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RESUMO

BARRETO, Jaqueline. “Aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação
na Preservação do Patrimônio Artístico Cultural Tupinambá”. Salvador: UNEB, 2011.
Dissertação de Mestrado.

Este estudo aborda o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação como uma
Tecnologia Social e enfatiza em ambientes hipermidiáticos a sua aplicação no
patrimônio cultural, com destaque para o patrimônio artístico-cultural do povo
Tupinambá de Olivença. Identifica os principais conceitos dessas duas áreas, faz
uma análise de websites que se referem à temática do indígena e de gerenciadores
de conteúdo para Internet. O desenvolvimento desse estudo se deu a partir de
procedimentos teóricos e na implementação de um aplicativo hipermídia veiculado
na
web,
publicado
temporariamente
no
endereço
eletrônico
http://www.oka.blog.br/tupinahae. A implementação do aplicativo se deu a partir das
seguintes etapas: organização da informação por meio de mapas conceituais,
escolha do gerenciador de conteúdo, proposição da interface gráfica, aquisição e
tratamento de dados e implementação do ambiente. A pesquisa caracteriza o povo
Tupinambá, o município de Ilhéus e seu principal distrito, Olivença. Aborda também
o patrimônio artístico-cultural dos Tupinambás descrevendo algumas características
da etnia. Tais procedimentos objetivam disponibilizar uma ferramenta para o
fortalecimento de ações visando a preservação do patrimônio artístico-cultural da
etnia. A Tecnologia da Informação e Comunicação, aliada a esse patrimônio,
mostrou ser um importante instrumento de divulgação, enquanto tecnologia social,
podendo ser utilizada para multiplicação de conhecimento e em políticas de
preservação e conservação.
Palavras-chave: Tecnologia da informação e Comunicação. Tecnologia Social.
Gerenciadores de conteúdo. Patrimônio cultural. Hipermídia. Tupinambá.

vi

RESUMEN
BARRETO, Jacqueline. "Aplicación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en la conservación de los Patrimonio Artístico Cultural Tupinambá.
Salvador: UNEB, 2011. Disertación.

Este estudio analiza el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación
como sociales entornos hipermedia Tecnología y hace hincapié en su aplicación en
patrimonio cultural, con énfasis en el patrimonio artístico y cultural del pueblo de
tupinambá. Identifica los conceptos clave de estas dos áreas, hace un análisis de
sitios web que hacen referencia al tema de los pueblos indígenas y los gestores de
contenidos de Internet. El desarrollo de este estudio aumentó de procedimientos
teórico y la implementación de una aplicación hipermedia publicado en la web,
publicado
en
la
dirección
electrónica
http://www.oka.blog.br/tupinahae
temporalmente. La ejecución de la solicitud se hizo a través de los pasos siguientes:
organización de la información mediante mapas conceptuales, la elección de la
gestión de contenidos, propuesta de la interfaz gráfica de usuario, la adquisición y
procesamiento de datos y la aplicación del medio ambiente. El estudio caracteriza
tupinambá la gente, la ciudad de Ilhéus y su principal barrio de Olivença. También
discute el patrimonio artístico y cultural de Tupinambás describir algunas
características de su origen étnico. Estos procedimientos tienen por objeto
proporcionar una herramienta para el fortalecimiento de las actividades encaminadas
a la preservación de la etnia artísticas y culturales. Tecnologías de la Información y
la Comunicación, junto con este patrimonio, ha demostrado ser importantes
instrumentos de divulgación, como la tecnología social puede ser utilizado para la
propagación de los conocimientos y la política de preservación y conservación.

Palabras-clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tecnología
Social. Administradores de contenido. Patrimonio cultural. Hipermedia. Tupinambá.
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1 INTRODUÇÃO
“O tempo da memória segue um caminho
inverso ao do tempo real: quanto mais
vivas as lembranças que vêm à tona de
nossas recordações, mais remoto é o
tempo em que os fatos ocorreram.
Cumpre-nos saber, porém, que o
resíduo, ou o que logramos desencavar
desse poço sem fundo, é apenas uma
ínfima parcela da história de nossa vida.
Nada de parar. Devemos continuar a
escavar! Cada vulto, gesto, palavra ou
canção que parecia perdido para sempre,
uma vez reencontrado, nos ajuda a
sobreviver"
Norberto Bobbio

Permitam-me iniciar este trabalho com a narração de um fato, vivido por mim,
que pode retratar de forma contundente a imagem construída, no imaginário de
grande parte da população brasileira, da figura do índio no Brasil e que interfere de
maneira direta no valor que se atribui aos aspectos da cultura e arte destes povos.
Narro esta história de preconceito e ignorância sem qualquer orgulho. Na verdade,
dela só me resta o imenso embaraço do episódio vivido.
Em meados de 2008, fui aprovada na seleção do mestrado em Políticas
Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional, com um trabalho
que tinha o objetivo de compreender as implicações da implantação de um sistema
informatizado, disponibilizado na Internet, do processo das avaliações permanentes
das universidades, especificamente na Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC), e seus desdobramentos enquanto instrumento de valorização da
transparência pública e divulgação de informações no território de abrangência desta
universidade.
As expectativas eram enormes. Acreditava que o conhecimento era algo
encontrado em pessoas e classes especiais, providas de condições exclusivas,
concentrado nas mãos dos mais célebres doutores e, ali no mestrado, o ambiente
seria riquíssimo. A aula inaugural era esperada com enorme ansiedade.
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Então, chegou a hora da aula. Já sentada, esperando a entrada de alguém
nobre, vestido de seu diploma de doutor, ou pós-doutor e de preferência com o
curso realizado no exterior, entra o palestrante da noite: um índio. “Como, um índio?”
Pensei eu. Uma criatura analfabeta, como diria minha antiga professora da quinta
série, “preguiçosa e insolente, que não serviu nem para escravo” e, agora, no
mestrado, estava lá fazendo discurso em minha, tão esperada, aula inaugural. Uma
afronta.
O índio estava acompanhado de sua família e, durante duas horas, assistimos
à sua palestra e a um documentário sobre eles. No vídeo, a imagem do local onde
hoje habitam. Era uma casa de alvenaria, simples, com um grande quintal ou um
pequeno sítio, não ficou evidente. Não se via a plantação de um pé de milho,
mandioca ou banana, umas poucas galinhas ciscavam perto da casa, a água vinha
de um córrego em condições precárias.
Uma índia arrumava os curumins para a visita de um grupo de crianças
brancas, que vinham conhecer a “tribo”. Era preciso vesti-los a caráter, afinal os
brancos estavam pagando para ver o índio, e índio que é índio usa cocar na cabeça,
tem a pele pintada, anda nu ou, no máximo, vestindo penas e vive dançando a
“dança da chuva”. Aparentemente, este teatro, assim como a venda de alguns
artesanatos e CDs, lhes rendia algum dinheiro, pois o documentário sugestionava
que nenhum deles trabalhava. Eu, ali, estava cada vez mais decepcionada.
Felizmente, através das discussões realizadas no decorrer do mestrado,
da vivência com os Tupinambás e das viagens realizadas ao lado da minha
orientadora, pude perceber o quanto limitado era o meu ser e os meus valores.
Refletindo sobre esse preconceito perverso que aprendemos na educação que nos
fora transmitida, acredito que assim como eu, grande parte da população brasileira,
baiana e soteropolitana reage sem consciência da história da existência humana e
das diferentes populações e suas culturas, negando a própria origem e condição
frente aos diferentes grupos que dividem conosco o planeta. Estas experiências me
fizeram repensar o valor do trabalho apresentado na seleção do programa, das
formas em que o conhecimento pode se manifestar e da minha própria existência no
sentido de buscar a história do meu povo, do lugar onde habito e ganho o sustento
da vida.
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O tema do trabalho apresentado na seleção do programa, apesar de
relevante, começou a me incomodar por não representar, em seu âmago, a
possibilidade de servir como instrumento de auxílio a questões que promovessem
mudanças efetivas na sociedade em que vivemos, em especial grupos fragilizados
em sua condição socioeconômica. Era estranho que eu, (assim como muitos
habitantes da região Ilhéus-Itabuna (Olivença), não reconhecesse esse território
como terras indígenas e não constatasse nas pessoas feições fenotípicas indígenas,
não obstante a forte presença negra, mais evidenciada pelos movimentos e lutas e
remarcada por literaturas conhecidas1. O que denota o traço marcante da influência
eurocêntrica em nossa formação educativa pautada na idéia jesuítica espiritual e
materialmente insustentável2 de que “os índios não são deste mundo”. “Não tinham
alma”, eram seres inferiores. Foi através da colega de mestrado Valuza Saraiva, que
entrei em contato com os índios Tupinambá e Pataxó Hã-Hã-Hãe3 que cursavam o
projeto Magistério Indígena, implantado pelo Governo do Estado da Bahia, no ano
de 2006.
Os atuais Tupinambás de Olivença foram reunidos no antigo aldeamento de
Nossa Senhora da Escada, no séc. XVII. Pouco a pouco grupos indígenas
vizinhos foram reunidos a estes, ocorrendo primeiramente uma “mistura”
étnica e, posteriormente, a “mistura” racial que deu origem a uma sociedade
hibridizada com contribuições culturais Kamakã, Pataxó e Botocudo, dentre
outros, de modo que permaneceram, durante muito tempo como “índios de
Olivença”. (Paiva, 2006, p. 11-18).

O projeto tem como base a Proposta Curricular do Programa de Formação
para o Magistério Indígena, aprovada pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), e
propõe formar professores indígenas em nível médio. A proposta foi aprovada pelo

1

Jorge Amado: O Pais do Carnaval; Gabriela, Cravo e Canela; Tenda dos Milagres; Tereza Batista Cansada de
Guerra; O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá; dentre outros.

2

Idéia insustentável porque nega a existência, cultura e civilização das etnicidades “indígenas” no mundo. Negar
a existência indígena no Brasil significa negar as civilizações antigas como, por exemplo, mayas, astecas;
negação esta arraigada a idéia de descobrimento do Brasil nas perspectivas etnocêntricas, que ignora a existência
de diversas etnias no território brasileiro antes mesmo da instalação dos portugueses a partir do século XVI.
3

Observa-se no nordeste brasileiro o movimento indígena de reconstrução e rememoração dos saberes e práticas,
culturalmente herdados da ancestralidade e uma intencionalidade em exercitar os rituais transmitidos trazendo à
memória expressões da língua, reconstruindo-a encontrando seu substrato, como é o caso dos Fulni-ô em
Pernambuco, como uma forma de afirmação da existência o que Anderson dos Santos Paiva In. Revista do
CEPAIA – Realidades Afro Indígenas, Ano 3 n. 4. p. 13 Salvador – Bahia. Jan/Dez. 2006, denomina de
movimento de reelaboração cultural.
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CEE, através do parecer nº. 002/2003, publicado no Diário Oficial de 25 e 26 de
janeiro de 2003, orientada por estudos socioantropológicos e pedagógicos, e
baseada nos dispositivos legais construídos após a Constituição Brasileira de 1988,
com ênfase na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 e
seus desdobramentos. Na fase de construção deste referencial, aconteceu um
significativo debate com professores indígenas em vários estados brasileiros, nos
quais estavam acontecendo Cursos de Formação específicos. Na Bahia, os
professores indígenas Tuxá, Pankararé, Kantaruré, Xukuru-kariri, Pankaru, Kiriri,
Kaimbé, Pataxó, Pataxó Hã-hã-hãe e Tupinambá participaram deste debate, durante
a primeira etapa de seu curso de formação, em dezembro de 1997 (Proposta
Curricular do Programa de Formação para o Magistério Indígena, Governo da Bahia,
2006, p. 6).
Durante as aulas do projeto, os índios identificaram a necessidade de
possuírem uma ferramenta de comunicação, administrada e mantida por eles, capaz
de difundir e informar a comunidade da região sobre a história, a cultura, a arte, as
lutas, a resistência e o cotidiano da aldeia Tupinambá e Pataxó Hã-Hã-Hãe. Outra
necessidade do grupo era que o instrumento fornecesse informações sobre os
eventos e os pleitos do grupo. O intuito era o de valorizar a cultura indígena,
minimizando, através do acesso à informação, o forte preconceito que há contra os
grupos na região e também fortalecer e facilitar o diálogo entre eles. A partir desta
demanda, eles sugeriram a criação de um WebSite e nós demos início ao trabalho
desta pesquisa.
Neste momento da pesquisa tive a oportunidade de realizar uma crítica
profunda sobre a ideia preconcebida do índio, que permeava minhas entranhas.
Percebi a força do povo indígena e o meu dolo em cada assassinato, histórias de
violência e lendas irreais formadas contra esse povo que prefere a morte à
escravidão, a luta e a fome à submissão, e que, portanto, não pode ser
desrespeitado. Se estão fragilizados, às vezes até sem fabricar nem a própria
farinha, mas lutando pelo território, buscando as próprias práticas tradicionais
herdadas, sua artes e seu artesanato, é possível perceber um contínuo processo de
conscientização através de avanços produzidos por jovens indígenas no nordeste
brasileiro. E na situação específica citada, o índio vendendo seu próprio CD,
constando as músicas em sua língua Yaaté e apenas uma música em português
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brasileiro, não mais me parece fantasia da própria história para sobreviver, mas me
incita à lucidez da responsabilidade da sociedade sobre o reconhecimento do povo e
das etnias indígenas nordestinas, falta essa que na contemporaneidade está longe
de ser cômica, é trágica.
Inúmeros são os episódios de discriminação e intolerância na nossa vida
cotidiana que revelam a imensa tragédia na qual estamos todos, de uma forma ou
de outra, envolvidos. As discriminações sociais, econômicas, culturais, religiosas,
sexuais e raciais promovem a degradação humana, destroem patrimônios artísticos,
históricos e culturais, conduzem milhares à miséria, à violência e à morte. As
mulheres, crianças, os negros e os índios são os mais atingidos. Constantemente
submetidos aos mais diversos abusos, aparecem nas estatísticas como aqueles que
possuem a pior remuneração e a maior jornada de trabalho, maiores dificuldades no
acesso à saúde e educação, dentre outros.
Segundo o relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), no ano de 2007, com os indicadores sociais dos últimos 10 anos,
o analfabetismo atinge 14,4 milhões de pessoas com 15 anos ou mais e está
concentrado nas camadas mais pobres, nas áreas rurais, especialmente do
Nordeste, entre os mais idosos, de cor preta e parda.
Podemos, ainda, citar outros dados do mesmo relatório:
- Em números absolutos, em 2006, entre cerca de 14,4 milhões de analfabetos
brasileiros, mais de 10 milhões eram pretos e pardos;
- As taxas de analfabetismo para a população de 15 anos ou mais de idade foram de
6,5% para brancos e de mais que o dobro, 14%, para pretos e pardos;
- No Brasil, em 2006, apenas 8,6% possuíam nível superior de escolaridade, sendo
que, nesse grupo, 78% eram de cor branca, 3,3% de cor preta, e 16,5% eram
pardos. Mais de 12% dos brancos haviam concluído o terceiro grau, enquanto para
pretos e pardos a participação não alcançava 4% (grifo nosso).
- Os pretos e pardos eram, em 2006, mais de 73% entre os mais pobres e somente
pouco mais de 12% entre os mais ricos. As desigualdades se verificavam em todas
as grandes regiões.

No relatório do IBGE do ano de 2007 sobre indicadores sociais, em nenhum
momento há referências sobre os indígenas ou quilombolas. Marcelo Paixão,
economista e coordenador do Observatório Afro-Brasileiro, realizou pesquisa inédita
no Brasil, em 2005, quando da defesa de sua tese de doutorado. A pesquisa mostra
que, isoladamente,
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o IDH dos indígenas é o mais baixo de todos os grupos de raça/cor no Brasil,
posicionando-os no mesmo ranking internacional do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) na 110ª e 111ª colocação (mesmo nível da
Indonésia e da Guiné Equatorial) (PAIXÃO, 2005, p. 468).

A pesquisa de Paixão informa ainda que os índios apresentam o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,683; para o Brasil, o índice fica em 0,790, o
que coloca o país na 62ª posição do ranking. Outro dado a ser observado é a
população que declarou cor amarela no Censo, que tem, isoladamente, IDH de
0,937, próximo do Japão (nono no ranking).
O IDH é calculado a partir de indicadores de escolaridade, renda e
expectativa de vida. O valor encontrado varia de zero, o pior desenvolvimento
humano possível, a um, o melhor. Um índice acima de 0,800 é considerado de alto
desenvolvimento humano.
Não é apenas no desenvolvimento humano que, no Brasil, os indígenas têm
os piores índices. No ano 2000, a taxa de mortalidade por desnutrição na população
indígena adulta é de 11,2 por 100 mil habitantes, contra a média de 4,3 da
população brasileira. Entre as mulheres, a taxa de suicídio é de 4,6, contra a média
nacional de 1,8; entre os homens indígenas, esses números sobem para 9,6, contra
a média brasileira de 6,9. A proporção de indigentes também é maior: 45% da
população, contra 23% da média do país (PAIXÃO, 2005, p. 465).
Em meio a todas essas conjunturas que suscitam as questões de
desigualdade

econômica,

social

e

educacional,

surge

a

necessidade

de

salvaguardar a cultura deste povo. Da época em que os habitantes do novo mundo
eram considerados selvagens e primitivos até hoje, quando há uma preocupação
dos governos em valorizar e proteger culturas fragilizadas, um longo caminho foi
percorrido. Porém, as lutas e as resistências faziam e ainda fazem parte da
realidade diária da grande maioria dos povos indígenas no nosso país.
Os índios tiveram seus ritos ridicularizados; sua medicina, inferiorizada; sua
arte, desvalorizada; sua maneira de viver, reduzida à miséria pelos grupos que
invadiram e colonizaram o novo mundo. Da cultura indígena original, de toda
América Latina, pouca coisa restou. No Brasil, essas expressões culturais estão
cada vez mais raras e inseridas de elementos não tradicionais da cultura indígena.
Por certo, nada é estático no universo, tudo flui, muda e se transforma. Contudo, as
mudanças ocorridas nas culturas indígenas do nosso país não emanam do âmago
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deste povo, são resultado de uma aproximação que violentou e sufocou os conceitos
de vida e de morte dessas etnias.
O que restou das expressões culturais e artísticas são representações de
nossa individualidade e maior originalidade. Retrata a história de um povo que,
invadido escravizado, aculturado, relegado à miséria, à fome e às doenças, resistiu.
No Brasil, só há poucas décadas, o Estado começou a valorizar estas manifestações
artísticas e culturais e classificá-las como patrimônio nacional, criando uma
legislação para preservá-la e difundi-la.
O termo patrimônio, bem como memória, são expressões cuja característica
principal é a multiplicidade de sentidos e definições que a elas podem ser atribuídas
(FERREIRA, 2006, p. 12). Estas palavras, plurais em seu cerne, reúnem uma série
de incongruências quanto a sua definição e ganham cada vez mais espaço no
cotidiano. Bosi (2003, p. 16) afirma que o movimento acadêmico de recuperação
dessa área nas ciências humanas pode estar vinculado à necessidade de
enraizamento, pois é do vínculo com o passado que se extrai a força para a
formação da identidade.
Atualmente, as novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
surgem como uma ferramenta capaz de auxiliar no registro da história, divulgação e
transmissão de informações que possibilitem gerar conhecimento e resgatar a
memória de um determinado lugar ou de um determinado grupo social. Essas
tecnologias proporcionaram uma revolução no mundo moderno, de tal forma que
autores consagrados na área da sociologia, a exemplo de Manuel Castells, definem
um novo cenário social baseado no uso intensivo das TICs e criaram o termo
“sociedade da informação”.
Dentre as invenções tecnológicas que contribuíram para o delineamento da
sociedade da informação, o computador e a Internet podem ser considerados como
os pilares desta revolução, que de várias maneiras mudaram a forma de o homem
se perceber e interagir com o outro e com o mundo. Mudou a forma de transmissão,
armazenamento, consulta e difusão da informação. Aproximou o que estava longe,
juntou o que estava separado, desvelou o que era velado, sendo capaz de acumular
e distribuir uma quantidade infinita de informações, em forma de imagens, sons,
vídeo ou texto, provocando uma mudança cultural já disseminada em grande parte
do mundo.
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Essa mudança cultural advinda pelo uso dos computadores e da Internet, foi
potencialmente disseminada após o desenvolvimento de uma ferramenta intuitiva,
interativa, gratuita, livre e gráfica: a Web.
Na Web, também conhecida como “World Wide Web“ (www), em português,
rede de alcance mundial, é possível encontrar dois meios de transmissão que
ampliam as formas de comunicação e difusão de informação: o hipertexto e a
hipermídia. Lévy (1993, p. 33) afirma que o hipertexto melhor se define como:
Um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras,
páginas, imagens, gráficos ou parte de gráficos, seqüências sonoras,
documentos complexos que podem ser eles mesmos hipertextos. Os itens
de informação não são ligados linearmente, como uma corda com nós, mas
cada um deles, ou a maioria deles, estende suas conexões em estrela, de
modo reticular.

Levy (1996, p. 42) assevera que o hipertexto trouxe a desterritorialização do
texto, deixando-o sem fronteiras nítidas, sem interioridade definível. Desta forma, o
texto, formado, é dinâmico, está sempre sendo elaborado. Para Negroponte (1995,
p. 66), a hipermídia é uma evolução do hipertexto, uma vez que combina o texto
escrito e “linkado” com sons, vídeos, animações e imagens com alto grau de
interconexão a informação veiculada.
Pense na hipermídia como uma coletânea de mensagens elásticas que
podem ser esticadas ou encolhidas de acordo com as ações do leitor. As
idéias podem ser abertas ou analisadas com múltiplos níveis de
detalhamento (NEGROPONTE, 1995, p. 66),

Segundo Lemos (2004ª, p. 22), “as tecnologias do futuro devem servir para a
valorização do passado histórico, artístico e cultural”. Assim sendo, pode-se afirmar
que o uso destas tecnologias possibilitam, dentre outras coisas, a difusão e proteção
de dimensões culturais e artísticas de determinadas localidades ou grupos,
principalmente

aqueles

altamente

fragilizados,

por

questões

históricas

ou

econômicas. Sua utilização pode contribuir para resgatar a memória e torná-la viva,
acessível às coletividades de um determinado espaço.
Contudo, para utilizar as possibilidades das novas tecnologias, é necessário
dominar e ter acesso a técnicas e equipamentos específicos. Desta forma, os
indivíduos ou grupos que não possuem recursos para comprar hardwares e
softwares ou conhecimento técnico para desenvolver e manter uma presença na
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www são subjugados pela classe dominante e ficam inteiramente dependentes de
pessoal especializado. Os gerenciadores de conteúdo (CMS), desenvolvidos como
software livre e gratuito, surgem neste cenário como uma ferramenta capaz de
auxiliar a participação destes grupos na grande rede, pois alia a facilidade de uso, o
baixo custo e a comodidade de editar, criar e gerenciar um aplicativo voltado para a
Internet.
Os CMS, que podem ser livres ou proprietários, apareceram no cenário
mundial há pelo menos dez anos. Essa ferramenta popularizou a presença de
indivíduos com pouco conhecimento tecnológico na Web e a possibilidade de
participar ativamente da rede tem formado vários segmentos de conhecimento e
comunicação na Internet.
A viabilidade do seu uso por pessoas que não possuem conhecimento
especifico na área da tecnologia da informação e a existência de sistemas
desenvolvidos como softwares livres, fazem dos CMS uma alternativa para auxiliar
os índios Tupinambás na tarefa de manter um Website próprio, podendo, inclusive,
ser caracterizada como uma tecnologia social, pois apresenta características como
a adaptação ao pequeno tamanho físico e financeiro do grupo, é não-discriminatória
(patrão × empregado) e é orientada para o mercado interno de massa. Resumindo, é
capaz de viabilizar um empreendimento autogestionário (DAGNINO,2004, p.8).
A pesquisa que originou este trabalho teve, pois, como problemática de
investigação, o patrimônio do povo indígena Tupinambá de Olivença e a Internet –
tentando relacioná-las através das novas tecnologias digitais, por meio do seguinte
questionamento: como desenvolver, a partir das tecnologias da informação e
comunicação, livres e gratuitas, ambientes hipermidiáticos capazes de auxiliar
na preservação e difusão dos patrimônios materiais e imateriais de grupos
indígenas?
O trabalho propõe projetar um ambiente hipermidiático, de baixo custo,
veiculado à web e administrado pelos próprios indígenas, apresentando a história e
o patrimônio material e imaterial da etnia Tupinambá de Olivença.
Para guiar a pesquisa, foram traçados os seguintes objetivos específicos:
a)

Recomendar um programa de gerenciamento de conteúdo para

Internet, livre e gratuito, como uma ferramenta capaz de auxiliar na difusão e
preservação do patrimônio artístico e cultural.

21

b)

Propor uma interface, desenvolvida para Web, utilizando um sistema

gerenciador de conteúdo, administrada pelos próprios índios Tupinambás, capaz de
auxiliar na difusão e preservação do patrimônio artístico e cultural da etnia.

1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta etapa do trabalho, são abordados aspectos relativos ao delineamento
do objeto de estudo e da metodologia desta pesquisa, que visa desenvolver um
ambiente hipermidiático capaz de auxiliar na divulgação e preservação de elementos
do patrimônio indígena dos moradores da aldeia Tupinambá de Olivença. É
importante ressaltar que tal ambiente deverá oferecer características que
possibilitem a edição, exclusão e manutenção das informações do Website pelos
próprios índios Tupinambás.
Esta pesquisa, quanto ao método de abordagem, é considerada aplicada.
Considerando-se os métodos de procedimento, esta pesquisa é classificada como
um estudo de caso, pois se restringe ao patrimônio artístico/cultural dos índios
Tupinambá, em Olivença, e, a partir deste estudo, disponibilizam-se estas
informações em um ambiente hipermidiático.
As fontes estudadas foram do tipo primária, com ênfase em teses
universitárias, livros, relatórios técnicos, artigos em revistas científicas, anais de
congressos e visitas a sites específicos.
O objetivo do segundo momento do trabalho é modelar os dados obtidos
através das pesquisas realizadas na etapa anterior deste projeto de pesquisa, para
que, baseado neste, seja desenvolvido um sistema informatizado e disponibilizado
na Internet. Yourdon (1990, p. 59) cita os componentes que são comuns aos
diferentes tipos de sistemas automatizados: o hardware, o software, as pessoas, os
dados e os procedimentos. São estes os elementos que serão considerados nesta
análise.
O ambiente administrativo do Website deverá ser desenvolvido com vistas a
proporcionar independência de publicação de informações na Internet pelos
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indígenas, bem como fornecer serviços de interação e moderação para as
mensagens que poderão ser postadas pelos visitantes do sistema.
Será necessário definir as configurações mínimas dos computadores em que
funcionará o sistema a ser proposto. Essas configurações deverão considerar as
desigualdades econômicas das diferentes regiões do país, pois o software deverá
“rodar”, de forma satisfatória, tanto em computadores populares como em
computadores de última geração.
Como instrumento de pesquisa, utilizou-se a metodologia de desenvolvimento
destes ambientes, que possui distintas etapas listadas a seguir:
1 - Produção e coleta de dados (fotográfico, documental, histórico, etc.) para o
ambiente hipermidiático;
2 - Proposição da organização de informações para a navegação primária do
ambiente hipermidiático;
3 - Desenvolvimento do ambiente hipermidiático:
3.1 - Escolha do software de autoria;
3.2 - Proposição e implementação da interface;
3.3 - Edição e finalização das mídias (som, imagens, vídeos etc.);
3.4 - Programação e teste para verificação de erros no sistema;

Este estudo subdivide-se nos seguintes capítulos:
As tecnologias Sociais e as Novas Tecnologias da Informação e
Comunicação, capítulo no qual são discutidas noções e definições de tecnologias,
com ênfase nas Tecnologias Sociais, que podem ser aplicadas no auxilio à
preservação e difusão de informações.
Patrimônio: a valorização das diferentes expressões humanas, capítulo
em que se explana sobre o termo patrimônio, modelando o ciclo histórico das formas
e expressões humanas que passaram a ser fonte de interesse de governos e das
sociedades, tendo como objetivo protegê-lo e preservá-lo. Nesta etapa, são
apresentadas as mudanças de entendimento do que foi e é herança cultural e
artística para um povo. Em um segundo momento caracteriza o conceito de cultura e
arte indígena e se explana o panorama geral das expressões artísticas indígenas
que são encontradas em território brasileiro. Nesta seção, é abordado o trato
europeu ao patrimônio artístico cultural dos habitantes do novo mundo. Neste
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capítulo, há também a abordagem do Patrimônio Artístico Cultural do Povo
Tupinambá de Olivença, em que se apresenta a tribo Tupinambá de Olivença,
considerada extinta por muitos pesquisadores.
Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas ao Patrimônio:
neste capítulo, são apresentadas aplicações de TICs em áreas relacionadas ao
patrimônio e são realizadas considerações sobre o aproveitamento das tecnologias
nos projetos escolhidos para análise.
Projeto e Implementação do Ambiente: apresenta-se o ambiente
recomendado para o gerenciamento de conteúdo, as possibilidades de uso e
aplicação, bem como a interface de entrada do Website desenvolvido, de forma
conjunta, com os Tupinambás.
Conclusão, quando são apresentadas algumas reflexões acerca da pesquisa
e de seus resultados. Expõe-se o endereço na internet, onde estar disponível o
sistema de gerenciamento de conteúdo.
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Capítulo 2
As tecnologias Sociais e as Novas Tecnologias da
Informação e Comunicação
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2 AS TECNOLOGIAS SOCIAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

Antes do século XX, a tecnologia era descrita como uma associação de
conhecimentos que, além de usar o método científico, criava e, ou transformava
processos materiais (SANCHO, 1998, p. 29). Entretanto, no século XX, já na década
de 50, o termo começou a abranger uma crescente gama de processos e ideias,
além de ferramentas e máquinas, surgindo um novo conceito que envolvia os meios
ou as atividades mediante as quais os seres humanos tentam mudar ou manipular o
seu ambiente. Nesta época, deu-se início à aplicação do termo como “ciência ou
conhecimento aplicado”.
Desde então, o ritmo da renovação tecnológica começou a aumentar
vertiginosamente. Atualmente, a velocidade de substituição de técnicas nos levou a
um cenário onde, o que hoje é absolutamente sensacional rapidamente vira objeto
de museu, ou no mundo moderno, uma vaga lembrança na memória de indivíduos
HiTech. A grande preocupação dos governos e do mercado é desenvolver novas
técnicas, que promovam a competitividade dos países e indústrias para um cenário
futuro de, no mínimo, cinco anos.
Na grande maioria dos casos essas tecnologias apresentam características
como: poupadoras de mão-de-obra, possuem padrões orientados pelo mercado
externo de alta renda e são monopolizadas pelas grandes empresas dos países
ricos. Essas são as chamadas tecnologias convencionais (TC), aquelas ditas de
última geração e amplamente utilizadas pelas empresas, fábricas e governos.
Possuem uma escala de produção sempre progressiva, ou seja, elas são
desenvolvidas e implantadas em ondas (safras) tecnológicas sempre crescentes.
Este cenário coloca em dificuldades o pequeno capitalista que está sempre em
desvantagem em relação ao acesso às tecnologias de ponta (DAGNINO, 2004, p.5)

26

Essa condição é repetitiva uma vez que ele não tem recurso e por isso, não tem
tecnologia; e não possuindo tecnologia não se desenvolve e desta forma, não tem
recurso. A utilização de tecnologias convencionais coloca o cidadão comum e os
grupos pequenos e frágeis economicamente em uma constante desvantagem
(DAGNINO, 2004, p.6).

Segundo

Dagnino

as

tecnologias

convencionais

são

alienantes

e

determinadas pelos mercados de alta renda dos países avançados.
O novo conhecimento produzido nesses países, responsáveis por mais de 95% do
que se gasta em pesquisa no mundo, está sempre plasmado, materializado, nas
tecnologias que satisfazem o consumo de alta renda. A tecnologia que satisfaz as
demandas das classes ricas, dos países ricos, é mais moderna – a HiTec
(DAGNINO, 2004, p.6).

David Dickson (1978) vai mais longe à crítica contra as tecnologias
convencionais e na proposição de uma visão alternativa. Dickson afirma que a TC
cumpre um duplo papel:
No nível material, mantém e promove os interesses dos grupos sociais dominantes
na sociedade em que se desenvolve; no nível simbólico, apóia e propaga a ideologia
legitimadora desta sociedade, sua interpretação do mundo e a posição que nele
ocupam. (DICKSON apud DAGNINO, 2004, p, 26).

Na tentativa de promover mudanças no cenário de países pobres, de grupos
e até mesmo indivíduos fragilizados em seu poder de desenvolvimento,
pesquisadores ao redor do mundo desenvolveram a filosofia das Tecnologias
Sociais (TS). O conceito de tecnologia social adotado pela Rede de Tecnologia
Social (RTS) é descrito como “técnicas e metodologias transformadoras,
desenvolvidas na interação com a população, que representam soluções para a
inclusão social” e suas principais características são: ser adaptada a pequeno
tamanho físico e financeiro; não-discriminatória (patrão × empregado); orientada
para o mercado interno de massa; liberadora do potencial e da criatividade do
produtor direto; capaz de viabilizar economicamente os empreendimentos
autogestionários e as pequenas empresas (DAGNINO, 2009, p. 4).
Dagnino (2004, p.34) afirma que as TS devem ser entendidas como um
processo de inovação a ser empreendida tanto coletiva como individualmente pelos
atores interessados na construção de um cenário desejável de independência social
e econômica. Dagnino e Gomes (2000, apud Dagnino, 2004, p.34) comparam as TS
ao contexto de Inovação Social. Os autores usam o termo inovação social para fazer

27

uma relação entre domínio e poder que engloba três tipos de inovação: o hardware,
software e orgware.
Esse conceito engloba, portanto, desde o desenvolvimento de uma máquina
(hardware) até um sistema de processamento de informação (software) ou de uma
tecnologia de gestão – organização ou governo – de instituições públicas e privadas
(orgware) (DAGNINO, 2004, p. 45).

Desta forma as Tecnologias Sociais passam a ser entendidas como um
espaço da luta social, e projetos alternativos estão sendo buscados no intuito de
auxiliar grupos ou indivíduos a se incluírem socialmente.
[...] projetos políticos alternativos estão em pugna, e o desenvolvimento tecnológico
é delimitado pelos hábitos culturais enraizados na economia, na ideologia, na
religião e na tradição. O fato de esses hábitos estarem tão profundamente arraigados
na vida social a ponto de se tornarem naturais, tanto para os que são dominados
como para os que dominam, é um aspecto da distribuição do poder social
engendrado pelo capital que sanciona a hegemonia como forma de dominação
(DAGNINO, 2004, p. 46).

No mundo contemporâneo, a inclusão social passa pela inclusão digital e pela
independência no manuseio de técnicas que auxiliem na comunicação, no acesso e
difusão da informação, na interação das relações cotidianas com o outro e com a
sociedade.
Segundo dados da UNESCO, entre 2006 e 2007, o Brasil apresentava uma
taxa média de analfabetismo de 10,5 %, entre pessoas acima de 10 anos de idade e
um valor médio do rendimento familiar per capita em 2007 de R$ 624,00. Entretanto,
metade das famílias vivia com valores que ficavam abaixo de R$ 380,00,
correspondente ao valor do salário mínimo do ano de 2007. A distribuição de renda
no País é bastante desigual, no tocante às suas características regionais. O que fica
evidenciado por meio dos dados levantados pela Pesquisa Nacional por Amostra em
Domicilio (PNAD) 2007: metade das famílias nordestinas vivia com até R$ 214,00,
enquanto na Região Sudeste o valor do rendimento mediano girava em torno de R$
441,00. Porque levantar tais dados se o assunto abordado é o uso da tecnologia?
Segundo Guimarães (2003, p.3) “a exclusão digital é uma nova forma de exclusão
social, e acirra as desigualdades já existentes”.
O potencial das novas tecnologias de contribuir para a superação da fome, da
pobreza e do atraso é real, e necessita ser utilizado em prol de todos, de todos os
indivíduos e de todos os países. As aplicações das tecnologias da informação em
áreas como saúde, educação e trabalho poderão contribuir para que muitos países
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venham a superar etapas de desenvolvimento, promovendo o crescimento
econômico e a justiça social (GUIMARÃES, 2003, p.2).

Os Estados Unidos e o Canadá concentram quase a metade do acesso
mundial à Internet, precisamente 41% (Internet Business, 25 de junho de 2001). Os
países ricos usam com intensidade as redes informacionais para se comunicar,
armazenar e processar informações, enquanto os países pobres têm sua população
distante dos benefícios da grande rede. A globalização surge neste cenário não
como um jogo onde todos ganham, mas sim como uma nova forma de dominação. A
luta pela inclusão digital pode ser uma luta pela globalização contra-hegemônica se
dela resultar a apropriação pelas comunidades e pelos grupos sociais excluídos do
acesso à tecnologia da informação e comunicação (SILVEIRA, 2009, p. 431).
Boaventura afirma que a globalização é um fenômeno produzido e a
consequência da produção global implica na produção local ou produção de
localização. Assim, o local se associa ao global por dois caminhos: pela exclusão ou
pela inclusão subalterna (SOUZA SANTOS apud SILVEIRA, 2009, p.430).
Silveira (2009, p. 430) concorda com Boaventura quando afirma que, além
destes, há outros dois modos de produção de globalização que surgem da
resistência aos localismos globalizados

e aos globalismos localizados: o

cosmopolistismo e o patrimônio comum da humanidade. Eles são essenciais para a
distinção entre a globalização de cima-para-baixo e a globalização de baixo-paracima.
[...] por patrimônio comum da humanidade, Boaventura definiu as lutas de
dimensão planetária em devesa de valores humanitários. Trata-se de lutas
transnacionais pela proteção e desmercadorização de recursos, entidades, artefatos,
ambientes considerados essenciais para a sobrevivência digna da humanidade e
cuja sustentabilidade só pode ser garantida à escala planetária. Pertencem ao
patrimônio comum da humanidade, em geral, as lutas ambientais, as lutas pela
preservação da Amazônia, da Antártida, da biodiversidade ou dos fundos marinhos
e ainda as lutas pela preservação do espaço exterior. Neste contexto, também
poderíamos inserir o desenvolvimento compartilhado do software livre (SOUZA
SANTOS apud SILVEIRA, 2009, p.430).

Assim, tão importante quanto garantir o acesso universal à Internet, é habilitar
as pessoas, e em especial as comunidades carentes, para a utilização plena das
tecnologias da informação e comunicação. Os softwares livres atendem a tal
necessidade, porquanto possibilita o trabalho em rede, permitindo a inclusão de
grande número de pessoas em seu desenvolvimento, levando seus benefícios a
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amplos setores da sociedade, na grande maioria das vezes, com baixo custo
(GUIMARÃES, 2003, p.4).
“O software livre é um movimento que tem como principio o
compartilhamento do conhecimento e na solidariedade praticada pela inteligência
coletiva conectada na rede mundial de computadores” (SILVEIRA, 2009, p. 438).

No Guia Livre, Referência de Migração para Software Livre do Governo
Federal, Software Livre é definido como programas que podem ser disponibilizados,
gratuitamente ou comercializados, com as premissas de liberdade de instalação;
plena

utilização;

acesso

ao

código

fonte;

possibilidade

de

modificações/aperfeiçoamentos para necessidades específicas; distribuição da
forma original ou modificada, com ou sem custos. Essa definição salienta que é
importante não confundir software livre com software grátis porque a liberdade
associada ao software livre de copiar, modificar e redistribuir independe de
gratuidade. Existem programas que podem ser obtidos gratuitamente, mas que não
podem

ser

modificados,

nem

redistribuídos

(GUIA

LIVRE

–

GOVERNO

BRASILEIRO, 1999, p.27).
Do final do século XX até hoje, o mundo passou por intensas transformações,
que puderam ser percebidas em todas as esferas da vida humana, provocando uma
ampla revolução, mudando, assim, as relações sociais e de trabalho (LASTRES,
1997). A informação e o conhecimento passam a exercer um papel chave nessa
nova Era, que é qualificada por várias denominações, tais como Era, Economia ou
Sociedade da Informação ou do Conhecimento.
A sociedade da Informação é caracterizada pelo uso exaustivo da informação
mediado pelo uso do computador e das tecnologias de rede. A Internet surgiu neste
cenário como uma ferramenta capaz de ligar pessoas em diferentes partes do
mundo de maneira rápida, econômica e eficiente. Contudo, a popularização da
Internet só veio a acontecer depois da criação da Worl Wide Web - WWW, por Tim
Berners Lee, físico do CERN, um laboratório de Física de Partículas, em Genebra,
Suíça, em 1989.
Atualmente, Lee tem 56 anos e é considerado um dos gênios vivos do mundo.
Ele criou a WWW baseando-se na teoria dos hipertextos e revolucionou as relações
sociais, trabalhistas e de cooperação no planeta. Apesar de ter inventado uma
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tecnologia que poderia, por sua potencialidade, ser patenteada e transformada em
objeto de especulação e grandes lucros, o cientista a deixou livre, gratuita e
disponível para qualquer individuo que se aventurasse no seu uso.
Para Lee a web “é uma criação social e não um brinquedinho” (LEE, s/d). Ele
assevera que a web só decolou porque não estava vinculada a nenhum sistema
proprietário, pelo qual as pessoas teriam de pagar para ter acesso. Afirma também,
que antes da web, muitas ideias similares de sistemas fracassaram. Pois, apesar de
semelhantes às que ele criou, não eram abertas (LEE, s/d).
A ideia dos softwares livres e gratuitos está em contraposição aos programas
proprietários e é, na maioria das vezes, a única opção para pequeno capitalista, que
não quer cometer fraude, para acessar as benesses da informática. Eles trazem
todas as possibilidades dos programas proprietários, contudo o seu baixo custo e
até mesmo sua gratuidade fazem a diferença no processo de inclusão digital.
A web é uma ferramenta multimídia, livre e gratuita, que, através de suas
páginas, interliga texto, som, animação e imagem, por meio da linguagem de
marcação denominada Hipertext Markup Language (HTML). Essa tecnologia facilitou
a utilização da rede mundial por indivíduos com pouca ou nenhuma experiência com
o computador. Antes dela, navegar pela Internet requeria o conhecimento de
comandos em linguagens de programação, somente dominados por pessoal
altamente especializado na área.
A web permite a passagem de uma palavra, expressão ou imagem de um
documento para outro local do mesmo ou para outro documento através de links ou
hiperlinks (LÉVY, 1993, p. 33). Laudon e Laudon (2001, p. 41) explanam que,
tecnicamente, a WWW é formada pela tecnologia de redes, processamento
cliente/servidor4, padrões de telecomunicações e hipertexto e hipermídia.5

4

Tecnologia em que os computadores dos usuários atuam como clientes e os computadores
conectados à Net, em todo o mundo, que possuem informações de interesse comum, são
configurados como servidores (LAUDON, 1999).
5

“Numa tela que emprega o hipertexto, os usuários podem clicar qualquer palavra, frase ou imagem
destacada para fazer surgir um outro conjunto de telas com mais informações detalhadas ou
informações sobre um tópico correlato” (LAUDON, 1999, p. 169).
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Baseada nesta nova tecnologia, a informação começou a fluir a uma
velocidade e em quantidades inimagináveis há bem pouco tempo, assumindo papéis
sociais e econômicos essenciais na sociedade moderna. Atividades virtuais como
compras eletrônicas, troca de mensagens, visitação a museus, pesquisas e estudos,
dentre outras, atualmente são corriqueiras no mundo, comprovando a adaptação
dos grupos sociais a essa nova realidade.
Castells (2000, p. 149) afirma que toda essa mudança tem como núcleo as
Tecnologias da Informação, Processamento e Comunicação, e que a Tecnologia da
Informação é para esta Era o que as novas fontes de energia representaram para a
Revolução Industrial. Arruda (2000, p. 24) ratifica Castells e afirma que algumas
denominações atribuídas a esta sociedade se explicam por esta comparação, tais
como Revolução Informacional e Revolução da Informação.
A Internet é uma das principais fontes de informação da atualidade,
ultrapassando todas as outras, pela variedade de recursos informacionais
disponíveis, tais como livros, artigos, dissertações, teses, periódicos, listas de
discussões, conferências e fóruns eletrônicos. Essas fontes de informação foram
potencializadas, sobretudo pelas possibilidades de interação criadas pelos
hipertextos e pelas hipermídias.

2.1 HIPERMÍDIA
2.1.1 Conceitos e Definições
2.1.1.1 MULTIMÍDIA, HIPERTEXTO

O conceito de Multimídia surgiu em meados dos anos 80 e conglomerava
todos os aspectos audiovisuais possíveis de serem utilizados em um computador e
passou a ser amplamente empregado em diferentes situações. A utilização
combinada de todos esses meios de comunicação e expressão foi potencializada na
década de 90, a partir da possibilidade de gerenciamento através de programa de
computador pela inserção do hipertexto. A essa nova forma de associação de
diferentes mídias com o hipertexto foi atribuído o nome de Hipermídia (BUGAY;
ULBRICHT, 2000, p. 25).
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Theodore Nelson criou, na década de 1960, o termo hipertexto para
denominar a forma de escrita/leitura não linear que estava sendo desenvolvida para
ser utilizada nos meios digitais. Vannevar Bush, anteriormente a Nelson, já havia
apresentado uma ideia baseada na hipertextualidade, e materializada através de um
dispositivo que objetivava armazenar livros, fotos, jornais e periódicos de forma
concatenada, denominado “Memex”. Bush acreditava que a mente humana operava
por associação e que o encadeamento dos arquivos auxiliaria a forma com que o
cérebro entenderia a informação (KOCK, 2007, p. 2).
Araújo (2009, p.1) acredita que a funcionalidade do hipertexto está
relacionada à própria evolução da tecnologia computacional quando a interação
suporta a interatividade, em que o computador passa a oferecer ao usuário
interfaces interativas.
O termo interativo já pertencia ao campo das artes quando se propunha
intervenção do/com apreciador, no entanto o termo interatividade passa a se
associar a sistemas da informática, por fazer um contraponto à leitura/escrita
das metanarrativas (ARAUJO, 2009, p. 2).

Moura (2003, p. 12) considera a hipermídia uma associação de diferentes
mídias, que abrange o hipertexto, imagens estáticas e dinâmicas, sons, animações e
filmes. Trata-se de uma área da comunicação visual que abarca diferentes
ferramentas de interação e linguagens com o usuário, permitindo que o mesmo
possa interagir com outros usuários ao redor do mundo.
Ulbricht (2006, p. 20) afirma que “o hipertexto é um documento imaterial, e
esta imaterialidade lhe confere a propriedade de ambiguidade, uma vez que ele
pode ser compartilhado na rede por várias pessoas, cada qual fazendo seu percurso
e lendo de maneira diferente um dos outros”. Lévy (1999, p. 28) considera o
hipertexto uma teia de “nós” ligados por conexões que podem ser palavras, páginas,
gráficos, ou partes de um gráfico, sequências sonoras, documentos complexos que
podem eles mesmos ser hipertextos.
Koch (2007, p. 25), utilizando-se de Marcuschi, Bolter, Elias e Bairon,
enumera as 10 peculiaridades que são consenso entre autores estudiosos do tema e
que caracterizam o hipertexto:
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1. Não-linearidade ou não-sequencialidade (característica fundamental) – o
hipertexto

estrutura-se

reticularmente,

não

pressupondo

uma

leitura

sequenciada, com começo, meio e fim previamente definidos. Segundo
Marcuschi (1999, p. 33), o hipertexto “rompe a ordem de construção ao
propiciar

um

conjunto

de

possibilidades

de

constituição

textual

plurilinearizada, condicionada por interesses e conhecimentos do leitor-coprodutor”;
2. Volatilidade – que é devida à própria natureza do suporte;
3. Espacialidade topográfica – por tratar-se de um espaço não-hierarquizado
de escritura/leitura, de limites indefinidos;
4. Fragmentariedade, já que não existe um centro regulador imanente;
5. Multissemiose – por viabilizar a absorção de diferentes aportes sígnicos e
sensoriais

(palavras,

ícones,

efeitos

sonoros,

diagramas,

tabelas

tridimensionais etc.) numa mesma superfície de leitura;
6. Descentração ou multicentramento – a descentração estaria ligada à não
linearidade, à possibilidade de um deslocamento indefinido de tópicos;
contudo, já que não se trata de um simples agregado aleatório de fragmentos
textuais, há autores que contestam essa característica, preferindo falar em
multicentramento;
7. Interatividade – possibilidade de o usuário interagir com a máquina e
receber, em troca, a retroação da máquina;
8. Intertextualidade – o hipertexto é um “texto múltiplo”, que funde e sobrepõe
inúmeros textos que se tornam simultaneamente acessíveis a um simples
toque de mouse;
9. Conectividade – determinada pela conexão múltipla entre blocos de
significado;
10. Virtualidade – outra característica essencial do hipertexto, que constitui,
conforme foi dito, uma matriz de textos potenciais.

O cérebro humano não apreende de forma linear, o homem opera por
associação, pulando de um item para o outro, quase instantaneamente. O modelo
dos hipertextos tenta reproduzir este processo com as ligações entre as partes de
informação contida em links (BIANCHINI, 1999, p. 2). Para Levy (1993, p. 40), a
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memória humana é estruturada de modo que o homem compreende e retém melhor
aquilo que está organizado em relação espacial, como é o caso das representações
esquemáticas. Desta forma, entende-se que o hipertexto propõe caminhos de
acesso e instrumentos de orientação sob configuração de esquemas, de redes ou de
mapas conceituais manipuláveis e dinâmicos, oportunizando, desta maneira, um
domínio mais fácil e mais rápido da matéria do que o audiovisual clássico ou o
suporte impresso tradicional (KOCH, 2007, p. 28).
A arquitetura dos hipertextos pode apresentar-se de maneira complexa, na
qual estão integrados vários tipos e formas de organização da informação:
sequencial, hierárquico e de rede. Abaixo estão listadas figuras que representam os
diferentes estilos de navegação que podem ser encontrados em documentos, com
ênfase hipertextual.

Figura 1 - Estilos de documentos.
Fonte: Samir Midlej, 2011.

Marcuschi assevera (1999 apud KOCH, 2007, p. 28) que a leitura do
hipertexto é como uma viagem por trilhas. Ela nos obriga a conectar nós para formar
redes de sentido. Sydner (1997, p. 22) complementa o pensamento de Marcuschi,
afirmando que, ao ler um hipertexto, movemo-nos num labirinto que não chega a
constituir uma unidade e cuja saída precisamos encontrar, de modo que o
hipernavegador é submetido a certo estresse cognitivo, já que as exigências são
muito mais sérias e rigorosas do que no texto impresso.
A um conjunto organizado de páginas, construídas a partir do conceito de
hipertextos ou hipermídia, disponibilizadas na Internet, com um endereço virtual fixo

35

e voltadas a um determinado assunto ou tema, dá-se o nome de Site ou Website.
Este conjunto de páginas deve funcionar em todos os diversos navegadores
disponíveis na Internet.
Um site é um conjunto de páginas inter relacionadas escritas em HTML,
uma linguagem de marcação de texto que é interpretada pelos navegadores
web. Eles ficam hospedados em computadores com servidores web e
podem ser acessados de qualquer parte do mundo por meio da rede
mundial de computadores: a internet (ROMANI, 2004, p. 24).

Os sites podem ser divididos em duas categorias: estáticos, onde os
documentos ou páginas que o formam foram previamente preparados e são
atualizados periodicamente utilizando ferramentas apropriadas; ou dinâmicos, onde
existe um modelo previamente programado de páginas e o seu conteúdo é montado
dinamicamente (em tempo real). Está associado ao uso de Banco de Dados e a
sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS). Com a tecnologia CMS, um usuário
amador de internet pode alimentar seus documentos, nos mais diversos formatos,
sem que necessariamente possua qualquer conhecimento da área de informática.

2.1.2 O homem e a Interface dos sistemas hipermidiáticos

Nas últimas décadas, os usos dos computadores e dos sistemas de
informações auxiliaram e potencializaram o desempenho humano nas mais diversas
áreas. Segundo Rocha e Baranauskas (2003, p. 3), isso é possível graças à
utilização de poderosas ferramentas computacionais relacionadas à análise de
dados, coletados de acordo com métodos da Psicologia Experimental, tendo como
coadjuvantes a Psicologia Educacional, o Design Instrucional e Gráfico, os Fatores
Humanos ou Ergonomia e, bem mais recentemente, a Antropologia e a Sociologia.
O homem interage com o computador e com os sistemas de informações
através de suas “interfaces”. O termo surgiu no final da década de 1980, como forma
de descrever o novo campo de investigação preocupado não somente com o design
da telas de entrada dos sistemas computacionais, mas também com o foco na
elaboração de ambientes mais intuitivos e fáceis de operacionalizar, auxiliando no
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aprendizado das diversas ferramentas disponíveis no mercado (GUEDES, 2009, p.
25).
Nas suas aplicações práticas, as interfaces têm mudado o conceito de fazer e
de aprender nas sociedades modernas. Atualmente é possível visitar cidades
inteiras através dos computadores, “médicos estão podendo fazer diagnósticos mais
precisos; crianças estão expandindo os horizontes em ambientes de aprendizagem;
artistas gráficos podem explorar mais possibilidades criativas; e pilotos têm mais
segurança em seus vôos” (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003, p. 3), museus estão
disponibilizados para visita on-line, compras no atacado e no varejo estão sendo
realizadas pelas pessoas sem sair de casa, é possível gerenciar a geladeira, o fogão
e a banheira pela interface de um celular, simulações em realidade virtual estão nos
cinemas.

Figura 2 - Website do Museu de Arte de São Paulo.
Fonte: http://masp.art.br/masp2010/.

Figura 3 - Googleartproject - Palácio de Versailles – em destaque pintura de Louis
XIV (1638 – 1715).
Fonte: http://www.googleartproject.com/.
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Figura 4 – GoogleBooks.
Fonte: http://books.google.com/.

Figura 5 - Website do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/.
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Figura 6 – Website da Tv Cultura: programação infantil.
Fonte: http://www.tvcultura.com.br/infantil.

Contudo, esses sistemas são falhos, muitas vezes complicados, e
frequentemente os usuários enfrentam sérias dificuldades, seja por um defeito físico
nas aparelhagens ou pelos complexos e confusos modos operantes dos projetos.
Na relação entre usuários e sistemas, é possível identificar várias questões
que se organizam em matrizes cognitivas e ergonômicas. De forma geral, o centro
das discussões aponta para a interface, ou interfaces, que requerem processos
cognitivos ao tratar de linguagens distintas, e modos de inserção e retirada de
informações, inputs (entradas) e outputs (saídas). A interface agencia linguagens,
tornando sensível a linguagem da máquina para o usuário, e do usuário para a
máquina. Neste contexto, a interface governa relações sintáticas e semânticas entre
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usuário e sistema, caracterizada por significado e expressão, ultrapassando o
esforço físico, passível de constituir (ROCHA, 2010, p. 3).
Padovani (2002 apud MOREIRA, 2008, p. 38) relata que a maioria dos
problemas enfrentados por usuários é relacionada à dificuldade na navegação e a
sobrecarga cognitiva. Lemos (2001, p. 50) afirma que um projeto com estrutura
lógica mal elaborada implica em problemas como:

a) perder-se no ciberespaço;
b) não poder voltar a um nó específico;
c) esquecer o nó que estava procurando;
d) percorrer um caminho imposto pela inflexibilidade das ligações;
e) não conseguir recuperar informações; e
f) não compreender a organização do conteúdo.

Padovani (1997 apud MOREIRA, 2008, p. 38) chama a atenção para o ajuste
de conteúdos da mídia impressa para a eletrônica, sem adaptação devida. Essa
migração desajustada pode acarretar em problemas de utilização para o usuário. As
principais

dificuldades

ocorrem

com

relação

à

visibilidade,

legibilidade,

compreensibilidade e navegação interferindo na assimilação de conteúdo e
memorização das informações disponibilizadas.
A interface de sistemas de Websites tem sido objeto de constantes estudos. A
preocupação no desenvolvimento de interfaces ganha o enfoque na clareza do
projeto de forma a torná-lo intuitivo e envolvente. Dentro deste enfoque, surge a
teoria da Usabilidade de Jakob Nielsen.
Jakob enfoca a necessidade por interfaces eficientes, simples e objetivas
buscando uma melhor interação com o usuário. De acordo com a norma ISO 9241, a
“usabilidade mede a eficácia, eficiência e satisfação com a qual usuários podem
atingir objetivos específicos em um ambiente particular”.
Nielsen (2004, p. 38) define usabilidade como “uma medida da qualidade da
experiência do usuário ao interagir com alguma coisa – seja um site na Internet, um
aplicativo de software tradicional, ou outro dispositivo que o usuário possa operar de
alguma forma”. O autor afirma que esta técnica pode ser racionada a cinco critérios
básicos: a intuitividade, a eficiência, a memorização, o erro e a satisfação. Jakob é
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um dos mais respeitados estudiosos do tema na atualidade e em seus livros cita
uma lista de regras que evitam problemas de usabilidade:

Diálogos simples e naturais
Deve apresentar exatamente a informação que o usuário busca no momento,
nem mais nem menos. A sequência da interação e o acesso aos objetos e
operações devem ser compatíveis com o modo pelo qual o usuário realiza suas
tarefas.
Utilizar a linguagem do usuário
A nomenclatura deve ser baseada na linguagem do usuário e não voltada ao
sistema. As informações devem ser organizadas conforme o modelo mental do
usuário.
Não sobrecarregar de memória do usuário
O sistema deve ser intuitivo e permitir que o usuário faça suas escolhas, sem
a necessidade de lembrar um comando específico.
Consistência
Um mesmo comando ou ação deve ter sempre o mesmo efeito. A mesma
operação

deve

ser

apresentada

na

mesma

localização

e

deve

ser

formatada/apresentada da mesma maneira para facilitar o reconhecimento.
Feedback
O sistema deve informar continuamente ao usuário sobre o que ele está
fazendo. Dez segundos é o limite para manter a atenção do usuário focalizada no
diálogo.
A forma de saída do sistema deve ser clara e de fácil acesso
O usuário controla o sistema, ele pode, a qualquer momento, abortar uma
tarefa, ou desfazer uma operação e retornar ao estado anterior.
Atalhos
Servem

para

usuários

experientes

executarem

as

operações

mais

rapidamente. Abreviações, teclas de função, duplo clique no mouse, função de volta
em sistemas hipertexto. Atalhos também servem para recuperar informações que
estão numa profundidade na árvore navegacional a partir da interface principal.
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Mensagens de erro devem ser lúcidas
Linguagem simples, clara e sem termos técnicos. Devem ajudar o usuário a
entender e resolver o problema.
Prevenir erros
Sistemas bem testados evitam situações de erro. É necessário conhecer as
situações que mais provocam erros e modificar a interface para que estes erros não
ocorram.
Ajuda e documentação
O ideal é que um software intuitivo e claro para o usuário, que não necessite
de ajuda ou documentação. Se for necessária a ajuda, deve estar facilmente
acessível on-line.

2.1.3 Desenvolvendo um Ambiente Hipermídia

As regras criadas por Jakob falam de normas básicas e procedimentos
simples que deveriam ser seguidos por todo e qualquer desenvolvedor de interfaces
homem máquina, pois trazem diferenças significativas entre os projetos.
Desta forma, fica compreensível entender que o principal elemento no
desenvolvimento de um projeto, para ambiente hipermídia, é a definição do público
alvo.
Para tanto, é necessária a identificação das características dos usuários do
ambiente assim como saber o que eles conhecem do assunto abordado e
qual o vocabulário mais adequado. Isto se justifica porque as pessoas
pensam e agem de forma diferente e esses conhecimentos interferem na
compreensão de textos e na navegação do ambiente hipermídia. Uma
equipe multidisciplinar deve ser criada e, após essa etapa, é necessário
coletar dados e realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o conteúdo a ser
abordado. A organização do conteúdo compilado é o próximo passo a ser
dado (MOREIRA, 2008, p. 30).

A vantagem da hipermídia está em promover uma otimização para o
aprendizado, associando as dimensões visual, auditiva e sinestésica (das imagens
em movimento). Moran (1994, p. 18) afirma que os meios de comunicação,
principalmente os áudio-vídeo-gráficos, desenvolvem formas sofisticadas de
comunicação sensorial multidimensional, de superposição de linguagens e
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mensagens que facilitam a aprendizagem e condicionam outras formas e espaços
de comunicação.
Moran (1994, p. 19) destaca que os áudio-vídeo-gráficos proporcionam
sofisticadas maneiras de comunicar o sensorial multidimensional, utilizando a
superposição de linguagens e mensagens, de modo a facilitar a aprendizagem e
condicionar outras formas e espaços de comunicação. Cita as técnicas de
computação gráfica que torna possível a combinação de uma diversidade de
imagens com uma multiplicidade de sons e textos. Estas possibilidades fazem o
emprego de hipermídia essenciais para auxiliar o conhecimento e impulsionar a
inteligência humana através dos sentidos.
A Figura 7 ilustra as fases de desenvolvimento de um projeto para os
ambientes hipermidiáticos, de acordo a metodologia proposta por Oliveira, Amaral e
Bartholo (2010, p. 4).

Figura 7 - Oliveira, Amaral e Bartholo (2010, p. 4).
Fonte < http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v15_1/m279_10.pdf>.

43

No desenvolvimento de um ambiente hipermídia, é preciso ter uma atenção
especial à organização. Pensar cuidadosamente acerca do que se quer fazer
significa realizar uma imersão no conhecimento e no tipo de conteúdo em que se
deseja trabalhar. Estabelecer os limites do trabalho, analisar a informação e
estruturá-las em seções e subseções, refletindo um planejamento conveniente,
lógico e legível, é um exercício essencial na hora de se organizar a informação
(HORTON; LYNCH, 2000; apud MOREIRA, 2008, p. 30).
A organização da informação deve ser entendida como uma etapa
fundamental da elaboração do ambiente hipermídia. Essa etapa é descrita por
Oliveira, Amaral e Bartholo (2010, p. 4) como Análise do Conteúdo Institucional. A
necessidade é percebida, principalmente, quando o projeto é composto de um
conjunto extenso de informações que necessitam estar relacionadas. Algumas
técnicas, a exemplo dos mapas cognitivos, os mapas conceituais e o mapa de
navegação, auxiliam na elaboração de um projeto bem estruturado.
Os mapas cognitivos são definidos por Bastos (2001, p. 56) como uma
estratégia metodológica especialmente voltada para explicitar os processos de
construção de sentido e a estruturação de conhecimento (schemas), tanto entre
indivíduos, como entre grupos e organizações. Já os mapas conceituais são uma
teoria elaborada por Joseph Novak, baseada na teoria da aprendizagem significativa
de David Ausubel. A aprendizagem pode ser dita significativa quando uma nova
informação adquire significado para o aprendiz através de uma espécie de
“ancoragem” em aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente no
indivíduo. Na aprendizagem significativa, há uma interação entre o novo
conhecimento e o já existente, na qual ambos se modificam. Na medida em que o
conhecimento prévio serve de base para a atribuição de significados à nova
informação, ele também se modifica. A estrutura cognitiva está constantemente
reestruturando-se durante a aprendizagem significativa, o processo é dinâmico e o
conhecimento vai sendo construído (LEVANDOSKI, 2002 apud MOREIRA, 2008, p.
37).
Moreira (2008, p. 31), citando Montibeller (2000) e Vilela (2002), afirma que os
mapas cognitivos apresentam uma estrutura hierárquica em forma de relações entre
causas e efeitos, em que um único bloco de texto (nó) é considerado como um
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conceito, que são conectados por uma seta. A mesma seta liga um meio a um fim,
simbolizando influência, causalidade ou implicação.

Figura 8 – Exemplo de Mapa Conceitual.
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2003000200003.

Moreira (2008, p. 32) concorda com Rieg e Araújo Filho (2003) e com Bastos
(2001), quando afirmam que os mapas cognitivos não são uma ciência exata, não há
como citar regras ao desenvolver um mapa cognitivo, porém é possível constituir
indicações para sua confecção. As principais orientações são: separar o relato do
problema em conteúdos essenciais (frases que não ultrapassam 10 ou 12 palavras),
responder às questões: por quê? Como? Como isto se liga a (...)? Apresentar
hierarquicamente as ligações entre os diferentes conceitos, indicando como um
conceito pode ter implicações sobre o outro.
Os mapas conceituais partem da premissa da elaboração de uma sequência
de etapas que auxiliam na sua construção. São elas: registrar os conceitos
fundamentais do tema a ser analisado em cartões individuais e realizar uma revisão
dos cartões; em seguida, separam-se os conceitos que não foram entendidos. É
também aconselhável separar os assuntos que não estão relacionados com
qualquer outro termo. Os cartões remanescentes são aqueles que serão usados na
construção do mapa conceitual. Eles devem ser organizados de maneira que os
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termos análogos se localizem próximos uns dos outros. Após esse passo, os cartões
devem ser colados em um papel deixando-se espaço para a criação das linhas, que
devem ser traçadas unindo os termos análogos. Em seguida, deve-se escrever
sobre cada linha a natureza da relação entre os termos. Por fim, os cartões
separados por falta de entendimento devem ser verificados e, se posteriormente
forem encaixados no mapa, devem ser criadas novas relações entre os termos
análogos (WHITE; GUNSTONE, 1992 apud MOREIRA, 2008, p. 32). O mapa
navegacional modela a forma como será realizada a navegação entre as páginas do
ambiente.
A próxima etapa é a construção de uma espécie de esboço do projeto final
em si. Várias podem ser as técnicas empregadas nesta etapa, contudo uma das
mais utilizadas por desenvolvedores de Websites e de softwares para educação é a
storyboard.
Storyboard é definido como o roteiro do projeto a ser desenvolvido. Nele são
reproduzidas, à mão livre, as telas que compõem o objeto, representadas em forma
de desenhos, as páginas, tela ou frame, com numeração; indicação de detalhes (cor,
localização, tamanho, figuras, som, fonte, interatividade, animação, vídeo, áudio,
ligações, dentre outros); e textos e, ou narrações com suas referências.
Um Storyboard tem como objetivo determinar o conteúdo que será
apresentado em cada uma das páginas e criar alguns vínculos simples que
possibilitem a navegação entre elas. O Storyboard fornece uma estrutura e um plano
global para a elaboração do projeto, permitindo, ao desenvolvedor e sua equipe, ter
uma ideia clara de onde cada link se encaixa melhor. Para a equipe de
desenvolvimento dos ambientes hipermídia, o Storyboard fornece uma estrutura e
uma visualização global para a aplicação, permitindo ao desenvolvedor e a sua
equipe ter uma ideia clara de posicionamento de cada um dos elementos que
compõem o website. Essa etapa possui interação com a construção da interface do
projeto. É nela que a interface começa a ganhar forma, definindo os programas que
auxiliarão na implementação do Website.
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Figura 9 – Exemplo de storyboard.
Fonte: Elaborada pela autora, 2011.

Após o término do storyboard, inicia-se a etapa da implementação, quando
softwares para desenvolvimento web serão utilizados. É recomendado um rigoroso
teste do aplicativo, de preferência por partes, de modo a possibilitar a correção dos
erros na medida em que forem ocorrendo; concluída a correção, são necessários
novos testes antes da disponibilização para o público (ULBRICHT, 2006 apud
MOREIRA, 2008, p. 33).
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Capítulo 3
Patrimônio: a valorização das diferentes expressões
humanas
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3 PATRIMÔNIO: A VALORIZAÇÃO DAS DIFERENTES EXPRESSÕES HUMANAS

Françoise Choay (2001, p. 11), em seu livro Alegoria do Patrimônio, afirma
que o termo patrimônio está, originalmente, ligado às estruturas familiares,
econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo,
hoje requalificado por diversos adjetivos (genético, natural, histórico, entre outros),
que fazem dele um conceito "nômade", sendo empregado frequentemente para
designar um conjunto de bens, materiais ou não, direitos, ações, posse e tudo o
mais que pertença a uma pessoa, ou seja, suscetível de apreciação econômica.
Traduzido em francês como patrimoine, "patrimônio" traz, no conjunto de seu
significado, afinidade com a ideia de legado. No dicionário de Larousse (2001, p.
743), patrimônio é definido como herança paterna; bens de família ou ainda herança
comum. Sendo assim, a transmissão, de pais para filhos, dos valores atribuídos a
objetos ou costumes está enraizada na cultura de cada povo, sendo as novas
gerações responsáveis pela sua preservação. Choay (2001, p. 216) comenta que a
transmissão ou transferência de uma geração para a seguinte, “de um saber
histórico deriva principalmente da valorização do patrimônio”, sendo de vital
importância para a continuidade de um grupo social.
Ferreira apud Costa e Castro (2008, p. 126) “destaca que para além da
origem jurídica da palavra, o sentido evocado ao termo patrimônio é o da
permanência do passado, da necessidade de resguardar algo significativo no campo
das identidades, do desaparecimento.” Os autores ainda consideram que
[...] noções de tempo e identidade operam em conjunto para o
reconhecimento de algo como patrimônio, e, mais do que reconstruir o
passado supostamente conservado ou retido, a preocupação subliminar é
garantir o presente e projetá-lo em um devir. Ferreira afirma que é
fundamental ressaltar que o patrimônio é uma construção cultural, portanto,
um jogo de escolhas e um espaço de conflitos (COSTA; CASTRO, 2008, p.
126).
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Os patrimônios culturais, sejam eles históricos ou artísticos, representam,
nas sociedades modernas, a identidade e a memória; em um mundo globalizado,
onde há uma aceleração da ocidentalização e uma americanização dos costumes,
que caracterizam uma maneira de viver, de produzir, de consumir, de vestir, de
comer e de dilapidar. Com isso, as características peculiares a grupos sociais estão
desaparecendo. Desta forma, surge a importância da diversidade cultural como a
expressão positiva de um objetivo geral que procura a valorização e a proteção de
culturas do mundo, frente ao perigo da uniformização (MARÍN, 2007, p. 152).
Choay (2006, p. 12) assegura que a preocupação com políticas para a
preservação dos bens que compõem o patrimônio cultural de um povo data do início
do século XIX, mais particularmente quando da criação, na França, da primeira
Comissão dos Monumentos Históricos. Segundo o autor, nesta época, desenvolveuse outra sensibilidade em relação aos monumentos destinados a invocar a memória
e a impedir o esquecimento dos feitos do passado. A partir desta época, foram
elaboradas as primeiras ações políticas para a conservação dos bens que
representassem poder, beleza estética ou grandeza do país.
Gradualmente, essa preocupação estendeu-se a outras partes do mundo
ocidental, sempre pautada no entendimento de que o patrimônio cultural, para ser
considerado como tal, deveria ser um "testemunho irrepreensível da história". Tal
concepção traduzia um entendimento da história centrada em fatos singulares e
excepcionais.

Uma

história

embasada

nas

particularidades

dos

grandes

acontecimentos, capazes de mostrar a evolução das ações humanas, seu
aprimoramento e seu caminhar em direção à civilização, ao progresso. Diante deste
contexto, a arte era idealizada a partir de critérios que priorizavam a beleza plástica
e as formas artísticas (CHOAY, 2001, p. 95).
A interpretação dada ao termo patrimônio restringia a possibilidade de
atribuir a outros elementos, presentes na vida cotidiana dos grupos sociais, o valor
de riqueza que merecesse ser protegida ou preservada. Um objeto de uso utilitário,
por exemplo, sobretudo aqueles oriundos das chamadas classes subalternas, não
eram considerados obras de arte. Por consequência, inúmeros testemunhos da
história se perderam, em especial, o material de uso habitual encontrado nas
escavações arqueológicas dos séculos XVIII e XIX. A lógica que presidia as
escavações era a da busca de objetos de interesse artístico que apresentavam
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interesses de mercado. Os vestígios que não contemplavam tais interesses eram
sumariamente descartados (RIBEIRO; ZANIRATO, 2006).
No decorrer do século XX, os entendimentos de cultura e história passaram
por expressivas mudanças que refletiram na concepção do que deveria ser
considerado patrimônio. Nesta época, a história passou a ser interpretada com o
foco antropológico no homem e em sua existência. Como resultado, buscou-se
contemplar todos os atores sociais e todos os campos nos quais se expressa a
atividade humana. Tal compreensão implicou na valorização dos aspectos nos quais
fluem a cultura de um povo: a língua, os instrumentos de comunicação, as relações
sociais, os ritos, as cerimônias, os comportamentos coletivos, os sistemas de valores
e crenças que passaram a ser vistos como referências culturais dos grupos
humanos, signos que definem as culturas e que necessitavam salvaguarda”
(RIBEIRO; ZANIRATO, 2006).
Desta forma, o conceito de patrimônio adquiriu mais uma natureza: a
imaterial ou intangível, que privilegia formas de expressão, dentre as quais as
formas de viver, de criar e de fazer das comunidades, a literatura e as tradições
orais. Estas são entendidas como “veículo privilegiado para transmissão, atualização
e (re)atualização6 da memória coletiva e individual, bem como dos ofícios, dos
fazeres, das técnicas, do processo de preparação dos alimentos, somente para citar
alguns exemplos” (MACEDO, 2006, p. 5).
Atualmente entende-se por patrimônio cultural “os diferentes modos de vida
e de expressão dos seres humanos, as manifestações materiais e imateriais que
firmam e promovem a identidade cultural de um povo” (ZANIRATO, 2005, p. 22).
No Brasil, foi somente nos anos 20 que um tímido reconhecimento da
necessidade de proteger o patrimônio histórico e artístico nacional passou a existir.
Em 1936, Mário de Andrade, poeta, musicólogo e escritor, foi convidado a organizar
um documento para a criação de uma instituição nacional de proteção ao patrimônio.
Contudo, somente a partir de 1937, através do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro, assinado pelo então Presidente da República Getúlio Vargas, que se

6

Grifos nossos porque essa expressão nos remete, no caso ora em estudo, ao aspecto fundamental que é o
cultural enquanto fator determinante na identificação e mapeamento do que se denomina patrimônio e da
estruturação desse como acervo integrador do que é material e imaterial no campo cultural indígena.
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instituiu legalmente uma definição do que a jurisprudência brasileira deveria
considerar e preservar como Patrimônio.
No artigo 1º, do capítulo 1, do Decreto-Lei nº25/37, é possível ler:
Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público,
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.

Apesar de ser considerado um marco legal, importante ao tempo de sua
aprovação, os termos “fatos memoráveis” e “excepcional valor” presentes no artigo
trouxeram consigo uma avalanche de diferentes interpretações sobre o que seria, de
fato, memorável e de excepcional valor para a nossa sociedade.
Ao longo dos anos, as políticas de preservação patrimonial foram sendo
redefinidas de acordo com as diretrizes de cada governo que se sucedia no poder.
Contudo, foi somente a partir da década de 70 que as discussões começaram a
apontar para a necessidade de que o patrimônio fosse representante da formação
da história do Brasil. Em 1975, foi criado o Centro Nacional de Referência Cultural
(CNRC), interessado na “descrição e análise da dinâmica cultural brasileira”
(FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 49). Entretanto havia uma longa distância entre a
discussão, a mudança na legislação e as mudanças na prática.
Em seguida, nos anos 80, aconteceram mudanças significativas no que diz
respeito à temática do patrimônio. Uma das mudanças mais importantes foi em
relação ao conceito de cultura, que, até esta década, era dividida entre a erudita,
representada pelo patrimônio, e a popular, expressa através do artesanato e do
folclore. Essa década foi marcada, no Brasil, pela grande mobilização social vivida
com o fim do regime militar e a volta à democracia. Através da Constituição
Brasileira de 1988, algumas propostas de modificação do conceito de patrimônio
ampliaram a compreensão do termo, incorporando a sociedade como agente da
proteção dos bens da cultura nacional. Percebe-se uma diferença significativa entre
a ideia de patrimônio dada no Decreto-lei n° 25 de 1937 e na Constituição de 1988:
o que faz parte agora do patrimônio nacional é tudo aquilo que forma a cultura
brasileira, reconhecendo a diversidade cultural, as várias identidades que constituem
essa sociedade e a necessidade de preservação da produção cultural coletiva.
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Desta forma, o entendimento de patrimônio hoje não se confunde com a
ideia vigente há alguns anos e isso se deu a partir da diferenciação entre patrimônio
histórico e patrimônio cultural.
O primeiro conceito nos remete aos bens materiais, constituído pelas
edificações e pelos monumentos que possuem importância histórica. Já o
Patrimônio Cultural é constituído também por festas, crenças ou brincadeiras,
porque ele envolve a produção humana, de ordem emocional, intelectual, material e
imaterial e que constitui nossa identidade, ou seja, abrange também a cultura. A
partir dessa definição, todas as culturas são consideradas como parte do “patrimônio
comum da humanidade”; e a identidade de um povo é expressa por sua cultura em
contato com as outras (CCNM, 2010).
Os objetos necessários à vida dos grupos sociais são referidos como cultura
material. Berta Ribeiro, em 1992, criou o termo “artes da vida” para designar objetos
presentes na vida diária de determinados grupos sociais que traduzem as suas
manifestações artísticas. Esses objetos foram distribuídos, segundo o autor, em
diversas categorias, tais como: cerâmica, trançados, cordões e tecidos, adornos
plumários, adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador, instrumentos
musicais e de sinalização, armas e utensílios de madeira e objetos rituais, mágicos e
lúdicos.
Para Vital e Silva (apud LINHARES, 1999, p. 240), o estudo da cultura
material estabelece um meio para analisar e entender as questões que permeiam a
vida cotidiana, ritual e artística dos diferentes povos, uma vez que os objetos
conseguem revelar todas as dimensões da vida social.
O patrimônio, seja ele material (construções, esculturas, sítios históricos e
paisagísticos ou arqueológicos) ou imaterial (expressões culturais, artísticas,
populares, religiosas, dentre outros), tendem a complementar-se, uma vez que são
formas de viver e de sentir o outro ou o universo que rege nossa capacidade de
criação e de transformação dos materiais e, desta forma, não devem ser entendidos
isoladamente, como se entre eles não existisse uma forte interdependência.
Weinstein, no VI Encontro de Estudos Multidisciplinares da Cultura,
acontecido na Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil (2009, p. 4),
afirma:
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Percebemos também dentro das designações do que é material e do que é
imaterial, a necessidade de aproximarmos essas duas categorias até que se
perceba que uma está intrinsecamente ligada à outra, como se uma
estivesse dentro da outra, em uma simbiose, ou um casamento. Ambas
completamente impregnadas mutuamente, do valor, da expressão e da
apropriação de todo o ambiente que obviamente necessita igualmente da
construção física, assim como da construção expressiva, artística, do modo
de fazer, de dançar, de ouvir, de falar, de costurar, de criar a certa panela
de barro, de arrastar os pés na roda de samba, de fazer queijo branco, de
bordar, de guardar os barcos etc. (WEINSTEIN, 2009 , p. 4).

Os patrimônios culturais, materiais e imateriais, presentes na nação brasileira,
são o resultado da aproximação e miscigenação de diversos povos ao longo da
história. Objetos como cerâmica, trançados, adornos plumários, adornos de
materiais ecléticos, indumentária e toucador, instrumentos musicais e de sinalização,
armas e utensílios de madeira e objetos rituais, mágicos e lúdicos, eram facilmente
encontrados em todo o território brasileiro, produzidos pelos povos que habitavam
essas terras antes da chegada do europeu.
Segundo Freire (2004, p.2), desde o século XVI, os historiadores europeus
registram os desenhos empregados pelos índios na pintura corporal e em diversos
tipos de suporte, como na decoração de cerâmicas, nos tecidos, nas máscaras, nas
cestarias, nas esculturas em madeira, e em uma série de artefatos e ornamentos.
“Muitas dessas peças, coletadas de forma aleatória, foram enviadas aos 'gabinetes
de curiosidades', precursores dos atuais museus europeus” (FREIRE, 2004, p. 2). A
partir da segunda metade do século XVIII, viajantes e naturalistas europeus
percorreram o continente americano, estudando e, de forma mais ordenada,
coletando objetos fabricados pelos índios, remetendo-os às instituições dos seus
países de origem.
Um episódio, envolvendo indígenas da Amazônia, foi retratado pelo frei
dominicano Gaspar de Carvajal, dominicano espanhol que fez parte da primeira
expedição, que, em 1540, saiu de Quito, capital do Equador, rumo à foz do Rio
Amazonas, à qual chegaram após dois anos e oito meses de viagem. Apesar de
considerar os índios bárbaros, ele não conseguiu esconder seu fascínio quando viu
os mantos coloridos tecidos pelos Omagua do alto Solimões ou a cerâmica Tapajós,
que, para ele, eram "coisa maravilhosa de ver", "tanto de escultura como desenhos e
pinturas de todas as cores, dos mais vivos tons" (CARVAJAL apud FREIRE, 2004, p.
3).
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Encontramos muita louça dos mais variados feitios: havia talhas e cântaros
enormes, de mais de vinte e cinco arrobas, e outras vasilhas pequenas,
como pratos, escudelas e candeeiros, tudo da melhor louça que já se viu no
mundo, porque a ela nem a de Málaga se iguala. É toda vidrada e
esmaltada de todas as cores, tão vivas que espantam, apresentando, além
disso, desenhos e figuras tão harmoniosos, que naturalmente eles (os
índios) trabalham e desenham como o romano (CARVAJAL apud FREIRE,
2004, p. 4).

Na descrição do frei, é possível observar seu deslumbramento pela força,
autenticidade e qualidade estética da arte indígena amazônica. O cronista conclui
sua descrição afirmando que as obras eram dignas de figurar nos melhores museus
da Europa. Deste modo, inaugura uma forma preconceituosa de olhar a arte
indígena, estranha e contraditória, predominante ainda hoje em muitos setores da
sociedade: reconhecem que o produto é sofisticado e refinado, mas classificam o
produtor como selvagem e bárbaro e a sociedade que o produziu como atrasada,
concebendo a arte de forma isolada, independente do artista e do conjunto de
valores e tradições culturais que a mantém (FREIRE, 2004, p.5).
Após 510 anos de invasão, artefatos indígenas de todo o continente
americano foram transferidos para a Europa. A exata dimensão desse patrimônio
enviado para o velho mundo é desconhecida, porque até hoje não foi feito um
inventário exaustivo dele. O que se sabe é que conjuntos artísticos inteiros, do
patrimônio indígena brasileiro, são de mais fácil acesso a europeus do que aos
brasileiros, incluindo aí os descendentes das nações indígenas do nosso país.
Borges e Botelho (2010, p. 3) citam dois casos polêmicos que aconteceram
no Brasil envolvendo objetos etnográficos que foram enviados para museus. O
primeiro caso ocorreu em 1986 com os índios Krahô. Eles reclamaram ao Museu
Paulista a restituição de um machado cerimonial feito de pedra. Ganharam a causa,
na justiça, em 1989. O segundo caso foi protagonizado pelos índios Tupinambás da
Bahia e ocorreu durante a amostra do “Redescobrimento: Brasil 500 Anos e Mais”,
que aconteceu no Pavilhão da Bienal de São Paulo no ano 2000. Na ocasião alguns
índios reivindicaram um manto histórico, que faria parte do cerimonial do povo
Tupinambá e que é parte do acervo do Nationalmuseet (Museu Nacional) da
Dinamarca. Não foram encontrados relatos sobre a devolução da peça ao povo
Tupinambá.
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Nogueira (2003, p. 21) afirma que conferir aos indivíduos a oportunidade de
conviverem com seu passado, com as suas histórias e, ou suas raízes, é dar
concomitantemente a oportunidade de se reavivarem memórias sociais e culturais e
de se aprender ou reaprender a gostar do patrimônio.
Simão (2006) assevera, de modo mais amplo, que
O papel da preservação do patrimônio cultural nacional extrapola, hoje, os
limites da história e da memória, uma vez que começa a cumprir um papel
econômico e social. Assim pesquisar sobre a preservação cultural e
compreendê-la implica em desvendar não somente as características
culturais, mas, sobretudo, em avaliar possibilidades de ampliar o leque de
atividades econômicas dos núcleos urbanos possuidores de acervo cultural
(SIMÃO, 2006, p. 17).

Moreira (2008, p. 5) assevera que o patrimônio, separado de suas
referências, apresenta-se incompleto e as possibilidades que as novas tecnologias
da comunicação e informação disponibilizam através dos sistemas hipermidiáticos,
permite a junção de informações sobre o patrimônio e sua divulgação de forma não
linear e interativa. Essa característica possibilita diferentes formas de acesso ao
conhecimento e desenvolvimento de caminhos sofisticados de comunicação
sensorial, multidimensional, integrando linguagens, ritmos e caminhos.
Moran (1994, p. 62) afirma que os meios de comunicação possibilitam
diferentes formas de acesso ao conhecimento e desenvolvimento de caminhos
sofisticados de comunicação sensorial, multidimensional, integrando linguagens,
ritmos e caminhos. E acrescenta que os “meios são interlocutores constantes e
reconhecidos, porque são competentes, da maioria da população” (MORAN, 2008,
p. 48).
Os sistemas hipermidiáticos, que tratam da temática do patrimônio artístico e
cultural, permitem o resgate da memória e da identidade de grupos historicamente
fragilizados e permitem sua divulgação através de websites. Uma forma de utilização
desta tecnologia é a publicação de dados obtidos por meio de outras tecnologias
digitais, tais como fotografias, vídeos, sons, dentre outras. “A combinação desses
meios aplicados ao patrimônio cultural pode vir a contribuir para um melhor
entendimento, preservação e divulgação do mesmo” (MOREIRA, 2008, p. 48). Essa
tecnologia permite inter-relacionar essas informações e associá-las aos aspectos
sócio-históricos que compuseram o cenário de origem.

56

Por seu caráter interativo e não linear, as informações podem ser percorridas,
pelo usuário, de acordo com o interesse que demonstrar no tema. Nesta direção,
Tonera (2003) afirma que
A sistematização e difusão da informação em meio digital vêm permitindo
democratizar o acesso ao conhecimento, favorecendo a difusão social da
relevância dos bens culturais, permitindo ainda a otimização do potencial
educacional, cultural e turístico deste patrimônio. Necessita agora se
consolidar como instrumento de documentação fundamental no
desenvolvimento de ações de preservação e de gestão do patrimônio
cultural brasileiro (TONERA, 2003).

Observamos que esse processo vem ocorrendo com freqüência no ensino em
todos os níveis, desde a educação básica até o universitário, além da proliferação
das lan houses nas cidades, o que no dizer de Moreira (2008, p.7) contribui para a
preservação da memória e para educação patrimonial visto que possibilita a um
número maior de pessoas o acesso a essas informações, podendo, inclusive, ser
utilizado em salas de aula como recurso didático. Desta forma, um ambiente
hipermidiático sobre o patrimônio artístico e cultural dos grupos indígenas torna-se
fonte de propagação da informação e possibilita gerar conhecimento a respeito da
história do povo brasileiro e mais especificamente do município de Ilhéus, na Bahia.
Esta contribuição não só auxiliará na divulgação das criações artísticas dos
Tupinambás, como também poderá se tornar um veículo de renda no caso de servir
como vitrine do artesanato e das tecnologias sociais, e meio de transmissão de
saberes e práticas relacionadas à história e evolução dos povos indígenas
interferindo na aprendizagem escolar e formação de profissionais, o que também
corresponde de forma talvez indireta a uma ampliação ao que preconiza a Lei
11.645/96.

3.1 O PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DOS POVOS INDÍGENAS
BRASILEIROS - UMA VISÃO PANORÂMICA

Autores estudiosos em cultura são unânimes em afirmar que definir cultura
não é uma tarefa simples, pois o termo cultura perpassa por várias áreas do
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conhecimento, sendo estudada em áreas como sociologia, antropologia, história,
comunicação, administração, economia, entre outras. Em cada uma dessas áreas, é
trabalhada a partir de distintos enfoques e usos. Tal característica diz respeito ao
próprio caráter transversal da cultura, que opera em diferentes campos da vida
cotidiana. Além disso, a palavra “cultura” também tem sido utilizada em diferentes
campos semânticos em substituição a outros termos como “mentalidade”, “espírito”,
“tradição” e “ideologia” (CUCHE, 2002, p. 203 apud CANEDO, 2009, p. 1).
O termo cultura ganhou diferentes conceitos ao longo da história. Contudo,
Canedo (2009, p. 9) afirma que, na atualidade, é possível compreender a cultura
através de três concepções fundamentais:
Primeiro, em um conceito mais amplo onde todos os sujeitos são produtores
de cultura, que nada mais é do que o conjunto de significados e valores dos
grupos humanos. Segundo, como as atividades artísticas e intelectuais com
foco na produção, distribuição e consumo de bens e serviços que
conformam o sistema da indústria cultural. Terceiro, como instrumento para
o desenvolvimento político e social, onde o campo da cultura se confunde
com o campo social (CANEDO, 2009, p. 10).

Expressões de arte e cultura podem ser encontradas, desde os tempos
primitivos, retratando a história da humanidade, através de representações simples
ou complexas. Em latim, “ars, artis” significa “maneira de fazer uma coisa segundo
as regras”. Desta forma, encontramos expressões como: arte literária, arte militar,
arte pela arte, arte culinária, dentre outras. A Enciclopédia Britânica define arte como
[...] um objeto ou uma experiência visual consciente criada através de uma
expressão de habilidade ou imaginação. O termo arte engloba diversos
meios, tais como a pintura, escultura, gravura, desenho, artes decorativas,
fotografia e arquitetura. As várias artes visuais podem possuir finalidade
puramente estéticas, em uma extremidade, ou fins meramente utilitários, na
outra. Essa polaridade de propósito se reflete no termo dado ao artista e a
sua arte. O termo artesanato é entendido como aquele que dá atenção
considerável ao utilitário (tradução nossa).

Larrouse (2001, p. 72) afirma que o sentido da palavra arte advém de
habilidade, talento, perícia para uma determinada atividade. A extrema subjetividade
do conceito de arte, sobretudo se for levada em análise a cultura, período histórico e
a própria individualidade do artista, faz com que a definição do conceito de arte não
seja uma unanimidade. Assim sendo, a caracterização da arte, seja ela erudita,
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popular, indígena, negra, pré-colombiana, oriental, dentre outras, está imersa em
antigas e controvertidas discussões (RIBEIRO, 1991, p. 151).
Contudo, independente das diferenças entre pensadores, ao definir o que seja
arte, o fato é que ela aparece na história da humanidade como uma produção capaz
de retratar o sentimento e a vida humana; além de ajudar no estudo de
determinados períodos históricos, na compreensão e preservação de culturas
particulares, sendo inclusive um dos fatores que auxiliam na revelação e
entendimento de valores éticos, religiosos e políticos de grupos sociais extintos a
milhares de anos.
Quando se aborda o tema arte, é importante frisar que, no entendimento do
mundo acidental, seu berço está intimamente ligado à Europa e posteriormente à
América do Norte. Quando a frota de Cabral aportou no litoral brasileiro, em 1500,
trazia consigo a formação cultural e social constituída pela sociedade europeia da
época. E para a sociedade europeia daquele momento histórico, tudo tendia a se
separar: a ciência se desligava da religião, a religião se desligava da história e a arte
se desligava de todo o resto. Esta foi uma forma encontrada pelo homem da época
para representar e entender a complexidade do mundo que estava sendo exposto
pelos filósofos e cientistas da época.
Esse entendimento de mundo influenciou a forma como os portugueses
julgaram os povos que aqui já habitavam. O olhar europeu sobre os grupos que
viviam no Brasil era de preconceito, depreciativo e incapaz de uma avaliação que
levasse em conta suas peculiaridades. Na época, os portugueses julgavam os
habitantes da colônia como bestiais, incultos, “seres desprovidos de alma”, desta
forma, não poderiam sequer ser considerados humanos, seres com inteligência.
Esse entendimento fez com que toda a estrutura social e a cultura material e
imaterial que existiam no território brasileiro fossem desprezadas, violentadas e
quase que totalmente destruídas, dentre elas a grande diversidade artística.
Na cultura dos diversos povos indígenas que habitaram as Américas, não há
a ideia de arte tal qual a conhecemos. Nestes povos, a arte ocorre como um
fenômeno intrínseco à comunidade e a sua cultura. Nela tudo isso se encontra
unificado (RIBEIRO apud LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 151).
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A arte impregna todas as esferas da vida do indígena brasileiro. A
casa, a disposição espacial da aldeia, os utensílios de provimento da
subsistência, os meios de transporte, os objetos de uso cotidiano e,
principalmente os de cunho ritual estão embebidos de uma vontade
de beleza e de expressão simbólica (RIBEIRO, 1989, p. 13).

Em meados do século XVI, a população brasileira era formada por diferentes
etnias indígenas e estima-se que 1.300 línguas diferentes eram faladas no território
que corresponde aos atuais limites do Brasil. A arte estava presente no cotidiano
dessas comunidades reunindo funcionalidade e beleza. A produção artística estava
profundamente ligada aos rituais e às divindades, mas também permeava toda a
concepção de vida, através do cuidado na elaboração de seus artefatos. Os povos
se relacionavam com o mundo, com a natureza e com o outro, através de seus
artefatos, ornamentos e do próprio corpo.
Os ornamentos representam, no pensamento indígena, o cerne, uma parte
que não se separa do objeto, seja ele o corpo humano ou um artefato. Caso
contrário, um e outro estarão imperfeitos e sem uma identidade cultural, forma
distinta à dos europeus de perceber o valor estético nos objetos. Os parâmetros
classistas e eurocêntricos avaliam a arte pela predominância da forma, em
detrimento à função e a autonomia dos objetos (RIBEIRO, 1989, p. 22).
Apesar de esta confluência estar retratada nos artefatos destes povos, Ribeiro
(1986, p. 29) explica que nem todas as criações indígenas podem ser consideradas
obras de arte. Contudo, “certas criações buscam a perfeição e alcançam tão alto
grau de rigor formal e de beleza que se destacam das demais como objetos dotados
de valor estético” (RIBEIRO, 1986, p. 29).
A expressão estética indica certo grau de satisfação dessa indefinível
vontade de beleza que comove e alenta os homens como uma necessidade
de um gozo profundamente arraigados. Não se trata de nenhuma
necessidade imperativa como a fome ou a sede, bem o sabemos; mas de
uma sorte de carência espiritual, sensível onde faltam oportunidades para
atendê-la; e de presença observável, gozosa e querida, onde [a arte]
floresce (DARCY RIBEIRO, 1986, p. 29).

Berta Ribeiro (1989, p. 120) caracteriza arte indígena a partir de 10 pontos: o
primeiro, a tendência em adornar o corpo, a casa e todos os artefatos. Neste
sentido, pode-se definir arte, no nível tribal, a partir do desejo de construir obras
belas ou lutar para consegui-la. Em segundo lugar, apesar de todos os membros do
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um grupo indígena serem capazes de realizar todos os artefatos, distinguem-se, no
entanto, os verdadeiros artistas por seu virtuosismo e fruição criativa. O terceiro
caracteriza-se pela subordinação do artista aos padrões tribais e às imposições
ecológico-culturais, o que permite identificar estilos e tendências tribais. O quarto, o
apego a formas e conteúdos culturalmente prescritos, inclusive na mitologia. Quinto,
a conotação simbólica. Sexto, o respeito pelos símbolos, a simbologia que
singulariza a etnia e classifica visualmente o indivíduo. Sétimo, a caracterização dos
símbolos, também, impresso nos objetos. Oitavo, a força do código visual para
incluir nos artefatos e adornos valores que singularizam a etnia. Nono, esse código
opera como uma gramática. Décimo, tudo isso confere um caráter de linguagem
visual e de sistema de comunicação social.
Se na cultura indígena a arte não pode ser entendida como na cultura
europeia, a figura do artista também segue o mesmo pensamento. No cotidiano das
aldeias indígenas americanas, os indivíduos, treinados desde a infância, são
capazes de desenvolver todos os comportamentos culturalmente prescritos,
inclusive os artísticos, havendo uma limitação apenas quando observados idade e
sexo.
Desta forma, o artista índio não sabe que é artista, nem a comunidade em
que vive entende o que significa o que nós consideramos obra de arte. O
criador indígena é tão somente um homem igual aos outros, obrigado, como
todos, às tarefas de subsistência da família, de participação nas durezas e
nas alegrias da vida e de desempenho dos papeis sociais prescritos de
membro da comunidade. É, porém, um homem mais inteiro, porque, além
de fazer o que os outros fazem, faz algumas coisas notoriamente melhor
que os outros (RIBEIRO, D. 1986, p. 30).

Darcy Ribeiro (1986, p. 30) explica que os padrões artísticos são passados de
geração a geração através de uma repetição fiel e rígida dos modelos que exprimem
os estilos artísticos de cada tribo, que mesmo sofrendo algumas alterações, muda
dentro de certa pauta cuja continuidade se pode perceber. Contudo, essas variações
ocorrem de forma lentíssima, quase imperceptível, preservando, assim, o perfil
artístico tribal. A contribuição do artista consiste em preservar, mais que inovar, e
executar com maestria padrões e temas tradicionais, enriquecendo-os com
combinações diversas ou o empréstimo seletivo de padrões desenvolvidos por tribos
vizinhas.
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Os povos tribais americanos não desenvolveram a escrita durante a sua
hegemonia no continente. Contudo, estudiosos das culturas indígenas, como Darcy
e Berta Ribeiro, Charlote Otten, dentre outros, acreditam que os grafismos presentes
nos corpos e objetos destes povos são um meio de armazenagem de informações,
em lugar de pergaminhos ou livro, o que caracteriza suas representações gráficas
como um meio de comunicação e preservação das etnias.
A arte índia tem sido estudada sistematicamente, principalmente no que
tange às questões das representações gráficas (grafismos) como uma
linguagem visual. Ou seja, como um veículo portador de mensagens
inteligíveis para seus usuários. O que para um observador estranho e de
uma determinada cultura pode parecer um padrão meramente decorativo
em um determinado artefato, para a comunidade desta mesma cultura é um
motivo que informa sobre a cosmovisão de seu povo (NOGUEIRA, s/d, p.
2).

Os traços e as formas empregados pelos indígenas em seus artefatos e nos
próprios corpos desempenham a função de informar a história cultural, religiosa,
ritos e mitos, da etnia, acabando por se tornar uma forma de comunicação intensa e
disseminada por toda a tribo. Esta característica é capaz de unir o povo em torno de
sua história e ao mesmo tempo individualiza a tribo, pois “vem a ser um mecanismo
ideológico que reforça a etnicidade e a resistência a dissolução da etnia” (RIBEIRO,
B. 1989, p. 33).
Berta Ribeiro (1989, p. 31) aborda um ponto de vista sobre a classificação das
produções artísticas dos povos indígenas. Para essa autora, a produção artística
dos índios pode ser agrupada levando em conta a natureza da matéria-prima, as
técnicas empregadas e o fim a que se destinam. Assim, podem ser identificados
cerâmica, trançados, tecelagem, objetos em madeira, utensílios domésticos
ornamentos corporais, arte plumária, instrumentos musicais, pintura corporal e
arquitetura. Esta classificação, apesar de largamente utilizada, não contempla a
intuição estética que os índios imprimem na elaboração de suas obras.
Atualmente há autores, como Norberto Stori, Van Velthem e Lux Vidal, que
afirmam não haver uma arte indígena nas Américas, mas que o entendimento das
diferentes nações indígenas deste continente deve nos remeter à ideia de “artes
indígenas”, no plural. O termo “indígena” já constitui uma generalização ocidental
para designar povos que se reconhecem por nomes distintos e, apesar das
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evidências de alguns aspectos comuns nessas culturas, é importante considerar a
grande diversidade dessas expressões (STORI; BARBERO, 2010, p. 112).

3.2 O PATRIMÔNIO ARTÍSTICO CULTURAL DO POVO TUPINAMBÁ DE
OLIVENÇA

No ano de 1534, na tentativa de efetivar a tomada de posse do território
brasileiro, o rei Português D. João III dividiu a então colônia em 15 imensas faixas de
terras, dando início ao sistema de capitanias hereditárias. A responsabilidade por
ocupar e colonizar a nova terra foi dada a alguns membros da corte de confiança do
rei que, a partir de então, se transformaram em capitães donatários.
Figueiredo (2010, p. 18) afirma que esta doação de terras, realizada pelo rei
de Portugal a alguns indivíduos de seu reino, era confirmada através de dois
documentos: a Carta de Doação e o Foral. No primeiro documento, era estabelecido
que o donatário não poderia negociar o lote recebido. No segundo, continha um
conjunto de direitos e obrigações que o novo administrador teria de fazer valer. Ele
poderia fundar vilas, doar lotes de terras não cultivadas, exercer funções judiciárias
e militares, cobrar tributos e realizar a escravidão de indígenas.
A carta da doação da Capitania de Ilhéus para Jorge de Figueiredo Correia foi
assinada em Évora, Portugal, a 26 de junho de 1534. Não há documentos oficiais
que expliquem a causa da rejeição do fidalgo a comandar pessoalmente sua nova
aquisição. O fato é que o donatário mandou em seu lugar o espanhol Francisco
Romero.
Essa é resumidamente a história do nascimento do que hoje é a região da
cidade de Ilhéus. O sistema de capitanias hereditárias falhou por vários motivos,
mas principalmente por conta da resistência indígena ao sistema de escravidão e
dominações de toda sorte. Essa dinâmica entre invasores e invadidos, entre
escravizados e escravagistas, deixou, na história da região, marcas profundas e que
estão latentes, inclusive do ponto de vista da luta armada, até os dias de hoje. Os
Tupinambás, índios em maior número presentes no litoral baiano na época da
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invasão, vivem hoje acuados, devassados, aculturados, mas não vencidos, nos
arredores da antiga vila de São Jorge.
Ilhéus é, atualmente, um município de aproximadamente 1.712 quilômetros
quadrados e está localizado ao sul do Estado da Bahia, em uma região onde
predomina, atualmente, o plantio do cacau. É geo-referenciado pelas coordenadas
14º 47' 55" de latitude sul e 39º 02' 01" de longitude oeste, na foz dos Rios
Cachoeira e Almada, principais bacias hidrográficas regionais. A história da região
está intimamente ligada à ocupação do território nacional. Dentre os muitos distritos
que compõem sua área de abrangência, encontramos Olivença, que dista 16 Km do
centro da cidade e possui 15.815 habitantes, integrado pelos arraiais Acuípe do
Meio, Acuípe de Baixo, Acuípe de Cima, Jairi, Santaninha e Sapucaeira (VIEGAS,
2007, p. 31).

Figura 10 – Mapa da região onde vivem os Tupinambás.
Fonte: Samir Midlej, 2011.

Olivença é seu maior distrito e tem sua origem vinculada à edificação de um
aldeamento de índios, criado em 1680, pelos jesuítas, de nome aldeia de Nossa
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Senhora da Escada. Alguns historiadores consideram essa aldeia como uma
substituição de outra aldeia, fundada em 1640, localizada perto da cidade de Ilhéus
e que se chamava “aldeia dos Índios dos Padres”. Quando os jesuítas foram
expulsos do Brasil, em 1758, e de acordo com as leis aplicadas na então colônia
portuguesa, a aldeia foi transformada em “Vila dos Índios”, importando de Portugal o
nome Olivença.
Ilhéus, demarcada pelos portugueses na época da colonização, com 50
léguas de largura, teve, em 1535, a sede administrativa instalada na região da Foz
do Rio Cachoeira, a chamada Baía de Ilhéus. Naquela ocasião, os índios Tupinambá
e Aimoré predominavam na região.
Apesar da reconhecida falta de rigor das fontes documentais de
administradores e missionários no que diz respeito aos etnômios, vale a
pena mencionar que há um vasto conjunto de fontes documentais que
descrevem os índios da aldeia de Nossa Senhora da Escada como Tupi
(VIEGAS, 2007, p. 29).

Extensas são as discussões sobre a demografia da população ameríndia préhistórica que habitava este território hoje chamado de Brasil. Segundo Cunha (1992,
p. 382), “as bases empíricas para tal entendimento são por demais frágeis e se
apoiam em pressupostos particulares de cada autor e corrente de pensamento”. O
fato é que não se conhece exatamente quantos grupos indígenas existiam no Brasil
quando da chegada dos Portugueses, no século XVI. Contudo,
[...] até 1500 os estudos clássicos indicam haver existido em torno de dez
milhões de habitantes em todo o continente americano. Os etnólogos
modernos mencionam a existência de até quarenta milhões de pessoas.
Basta dizer que Tenochtitlán, a capital dos Astecas, contava 300 mil
habitantes, segundo o testemunho dos cronistas da época, enquanto
Sevilha, a principal cidade da Espanha do século XVI, contava 120 mil e
Lisboa com 100 mil, dos quais 10 mil eram escravos e 7 mil artesãos
estrangeiros. Para o Brasil, na época do descobrimento, são aceitas
quantidades que vão de 4 até 8 milhões de habitantes (GIMÉNEZ, 2005, p.
16).

As estimativas servem para dar uma ideia da enorme quantidade de
indivíduos, etnias e culturas indígenas que foram exterminadas ao longo desses 500
anos, como consequência de um processo de conquista fundamentado no uso da
força, por meio das guerras e da política de assimilação.

65

Na época do desembarque da esquadra de Cabral, nas praias do extremo Sul
da Bahia, os povos aqui encontrados pertenciam, em grande maioria, à família tupi,
tronco tupi-guarani. Foi a partir de estudos arqueológicos e etno-históricos que
pesquisadores da cultura indígena dividiram os Tupi-guarani em dois grandes
grupos: os Tupinambá - os quais se localizariam entre a capitania São Vicente e a
boca do Amazonas e que representavam várias etnias que tinham em comum a
língua Tupi – e os Guarani, para o Sul da capitania de São Vicente. Cunha (1992, p.
383), baseada no Tratado Descritivo do Brasil, de Soares de Sousa, distribui, assim,
as nações pelo território brasileiro, tomando como direção do sul para o norte:
Os Carijó (Guarani) entre Lagoa dos Patos e Cananeia; Os Tupiniquins daí
até Bertioga – Incluindo o planalto paulista; Os Tupinambá (também
chamados, nesta região, de Tamoio) do norte de São Paulo até Cabo Frio,
dominando inclusive o vale do Paraíba. Entre o Espírito Santo e o Sul da
Bahia aparecem novamente os Tupiniquins; mais ao norte, os Tupinambá ,
que dominaram o Recôncavo Baiano e se estenderam daí até a foz do São
Francisco – em cujo sertão vivem os Tupinaré... No início do século XVII, os
cronistas encontrarão os Tupinambá no Maranhão, no Pará e na ilha de
Tupinambaraba, no médio Amazonas. Todos são unânimes em afirmar
tratar-se de índios da costa oriental que emigraram para essas regiões.

Os Tupinambás eram encontrados em praticamente todo o litoral brasileiro e
em alguns pontos do interior. Estudos arqueológicos indicam que as diferentes
etnias de origem Tupi, da família Tupinambá, teriam origem na região do médio
Amazonas, de onde se deslocaram, iniciando a ocupação do litoral, guerreando
outros vários grupos já existentes, provavelmente do tronco Macro-Jê (MAESTRI,
1995; DE PAULA, 2001 apud CARVALHO, 2003, p. 28).
A presença Tupi no litoral do Sul da Bahia é demasiadamente conhecida e
documentada. Kurt Unkel, um alemão que viveu mais de 20 anos entre os indígenas
brasileiros, em sua passagem por Olivença, no ano de 1938, confirma a existência
deste grupo na região.
Aproveitei a demora em Ilhéos para fazer uma visita aos índios
descendentes dos Tupinaki que habitavam nas vizinhanças de Olivença, 16
km ao Sul de Ilhéos. Sâo ainda em número de uns 300, fortemente
cruzados e quase sem nenhuma cultura própria. Contudo ainda vi algumas
coisas interessantes, como por exemplo uma rede de algodão, genuíno
trabalho tupi, com Quatro punho (VIEGAS, 2007, p. 29; apud UNKEL, Carta
a Carlos Estevão de Oliveira, 1938, Anexo II).
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Viegas (2007, p. 30) explana as várias vertentes etnográficas e arqueológicas
sobre a precisão histórica dos grupos que habitavam a região de Ilhéus. Contudo,
análises arqueológicas em cerâmicas rugosas encontradas na região consideram
inegável identificação da tradição ceramista Tupi no Sul da Bahia. Como os
Tupinambás chegaram a Olivença é uma longa história, cheia de interpretações e
que não é objeto deste trabalho discutir.
O fato de ocupar praticamente todo o litoral brasileiro colocou os índios
Tupinambá em forte contato com os portugueses durante o período da colonização
brasileira. Como consequência, este povo foi uma das primeiras etnias a sofrer toda
a sorte de agressões: matança, ocupação de territórios e imposição de uma nova
cultura “ao custo do massacre sistemático dos mesmos, seja deliberadamente por
meio de investidas diretas, seja através da ação missionária que paulatinamente
lhes usurpava a soberania territorial que assegurava sua reprodução tanto física,
quanto cultural” (CARVALHO apud COUTO, 2003, p. 30).
Apesar de autores reconhecidos mundialmente pelos trabalhos realizados
com os indígenas sobreviventes nas Américas, a exemplo de Berta Ribeiro,
afirmarem que “os tupinambá estão extintos há vários séculos” (RIBEIRO, 1989, p.
97), e Giménez (2005, p. 115), que “os tupinambá foram antropófagos até a sua
extinção”, os índios Tupinambás de Olivença atualmente ocupam uma área, não
demarcada oficialmente pelo governo federal, de 50 mil hectares localizados entre
os municípios de Ilhéus, Una e Buerarema, no Sul do Estado da Bahia. Contudo, a
região mais ocupada pelos Tupinambás, e com comprovada documentação
histórica, situa-se no cruzamento entre os rios Acuípe e Sapucaeira, situado em
Olivença. Apesar de não viverem isolados dos vizinhos não-indígenas, os
Tupinambá de Olivença vivem em áreas residenciais com características próprias,
comumente designadas de lugares (VIEGAS, 2007, p. 76).
A área faz parte do corredor da Mata Atlântica do Sul da Bahia, onde
predomina a Floresta Higrófila Sul-Baiana, individualizada do ponto de vista botânico
como uma formação arbórea semelhante à Amazônica (VIEGAS, 2007, p. 33).
Apesar de ter sofrido intenso desmatamento, com a intenção da construção de
diversos resorts, grandes pousadas e casas de veraneio, a vegetação ainda possui,
em algumas áreas, sua formação original.
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Apesar de ser um dos biomas mais ricos do mundo, é considerada uma das
florestas tropicais mais ameaçadas do planeta. Na época do descobrimento
do Brasil, sua área estendia-se por toda a Costa Atlântica do país, além de
parte de alguns Estados do interior. Atualmente, está reduzida a fragmentos
florestais, tendo perdido quase totalmente sua cobertura original de
florestas. Entretanto, a floresta ainda preserva uma enorme riqueza
ambiental, sendo uma das responsáveis pelo fato do Brasil ser considerado
um dos países líderes em megadiversidade (MODESTO, 2007, p. 18).

É nesta região onde vivem os Tupinambás de Olivença e nela tentam se
reorganizar. Viegas (2007, p. 33) afirma que a piaçaveira (Attalea Funifera Mort),
espécie arbórea típica da mata Atlântica, possui maior relação histórica com o povo.
“A piaçaveira é usada pelos Tupinambás para múltiplos fins, mas o principal é a
coleta das fibras, praticada com enorme perícia pelo menos desde o Século XVIII”
(VEIGAS, 2007, p. 35).
A maioria da população indígena da zona rural sobrevive do trabalho nas
roças familiares, complementado pelas atividades extrativistas de piaçava,
madeira e coco. Muitos trabalham como diaristas assalariados em fazendas
que produzem em escala comercial coco, mamão e seringa. A baixa
remuneração por essas atividades e a falta de espaço para fazer novas
roças ou ampliar as que possuem são fatores que contribuem para a
situação de carência vivida pelas famílias indígenas (MARCIS, 2004, p. 11).

A extração de piaçaba é a atividade extrativista mais importante entre os
Tupinambás. Documentos do período colonial e imperial indicam que a coleta da
piaçaba foi uma das primeiras atividades desempenhadas pelo povo com o objetivo
de troca. O que hoje é coletado pelos Tupinambás e valorizado no mercado regional
são as fibras de piaçaba. Estas fibras são utilizadas para a fabricação de vassouras
de uso caseiro e industrial. No século 19, eram usadas como cordas para amarração
dos navios.
A produção artesanal do povo Tupinambá de Olivença estava vinculada,
sobretudo, à coleta das fibras da piaçava. Era com base nesta matéria-prima que
eles produziam vários artefatos para uso em caças, pescas, ritos, vestimenta e
utensílios domésticos, como peneiras, pilões, esteiras, caçuás, cestos, flechas,
lanças, arapucas, laços, jiquis, além de cocares, colares, cangas e adornos. As
sementes coloridas e os corantes extraídos de plantas da região estavam presentes
em praticamente toda a fabricação dos adornos e artefatos.
Giménez (2005, p. 74) cita a superioridade da cultura Tupi, em relação aos
povos alojados antes de sua passagem, pelo litoral brasileiro. Menciona a
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especialidade na produção de alimentos, plumária, na fabricação de embarcações e
conhecimento marítimo e das constelações. Era notável o conhecimento do povo
Tupi na previsão do tempo, do vento e da terra por onde andavam. Produziam
cerâmica, lisa e rugosa, redes de algodão, pintura corporal, entre outras formas de
arte que foram sendo dispersas ao longo do convívio com o homem branco.
Na sociedade Tupinambá, não existia o conceito de classes socioeconômicas
e sua organização se baseava em compromissos individuais. O trabalho feminino
era predominante, as mulheres cuidavam do plantio e da colheita, dos serviços
domésticos e provavelmente carregavam o produto da caça de seus companheiros.
Os casamentos eram fundamentais para disputa de poder e de privilégios, além de
ser um importante elemento de interação entre os europeus e os indígenas, pois,
muitas vezes, os europeus escaparam dos rituais antropófagos esposando as
“índias” da aldeia.
A plumária, artefatos indígenas baseados no uso de penas, é referenciada na
literatura especializada como a
ação não-utilitária voltada puramente para a busca da beleza e
apuradíssima técnica em que se assenta associada ao rigor formal com que
cada peça é configurada; e, afinal porque é servida pelo material mais nobre
e mais belo de que os índios dispõem, tanto pela contextura e forma como
e, sobretudo, pela gama extraordinária de seu colorido maravilhoso
(RIBEIRO, D. 1986, p. 54).

Os Tupinambás eram tipos como os mais altos expoentes na elaboração de
tais peças.
Os ornamentos faziam parte da vida cotidiana do povo Tupinambá. Segundo
Berta Ribeiro (1989, p. 97), “os tupinambás, do século XVI, foram tribos
profusamente paramentadas com plumária, adornos corporais, pinturas e tatuagem”.
Tanto os tupi como os macro-Jê podem ser tidos como grupos plumistas por
sua cultura da mais ênfase a essa arte que às demais. Distinguem-se, no
entanto, pelo estilo da plumaria. No primeiro caso, realizando obras de
detalhe, como as iluminuras ou a ourivesaria, exigindo grande virtuosismo
técnico. No segundo, construindo obras de maior porte e efeito cenográfico,
como se seus portadores estivessem se exibindo em um palco (RIBEIRO,
B. 1989, p. 44).

Os artefatos indígenas são coloridos a partir de matéria-prima extraída da
mata e suas nuances eram diversas e intensas. As cores utilizadas nos artefatos
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indígenas são associadas a elementos do universo e com fenômenos de caráter
psicológico, biológico e fisiológico.
O azul, cor da via – látea, da fumaça, do tabaco e do incenso, ou seja da
comunicação, pode ser bom ou mau. A cabeça, o pensamento e a reflexão
estão associados a essa cor. A bondade, a fertilidade, proteção, o leste
[direção que sempre seguiam em busca da “terra sem mal”], a energia solar,
a morada originaria são idéias associadas a cor amarela. A cor vermelha se
associa à idéia da sexualidade, sangue, órgão sexuais, saúde e vitalidade.
O tronco é a parte do corpo humano concebida como vermelha. Essa cor
simboliza também energia positiva, em oposição ao negro, que é negativo,
enquanto o branco, a cor do sêmen, simboliza a fertilidade (B. ribeiro,
1989,p 79 apud Reichel-Dolmatoff, 1971: 122/3, 117,144). A marcada
preferência dos Tupinambá pelas plumas vermelhas de Ibis rubra, em cuja
busca faziam longas expedições ( Métraux, 1928, p. 142) e a pratica da
tapiragem (mudança da coloração verde das penas do papagaio para o
amarelo no pássaro vivo) podem ter estado ligadas ao simbolismo da cor
semelhante ao referido acima (RIBEIRO, B. 1989, p. 79).

As línguas do tronco Tupi eram faladas quase que ininterruptamente ao longo
de todo o litoral brasileiro, com exceção do norte do Espírito Santo e extremo Sul da
Bahia, quando a esquadra de Cabral desembarcou nas praias do Sul da Bahia, atual
baía de Cabrália. O idioma tupi mantinha, com o português e o espanhol, notáveis
afinidades. Assim, este foi um fator primordial para que a colonização portuguesa se
firmasse nos lugares onde predominava o Tupi (GIMENÉZ, 2005, p. 76). Por
consequência, entre todas as etnias indígenas que habitaram o Brasil no século XVI,
foram os Tupinambá que sofreram maior influência por parte dos europeus.
Um dos primeiros elementos da cultura Tupinambá a sofrer com a influência
portuguesa foi a língua Tupi. O convívio com o não índio resultou, para os índios de
maneira generalizada e, especificamente neste caso, aos que viviam em Olivença,
na destruição da língua tradicional da etnia Tupi, retratada em documentos desde o
ano de 1803: “[...] em documento anterior, datado de 1803, o ouvidor da comarca de
Ilhéus refere aos índios de Olivença, tal qual os de outros antigos aldeamentos
jesuítas, ‘não falam a língua geral, mas o português’” (VIEGAS, 2007, p. 27 apud
MACIEL, 1803; ALMEIDA, 1916, p. 177) “[...] entre 1997 e 1998, não conheci
nenhum índio que falasse outra língua senão o português” (VIEGAS, 2007, p. 27).
A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) publicou, em novembro de 2010,
um relatório demográfico onde aponta a existência de 4.172 indivíduos da etnia
Tupinambá, sendo 2.135 homens e 2.037 mulheres, distribuídos em 48 famílias,
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aldeadas na zona rural do distrito de Olivença. Contudo, apesar dos números de
indivíduos, que aumentam a cada ano, a cultura e os costumes deste povo estão
seriamente ameaçados, consequência da aproximação e aculturação imposta pelos
não índios desde a chegada dos europeus no litoral brasileiro.
Viegas (2007, p. 18) realizou um amplo estudo sobre o povo indígena de
Olivença e morou em uma aldeia Tupinambá, localizada em Sapucaeira, distrito de
Ilhéus, durante o período de agosto de 1997 a agosto de 1998. A autora narra que,
entre os séculos XVIII e XX, índios aldeados na faixa nordeste da costa atlântica
brasileira, entre eles os que moravam em Olivença, foram descritos com
menosprezo por causa da perda da sua capacidade de preservar a própria
identidade de que se faria a sua cultura: a língua, as atividades econômicas de
sobrevivência e suas expressões culturais e artísticas. Então, no final do século XIX,
a então Vila de Olivença de índios foi decretada pelo governo brasileiro,
administrativamente, extinta, porque não restava entre seus habitantes qualquer
sinal de vida “propriamente indígena”.
Leliana Sousa, posteriormente a uma visita realizada na região onde vivem o
povo Tupinambá de Olivença, ajuíza que
[...] essa idéia, do desaparecimento da cultura indígena, está no censo
comum, inclusive internacional e acadêmico, o que é pernicioso, uma vez
que, é possível encontrar indígenas em várias partes do mundo e no Brasil,
nas diversas aldeias espalhadas pelo seu território, e no caso especifico, no
nordeste brasileiro. E essa pesquisa está sendo feita no sul da Bahia, onde
estas culturas são reconhecidas e diferenciadas apesar de serem regidas
pelo mesmo sistema de poder local (SOUSA, 2010, reunião de orientação).

Embora exista uma longa história de relação entre o homem branco e o povo
Tupinambá

de

Olivença,

a

sua

origem

ameríndia

é

fundamental

para

compreendermos a vida social deste povo na atualidade. Esta marca não pode ser
analisada como um elemento incipiente, como um fator de bases insólitas. Pelo
contrário, o modo de viver é uma marca efetiva na organização social e no modo de
vida dos Tupinambás que até hoje habitam a região. Assim como na época da
invasão Portuguesa, os Tupinambás de Olivença ainda vivem em pequenos grupos
familiares, relativamente próximos uns dos outros e têm a “giroba”, uma bebida
fermentada produzida por eles e a mandioca como base alimentar. O convívio com a
civilização “branca” nunca significou o abandono de sua condição indígena.
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Da invasão europeia até os dias de hoje, os Tupinambás sofreram com a
expropriação de seu território. Já no século XX, a cultura do cacau só agravou a
situação. Os índios se refugiaram no que sobrou da mata e ainda assim ameaçados
pelos fazendeiros e posseiros da região. A história do povo Tupinambá de Olivença
é marcada por forte resistência, contudo, foi somente a partir do ano 2000 que eles
se juntaram para tentar recompor os pedaços de sua história.
Apesar de todo o histórico de desapropriação, é necessário salientar que o
povo Tupinambá nunca abandonou seu território. Contrariamente a todos os
prognósticos, eles iniciaram uma luta pela retomada de parte de sua área original e,
apesar da forte influência da cultura branca em seu meio, buscam encontrar-se e
resistir através de um processo de ressignificação de sua cultura.
A conquista portuguesa impôs uma ruptura cultural para os povos que
habitavam essas terras, de tal forma que seria possível afirmar que o processo de
exterminação física é proporcional ao processo de dizimação cultural. Além da
linguagem, outros elementos da cultura Tupinambá foram desenraizados do povo
nativo de Olivença no decorrer dos séculos após a invasão. A produção de artefatos
em madeira, cerâmica e fibras praticamente desapareceu no decorrer do tempo e
hoje pouco se observa destas obras.
Um tímido movimento de preservação e conservação dessas expressões
aparece na Escola Estadual Indígena Tupinambá de Olivença, localizada a cinco
quilômetros de Olivença. Na área interna da escola, encontra-se uma sala, medindo
aproximadamente 25 metros quadrados, onde é possível ler, na sua placa de
identificação, “museu”.
O museu, segundo Larousse (2001, p. 881), é um lugar destinado a
preservar, estudar e apresentar ao público coleções de obras de arte, de bens
culturais, científicos e tecnológicos. No espaço reservado pela escola para
exposição, é possível observar uns poucos artefatos e adereços, mal preservados.
Contudo, representam um esforço do grupo em manter alguma expressão da sua
arte mais original, preservada.
Dentre os objetos expostos, é possível observar um artefato utilizado para
guardar lanças, que, apesar de empoeirado, apresentava bom estado de
conservação. O artefato foi desenvolvido para ser levado a tiracolo ou pendurado
nos ombros. Tem aproximadamente um metro de altura por 10 de diâmetro, é todo
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feito de palha de piaçava, cuidadosamente trançado e decorado: uma das poucas
peças que remete à antiga forma dos artefatos Tupinambá. Há, no mesmo ambiente,
quatro porções de barro que impressionam pelas cores e que dificilmente são
encontradas na natureza: o violeta, o branco, o ocre e o avermelhado. São parte da
matéria prima que os Tupinambá utilizavam e ainda utilizam na elaboração de suas
cerâmicas. Nas paredes, as figuras pintadas, com pigmentos naturais de diferentes
tons, se misturam a algumas peças em madeira.
Do restante dos objetos encontrados no museu da Escola Estadual Indígena
de Olivença destacam-se dois cestos, também tecidos em piaçava e tingidos com
corantes naturais e, apesar de seu valor artístico e talvez histórico, já que pareciam
muito antigos, estavam avariados, com o trançado seriamente comprometido.
Enquanto o povo Pataxó Hã-Hã-Hãe, grupo indígena morador na aldeia de
Pau-Brasil, município distante 140 quilômetros de Olivença, utilizam, atualmente,
tintas industriais para colorir suas expressões artísticas, os Tupinambás ainda
conservam os corantes naturais para tingir grande parte de seus objetos. Essa
característica sugere a resistência do povo para manter o que é tradicional para seu
povo.
Dos encontros com o povo Tupinambá fica a certeza de que uma cultura só
morre quando o povo que a forma não a valoriza, sente vergonha da sua identidade,
a nega, rejeita e os jovens, nem mesmo estes sentimentos possuem, pois não se
veem como parte dela. O povo Tupinambá lida com a piaçaba, pesca, dança, faz
farinha e cachaça de mandioca, cerimônias, remédios com ervas típicas, arte e
artesanato. Faz filhos, muitos filhos. Estuda a língua nativa para que sujeito algum
lhe negue a existência por falta dela, se pinta para a guerra e para festa, cultua seus
mortos, seus espíritos encantados, seus ritos e sua tradição. Vai ao combate por seu
território, por sua história, por seus valores e formas de ver e sentir o mundo. Grita
pela inclusão social, digital e pela preservação do seu patrimônio. Desta forma, é
possível afirmar: a cultura Tupinambá pulsa em cada índio, jovem ou velho,
habitante das terras de Olivença, no sul da Bahia.
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4 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS AO PATRIMÔNIO

Os sistemas hipermidiáticos, que abordam a temática do patrimônio artístico
cultural, permitem o resgate da memória de sociedades ou grupos com relevância
histórica, artística e cultural, e sua divulgação através de websites tem sido uma
alternativa para divulgar o conhecimento ou auxiliar na preservação de culturas
milenares.
As

tecnologias

digitais

convergiram

para

um

formato

em

que

a

compatibilidade entre diferentes equipamentos é quase total. Desta forma, o 3D, o
modelamento geométrico tridimensional, a cartografia, o vídeo e a fotografia digital,
o escaneamento de documentos e objetos, dentre outras, aparecem no cenário
mundial como formas de acompanhar e conhecer diferentes povos, culturas e
arquiteturas de diferentes épocas ou lugares.
Através de registros da história, é possível apresentar animações que
retratam diferentes culturas em diversas fases, desde sua concepção original,
incluindo intervenções ocorridas ao longo do tempo, até o estado atual,
possibilitando a participação e interação do usuário. A combinação de multimídias
aplicadas ao patrimônio artístico-cultural pode contribuir para um melhor
entendimento, preservação e divulgação do mesmo. Essa tecnologia permite a
reunião e integração das diversas formas de representação das culturas em apenas
um ambiente, como: desenhos técnicos, modelos geométricos, imagens dinâmicas
ou estáticas, texto, hipertexto, fotografias, vídeos etc. Permite também interrelacionar essas informações e associá-las aos aspectos sócio-históricos que
compuseram o cenário de origem.
4.1 APLICAÇÕES EM WEBSITES

Uma das aplicações onde mais se utiliza o conceito e prática de hipermídias
são os websites, a maioria deles contém vídeos, sons, imagens, enfim, uma
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variedade de mídias que, aliadas ao hipertexto, constituem o ambiente
hipermidiático. A seguir, serão discutidos alguns websites que tratam de temas
relacionados ao patrimônio artístico-cultural.
a)

Projeto Lençóis (http://www.projetolencois.org/)

Figura 11 – WebSite do Projeto Lençóis.
Fonte <http://www.projetolencois.org.

Este website foi desenvolvido por Lorena Claudia de Souza Moreira, realizado
como parte de uma pesquisa intitulada “Patrimônio Cultural e Tecnologias de
Informação e Comunicação. Estudo de caso em Lençóis, na Bahia”. O Website
consegue conservar um caráter acadêmico e científico, mesmo tendo uma
linguagem direcionada a toda comunidade, sendo ela acadêmica ou não. O
conteúdo, apesar de vasto, é organizado de forma a facilitar o processo de
navegação do visitante. Essa característica promove o entendimento da grande
maioria dos navegantes da Internet brasileira. A interface utiliza padrões de
desenvolvimento clássicos, objetivos e funcionais.
O Projeto Lençóis envolve uma gama de ações relacionadas à documentação
do patrimônio arquitetônico do estado da Bahia, com o emprego de tecnologias
digitais. As atividades foram iniciadas em agosto de 2003, a partir de um projeto de
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pesquisa submetido ao CNPq, denominado DIGIFOTO – Fotogrametria Digital na
Conservação e Restauro, e tinha como objeto de trabalho a cidade de Lençóis, na
Chapada Diamantina. Em 2004, foi realizado, em Salvador, o workshop e ciclo de
palestras intitulado “Patrimônio Arquitetônico e Tecnologias Computacionais”, com
uma vasta participação nacional, contando com o apoio do IPHAN – Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do programa Monumenta, do IPAC –
Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia, e de várias empresas, além da
própria UFBA.
A realização de diversos eventos na Faculdade de Arquitetura da
Universidade Federal da Bahia, pelo Laboratório de Computação Gráfica Aplicada à
Arquitetura e ao Desenho (LCAD), bem como o envolvimento da equipe em uma
série de eventos voltados à questão do patrimônio cultural, expandiu os horizontes
iniciais da pesquisa, originando o escopo atual, hoje integrado a uma rede
internacional de pesquisa.
O WebSite auxiliou no desenvolvimento de ações que contribuem para a
divulgação e a preservação do patrimônio de Lençóis, bem como incentiva e
promove a educação patrimonial.

b)

O museu do Índio (http://www.museudoindio.org.br/)

Figura 12 – WebSite Museu do Índio.
Fonte http://www.museudoindio.org.br/template_08/default.asp?ID_S=115.

O Museu do Índio, órgão científico-cultural da Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), foi criado por Darcy Ribeiro, no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro, em
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1953, e é a única instituição oficial no país exclusivamente dedicada às culturas
indígenas.
Este website foi desenvolvido pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em
1998 e objetiva disponibilizar informações sobre a cultura e a arte das diversas
etnias indígenas brasileiras, para estudantes e pessoas interessadas na história e
costumes dos índios habitantes no Brasil. É um sistema que disponibiliza vídeos e
hipertextos, como pode ser observado na Figura 11, sobre os índios brasileiros,
possibilitando ao visitante um melhor entendimento sobre o tema.
O projeto virtual do Museu do Índio possui uma área reservada para a
educação, onde é possível, para as escolas, agendar visitas presenciais. Contudo,
este sistema se mostra limitado, uma vez que não é possível solicitar a visita em
uma base de dados apropriada, ficando esta condicionada à ligação para um
telefone pago; o conteúdo se mostra limitado e a organização e o funcionamento
não são claros.
Os veículos utilizados para o desenvolvimento da versão virtual do Museu do
Índio, TICs, possibilitam um potencial de veiculação de informação não aproveitada
em sua plenitude, pelo órgão que o administra. A base de Dados é incipiente e a
interação com as comunidades indígenas deixa a desejar.
c)

A Arte Baniwa (http://www.artebaniwa.org.br/abre.htm)

Figura 13 – WebSite Arte Baniwa.
Fonte < http://www.artebaniwa.org.br/abre.htm>.

Este WebSite foi desenvolvido com o objetivo de disponibilizar informações
sobre a cultura e a arte de um complexo cultural de 22 povos indígenas
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diferentes, de língua aruak, que vivem na fronteira do Brasil com a Colômbia e
Venezuela, em aldeias localizadas às margens do Rio Içana e seus afluentes Cuiari,
Aiairi e Cubate, além de comunidades no alto Rio Negro/Guainia e nos centros
urbanos rionegrinos de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos (AM),
que juntos recebem o nome de Baniwa.
O projeto busca unir a divulgação das culturas indígenas que compõem o
grupo com o desenvolvimento econômico local, através da venda das cestarias que
são fabricadas pelas etnias. O processo de venda é valorizado pela informação do
processo de fabricação de cada peça juntamente com sua história.
O projeto ajudou os povos da região a distribuir seus trabalhos em lojas de
decoração renomadas no país, a exemplo da Tokstock, e em centros europeus
reconhecidamente dedicados à arte, como Paris, na França, e Barcelona, na
Espanha.
d)

Povos Indígenas no Brasil (http://pib.socioambiental.org/pt)

Figura 14 – WebSite Povos Indígenas no Brasil.
Fonte< http://pib.socioambiental.org/pt/povo/tupinamba/2199 >.

Criado em 2008, tem como propósito reunir verbetes com informações e
análises de todos os povos indígenas que habitam o território nacional, além de
textos, tabelas, gráficos, mapas, listas, fotografias e notícias sobre a realidade
desses povos e seus territórios. Este site vem sendo, no decorrer destes anos,
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repensado e aprimorado por diferentes parceiros e colaboradores do programa
Povos Indígenas no Brasil. Com apoio da Embaixada da Noruega e da CAFOD, este
site foi desenvolvido e é mantido por Fany Pantaleoni Ricardo (Coordenação Geral),
Fany Pantaleoni Ricardo, Majoí Fávero Gongora, Leandro Mahalem de Lima
(Organização e edição de conteúdo), Alex Piaz (Desenvolvimento), João Ricardo
Rampinelli (Desenvolvimento web) e Gabriella Contoli (Produção e edição web).
Este Website é o resultado da divulgação de um trabalho realizado pelo
Instituto Socioambiental (ISA). O trabalho completou 11 anos e é uma herança
sólida que o ISA recebeu do Centro Ecumênico de Documentação e Informação
(CEDI). A conformação desse trabalho remonta ao início dos anos 70. No auge da
ditadura militar, o lançamento do Plano de Integração Nacional pelo governo
brasileiro implicou na implantação de projetos econômicos e estradas na Amazônia,
assolando territórios de povos indígenas ainda isolados da sociedade nacional.
Naquela época, a situação dos índios era desconhecida por parte da opinião pública,
do Estado implementador de políticas públicas e da própria antropologia, cujos
especialistas dispunham de informações desatualizadas, parciais e desiguais sobre
um arco reduzido de povos indígenas da Amazônia.
O site possui uma estrutura simples de navegação e vasto conteúdo de
informação no formato texto e hipertexto. Contudo, apesar de citar fotógrafos e
outros profissionais de diferentes mídias, não utiliza o potencial de comunicação que
os vídeos e as fotografias permitem.
Como outros Websites apresentados nesta pesquisa, apesar de tratar sobre a
temática indígena, não há relatos escritos ou publicados pelos próprios índios no
referido projeto.
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Capítulo 5
Projeto e Implementação do Ambiente
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5 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DO AMBIENTE

Este capítulo contém uma análise do WordPress, um dos principais
gerenciadores, livres e gratuitos, de conteúdo disponíveis na Internet, e as etapas de
produção e de implementação de um ambiente hipermidiático sobre o patrimônio
artístico cultural da etnia Tupinambá a ser veiculado na web. O desafio deste projeto
é desenvolver um ambiente onde o índio, mesmo com pouca experiência com as
Tecnologias de Informação e Comunicação, possa operacionalizar as publicações
na Web.

5.1 OS SISTEMAS GERENCIADORES DE CONTEÚDO

Desde que foi criada, a Internet tem sido utilizada como veículo de
comunicação, divulgação, depósito de dados e, mais recentemente, para educação
à distância (e-learning). Essa tecnologia permite que qualquer pessoa possa se
expressar com alcance mundial. Então, participar desta revolução informacional,
tornou-se objeto de atenção de indivíduos, empresas e dos governos. Assim sendo,
apoderar-se de tais técnicas assume um papel importante no meio social, pois
permite, a cada indivíduo, liberdade de expressão nunca antes possibilitada por uma
ferramenta de transmissão.
Todos estes leques de possibilidades ocorrem basicamente por meio dos
sites e, na sociedade contemporânea, como já dito, eles se tornaram um meio de
juntar pessoas, defender ideias, comercializar, crias novas relações sociais,
aprender e, até mesmo, realizar operações escusas. Contudo, seu manejo, longe de
ser simplista, até bem pouco tempo era dominado apenas por pessoas ligadas à
área da informática, pois era necessário o domínio de tecnologias específicas e
equipamentos configurados para tal serviço. Desta forma, aqueles que não detêm
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conhecimento técnico para desenvolver e manter um WebSite dependem
obrigatoriamente de pessoal especializado.
A forma tradicional de se construir um WebSite inclui profissionais em web
design, programadores e analistas de sistema; se o projeto for de alta complexidade,
é necessário adicionar à equipe gerentes de banco de dados e de rede e
webjornalistas. Os gerenciadores de conteúdo para Internet aparecem neste cenário
como uma ferramenta capaz de dinamizar e facilitar a tarefa de criar e manter sites
sejam eles simples ou complexos.
Os gerenciadores de conteúdo (CMS) são ferramentas que suportam a
criação, o gerenciamento, a distribuição de tarefas e a publicação de conteúdo na
Internet (POKORNY, 2001; ROBERTSON, 2003 apud RAMANI, 2004, p. 24) sem
que se dependa de softwares adicionais, tais como o Dreamweaver, da Macromedia,
ou o Frontpage, da Microsoft, que, além de onerosos, pois são softwares
proprietários, exigem do usuário conhecimento específico para conseguir utilizá-los,
tamanha a sua variedade de recursos. Além disso, os arquivos gerados por estas
ferramentas requerem o uso de softwares para transferência de arquivos (FTP - File
Transference Protocol) durante a publicação do site no servidor.
CMS são ferramentas empregadas para facilitar e agilizar o gerenciamento de
conteúdos. Essencialmente eles separam a gestão do conteúdo da criação gráfica
das páginas e possuem funcionalidades como administração de usuários, controle
de acesso, interface com banco de dados e eliminam a etapa de transferência de
arquivos, uma vez que a criação de arquivos e páginas é realizada diretamente no
servidor do aplicativo. Contudo, a grande vantagem de um CMS consiste em permitir
que várias pessoas, sem conhecimentos específicos na área de informática, possam
dividir essa tarefa sem criar inconsistências na estrutura e no design do site.
Naturalmente, existem algumas desvantagens na utilização de um CMS. Os
gerenciadores de conteúdo trabalham modelos pré-concebidos de páginas,
interfaces, gerenciamento e permissões, o que implica em aceitar algumas
características, restrições ou limitações desses aplicativos. Desta forma, a aparência
do site, apesar da facilidade de personalização, também fica restrita pelas
características do CMS. O mesmo pode ser dito com relação a fatores como
usabilidade e acessibilidade. Por outro lado, ganha-se em facilidade de
operacionalização, produtividade e redução de custos.
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Atualmente há disponíveis no mercado vários gerenciadores. Dentre os mais
utilizados encontra-se o Joomla, o Drupal, o Plone e o WordPress.
A IdealWare é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo,
pesquisar, testar e divulgar soluções de software que sejam acessíveis para as
pequenas empresas, pessoas ou grupos economicamente fragilizados. A empresa
publicou em 2009 um relatório onde avalia 11 características dos gerenciadores de
conteúdo citados acima. Os critérios para a comparação foram:
•

Facilidade de hospedar e instalar

•

Facilidade para montar um site Simples

•

Facilidade para ajustar e configurar um site mais complexo.

•

Facilidade para administração do conteúdo

•

Flexibilidade gráfica, Flexibilidade estrutural

•

Função de usuário e ritmo de trabalho

•

Comunidade / funcionalidades “Web 2.0”

•

Ampliar e Integrar

•

Escalabilidade e Segurança

•

Manutenção do site

•

Suporte/Comunidade forte

O WordPress foi o mais bem avaliado nas especificidades referentes a facilidade
para montar um site simples, ajustá-lo para um aplicativo complexo e na
manutenção de suas versões. Estas características são essenciais para o sucesso
deste estudo e só estas peculiaridades já seriam suficientes para escolhê-lo como o
gerenciador de conteúdo para o desenvolvimento do aplicativo proposto, contudo
outros critérios foram comparados: o Drupal apresenta falhas em funcionalidades
como Carrinho de Compras, Calendários de Eventos e Temas. No Joomla o módulo
de permissões de utilizadores não é simples e há relatos de falhas. O Drupal é
ineficaz na sua funcionalidade, o Joomla apresenta problemas de arquitetura e no
Plone a criação de um WebSite primário não é descomplicada.
Outras características do WordPress podem ser destacadas
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•

Gerenciamento de contas de usuários com possibilidade de configuração; de
diversos níveis de permissões e hierarquia;

•

Facilidade de utilização do painel de gerenciamento para usuários leigos;

•

Disponibilidade em Português-Brasil.

Figura 15 – Quadro de comparação de CMS
Fonte< http://dl.dropbox.com/u/1866919/PDF/idealware_comparing_os_cms_report.pdf>.

O WordPress é o sistema de gerenciamento de conteúdo mais utilizado no
mundo

e

está

disponível

http://wordpress.org/download/.

livremente

para

download

no

Desenvolvido

para

utilizar

linguagem

a

endereço
de

programação PHP7, juntamente com o banco de dados MySQL8, permite que
usuários editem dados, imagens, vídeos e arquivos em diversos formatos utilizando
uma interface web simples e intuitiva para manutenção de seus WebSites. Para
utilizar este sistema, não é necessário ter conhecimento de adiantados em
informática ou grandes dispêndios de recursos financeiros e a plataforma pode ser
acessada utilizando-se um browser, a partir de qualquer computador conectado à
internet.

7

Hipertext Preprocesor (PHP) é uma linguagem de programação, gratuita, desenvolvida para
plataforma Web.
8
O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que utiliza a linguagem SQL
(Linguagem de Consulta Estruturada.
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No início, o WordPress era uma ferramenta para blogs, mas, pouco tempo
depois de seu lançamento, em 2003, desenvolvedores criaram a possibilidade de se
adicionar várias páginas de conteúdo e a inserção de hiperlinks para todo tipo de
arquivo. Isso abriu portas para pessoas que não queriam um blog, mas sim uma
interface amigável para criar e gerenciar informações na web. Desta forma, utilizar o
sistema como um instrumento para criar blogs ou como um gerenciador de conteúdo
vai depender do que o utilizador deseja enfatizar. No caso desta pesquisa, o
WordPress foi formatado para ser usado como um sistema para o gerenciamento de
um WebSite simples, mas conservando a possibilidade de progresso para um
ambiente complexo, podendo, inclusive, servir para o comércio eletrônico de
produtos criados pelos Tupinambá.
O WordPress já foi utilizado com sucesso em várias plataformas de
desenvolvimento de sites sobre os mais variados temas: comércio eletrônico,
revistas, jornais, portfólio, podcast, vídeo blog, clone do Twitter, além do gerenciador
de

projetos,

diretório

de

eventos

(http://www.treinototal.com.br/revista/),

a

e

outros.

empresa

A

Revista

Vagas

de

Fitness
Emprego

(http://dailywp.com/jobpressdemo/), a Comércio eletrônico (http://icondock.com/), o
fórum

integrado

bbPress

(http://bbpress.org/),

a

rede

social

BuddyPress

(http://buddypress.org/), os classificados (http://wpclassipress.com/) e o site
semelhante ao Twitter - http://p2theme.com/ foram desenvolvidos através do
WordPress.
Uma das características que torna a plataforma Wordpress apta para
utilização neste projeto é o sistema de contas de usuários com permissões e
hierarquia. Esta particularidade permite a um administrador criar contas de usuários
e atribuir uma permissão para este. Em um ambiente de produção compartilhado por
várias pessoas esse requisito é primordial.
Há no sistema seis níveis de hierarquia e permissões: administrador – tem
acesso a todas as ferramentas de administração e configuração. Este usuário não
tem restrição alguma; editor – pode publicar postagens, gerenciar suas e outras
postagens, mas não têm acesso às configurações; autor – pode publicar suas
postagens e gerenciá-las; colaborador – escreve postagens e as gerencia, mas
depende de aprovação do administrador para que seus dados sejam visualizados
pelos usuários; assinante – lê e escreve comentários, recebe atualizações do
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sistema via email e não depende de aprovação dos seus comentários; usuário não
registrado – pode comentar postagens, mas está sujeito a aprovação.
O processo de publicação de informações na Internet é realizado através do
click em um botão que fica do lado direito, na parte superior do monitor, com o titulo
“Atualizar”. O acionamento deste botão faz com que toda e qualquer informação que
foi escrita na página ativa, aquela que está sendo vista no navegador, vá parar
diretamente na web e fique disponível para qualquer um, em qualquer lugar do
mundo.

5.2 ORGANIZAÇÃO DO APLICATIVO
Como citado anteriormente, a organização da informação é uma etapa
essencial no desenvolvimento de um ambiente hipermídia. Nesta seção, será
apresentada a organização da informação para o website sobre o patrimônio
artístico cultural dos índios Tupinambá de Olivença.
Para a confecção do ambiente, foi realizada a coleta de dados e de
informações sobre a história do Brasil e do povo Tupinambá e a fundação da cidade
de Ilhéus. Para isso, foram feitas visitas à aldeia Tupinambá na Sapucaeira, em
Olivença, e na Serra do Padeiro, em Buerarema, realizamos cinco reuniões com os
indígenas para discutir as escolhas que prevaleceriam no projeto e demais detalhes,
além de consultas à base de dados do IBGE, FUNASA e leitura de literatura
especializada. A partir dos dados coletados, foi realizada a organização da
informação para o aplicativo em questão e empregamos a técnica dos mapas
conceituais para organizar, da melhor forma possível, os dados.
Durante os cinco encontros com os Tupinambás, que aconteceram na DIREC
7, em Itabuna, discutiu-se sobre quais as informações deveriam constar no
aplicativo. Os menus, as tarefas de cada pessoa do grupo no gerenciamento das
publicações, o layout e as imagens que seriam veiculadas, a produção textual, o
mapa conceitual e a produção de vídeos e entrevistas tiveram a participação ativa
dos Tupinambás. Os índios se mostraram ávidos por compreender e aprender todo
o processo de publicação e gerenciamento.
As etapas que envolveram escolha do CMS e a configuração do aplicativo
foram um aprendizado coletivo. Segundo Aun, Carvalho e Kroeff (2005, p.3) ”a
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criação e o compartilhamento de conhecimento, criam condições para a inovação,
entendida, fundamentalmente, não só como resultado de um processo de
aprendizado organizacional, mas também interorganizacional, local e nacional.”
Essas condições de aprendizado coletivo criam o sentimento de parceria em
vez da competição, desenvolvem o sentimento de pertence e apoderamento no
lugar da simples aceitação da informação.
Um provedor de Internet foi contratado a um custo de R$17,24 por mês, com
o objetivo de servir de hospedeiro do sistema implantado e um domínio (oka.blog.br)
foi registrado gratuitamente no Registro.br para que o Site possa estar a disposição
dos usuários e visitantes.
Inicialmente foi feito um mapa conceitual constando poucas palavras, que
foram agrupadas por suas características gerais (nós principais) relacionadas ao
tema. Apesar de o aplicativo ser focado no patrimônio artístico cultural dos índios
Tupinambá foi necessário incorporar a história sobre a cidade de Ilhéus para um
melhor entendimento das informações apresentadas. Assim, foram tratados outros
assuntos complementares.

Figura 16 - Mapa Conceitual do Website sobre patrimônio artístico cultural dos índios
Tupinambá de Olivença.
Fonte: Elaborado pela autora, 2011.
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Além do tema arte e cultura, foram criados os nós: região, história e
resistência, economia local, política indigenista, dados estatísticos, informativo,
website e mapa do site. A partir dos nós principais, foram desenvolvidos os nós
secundários relacionados a cada um, como mostra a Figura 13, sempre partindo do
pressuposto de que o foco é o patrimônio artístico cultural da etnia Tupinambá em
Olivença.
Do nó ‘”região”, desenvolveram-se outros assuntos como: Ilhéus, Olivença,
Mata Atlântica e território indígena. É importante conhecer a história da cidade de
Ilhéus e seu distrito, Olivença, assim como a situação atual e antiga da mata
Atlântica para entender trajetória dos índios Tupinambá nesta área, bem como
compreender a sua condição recente.
Do nó “Cultura”, desenvolveram-se a explicação dos seus conceitos nas
áreas de culinária, língua, música, aspectos sociopolíticos, ritos, festas, crenças e a
medicina tradicional. Neste módulo, o visitante poderá acessar vídeos realizados
pelos próprios índios e entrevistas com pesquisadores/professores e representantes
indígenas, discutindo e refletindo questões sobre os modos de viver e de fazer
indígena na região de Olivença.
O nó “arte” dará acesso a uma área de exposição das peças produzidas pelos
índios, sua cadeia produtiva e o significado de suas cores, traços e formas dentro da
ideologia Tupinambá. Neste módulo, haverá uma galeria de imagens e vídeos,
assim como link para comercialização das peças, que deverá ocorrer diretamente
com os índios.
O nó “informativo” servirá para a divulgação de notícias e eventos que
ocorrerão na aldeia ou em tribos amigas. Esta área, nobre em sua localização no
site, receberá informações de qualquer indivíduo da etnia que queira participar com
o envio de avisos e acontecimentos. Esta área também servirá para postar avisos de
reuniões e questões políticas de relevância para o grupo.
A área reservada para divulgação dos “dados estatísticos” divulgará dados
que poderão auxiliar a criação de políticas regionais voltadas para ao
desenvolvimento local, assim como esclarecerá ao visitante sobre as reais
condições do grupo indígena. Com relação ao nó “o site”, associaram-se contatos,
informações sobre a pesquisa e a área administrativa. Para ser possível ao grupo
indígena administrar o WebSite de maneira simples e intuitiva, o WordPress foi
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utilizado e configurado para tal fim. Para ter acesso ao painel de administração, é
necessária a realização de login, que, no caso desta pesquisa, está disponível no
endereço http://www.oka.blog.br/tupinahae/wp-admin.

Figura 17 – Tela de login do WordPress.
Disponível em < http://www.oka.blog.br/tupinahae/wplogin.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.oka.blog.br%2Ftupinahae%2Fwp-admin%2F >.

O Painel principal fica localizado no lado esquerdo da
tela do sistema e possui links para todas as possibilidades
de configuração do WebSite. Nele é possível identificar 11
botões.

1. Posts – Adicionar, moderar e editar postagens.
2. Mídia – Upload e gerenciamento de conteúdo.
3. Links – Gerenciamento de links externos.
4. Páginas – Edita, cria e exclui páginas fixas do
sistema.
5. Comentários – Gerenciamento de comentários.
6. Aparência – Modifica o a aparência da interface.
7. Plugins – Instala novas funcionalidades.
8. Usuários – Administra contas de usuários.
9. Ferramentas – Ferramentas administrativas.
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10. Configurações – Permite personalizar leitura, escrita, discussão, mídias,
questões ligadas à privacidade, dentre outras.
11. Galeria – Gerencia galerias de imagens em formatos diversos.

Para publicar posts ou páginas, utiliza-se um editor de texto da própria
plataforma Wordpress. Seu aspecto é similar ao Word do Microsoft Office. Desta
forma, os usuários habituados com este software não terão dificuldade para editar e
publicar informações.
Um post, também chamado de postagem ou artigo, refere-se a uma entrada
de texto efetuada no sistema. As postagens são organizadas de forma cronológica
inversa na sua inserção, de forma que as informações mais atualizadas aparecem
primeiro, a postagem mais antiga aparece depois. As páginas, por sua vez, não
possuem ordem cronológica de entrada. O que define sua localização no WebSite é
a estrutura de navegação e os links criados para, ou a partir das mesmas.
Para criar uma nova página, basta clicar no menu, ao lado esquerdo do
sistema, no item “página” e escolher “nova página”. Imediatamente um módulo do
sistema é carregado com as opções para sua Edição. É possível alterar o título,
inserir imagens, vídeos, áudios, hiperlinks, permitir comentários ou outras mídias
quaisquer.
Para escrever, apagar ou modificar informações em uma página, é necessário
um editor de HTML Nativo. No WordPress, há um editor que permite toda e qualquer
operação em textos, inclusive a possibilidade de criar hipertextos com a inserção de
links para documentos do próprio sistema ou que estejam publicados em algum
servidor na Internet.
O editor permite formatar textos como negrito, itálico, sublinhado, alinhá-lo à
direita, esquerda, justificar ou centralizar a escrita na página, inserir marcadores,
imagens, vídeos, música ou entrevistas no corpo do documento. É possível colorir
as fontes e incluir símbolos.
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Figura 19 – Painel de Edição de páginas.
Fonte: Elaborado pela autora, 2011.

Nas páginas, é possível permitir ao usuário ou visitante postar comentários
sobre o tema exposto. Essa característica requer do administrador do sistema um
rígido gerenciamento da publicação. Se por um lado, aumenta as possibilidades de
interação com os usuários e visitantes do sistema, fazendo com que estes se sintam
parte do mesmo, por outro lado, observações maliciosas ou mentirosas podem
comprometer o veículo de informação construindo na comunidade uma imagem
negativa do site e até mesmo comprometendo o grupo que se faz representar
através dele.
A possibilidade de incluir vários usuários no sistema, de forma a proporcionar
aos indivíduos maior participação nas divulgações e sentimento de pertença ao
projeto, faz com que a plataforma WordPress se adeque às necessidades do grupo.
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Figura 20 – Painel de Administração do WordPress.
Fonte: Elaborado pela autora, 2011.

Utilizando-se das permissões pré-definidas, os indígenas responsáveis por
manter e publicar informações no site foram subdivididos em três categorias:
Desenvolvimento: Administradores – Responsáveis por aprovações de
postagens dos colaboradores, mediação dos comentários, manutenção da
plataforma e gerenciamento geral;
Coordenação: Editores – Aprovam comentários de outros usuários, mediando
o conteúdo de postagens e comentários;
Colaboradores – Escrevem postagens, mas dependem de aprovação dos
Administradores ou Coordenação.
Essa divisão foi realizada para que a administração do sistema ocorresse de
forma

descentralizada,

contudo

os

limites

de

implementação

dependem

basicamente das características do módulo de gerenciamento de permissões e
controle de usuários nativo do WordPress. Com essa ferramenta, é possível
determinar quem pode acessar o que e quais ações essas pessoas podem executar.
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Através de permissões, você concede diferentes níveis de acesso às pessoas que
visitam diferentes páginas e áreas do site.

Figura 21 – Painel de Administração de Usuários.
Fonte: Elaborado pela autora, 2011.

A aparência do WebSite foi adaptada a partir de um modelo pré-definido e
disponível na Internet, conforme pode ser observada na Figura 20. Todos os menus,
avisos e botões foram traduzidos para o português no intuito de facilitar a
comunicação com os visitantes do WebSite e do entendimento dos administradores
do ambiente, no caso os índios Tupinambá.
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Figura 22 – Tema escolhido para reconfiguração do WordPress.
Fonte < http://www.themes2wp.com/download-free-primewin-wordpress-theme>.

Na aparência proposta, foram valorizados traços da imagem do índio
Tupinambá, a beleza de sua arte plumária e a pintura corporal. Os índios que
aparecem na imagem presente no topo do site são: Katu, Amanacy e Atãxolã. Eles
são alunos do projeto Magistério Indígena e participaram ativamente das decisões
para a montagem do aplicativo.
Optou-se por uma imagem padrão no topo do site, com o intuito de facilitar a
identificação do visitante independente da página de entrada no mesmo. O menu
principal, presente em toda página, na parte superior, oferece opção rápida de
navegação por todas as principais áreas de dados do projeto. Foram configurados
dois níveis para a navegação do menu principal. Essa característica auxilia no
acesso a páginas vinculadas a um mesmo conteúdo primário.
No topo do WebSite há uma função que possibilita a pesquisa de assuntos ou
temas publicados que não estejam na página principal ou em algum link
rapidamente acessível.
O funcionamento do sistema e descrição das telas não será apresentado em
detalhes. Entretanto, é importante ressaltar que o sistema de gerenciamento pode
ser acessado de qualquer lugar, inclusive de uma lan house, e possibilita
acrescentar informações em todas as telas implementadas, inclusive ampliar a base
de dados, inserir novas imagens, além de ser totalmente gerenciável por indivíduos
que não são especialistas em informática.
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Figura 23 – Aparência do WebSite desenvolvido para os Tupinambá.
Fonte < http://www.oka.blog.br/tupinahae/ >.
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6 CONCLUSÃO

Nos últimos anos, as Tecnologias da Informação e Comunicação têm
ganhado lugar de destaque nas nossas sociedades e seu emprego na medicina,
matemática, no comércio, na educação, como meio de difusão de dados, e no
auxílio de salva-guarda de patrimônios, dentre outros, a tornaram determinante para
a democratização do conhecimento. Dominá-las significa estar incluído nesta nova
era e utilizá-las traz inúmeras possibilidades.
Possibilidades de explicar um ponto de vista, de difundir uma ideia, de juntar
pessoas em torno de uma causa, de somente juntar pessoas, de fazer amigos, de
trabalhar e conhecer o outro lado do mundo sem sair de casa, de vender, de
comprar, de recordar, de guardar, de exibir, de lutar e resistir. Tudo isso com alcance
global, planetário, abaixo custo e de forma rápida.
Contudo, para a maioria destes usos, faz-se necessário recursos para a
compra de softwares e hardwares e o conhecimento de técnicas ligadas à área de
informática, mais especificamente ao desenvolvimento de WebSites.
Os estudos realizados para elaboração desta pesquisa apontam que os
fatores críticos para o sucesso de qualquer site são a qualidade da informação
disponibilizada, a usabilidade de sua interface com o usuário e o gerenciamento do
seu conteúdo. O gerenciamento de conteúdo na Web implica na criação, edição,
exclusão e manutenção de arquivos que compõem a aplicação. Dentro deste
contexto, os CMS, livres e gratuitos, surgem como uma alternativa real para facilitar
a elaboração de sites, dinamizar a administração de usuários que colaboram na
produção de conteúdos e baratear os custos de desenvolvimento.
Ao longo do trabalho, demonstrou-se como, com pouco recuso e
conhecimento, a hipermídia, aliada aos gerenciadores de conteúdo podem ser
utilizadas

por

pessoas

com

pouca

experiência

na

área

de

informática,

especificamente os índios Tupinambás de Olivença, com o intuito de promover a
inclusão social e digital e para auxiliar na preservação e difusão dos seus
patrimônios artísticos e culturais.
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A pesquisa demonstra que a Tecnologia da Informação e Comunicação,
aliada à independência de publicação e veiculação de informações na Web, pode
contribuir para a autoafirmação do povo Tupinambá frente ao poder dominante da
região. Na medida em que os indivíduos se percebem participantes ativos das
engrenagens que movem o sistema social e que conhecem e valorizam seu
patrimônio, consequentemente surge um sentimento de identidade e apropriação de
características particulares de cada cultura.
Vale ressaltar que a veiculação de informações sobre o patrimônio artístico e
cultural dos índios Tupinambá pode ampliar as atividades econômicas do grupo
através do desenvolvimento do turismo na região. A divulgação do patrimônio
artístico cultural é um componente essencial das políticas de gestão patrimonial e
atua como um instrumento multiplicador do conhecimento.
Dada

a

importância

do

acesso

a

tecnologias

que

promovam

o

desenvolvimento social e da preservação da memória do patrimônio artístico
cultural, a relevância da pesquisa está na disponibilização de recursos, através de
um ambiente hipermídia, livre e a baixo custo, que podem ser utilizados, pelos
próprios indígenas, na divulgação de informações para e sobre o seu povo. O
registro, a organização e a veiculação dessas informações, através de um ambiente
hipermidiático, poderão contribuir não apenas para o determinado grupo, na
manutenção da sua identidade, mas também poderá auxiliar na preservação do seu
patrimônio cultural.
Desta forma, o trabalho ora apresentado cumpre os seus objetivos na medida
em que foi proposto um ambiente hipermidiático, livre e de baixo custo, através da
implementação de um website, construído junto com o povo Tupinambá de Olivença,
para ser administrado pelos próprios índios, baseado no uso de um sistema
gerenciador de conteúdo, o Wordpress.
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Grupo de estudantes do
Projeto Magistério Indígena
junto com as mestrandas
Valuza Saraiva, Jaqueline
Barreto
e
a
Doutora,
pesquisadora das questões
indigenas Leliana Sousa, na
Escola Estadual Tupinambá
de Olivença.
Agosto de 2010.
Fonte: a autora

Casados a mais de 35 anos,
a
índia
Tupinambá
Domingas e seu marido
Pedro. O casal tem uma
filha, Pedrísia, que participa
do
projeto
Magistério
Indígena. Na fotografia eles
aparecem na área onde é
feita a comida da família. A
Escola Estadual de Olivença
foi
construída,
com
consenso, nas terras de seu
Pedro.
Agosto de 2010.
Fonte: a autora

Ritual de agradecimento dos
índios Tupinambá, realizado
na área livre da Escola
Estadual de Olivença. A
área fica no centro da
escola e tem sua arquitetura
inspirada
nas
antigas
aldeias Tupi.
Agosto de 2010.
Fonte: a autora

106

Em foco, índio da tribo
Pataxó, de Porto Seguro,
em visita aos Tupinambás.
Agosto de 2010.
Fonte: a autora

Catú Tupinambá mostrando
a Doutora Leliana Sousa
uma fruta típica da região
que os índios usam na
alimentação e elaboração
do utensílios e artefatos.
Agosto 2010.
Fonte: a autora

Pedaços de argila que os
Tupinambás utilizam na
fabricação de utensílios e
artefatos. Em destaque suas
cores:
violeta,
branca,
laranja e ocre. A maior parte
das áreas, onde estão os
depósitos das argilas, é
domínio de fazendeiros.
Agosto de 2010.
Fonte: a autora

107

Fotografia de alguns objetos
encontrados
na
sala
destinada ao museu da
Escola
Estadual
de
Olivença.
Agosto de 2010.
Fonte: a autora

Familia indígena Pataxó-HãHâ-Hãe,
na
reserva
demarcada de Pau-Brasil.
No centro a parteira da tribo.
É ela quem realiza os partos
na aldeia.
Setembro de 2010.
Fonte: a autora

Professora e pesquisadora
Leliana Sousa em frente ao
túmulo do índio Galdino,
assassinado na madrugada
de 20 de abril de 1997, por
cinco rapazes de classe
média-alta, em Brasília. Os
jovens atearam fogo ao
índio pataxó, quando o índio
foi àquela cidade buscar
ajuda para seu povo. Pobre
e sem auxilio do governo,
dormia na rua, em uma
parada de ônibus quando foi
atacado.
Setembro de 2010.
Fonte: a autora

108

Túmulo de Galdino, índio
Pataxó-Hã-Hâ-Hãe,
localizado no cemitério da
reserva indígena Caramuru
Paraguaçu, no município de
Pau-Brasil. O único menor a
participar do assassinato,
Gutemberg, com então 16
anos, irmão do Tomás
Oliveira de Almeida, outro
participante
do
crime,
admitiu, em depoimento à
polícia, que o "ataque ao
índio foi premeditado e
preparado durante quase
duas horas".
Setembro de 2010.
Fonte: a autora

Sala da diretoria da escola
da
aldeia
indígena
Caramuru Paraguaçu, no
município de Pau-Brasil. A
escola
trabalha
com
crianças, jovens e adultos
indígenas. Há pelo menos
dois computadores, com
acesso
a
Internet,
disponíveis para a aldeia.
Setembro de 2010.
Fonte: a autora

