulda-
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pronto para venda, além de perceber o sentimento e signi-
ficado envolvido na realização desse trabalho e, sobretudo, 
os desafios que os artesões enfrentam para promover a sua 
arte dentro da própria cidade. Baseado nessa busca, a 
divulgação da importância dessa atividade para as autori-
dades competentes, com o intuito de desenvolver um proje-

Artesanato no bairro do Jacaré
Foto: Rebeca Palma, 2019
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des desde a colheita dos diversos tipos de palhas (que são 
fundamentais para a efetividade do trabalho) até a forma 
como o cliente recebe o produto. Para complementar, foi 
efetuada entrevistas baseadas na oralidade dos próprios 
artesões do bairro do Jacaré, o qual foi possível notar a 
dedicação, troca de experiências passadas, conexão com a 
natureza e amor pelo o que produzem. Esses sentimentos 
expressos em palavras indicam motivos pelo qual o artesão 
Valenciano continua lutando para manter viva essa riqueza 
cultural. 
Dessa forma foi possível perceber os procedimentos que 
são necessários para a formação do artesanato: realizam a 
colheita de variados tipos de palhas como a palha da pia-
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çava, palha de dendê e as taliscas do açaí. O trabalho de 
raspagens das palhas, até a trançagem como marca do 
design de cada móvel, trabalho esse realizado tanto por 
homens e mulheres, que geralmente fazem parte da famí-
lia.

Artesão Manoel dos Santos 
Foto: Rebeca Palma, 2019



Todas essas etapas revelam a relação de consciência e 
respeito para com a natureza, pois os artesões buscam 
retirar o que a natureza oferece, respeitando seu respectivo 
tempo e ciclos, além da entrega do artista para manifestar 
sua criatividade com alegria, mesmo diante das dificulda-
des, como das faltas de espaços para exposição da sua 
arte e reconhecimento do poder público, que reflete na 
forma como a população reage ao artesanato, pois existe 
um desconhecimento sobre esse trabalho. Carregando 
consigo uma identidade que reflete o seu lugar de origem, 
o bairro do Jacaré.
Ao longo dessa investigativa, podemos observar que o 
artesanato do bairro do Jacaré continua na luta para a sua 
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Artesanato no bairro do Jacaré
Foto: Rebeca Palma, 2019

Palhas de dendê
Foto: Rebeca Palma, 2019
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permanecia, isso porque possui um grande significado para 
a família, a hereditariedade que carrega, e o prazer que é 
praticar essa arte. 
Essa atividade contribui para à comunidade como um todo, 
fornecendo oportunidade de emprego, além de favorecer o 
turismo, visto que, muitos visitantes demonstram interesse e 

18

apreço pelo trabalho realizado pelos artistas locais, o que 
permite valorizar a cultura artesã e fazer com que a histó-
ria, a expressão e o talento envolvido em cada trançado 
das diversas palhas, se espalhe no mundo, onde quer que 
vá.  

Artesanato no bairro do Jacaré
Foto: Rebeca Palma, 2019
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Gilmário de Souza

Mestre em Artes pela 
UFBA, doutorando em 

Artes Cênicas pela UFBA 
e professor da rede 
pública em Salvador

Profº Gilmário, sua história de vida está ligada a arte nas 
mais distintas esferas, sem deixar de lado a educação. Neste 
sentido, conte-nos como estas duas paixões movem Gilmário 
de Souza?  

Antes quero agradecer o convite e parabenizar a equipe editorial da 

revista pelo espaço dado a uma área de conhecimento tão importante 

que é a Arte, de um modo mais específico, o Teatro, e que infelizmente 

tem perdido notoriedade sobretudo no currículo do Ensino Médio.  
As artes, especialmente o Teatro, atravessa-me desde muito pequeno. 

Sempre busquei um elemento artístico ou cênico para construir os 

trabalhos da escola ou ainda, fazer do intervalo um momento de 

visibilidade e entretenimento quando, junto aos colegas, reinventava 

programas televisivos e apresentava semanalmente para outras turmas 

da escola, espectadores pagantes. Acredite, lotávamos as salas de aula, 

era um verdadeiro recreio. Talvez, inconscientemente, a escolha pela 

educação tenha nascido nessa época, pois sempre gostei de falar para 

muitos, de partilhar o que aprendia, de ser notado. Fui fazer magistério, a 

Entrevista 
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antiga formação em ensino médio que preparava os alunos para 

assumir turmas nas series iniciais, com apenas 15 anos. Aos 17 anos 

assumi minha primeira turma, em um projeto de alfabetização. Migrei 

para a área de vendas aos 20 anos, mas não contente voltei para 

educação. Foi quando novamente o Teatro me atravessou e ingressei 

na UFBA. E posteriormente a graduação, entrei no serviço público. 

Sou professor de Teatro pela rede municipal em Salvador. A partir 

dessa experiência com educação, defendo que o Teatro por si só é 

educativo. Qualquer vivência teatral, seja ela de cunho educativo no 

âmbito escolar, ou enquanto fruição, tem potência educativa, não 

faço esforços para dar aula de Teatro – apesar do trabalho – e isso é 

apaixonante. 

O espaço escolar é o berço do despertar artístico. Pode 

nos apresentar um breve exemplo de suas ações e 

contribuições para esse caminho na educação pública de 

Salvador?  

Tenho 08 anos como professor da rede pública em Salvador. Foi um 

início difícil, por diversos impedimentos. A disparidade entre a 

formação docente e a realidade do ensino nas escolas públicas e a 

precarização de materiais e espaços físicos adequados para as aulas 

de Teatro, foram alguns desses empecilhos. Ao longo desses anos, 

precisei, ao lado da comunidade, construir um espaço democrático 

de conhecimento em Teatro que desenvolvesse ações afirmativas nos 

diferentes níveis de ensino, especialmente na EJA e refletisse nossos 

anseios e consolidasse o nosso entendimento de identidade, 

sobretudo, por sermos de uma escola localizada em um bairro de 

origem quilombola. Tem sido um caminho complexo, mas estamos 

alcançando lugares antes inalcançáveis. Foram várias ações, entre 

elas mostra de curtas de stop motion, aulas de maquiagem artística, 

maquetes cenográficas, mostras de contação de histórias, teatro de 

sombras, exposição de máscaras e adereços teatrais, construção de 

livretos de literatura de cordel, entre outros. No entanto uma das 

ações que mais me emocionou foi realizada com a Educação de 

Jovens e Adultos – EJA. O projeto foi elaborado desde a sua gênese 

com objetivos andragógicos, e consistia em  garantir por meio de um 
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processo criativo em Teatro, aprendizagens a partir das relações 

étnico/raciais, promovendo espaços de reflexão, discussão e 

enfrentamento ao racismo, a discriminação, e a misoginia, no 

cotidiano escolar. Desta intenção surgiu 'Carolinas e Marias', uma 

mostra que reuniu de maneira biográfica os fatos da vida e a voz, no 

sentido de representatividade, de Carolina Maria de Jesus, 

entrelaçado nas vozes das nossas 'Marias' outrora silenciadas. Talvez 

haja o questionamento 'que Marias são essas?' Para mim, aquelas 

eram as Marias, as mulheres estudantes da EJA que, sozinhas, cuidam 

de suas casas, que trabalham, administram suas vidas, organizam a 

vida das suas filhas/dos seus filhos, dos seus companheiros/ 

companheiras. Marias que estudam, que "dão um duro danado" e 

ainda assim, em tempos difíceis como estes que estamos vivendo, 

ousam sonhar. Foi um projeto lindo, profundo, que foi aos poucos se 

entrelaçando aos escritos dessa que foi uma das mais importantes 

mulheres negras deste país - Carolina Maria de Jesus - e resultou em 

uma colcha de retalhos, repleto de boniteza, afirmação, 

representação e empoderamento.   
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Aula de Maquiagem
Foto: Gilmário de Souza, 2017

Montagem Carolinas e Marias 
Foto: Gilmário de Souza



Ainda neste ambiente escolar (ou até mesmo fora dele), 

quais fatores acredita serem essenciais para preservar a 

cultura que reete na própria identidade social?  

Esta é uma questão elementar, apesar de sua complexidade. Vamos 

pensar juntos: O que é cultura? Quais valores culturais construímos 

ao longo da nossa vida, caminhada e trajetória a partir daquilo que 

estabelecemos contato? Nós temos contatos diários com cápsulas de 

cultura que vão nos alimentando e nos ajudando a construir os nossos 

valores culturais. A cultura está em todo lugar e em tudo que fazemos. 

Temos contatos culturais na culinária, na moda, na música, no que 

consumimos na internet, na TV, no rádio. Porque cultura, por ser 

inerente a humaninade, é viva, se modifica e se renova 

constantemente. Aqui, então, nasce um paradoxo interessante. Se 

consumimos cultura cotidianamente e ela constantemente se renova, 

como resguardar a cultura local, ou melhor, para que preservar algo 

que se renova? Lembram dos valores culturais que eu falei 

anteriormente? Eles são os nossos acervos pessoais de cultura e 

definem nossa essência e origem. São as nossas tradições e costumes 

que moldam o que somos, e, quanto mais “mergulhados” estivermos 

em todo esse contexto, mais fácil manteremos nossas raízes culturais. 
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Visita ao Teatro Sesc Pelourinho 
Foto: Guilherme Weber, 2016



Costumo incentivar os estudantes a reconhecer primeiro, para depois 

valorizar a cultura local de sua comunidade; a ver seu bairro como 

potência cultural para a cidade, independente desse bairro está 

distantes dos ditos centros culturais. Esse reconhecimento é o primeiro 

passo para a compreensão de nossas características culturais, para 

poder perceber o nosso papel nas organizações políticas da cidade, 

do estado, do país. 
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Com o avanço tecnológico, as pessoas se modernizaram 

e mudaram gradativamente a rotina em quase todos os 

aspectos. Qual seu ponto de vista acerca da difusão / 

apreciação da arte e da cultura numa sociedade cada vez 

mais tecnológica?   

A tecnologia favorece, e muito, a difusão/apreciação de produtos 

artísticos e culturais, sobretudo, em tempos de cortes e depreciação 

de mecanismos e agências importantes ao fomento cultural. Tenho 

uma experiência pessoal com a tecnologia. Nasci em Olindina, uma 

cidade do agreste baiano, distante da capital e consequentemente, 

Sarau com o Grupo Pé de Causos 
Foto: Gilmário de Souza, 2019



em uma lógica cruel, distantes dos núcleos de produção/difusão de 

algumas artes como, por exemplo, o cinema e o teatro. Na minha 

infância a única forma de acesso a tais linguagens artísticas seria por 

meio de uma viagem longa até a capital. Nessa conjuntura a televisão 

e o rádio eram os únicos veículos acessíveis e possíveis na garantia de 

acesso a outras linguagens artísticas e culturas, além da local. Nos 

dias atuais, muita coisa mudou, Olindina ainda não possui museus, 

cinemas, casas de shows e edifícios teatrais, por exemplo, mas através 

de outras tecnologias, além da TV e do rádio, como por exemplo a 

internet, as redes de comunicação social, os livros didáticos que 

contextualizam e respeitam a diversidade cultural, é possível ter 

acesso e consumir infinitos produtos artísticos, mesmo que a 

distância. A experiência de fruição pode não ser a mesma de uma 

vivência presencial, mas isso é outra discussão. De fato, o grande 

desafio para a difusão/produção de arte/cultura a partir das novas 

tecnologias é lidar, de forma consciente e criativa, com todos os 

recursos que as mídias digitais colocam à nossa disposição.

A cultura digital discutida em uma de suas publicações no 

ano de 2019, num livro sobre TIC na Educação, o senhor 

abordou sobre “os modos endereçamento para produção 

artística”. Pode nos contar um pouco mais sobre essa 

metodologia?  

Quando penso em educação, entendo que esta não é apenas uma 

ação de transmitir conteúdos, ao contrário, o ato de educar, insisto, 

perpassa por demandas culturais e políticas. Ao educar construímos, 

simultaneamente, para além do conteúdo, outros valores de cunho 

filosófico, político, sociológico e, ou, artístico/teatral. Quando Paulo 

Freire refletia sobre a “Educação Problematizadora” ele era 

categórico ao afirmar que nenhum sistema de ensino  modifica a 

sociedade, mas a sociedade pode mudar o sistema instrucional. 

Problematizar a educação é pensar sobre a escola e o sistema 

educacional como um espaço de coeficientes de consciência 

participativa, horizontalizado, e não o contrário. Nesse sentido 

abordo o Endereçamento, que parece algo complexo, mas não é. 

25



Sua origem está no mercado audiovisual, especialmente no cinema. 

Sua proposta original consiste em considerar as características do 

indivíduo-espectador para gerar a partir delas a identificação com as 

produções fílmicas. Existe um planejamento dos produtores, diretores 

e roteiristas pautado na experiência do espectador. E os modos de 

destinar as ações fílmicas estão baseados no argumento 

fundamental, segundo o qual, para que um filme “funcione” para um 

determinado público, o espectador deve entrar em uma relação 

intimista com o sistema imagético e a história relatada na obra. 

Portanto, o espectador tem papel atuante na construção de 

mensagens e não é apenas o seu decodificador. As relações entre o 

texto, imagem, hipertexto e a experiência do espectador é chamada 

de Endereçamento. Quando escrevo sobre endereçamento para a 

produção artística/teatral no contexto da sala de aula, desloco a 

figura do espectador para o entendimento dele como destinatário. E 

na sala de aula, convencionou-se que o espectador é o educando. 

Logo, o Endereçamento, como uma ação constante em processos 

educativos, seja ele para o ensino das artes ou para qualquer outra 

área de conhecimento, poderia contribuir, entre tantas questões, para 

fortalecer a ideologia freiriana, por ora tão criticada, de uma 

educação materializada a partir da consciência participativa dos 

saberes dos educandos, assim estaríamos, talvez, próximos de uma 

“Educação Problematizadora”. Sugiro para um aprofundamento do 

tema a leitura de três obras: a) o capítulo “Modos de Endereçamento” 

do livro “Nunca Fomos Humanos” do Tadeu Thomaz da Silva; b) o 

livro “Educação como prática da liberdade” de Paulo Freire; e c) meu 

artigo de mestrado “Endereçamento Teatral: valores culturais dos 

educandos em uma experiência com ensino fundamental”.

No atual cenário da educação e suas transformações 

propostas pelo governo, qual sua visão futura acerca do 

desenvolvimento artístico nos espaços de formação?  

É tão difícil acreditar em um futuro justo a partir das circunstâncias 

atuais... Estamos diante de um contexto confuso, repleto de 

informações deturpadas, um momento de banalização do coletivo 

em detrimento das individualidades, no sentido mais egocêntrico 
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possível. Temos visto crescer a cada dia a intolerância, o racismo, o 

machismo, a homofobia, o xenofobismo e tantos outros cânceres 

sociais. E diante de tudo isso, penso em duas palavras: Resistência e 

resiliência. Elas são fundamentais para este momento de reformas 

arbitrárias – entre elas essa reforma do ensino médio, de cortes em 

pesquisa, do não financiamento a cultura, de escola sem partido, 

entre tantos outros pontos, fulminantes para a democracia. E o que 

nos resta? Sobreviver. Sobreviver no sentido mais esperançoso 

possível. Porque o que nos cerca reflete um cenário assombroso e 

desanimador, que nos exige segundo a canção  “estar atento e forte, 

não temos tempo de temer a morte”.
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‘’O que é cultura? Quais valores 
culturais construímos ao longo da 

nossa vida, caminhada e trajetória a 
partir daquilo que estabelecemos 

contato? Nós temos contatos diários 
com cápsulas de cultura que vão nos 

alimentando e nos ajudando a 
construir os nossos valores culturais.’’



UMA RODA, UMA LUTA E ALGUMAS 
HISTORIAS: OUTRO OLHAR SOBRE A 
CAPOEIRA NA CIDADE DE VALENÇA

Layse Marques de Souza

Jovem pesquisadora do Instituto Federal da Bahia - campus Valença

5

“A capoeira baiana é sobretudo, um modo de viver, 
uma filosofia baseada na liberdade individual, na 
alegr ia,  no respei to,  na cooperação, na 
camaradagem, no espírito comunitário, integrando 
assim o homem na sociedade.”
 (Decanio, 1997, p. 9).

priori, vale salientar a capoeiragem como 

Aforma de integração social, uma filosofia 
para além da arte, que busca através de 

valores como a liberdade individual e o respeito 
mútuo, disseminar o conhecimento sobre as lutas 
e resistências que formaram a sociedade brasilei-
ra, como exemplifica Decânio (1997). 
Esta filosofia de vida também busca a inclusão e a 
reintegração da arte e dos seus praticantes na 
sociedade, visto que desde o seu nascimento 
como forma de luta dos escravizados contra a 
repressão dos senhores de engenho no século XVI, 
a capoeira passou a ser marginalizada e nos dias 
atuais podemos observar essa marginalização na 
sociedade brasileira e, consequentemente, na 
desvalorização desse Patrimônio Cultural da Huma-
nidade – tombada pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, em 2008.
Considerando que a desvalorização também ocor-
re na cidade de Valença-BA situada no Baixo Sul, 
compreendemos que já é tempo de valorizar aque-
les que lutam para manter viva a cultura e os 
saberes da capoeira, compartilhando essa arte 
que deve engajar as novas gerações para que 
através dela ocorra o resgate da identidade cultu-
ral valenciana e da formação de novos valores 
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com base no respeito, no altruísmo e na cidadania, além 
na melhora da qualidade de vida, através da saúde física e 
psíquica, fatores relevantes para o desenvolvimento saudá-
vel  da comunidade.
Disciplina, paciência, auto-reflexão, respeito, superação e 
ancestralidade são algumas das palavras ditas pelos discí-
pulos quando questionados sobre os ensinamentos da 
capoeira durante a aplicação do questionário "Capoeira: A 
luta pela valorização", aplicados no grupo da Mestra Gegê 
e no grupo do Mestre Peti, demonstrando alguns valores da 
capoeira, essa arte também representa um fator positivo 
para a melhora da saúde mental, como a diminuição do 
estresse e a manutenção do corpo, através das atividades 
físicas. 

9

Grupos de capoeira 
Foto: Layse Souza, 2019
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Entretanto, mesmo com tantos fatores positivos da capoei-
ra, há diversas problemáticas que, infelizmente, acabam 
ultrapassando gerações e ocasiona na desvalorização 
dessa cultura. Podemos perceber uma dessas problemáticas 
na escrita de um dos discípulos quando questionado sobre 
o porquê que ocorre essa desvalorização: “Por causa do 
preconceito, tanto religioso, cultural e social da sociedade, 
que já existe desde a época de colonização do Brasil, onde 
muitas vezes é ensinado que o que vem do negro é errado” 
(G.S)
Observa-se a falta de conhecimento sobre a história e 
benefícios da capoeira, ocasionando, por vezes, em pre-
conceito. O preconceito, que é o julgamento ou generali-
zação sem fundamento, foi uma problemática bastante 
discutida entre as rodas de conversas, durante eventos e 
diálogos com os mestres, onde eles discutem o motivo da 
visão errônea da arte e dos praticantes e atribuem a culpa 
ao racismo e, também, por conta da valorização das cultu-
ras de outros países e suas artes marciais e a desvaloriza-
ção do que é nosso, do que é negro, do que é Brasil.
Por conta dessa problemática alguns mestres acabam esco-
lhendo utilizar batidas mais leves, roupas parecidas com 
outras artes marciais e até mesmo colocar símbolos religio-
sos em seus logos ou fazer orações antes das rodas, ações 
que embranquecem a capoeira e afastam-na da sua raiz, a 
matriz africana, a sua ancestralidade. Sendo assim, passam 
a “sofrer menos preconceito” e a serem mais aceitos pelo 
grupo social na qual estão inseridos.
Outro fator que demanda muitos esforços para modificar o 
entendimento da população é a compreensão da capoeira 
como elemento cultural e não apenas como espetáculo que 
ocorre em determinado horário e local a ser assistido pelo 
público, como acontece nos eventos onde ela está presen-
te. 
Quanto aos diálogos realizados com as mulheres que 
praticam a capoeira, percebemos o preconceito e o ma-
chismo dentro da própria roda de capoeira, onde as mes-
mas afirmaram que a depender do local há rodas em que 
as mulheres são vistas como vulneráveis e incapazes de 
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realizar alguns movimentos. Entretanto, é importante salien-
tar que na cidade de Valença há um espaço liderado por 
uma mulher, que representa uma grande novidade aos 
olhos e ouvidos da sociedade, como podemos observar na 
fotografia a seguir:
Através da Mestra Gegê, a aproximação de mulheres com 
a capoeira está ocorrendo lentamente e podemos perceber 
que dentro da cidade, há apenas uma mulher que conse-
guiu, através de suas lutas, se tornar uma mestra, extrapo-
lando a figura de ser apenas integrante. Dentro desta dis-
cussão, pode-se notar a evasão de mulheres que iniciam o 
seu treinamento e acabam por abandoná-lo em determina-
do momento. Conversando com algumas delas, houve 
relatos sobre o desejo por deixar de frequentar os espaços 
de treinamento por não possuir muitas mulheres partícipes, 
tornando assim a experiência um tanto constrangedora e 
vergonhosa em lugares onde a presença masculina é pre-
dominante.
Conclui-se que apesar dos diversos benefícios, a valoriza-
ção da capoeira é um processo lento e demorado, que 
depende da transmissão do conhecimento e da valorização 
do que é negro, da redefinição de pátria, com um Brasil 
marcado por lutas sociais onde a capoeira foi e é uma 
importante forma de resistência. O mesmo ocorre na cida-
de de Valença-Ba onde há descaso do Estado para, com 
essa expressão cultural brasileira e, consequentemente, 
com a falta do ensino da cultura e da luta afrodescendente 
há um quantitativo de pessoas que deixam transparecer a 
falta de conhecimento acerca da capoeira, como forma de 
melhoria e desenvolvimento sociocultural, educacional e de 
saúde, acentuando ainda mais os preconceitos em nosso 
país e desvalorizando uma arte que está presente em nossa 
sociedade há séculos.
Entretanto, são muitos os esforços e as dedicações dos 
mestres para manter a capoeira na cidade, tentando apro-
ximar a maior quantidade possível de participantes para se 
engajar no movimento, bem como receber apoio da prefei-
tura municipal e das instituições de ensino, através da parti-
cipação em eventos em diferentes âmbitos, que permitem a 
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todos integrantes uma troca de conhecimento e cultura. 
Com esses passos, mesmo que aparentemente pequenos, 
seus mestres continuam na luta, dentro e fora da roda, 
quebrando os tabus e os outros preconceitos, superando a 
exclusão da arte e persistindo com muita garra e ginga ao 
longo dos anos. 
Disciplina, paciência, auto-reflexão, respeito, superação e 
ancestralidade são algumas das palavras ditas pelos discí-
pulos quando questionados sobre os ensinamentos da 
capoeira durante a aplicação do questionário "Capoeira: A 
luta pela valorização", aplicados no grupo da Mestra Gegê 
e no grupo do Mestre Peti, demonstrando alguns valores da 
capoeira, essa arte também representa um fator positivo 
para a melhora da saúde mental, como a diminuição do 
estresse e a manutenção do corpo, através das atividades 
físicas. 
Entretanto, mesmo com tantos fatores positivos da capoei-
ra, há diversas problemáticas que, infelizmente, acabam 
ultrapassando gerações e ocasiona na desvalorização 
dessa cultura. Podemos perceber uma dessas problemáticas 
na escrita de um dos discípulos quando questionado sobre 
o porquê que ocorre essa desvalorização: “Por causa do 
preconceito, tanto religioso, cultural e social da sociedade, 
que já existe desde a época de colonização do Brasil, onde 
muitas vezes é ensinado que o que vem do negro é errado” 
(G.S)
Observa-se a falta de conhecimento sobre a história e 
benefícios da capoeira, ocasionando, por vezes, em pre-
conceito. O preconceito, que é o julgamento ou generali-
zação sem fundamento, foi uma problemática bastante 
discutida entre as rodas de conversas, durante eventos e 
diálogos com os mestres, onde eles discutem o motivo da 
visão errônea da arte e dos praticantes e atribuem a culpa 
ao racismo e, também, por conta da valorização das cultu-
ras de outros países e suas artes marciais e a desvaloriza-
ção do que é nosso, do que é negro, do que é Brasil.
Por conta dessa problemática alguns mestres acabam esco-
lhendo utilizar batidas mais leves, roupas parecidas com 
outras artes marciais e até mesmo colocar símbolos religio-
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sos em seus logos ou fazer orações antes das rodas, ações 
que embranquecem a capoeira e afastam-na da sua raiz, a 
matriz africana, a sua ancestralidade. Sendo assim, passam 
a “sofrer menos preconceito” e a serem mais aceitos pelo 
grupo social na qual estão inseridos.
Outro fator que demanda muitos esforços para modificar o 
entendimento da população é a compreensão da capoeira 
como elemento cultural e não apenas como espetáculo que 
ocorre em determinado horário e local a ser assistido pelo 
público, como acontece nos eventos onde ela está presente. 
Quanto aos diálogos realizados com as mulheres que prati-
cam a capoeira, percebemos o preconceito e o machismo 
dentro da própria roda de capoeira, onde as mesmas afir-
maram que a depender do local há rodas em que as mu-
lheres são vistas como vulneráveis e incapazes de realizar 
alguns movimentos. Entretanto, é importante salientar que 
na cidade de Valença há um espaço liderado por uma 
mulher, que representa uma grande novidade aos olhos e 
ouvidos da sociedade, como podemos observar na fotogra-
fia a seguir:

9

Através da Mestra Gegê, 
a aproximação de mulhe-
res com a capoeira está 
ocorrendo lentamente e 
podemos perceber que 
dentro da cidade, há 
apenas uma mulher que 
conseguiu, através de 
suas lutas, se tornar uma 
mestra, extrapolando a 
figura de ser apenas inte-
grante. Dentro desta dis-
cussão, pode-se notar a 
evasão de mulheres que 
iniciam o seu treinamento 
e acabam por abandoná-
lo em determinado mo-
mento. Conversando com 
algumas delas, houve 

Mestra Gegê e os Mestres 
Foto: Layse Souza, 2019
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relatos sobre o desejo por deixar de frequentar os espaços 
de treinamento por não possuir muitas mulheres partícipes, 
tornando assim a experiência um tanto constrangedora e 
vergonhosa em lugares onde a presença masculina é pre-
dominante.
Conclui-se que apesar dos diversos benefícios, a valoriza-
ção da capoeira é um processo lento e demorado, que 
depende da transmissão do conhecimento e da valorização 
do que é negro, da redefinição de pátria, com um Brasil 
marcado por lutas sociais onde a capoeira foi e é uma 
importante forma de resistência. O mesmo ocorre na cida-
de de Valença-Ba onde há descaso do Estado para, com 
essa expressão cultural brasileira e, consequentemente,com 
a falta do ensino da cultura e da luta afrodescendente há 
um quantitativo de pessoas que deixam transparecer a falta 
de conhecimento acerca da capoeira, como forma de 
melhoria e desenvolvimento sociocultural, educacional e de 
saúde, acentuando ainda mais os preconceitos em nosso 
país e desvalorizando uma arte que está presente em nossa 
sociedade há séculos.
Entretanto, são muitos os esforços e as dedicações dos 
mestres para manter a capoeira na cidade, tentando apro-
ximar a maior quantidade possível de participantes para se 
engajar no movimento, bem como receber apoio da prefei-
tura municipal e das instituições de ensino, através da parti-
cipação em eventos em diferentes âmbitos, que permitem a 
todos integrantes uma troca de conhecimento e cultura. 
Com esses passos, mesmo que aparentemente pequenos, 
seus mestres continuam na luta, dentro e fora da roda, 
quebrando os tabus e os outros preconceitos, superando a 
exclusão da arte e persistindo com muita garra e ginga ao 
longo dos anos. 

34 Crianças no treino 
Foto: Mestra Gegê, 2019
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AGREMIAÇÃO CHEGANÇA: HISTÓRIA, 
MEMÓRIA E UM REFLEXO DA 
COMUNIDADE TAPEROENSE

Bruna Souza Santos

Ex-jovem pesquisadora do Instituto Federal da Bahia - campus Valença e 
Bacharelanda em Economia pela UESC 

5

[...] toda a evolução do mundo contemporâneo, sob 
a pressão da história imediata em grande parte 
fabricada ao acaso pelo media, caminha em 
direção a um mundo acrescido de memórias 
coletivas e a história estaria, muito mais que antes ou 
recentemente, sob pressão dessas memórias 
coletivas (LE GOFF, 1990, p.473).

prior, o autor LE GOFF, 1990, explicava em 

Auma de suas discussões, que a herança 
cultura él carregada por grupos. Assim, a 

Chegança em Taperoá-Ba, deve-se a preservação 
das memórias coletivas do povo taperoense.
O grupo cultural da Chegança em Taperoá, en-
globa e apoia membros que fazem parte da histó-
ria de toda cidade. Visto isso, existem aglomera-
ções do grupo em diferentes lugares baianos, 
entretanto em cada lugar há uma forma diferente 
das apresentações, apesar das vestimentas e músi-
cas serem iguais. As manifestações transmitem 
uma energia contagiante de alegria. Dessa forma, 
evidencia que a memória está diretamente ligada 
à capacidade do ser humano em conservar lem-
branças de fatos acontecidos, que relembram 
experiências integradas ao processo de interação 
com seu meio de vivência. Sendo assim, salienta-
se que o grupo Chegança é um patrimônio cultu-
ral imaterial da cidade de Taperoá, que narra a 
história através da melodias para  longas gerações 
das “marujadas”, expressando assim, através de 
rimas, batuques e melodias como era a gratidão 
de chegar em terra firme, após passar diversas 
dificuldades no mar. A marujada da Chegança 
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traz consigo muito mais que a música e batidas, reflete a 
identidade de um povo, a alegria e o orgulho em suas 
apresentações. 
A maior parte das informações que constituem um fato 
encontram-se na memória ativa das pessoas e após a impe-
rativa necessidade de estudo, acabam levando a formação 
de fatos históricos (LE GOFF, 2003). Nesse sentido, os 
integrantes e o público, nesse caso, a população taperoen-
se, contam a história dos acontecimentos que marcaram a 
identidade cultural da cidade através de suas rimas ou pela 
própria história oral do lugar. A idade dos membros, transi-
ta entre os 16 até os 85; participante ativo mais idoso. A 
energia permanece viva porque a memória contada por 
membros antigos do grupo cultural, Chegança ou da comu-
nidade, possibilita o entendimento do passado histórico do 
lugar aos jovens, bem como aos visitantes da cidade. 
Sobre os jovens, poucos sabem ou acompanham o grupo, 
visto que neste momento o qual a interatividade digital tem 
ganhado espaço e o mundo virtual apresenta inúmeras 
possibilidades de interação que conquistam e prendem a 
atenção de muitos, ações como a participação na Chegan-
ça, soa como ação deslocada do mundo atual. Sendo 
assim, há pouca interação da juventude nesse grupo, 
sendo que do total de vinte membros da Chegança, ape-
nas três são jovens, confirmando o quanto o grupo necessi-
ta de apoio na cidade, uma vez que a maior parte dos 
envolvidos é idosa, que visam manter a tradição e a cultura 
desse espaço.

9Integrantes da Chegança 
Foto: Acervo da Chegança, 2019
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Outrossim, através de manifestações culturais como essa, 
que a história ganha vida e movimento, promovendo um 
espetáculo de sons, cores, ritmos e emoções nas ruas, 
transbordando passado e cultura que representam essa 
pequena cidade no Baixo Sul da Bahia. As sociedades nos 
mais variados tempos buscaram definir sua identidade, seus 
parâmetros de pertencimento, recorrendo ao passado, seja 
através de manifestações culturais como a Chegança ou 
buscando conhecimento com os mais antigos moradores 
do local. Um povo que não guarda suas histórias, suas 
memórias, seu patrimônio, não sabe quem realmente é. 
Essas memórias estão representadas em seus casarões, 
praças, monumentos, contos, grupos, que precisam ser 
preservados, restaurados, contados, cantados, de tal mane-
ira que possam despertar nas pessoas seu valor para conti-
nuidade, construção e divulgação de sua história por gera-
ções futuras. Esse trabalho foi de suma importância para 
ter uma percepção cautelosa sobre a cultura de cada lugar, 
além de observar o quão importante é preservar a memória 
de um povo, prioriza por guardar toda forma de lembrança 
de um lugar e seu povo, é primordial para a geração vin-
doura. 

38

O conceito de memória é crucial. Embora o presente ensa-
io seja exclusivamente dedicado à memória tal como ela 

Desfile nas ruas da cidade 
Foto: Acervo da Chegança, 2019



surge nas ciências humanas (fundamentalmente na história 
e na antropologia), e se ocupe mais da memória coletiva 
que das memórias individuais, é importante descrever suma-
riamente a nebulosa memória no campo científico global. 
A memória, como propriedade de conservar certas infor-
mações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de 
funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 
impressões ou informações passadas, ou que ele represen-
ta como passadas. Deste modo, exemplifica a tradição 
carregada pela Chegança; todos hábitos, rotinas e atuação 
desse povo permanecem vivos por causa da conservação 
dos mais antigos moradores. Como conceito significativo 
para os recentes desenvolvimentos das ciências humanas, a 
noção de Memória tem sofrido ressignificações bastante 
importantes. 

9

A maior parte da cultura viva de um lugar é resultado da 
preservação cultural e  assim, existe diferentes tipos de 
culturas, porém todas importantes para designar e identifi-
car a história de uma comunidade. Esta distinção entre 
culturas orais e culturas escritas, relativamente às funções 
confiadas à memória, parece fundada no fato de as rela-
ções entre estas culturas se situarem a meio caminho de 
duas correntes igualmente erradas pelo seu radicalismo. A 

Ensaio do grupo 
Foto: Bruna Souza, 2019
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verdade é que a cultura dos homens sem escrita é diferen-
te, mas não absolutamente diversa.
Portanto, este trabalho, reacendeu o conhecimento a respe-
ito da história, memória e cultura, que juntas descrevem e 
refletem a vivência, experiência, hábitos e tradições de 
diferentes povos. Esse estudo também foi muito importante 
para notar que em cada lugar se cultiva e cultua diferentes 
manifestações e, essas apesar de diferentes, são muito 
importantes para designar a identidade de um lugar, ou 
seja, toda cultura é importante, por isso não deve ser discri-
minada, e sim, preservada. E assim, manter a herança 
cultural, pois as pessoas estão perdendo a forma de se 
interagir, comunicar e expressar sua história e identidade, 
uma vez que estão priorizando e focando no mundo digital 
e esquecendo das casualidades que compõe a própria 
história e identidade.
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