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MUDICON: UM MUSEU VIRTUAL PARA DIFUSÃO
CONHECIMENTO DOS MESTRES DOS SABERES POPULARES

DO

RESUMO
O presente estudo é a criação e implementação do MUDICON (Museu Virtual para Difusão
Social do Conhecimento). O objetivo do estudo apresentado foi de avaliar através dos acessos
e compartilhamentos online feitos no espaço virtual, como o blog do Museu Virtual
(MUDICON) pode contribuir para difundir o conhecimento dos Mestres dos Saberes,
identificando possibilidades de design e ferramentas de apresentação de conteúdos e
interação, auxiliando na manutenção da cultura, preservação dos saberes em nossa sociedade.
Como embasamento teórico básico, referenciou-se Burnham e Sales, assim como a avaliação
das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC no processo de construção e Difusão do
Conhecimento. Descreve-se a relação da cultura com a Difusão Social do Conhecimento
como forma de preservação dos saberes. Compõe também esta abordagem, elaborações
teóricas sobre a Educação Patrimonial e seu impacto na manutenção dos saberes populares.
Apresenta a temática dos Mestres dos Saberes, situando o leitor na compreensão do que é um
Mestre do Saber e a sua relevância para a manutenção da cultura popular. Foi traçado um
panorama histórico-social do município de Salinas da Margarida, em especial do povoado de
Conceição de Salinas, localidade de origem e permanência das duas Mestras dos Saberes:
Mãe Silvia e Dona Zéo, veículos condutores para alimentar o Museu Virtual. Apresenta-se
ainda todo o processo de construção do MUDICON, sua criação, desenvolvimento e
concepção do projeto gráfico, as entrevistas com as Mestras dos Saberes. O estudo teve como
procedimentos metodológicos a pesquisa qualitativa, para se chegar aos levantamentos dos
dados desejados, utilizando-se da observação participante. As visitas as Mestras do Saber se
estruturaram em um período de 6 meses. Foram realizadas 5 entrevistas, ouvindo, registrando
e documentando a vida e obra das entrevistadas. Para o levantamento dos dados para posterior
análise da potencialidade do Mudicon, utilizou-se como instrumento de coleta enquetes,
questionários, mural e acessos. A análise dos dados mais sistematizada ocorreu entre os dias
15/11 a 15/12 de 2016. Neste período, foram feitas divulgações nas redes sociais
principalmente nos grupos do facebook e whatsapp. Durante o período da análise da
plataforma interna do administrador do blog, foi possível perceber que os acessos são mais
constantes dos dispositivos móveis. Esses acessos demonstraram a potencialidade do espaço.
Durante os 30 dias de investigação mais sistematizada, o espaço foi se consolidando
gradativamente. Com a divulgação no whatsapp e nos grupos do facebook, o MUDICON
passou a ter visitas constantes. Por fim, conclui-se que a tecnologia é uma grande
potencializadora da Difusão Social do Conhecimento, o qual pode ser estudado, idealizado e
comprovado a partir das discussões teóricas expostas em cada capítulo e de todo processo
descrito de um produto funcional, o MUDICON, de rápido acesso e que traz além de inovação
a possibilidade de manter o legado destes mestres utilizando-se do aparato tecnológico.

Palavras–Chave: Difusão do Conhecimento. Tecnologias da Informação e Comunicação.
Mestres dos Saberes. Cultura Popular. Mudicon.

MUDICON: A VIRTUAL MUSEUM FOR DISSEMINATION OF
KNOWLEDGE OF THE MASTERS OF LORE

ABSTRACT
The propose with its study is creating and implementing the MUDICON (Virtual Museum for
Social Diffusion of knowledge), in order to assess through the interactions and online shares,
as a Virtual Museum can contribute to spreading the knowledge of the masters of knowledge,
identifying possibilities for design and content presentation tools and interaction, assisting the
maintenance of culture and preservation of knowledge in our society contributing to
theoretical reflections in the area of dissemination of knowledge. This work is based on the
design of the circulation of knowledge, with the theoretical basis Burnham and Sales, as well
as the evaluation of information and communication technologies-ICT in Construction
process and dissemination of knowledge. The relationship of culture with the Social Diffusion
of knowledge in order that the knowledge be transmitted from generation to generation,
enabling a rewiring of the past with the present to build the collective memory. This approach
also comprises theoretical elaborations on heritage education and their impact on the
maintenance of lore. It presents the theme of the masters of knowledge, in order to situate the
reader in understanding what it is and its relevance to the maintenance of popular culture. It
was a historic-social overview of the county of Salinas das Margarida, in particular to
Conceição de Salinas’ township, place of the born (origin) and remains of two master of
knowledge: Mather Silvia and Mrs. Zéo (or “Dona” Zéo in portuguese), vehicles drivers to
feed the virtual museum. It still shows the entire process of construction of the MUDICON,
its creation, development and design of graphic design, the interviews with the masters of
knowledge. The present study had as methodological procedures the qualitative research, in
order to get the surveys at the desired data, using participants observation. The visits to the
Masters of Knowledge were structure over a period of 6 months. Five interviews were
conducted, listening, recording and documenting their lives and work. In order to collect the
data for further analysis of Mudion’s potentiality, surveys, questionnaires, a mural and
accesses were used as collection’s instruments. The results obtained and the data analysis
occurred between November 15th and December 15th, 2016. In this period were made
disclosures on social networks mainly in facebook and whatsapp’s groups. During this period
through the analysis of the internal platform blog administrator was able to reveal data that are
not apparent and that demonstrates the potential of the space. During the 30 days of
investigation, the space was gradually consolidating. With the disclosure on whatsapp and
facebook’s groups, the Mudicon had constant visits. Finally it is concluded that the
technology is a great Social diffusion of knowledge, which could be studied, designed and
proven from the theoretical discussions exposed in each chapter and the whole process
described a functional product, the Mudicon, of quick access and beyond innovation the
possibility of maintaining the legacy of these Masters using technological tools.

Keywords: Diffusion of Knowledge. Information and Communication Technologies. Masters
of Knowledge. Popular Culture. Mudicon.
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1 INTRODUÇÃO
O impulso principal para a proposta de desenvolvimento desta pesquisa está diretamente
ligado à minha trajetória pessoal e profissional enquanto educadora de adolescentes e grande
apreciadora da cultura popular brasileira. Em uma formação inicial como Turismóloga,
sempre fui uma entusiasta da cultura popular, suas manifestações, festas, tradições e as
expressões vivenciadas nos ambientes culturais. Durante anos, realizei um trabalho de
pesquisa, fotografia e escuta de alguns mantenedores e produtores desta riquíssima cultura,
principalmente do estado da Bahia.
Por ocasião da monografia da graduação, tive o primeiro contato direto com a pesquisa
através de uma investigação das Festas Populares e os Patrimônios (material e imaterial) do
bairro Santo Antônio Além do Carmo, situado em Salvador/Bahia. Esse desejo em trabalhar
com a manutenção e divulgação da cultura popular passou a ser mais substanciada durante
toda a minha trajetória como acadêmica e docente.
Esse desejo de potencializar os mantenedores da cultura (Mestres do Saber) passou a ser
reafirmado quando comecei a investigá-los e pude perceber que alguns mestres possuíam
mais conhecimento sobre a memória das regiões que as produções acadêmicas sobre o tema.
Desta maneira, pude entrevistar em algumas ocasiões Dona Zilda Paim, historiadora empírica
já falecida, que pesquisava a cultura do Recôncavo da Bahia e que tinha muito domínio e
propriedade sobre estes temas, pois os vivenciava na sua essência.
Outro ponto que fazia com que houvesse um interesse para os temas ligados a cultura,
era, sobretudo, perceber que a cultura popular não tem espaço para uma discussão mais ampla
de preservação e manutenção nos ambientes acadêmicos e discussões políticas para a
educação. A cultura popular não é contemplada efetivamente nos currículos escolares, sendo
relegada apenas a datas comemorativas e sem nenhum contexto pedagógico.
Atualmente, percebe-se que a divulgação das manifestações populares é potencializada
através da utilização dos aparatos tecnológicos existentes e de real importância para difundilá. Assim, a associação da tecnologia para apresentar as expressões culturais também fez
parte da trajetória que origina esta pesquisa, pois visualizava esta associação como um
artefato pedagógico. Em 2008, enquanto docente do Ensino Médio no Colégio Estadual
Professor Navarro de Brito em Salvador/Bahia, criei um blog informativo de nome: Festas da
Bahia, no qual era apresentado, a quem o acessava, as manifestações culturais do estado, além
de entrevistas com os mantenedores e produtores da cultura popular. Também no ambiente
virtual, eram produzidos vídeos sobre as festas populares da Bahia e fotografias sobre
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expressões culturais diversas. O blog possuía um grande número de acessos no território
nacional e internacional.
Durante a minha trajetória como docente, os recursos tecnológicos sempre foram
presentes nas aulas. As atividades que desenvolvia aconteciam com vídeos produzidos,
montagens de música e audiovisual, fotografias, criação de Webquest, blogs, grupos, salas
virtuais, chats e atualmente grupos nas redes sociais. Tudo isso sempre foi utilizado como
recurso pedagógico, sendo, nos últimos anos, em proporção maior. A avaliação realizada
desde a implementação destas experiências é que as mesmas auxiliavam na realização das
propostas pedagógicas e facilitavam a interação com os discentes, sendo aqui entendida como
a forma mais rápida e dinâmica de mediar os conteúdos escolares para os alunos.
Essas experiências permitiram refletir que, no processo educacional, o professor é
provocado constantemente a repensar respostas locais para fenômenos que são globais, tais
como o crescimento das inovações tecnológicas e a constante valorização da cultura e da
informação que chega em frações de segundos ao leve toque digital.
O docente, na maioria dos casos, não se dá conta de que a sociedade evoluiu, assim
como a maneira de se pensar a educação, sendo difícil permanecer com os padrões
representativos de modelos ultrapassados de ensino. A educação na atualidade deve ser um
parâmetro de socialização de saberes-fazeres, estruturados nos moldes contemporâneos do ato
de educar.
Percebe-se que o fazer educacional perpassa pela modernização da metodologia e do
planejamento. É necessário conceber aulas dinâmicas e vivas, que cativem e arrebatem o
aluno na construção do seu conhecimento, dialogando com os meios disponíveis, criando,
assim, canais que estabeleçam a comunicação entre o educador e o educando.
Compartilhando deste pensamento atual, o educador não pode se restringir ao já
acomodado, e sim investir na relaboração do conhecimento através dos recursos pedagógicos
contemporâneos e sedutores como o uso da tecnologia como mecanismo de promoção da
aprendizagem. Para isso, é preciso compreender que a ferramenta tecnológica, quando
presente, não é o ponto fundamental no processo de ensino-aprendizagem, mas um dispositivo
que proporciona a mediação entre os saberes-fazeres.
De maneira lógica e presente, concebe-se que os espaços dos saberes são múltiplos,
havendo uma rede interconectada de informações que compartilha saberes por todos os
extremos do planeta. A internet, o avanço da comunicação, a evolução dos meios de
transportes, assim como a globalização, abriram as fronteiras e, mesmo sem sair de casa ou
conhecer a cultura de outrem, vivencia-se os saberes diversos. Compreende-se que a
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utilização da tecnologia pode contribuir de forma significativa para uma educação de
qualidade e de real significação para a formação dos alunos.
Enquanto docente do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia-IFBA
(Campus Valença) na modalidade de Ensino Integrado Médio e Técnico do curso de Turismo,
tive a oportunidade de implantar um blog para divulgação do turismo na região. A experiência
da criação de um blog pedagógico, ao longo dos dois anos de atuação como docente, foi
muito positiva. O blog permitia a conexão com todos os alunos da escola, de todos os cursos,
de todas as séries, tendo grande aceitação pelos alunos, sendo verificado um número
expressivo de acessos. Percebi que, a partir dessa mediação tecnológica, os alunos ficaram
mais acessíveis ao ato de aprender.
Outro ponto discutível no Instituto Federal de Educação que se fazia inquietante, era a
não Educação Patrimonial dos alunos, mesmo sendo um Curso Técnico em Guia de Turismo.
As visitas técnicas fazem parte do currículo escolar dos alunos. Por também possuir formação
como historiadora, projetava algumas visitas técnicas com os discentes a diversas localidades
do Estado da Bahia, nas quais os alunos pudessem ter contato tanto com o patrimônio material
e imaterial local como com os mantenedores da cultura popular.
Durante as visitações, foi possível conhecer alguns Mestres dos Saberes existentes na
região do baixo sul: Escritores, Escultores, Pintores e Artesãos. Todos esses profissionais
legavam e transmitiam saberes, preservando as tradições das cidades. No entanto, percebia
que o conhecimento que foi aprendido com seus pais e/ou avós, assim como o que eles
produziam, restringia-se à suas localidades, não possuindo condições de serem difundidos
por falta de recursos financeiros ou mesmo entendimento da sua relevância para cultura.
Assim, revisitando minha trajetória pessoal e profissional, atrelada à experiência da
criação de um blog pedagógico e à percepção das ausências formativas para uma educação
patrimonial, houve um processo de amadurecimento do meu olhar de docente/pesquisadora
para a real possibilidade de preservação do patrimônio cultural através do uso das novas
tecnologias. A partir desta análise, e por perceber que há uma real importância no sentido de
preservar e difundir a Cultura Popular para que as gerações possam ter acesso e se
referenciem enquanto sujeitos de uma determinada comunidade, é que surgem as inquietações
para esta pesquisa. Promover a Difusão Social do Conhecimento a partir da criação de um
Museu Virtual que visibilizasse os Mestres do Saber da Cultura Popular.
Desta maneira, a Difusão Social do Conhecimento dos saberes produzidos pelos
Mestres dos Saberes da Cultura Popular pode ser utilizada para preservar e difundir os ofícios,
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legados, hábitos, crenças e produtos do saber-fazer, contribuindo de maneira singular para a
manutenção e divulgação da cultura popular.
Na perspectiva da difusão desses saberes, é posta a pergunta desta pesquisa: Um Museu
virtual pode contribuir para a Difusão Social do Conhecimento dos Mestres dos Saberes
Populares, a partir das interações e compartilhamentos online? Qual design e ferramentas de
apresentação de conteúdos e interação podem potencializar esta iniciativa?
O pressuposto parte da realidade vivida pelas comunidades a partir de suas
manifestações culturais preservadas no tempo. Estas, apesar de serem de riquíssimo valor
sociocultural, ainda demandam de visibilidade para a sua permanência e memória social de
vida comunitária, presente nos espaços vividos, experienciados e sentidos, os quais, na
maioria das vezes foram ignoradas ou não valorizadas por meios (design e ferramentas)
necessários, enquanto ação formadora, inovadora e integradora.
O objetivo geral desta pesquisa é avaliar como, através das interações e
compartilhamentos online, o Museu Virtual para Difusão Social do Conhecimento
(MUDICON) contribui para difundir o conhecimento dos Mestres dos Saberes através das
possibilidades de design e ferramentas de apresentação de conteúdos e interação.
Pretende-se que o Museu Virtual seja acessível também em dispositivos móveis, no
intuito de facilitar o acesso para que todos conheçam os trabalhos produzidos pelos Mestres
do Saberes Populares, promovendo a construção de um espaço pedagógico, critico-reflexivo
tendo como instrumento o recurso tecnológico. Além disso, entende-se que ele pode auxiliar,
também, na manutenção da cultura popular, contribuindo ainda para reflexões teóricas na área
da Difusão do Conhecimento.
Como desdobramentos do objetivo geral foram organizados os seguintes objetivos
específicos:

• Estabelecer a relação entre a aprendizagem e a tecnologia, através da experiência de
um recurso tecnológico (Museu Virtual).

• Promover uma reflexão educativa dos conceitos de Cultura e Difusão Social do
Conhecimento, no sentido de dar visibilidade às manifestações culturais a partir de
Mestres dos Saberes, para preservação da Cultura Popular.

• Apresentar as etapas de construção do MUDICON, analisando sua potencialidade por
meios (design e ferramentas) necessários, enquanto ação formadora, inovadora e
integradora de Difusão Social do Conhecimento.
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Metodologicamente, o presente estudo se configura a partir da pesquisa qualitativa, que
permite identificar, segundo Gil (1991), que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito
que não pode ser traduzido em números. Também segundo Oliveira (1997, p.117):

As pesquisas que utilizam a abordagem qualitativa possuem a facilidade de
poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema,
analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos
dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no
processo de mudança, criação ou formação de opiniões de determinado
grupo e permitir, em maior grau de profundidade, a interpretação das
particularidades dos comportamentos ou atitudes dos indivíduos.

Desta maneira, para se chegar aos levantamentos dos dados desejados, utilizou-se da observação
participante que possibilita ao pesquisador e aos participantes desenvolver um relacionamento e

confiança, necessário para os participantes revelarem "os bastidores das realidades" de sua
experiência, que geralmente são escondidos de estranhos (PATERSON; BOTTORFF;
HEWAT, 2003). Assim, foi possível investigar a vida e obra das Mestras dos Saberes do povoado
de Conceição de Salinas. As visitas se estruturaram em um período de 6 meses. Foram realizadas 5
entrevistas, ouvindo, registrando e documentando a vida e obra das entrevistadas.
Para a realização da análise dos dados do MUDICON foi necessário um período maior de 8
meses, ao qual foi se estruturando a confecção do blog, seu designer, a estrutura, as ferramentas para
serem analisadas, as abas, os textos, os vídeos e por fim os instrumentos para coleta de dados.

Para contemplar os objetivos teórico-metodológicos expostos no presente trabalho,
considera-se o estudo de caso como a estratégia mais adequada. Para a realização da pesquisa
são utilizados como instrumento de coleta de dados:
• Questionário - É uma técnica que se propõe a obter informações com o mínimo de
interferência externa possível. Através de respostas por escrito, o questionário com
perguntas semiabertas mostra-se adequado à sondagem inicial ou exploratória acerca
das concepções dos colaboradores sobre o tema a ser pesquisado.
O questionário foi um instrumento de coleta de dados, disponível no MUDICON para
que, quem acessasse o ambiente, deixassem registradas informações que posteriormente
serão analisadas.
• Enquete - Uma enquete consiste no levantamento de opiniões e/ou percepções
representativas de um grupo sobre um assunto de interesse geral que envolve um
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número restrito de entrevistados, podendo ser extrapolável para um grupo maior. Tem
a finalidade de elucidar uma questão para colocá-la dentro de um contexto de interesse
geral. Numa enquete, o contexto influencia a coleta de informação; a contextualização
do instrumento de pesquisa e a elaboração do questionário são peças fundamentais
para que a enquete produza resultados conclusivos, já que não há segmentação dos
entrevistados por faixas da população e a média das opiniões reflete o parecer somente
daqueles que responderam as questões.
Desta forma, as enquetes lançadas no MUDICON apresentam duas questões fechadas
de respostas: Sim e Não, sendo utilizadas para avaliar se um Museu Virtual ajuda na
Difusão do Conhecimento dos Mestres e se a tecnologia aproxima as pessoas dos Mestres
dos Saberes Populares.
• Mural - Configura-se em um espaço de interação entre os visitantes que acessarem o
MUDICON e a pesquisadora.
Serviu de locus para que os usuários deixassem registrados comentários, criticas,
sugestões e opiniões sobre o Museu Virtual, no intuito de avaliar a aceitação dos visitantes
sobre a importância do MUDICON.
• Acessos – Objetiva-se controlar o tráfego de acessos, origem, quantidades de visitas
em cada espaço do blog, assim como as visualizações e comentários que são feitos nas
postagens. Eles também exibem um gráfico de acesso diário ou mensal o que facilita o
acompanhamento do controle de acessos do Mudicon.
Através dos acessos, foi possível analisar a quantidade de visitantes no blog, tendo um
controle das visitas diárias e por períodos.

Esse estudo também se utilizou do procedimento técnico da pesquisa bibliográfica.
Para Lakatos e Marconi (2001, p. 183), a pesquisa bibliográfica:
(...) abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema
estudado, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros,
pesquisas, monografias, teses, materiais cartográficos, etc. [...] e sua
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi
escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto (...).
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Por fim, a última etapa consistiu na análise e interpretação dos dados, ou seja,
compilação dos dados obtidos, concluindo com o fechamento dos resultados e a conclusão do
presente estudo de pesquisa.
O presente texto está organizado a partir de quatro seções. Na primeira, a introdução
expõe-se toda a trajetória de construção da pesquisa e o que me levou a idealizar o
MUDICON, assim como seus objetivos e sua metodologia para estruturação do produto final.
Na segunda seção, aborda-se a concepção da circulação dos saberes tendo como
teóricos Brandão (1981) e Duarte Jr., (2001), trazendo a tecnologia como fator enriquecedor
na construção do conhecimento. A educação é abordada como fenômeno dialético,
construtora de uma sociedade. É versado também sobre como a aprendizagem é construtora
do desenvolvimento humano. São revisitados alguns conceitos de cultura inclusive citando
clássicos como Canclini (1992) e Geertz (2008). Apresenta-se a relação da cultura com a
Difusão Social do Conhecimento no intuito de que os saberes sejam transferidos de geração
para geração, possibilitando uma religação do passado com o presente, mantendo a memória
das pessoas, saberes e fazeres atuais e vivos para construção da memória coletiva. É abordado
também a partir de referências teóricas sobre como a Educação Patrimonial auxilia na
manutenção dos saberes populares. Neste escrito, é tratado o conceito de patrimônio (material
e imaterial), cultura, educação patrimonial, tradição e memória dialogando com a pesquisa
sobre os mestres da Cultura Popular. Após, aborda-se o tema dos Mestres dos Saberes
trazendo como teórico Neto (2016), objetivando situar o leitor na compreensão do que é um
Mestre do Saber e a sua relevância para a manutenção da cultura popular. Neste presente
trabalho, apresentam-se duas Mestras dos Saberes: Mãe Sílvia e Dona Zéo do Povoado de
Conceição em Salinas da Margarida.
Na terceira seção, é abordado sobre como a preservação do Patrimônio é necessária para
a preservação e a Difusão Social do Conhecimento. Traz também os conceitos de Mestres dos
Saberes e a sua importância em prol da Cultura Popular. É traçado um panorama históricosocial do Município de Salinas da Margarida, em especial do povoado de Conceição de
Salinas, localidade de origem e permanências das duas Mestras dos Saberes que originaram o
presente trabalho.
Na quarta e última seção, é exposto todo o processo de construção do MUDICON, sua
criação, desenvolvimento e concepção do projeto gráfico. As entrevistas com as Mestras dos
Saberes, assim como os resultados obtidos e a análise dos dados.
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Para desenvolver esta pesquisa, com intuito de responder as inquietações existentes, e,
especialmente em contribuir para a pesquisa na área de Educação, Tecnologia, Cultura e
Difusão Social do Conhecimento, esperando que tais estudos possam colaborar para o
reconhecimento da cultura popular e dos mestres que a produzem, estabeleceu-se um diálogo
principalmente com os seguintes autores: Sales (2013), Kenski (2007), Geertz (2008), Castels
(1999), Canclíni (1992, 1997), Brandão (1981, 1999), Burnham (2011, 2012), Carneiro
(1965), Pellegrinni (2000), Silva (2003), Rodrigues (1997), Oliveira (2005), Freire (1967),
Horta (1999), Hall (1996, 1999), Lévy (1999), Lima JR. (2007), Piaget (1971, 1973),
Vigotsky (1998), Souza (2007), Duarte JR. (2001).
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2 PROCESSO METODOLÓGICO DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
Versos… não
Poesia… não
um modo diferente
de contar velhas histórias”
(Cora Coralina)

2.1 O CONTEXTO DE CIRCULAÇÃO DE SABERES

O saber é uma unidade constitutiva da confluência de vivências, experiências e
conhecimento. Ele se torna algo individual, alcançando o sujeito na sua apropriação do mundo
social. O saber é o resultado da produção intelectual do sujeito que engendra relações de
produção e circulação em um determinado contexto. Assim, o que é produzido, pensado ou
idealizado, ganha “corpo e vida” através da divulgação visual, midiática, artística e/ou
acadêmica. Socializar a produção promove uma interação/comunicação entre o objeto
produzido e o receptor.
Segundo Brandão (1981, p. 08),

o saber da comunidade, aquilo que todos conhecem de algum modo; o saber
próprio dos homens e das mulheres, de crianças, adolescentes, jovens,
adultos e velhos; o saber de guerreiros e esposas; o saber que faz o artesão, o
sacerdote, o feiticeiro, o navegador e outros tantos especialistas, envolve,
portanto situações pedagógicas interpessoais, familiares e comunitárias, onde
ainda não surgiram técnicas pedagógicas escolares, acompanhadas de seus
profissionais de aplicação exclusiva. Os que sabem: fazem, ensinam,vigiam,
incentivam, demonstram, corrigem, punem e premiam.

Assim, o saber não se restringe ao intelecto, mas a prática, as tradições, ao que é
aprendido através das imersões individuais ou coletiva na comunidade e nos grupos sociais.
Neste contexto, o sujeito produtor do saber imprime toda a sua experiência, vivência,
sensibilidade e conhecimento na construção do seu produto final. No passado, os saberes eram
destinados a um determinado grupo social. Na era pós-moderna, a tecnologia se direciona na
promoção da circulação dos saberes. Desse modo, ocorre uma maior abrangência no
conhecimento e no entendimento de tais saberes. Assim, as barreiras geográficas, históricas e
sociológicas se desfazem a partir da tecnologia, que aproxima a todos em prol da circulação e
difusão do que foi produzido.
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As artes e a cultura, na sua completude de afetação dos sujeitos, fazem parte de um
contexto de promoção de saberes. As representações e produção simbólica das mesmas
estruturam os sujeitos sociais a imergirem no saber construído. No entanto, para que a cultura
seja vivenciada, é necessário que sua circulação seja no seu próprio grupo de origem ou
perpassando através das gerações. Para que isso aconteça, é preciso que os saberes produzidos
circulem, movimentando assim, um arcabouço de linguagens artísticas, promovendo a difusão
dos saberes. Para Duarte Jr., (2001, p.213).

Se à arte cabe o papel de instrumento para a educação da sensibilidade e para
a descoberta de uma outra forma de significação que não a conceitual, parece
necessário que sua inserção em processos educacionais se faça em estreita
comunhão com o desenvolvimento de valores éticos e de um raciocínio
lógico.

Desta forma, a arte é uma maneira associativa com a educação na promoção do
desenvolvimento total e evolutivo dos sujeitos. Sua inserção como forma de comunhão ao
saber intelectual eleva a maneira de pensar e a sua circulação se faz importante, pois não cabe
restringi-la ao individualismo, mas a sua difusão. Difundir saberes promove uma
intercomunicação entre o objeto e o seu produtor, formando uma cadeia circular desse
conhecimento. No que tange à arte e a cultura, a circulação desses saberes se faz
imprescindíveis para que criem “vida”, substância e concretude, sendo repassada através dos
tempos e das gerações.

2.2 MESTRES DO SABER: QUEM SÃO E O QUE FAZEM PARA MANTER VIVA
AS TRADIÇÕES DO PASSADO?

Inicialmente, a palavra Mestre significa aquele que é perito ou versado em qualquer
ciência ou arte, também podendo ser aquele oficial graduado de qualquer profissão, sendo um
indivíduo que adquiriu um conhecimento especializado sobre uma determinada área do
saber humano.
Segundo a Lei nº 8.899 de 18 de dezembro de 2003 e o Decreto nº 9.101 de 19 de maio
de 2004 do Estado da Bahia, institui que Mestre é um Tesouro Vivo: pessoa natural que
possua as técnicas necessárias à produção e preservação da cultura tradicional popular de
determinada comunidade.
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Ser Mestre da cultura popular brasileira, sem dúvida requer uma legitimação da
comunidade, a qual o mesmo está inserido. Pode se dizer que, para ser mestre, é necessário
obter uma sensibilidade instituída não apenas no fazer, mas no saber, revelando sua
subjetividade. São os mestres que detém simbolicamente o conhecimento, mantendo a
história, as técnicas, os legados e as tradições.
Desta maneira, em termos abrangentes, os mestres não são apenas aqueles que se
tomam posse da técnica, mas do saber sensível, possuindo na sua subjetividade a
transcendência de sair do plano concreto e alcançar a plenitude do conhecimento, seja através
das peças construídas, das histórias contadas ou da sua atuação como sujeito inserido em uma
determinada comunidade.
Segundo o Projeto de Lei 1176/2011, que institui o Programa de Proteção e Promoção
dos Mestres e Mestras dos saberes e fazeres das culturas populares, em seu Parágrafo único:

Poderão ser reconhecidos como Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres das
Culturas Populares aqueles cujos conhecimentos simbólicos e técnicas de
produção e transmissão sejam considerados representativos da cultura
brasileira tradicional e das expressões para cá transportadas ao longo da
história (2011, p.01).

Capítulo II
Art.2º Para os fins desta Lei compreende-se por:

I – Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres: pessoas que se expressam
através de diversas linguagens artísticas, ritos sagrados e festas comunitárias,
brasileiros natos ou naturalizados, cuja vida e obra foram dedicadas à
proteção, promoção e desenvolvimento da cultura tradicional brasileira; de
sabedoria notória, reconhecida entre seus pares e por especialistas; com
longa permanência na atividade e capacidade de transmissão dos
conhecimentos artísticos e culturais (2011, p.02).

O saber, por sua vez, seria a soma contínua de informações que se adquire mediante a
fatores que se amalgamam durante o processo social dos indivíduos. Dentre esses fatores,
pode ser citada a educação, as referências sociais ao longo da vida e o meio ao qual o
indivíduo está inserido. O saber pode ser ainda entendido como algo que, recorrentemente,
pode ser citado e empregado, possuindo uma forma concreta que pode ser visualizada ou
percebida por todos. Os Mestres dos Saberes segundo Neto (2016, p.39), são “sujeitos de
cujas histórias de vida e narrativas rememoram e se ancoram numa ancestralidade que nos
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possibilita saber mais sobre cada um de nós, que nos possibilita tecer ao longo de nossas
vidas, múltiplas identidades”. Ainda para o autor (2016, p.39), são:

Pessoas de cujas experiências de vida e os conhecimentos e saberes que
manipulam são reconhecidamente válidos entre os indivíduos das
comunidades que a constitui e que as suas ações cotidianas são pautadas no
exercício de educar, aconselhar, curar – dentre outras ações – pessoas que
estão à sua volta ou que as procuram.

Tomando como referência esse pensamento, verifica-se a importância dos Mestres dos
Saberes para a formação cultural e das tradições de um povo,os quais são produtores de
aprendizagens relevantes a significação da cultura. A educação formal e acadêmica precisa se
adequar aos novos parâmetros de aprendizagens, trazendo a cultura e os produtores dela como
conteúdos curriculares, sendo de suma importância no intuito de fornecer um diálogo entre o
local e o global. Nesta perspectiva, o MUDICON se utiliza do diálogo entre os Mestres dos
Saberes e as aprendizagens que os acessos ao Museu Virtual podem oferecer a partir da
produção do conhecimento dos fazedores de cultura, ou seja, dos Mestres dos Saberes.
Segundo Neto (2016, p.39),

(...) descolonizar a educação significa assimilar em bases equitativas as
diversas formas de pensar e produzir conhecimentos de tal maneira entre
estas epistemologias não seja estabelecida nenhuma forma de hierarquização
entre as formações escolares e acadêmicas com as experiências de viver,
sentir e pensar localizadas para além de seus mundos.

Desta forma, conceber a educação como algo que se reformula ao longo dos tempos
legitima uma nova forma de pensá-la. Utilizar meios para a efetivação do processo
educacional como algo diversificado, fora dos moldes tradicionais, utilizando de modos
diversos como ouvir, pensar, refletir e construir algo significativo faz com que o
conhecimento realmente seja construído a partir de referências culturais e históricas e que os
sujeitos se percebam participantes do seu processo de aprendizagem.

2.3 MÃE SILVIA DE CONCEIÇÃO DE SALINAS: A MATRIARCA QUE
TRANSMITE LEGADOS DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NA REGIÃO.
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Vive dentro de mim
a mulher roceira.
Enxerto de terra,
Trabalhadeira.
Madrugadeira.
Analfabeta.
De pé no chão.
Bem parideira.
Bem criadeira.
Seus doze filhos,
Seus vinte netos.
Vive dentro de mim
a mulher da vida.
(Cora Coralina)

FIGURA 1- Carmem Silvia Teixeira dos Santos (Dona Silvia).
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

Carmem Silvia Teixeira dos Santos nasceu no dia 23 de agosto de 1934, pelas mãos da
parteira Filomena (mãe da parteira Rosa) como era comum numa comunidade carente e sem
recursos de hospital e médicos. Dona Silvia nasceu na cidade de Conceição de Salinas da
Margarida (que na época ainda era distrito de Itaparica).
Filha de Maria José Teixeira e órfã de pai ainda menina. Marisqueira desde muito
jovem, era praticante da Igreja Católica e devota de Nossa Senhora de Conceição. Dona
Silvinha (como é conhecida no povoado) dedicou seus 84 anos de vida a propagação da
Umbanda, sendo segundo ela uma religião que só faz o bem e a caridade a todos que a
procuram.
Em 1955, Dona Silvia, então com 21 anos, casou-se com o senhor Letâncio Álvaro
Marinho, pedreiro de profissão, também morador de Salinas da Margarida, nascido em 1938,
04 anos mais novo que ela com quem teve três filhos, 2 homens e 1 mulher. Tem 40 netos e
20 bisnetos.

26

Dona Silvia tem 84 anos e 69 de axé. A matriarca só estudou até a 1ª série e passou
grande parte da sua vida sustentando seus filhos do ofício de marisqueira, o que é muito
comum na região. Segundo ela, seus dias eram de muito trabalho, mariscando, pegando lenha
e limpando os mariscos. Passava grande parte do dia na maré e independente das suas
habilidades religiosas, sempre teve na mariscagem um ofício para sustento da sua família.
Com relação ao axé, Dona Silvia afirma que, desde menina, sofreu a rejeição dos pais
que não aceitavam a sua predestinação. Segundo a Mestra, ela foi feita de Santo pela Mãe
Estefânia, aos 5 anos de idade. Foi nesta ocasião que um espírito chamado Brito, que tanto a
importunava, deixou de persegui-la.
O Centro de Umbanda, embora tenha no passado recebido, curado e feito muitos filhos
de santo, deixou de ser frequentado e procurado por muitas pessoas possivelmente pela
instalação de outras religiões no povoado. A própria Mãe Silvia comenta que, muitos dos seus
filhos, passaram a ser evangélicos e deixaram de frequentar o Centro, fazendo com que o
mesmo passasse a não ter a quantidade de festejos e eventos religiosos que tinha antigamente.
Outra questão que merece ser comentada é que o Centro de Umbanda Gentil Paraná da
Mãe Silvia é sustentado através de doações e caridade. As pessoas que buscam auxílio são
socorridas e nada é cobrado em troca, principalmente valores financeiros. A Mãe Silvia
salienta que as pessoas que batem a sua porta buscando a cura ou ajuda, são sempre socorridas
através da sua comunhão com Deus, com o auxílio dos caboclos, e que alivia o sofrimento
delas através dessas duas forças espirituais, trazendo para todos, conforto espiritual e até
físico, com curas de doenças e limpezas de corpo.
Mãe Silvia faz questão de afirmar que o Centro não recebe recursos financeiros. Ela
verbaliza que não cobra pelas consultas, não havendo nenhuma relação comercial para
auxiliar as pessoas que solicitam sua ajuda.
Segundo Dona Silvia, “viver uma vida de caridade, numa comunidade de gente simples
e com pouco dinheiro é muito difícil”. “Não dá para sustentar a família vivendo de dedicação
e caridade ao próximo”. Ela ainda atribui esse ser o motivo de que muitas filhas de santo não
desejaram levar a frente os conhecimentos e as tradições aprendidas no axé.
O Centro de Dona Silvia é mantido por ela com a sua aposentadoria. Há um custo muito
grande para a manutenção do espaço, pois é preciso recursos financeiros para ornamentação
das festas, para comprar os alimentos (frutas e cereais) que são oferecidos aos participantes,
custos com água e luz do ambiente e com os trajes utilizados nas celebrações. Todo este custo
é mantido pela própria matriarca que se sente feliz e resignada com seu ofício.
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Dona Silvia, na sua religião, ocupa o cargo de Zeladora de Inquinces. Seu Centro de
Umbanda é de Nação Angola, atuando com sessões de mesa branca. Dona Silvia reitera que
no Centro Espírita (como também é conhecido) não há nenhuma matança, sacrifício de
animais ou trabalhos para maldades de nenhuma natureza para nenhum ser humano. Seu
Centro é de paz, amor e harmonia. Visivelmente isso é percebido quando adentramos o
espaço. O ambiente é limpo, claro, perfumado, colorido e enfeitado com flores, tudo muito
próximo de um ambiente de serenidade, tranquilidade, bondade e luz, onde só encontramos
água (vida), vela (luz), flores, humildade e muita beleza, tal qual a figura da sua matriarca.
No Centro, Mãe Silvia recebe os Catiços (espíritos mortos, que equivalem aos orixás) e
seu Caboclo principal, Gentil Paraná. Recebe os Erês, outros caboclos, Preto Velho, Crispina.
Oxum e Obaluaê. Pelas conversas com a Mestra, foi possível perceber que ela é uma mulher
muito forte e resignada com a sua missão. Ela consegue receber uma quantidade muito grande
de entidades espiritualmente evoluídas.
Nos rituais e antes mesmo de entrar em transe para que seu corpo receba uma entidade,
os momentos são de muita iluminação. Mãe Silvia contou que inicia as sessões agradecendo a
Deus, pedindo licença a ele para iniciar os trabalhos. Reza-se o Pai Nosso, a Salve Rainha, a
prece de Cáritas e a prece da Humildade. A Mestra comentou que, para receber uma entidade,
ela precisa antes alimentar o seu corpo espiritual através de rezas. Segundo ela, sente uma
frieza no seu corpo e é neste momento em que a mesma perde os sentidos e dá lugar as
entidades que se apoderam da sua matéria física, vindo através dela auxiliar no caminhar de
quem busca o seu socorro.
No Centro Espírita, há um calendário fixo de festas muito significativas. Em março,
acontece a Festa das Águas (Oxum, Iemanjá, Nanã, Oxumaré e Ogum Marinho), em setembro
a Festa das Crianças (Alabá, São Cosme e São Damião) e, em 25 de dezembro, o aniversário
de Gentil Paraná, o Caboclo da Casa.
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FIGURA 2 - Centro de Umbanda da Mãe Silvia.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

Descrever a trajetória de Mãe Silvia como Marisqueira, mãe, avó, bisavó, zeladora de
Inquinces (caboclos/orixás), guardiã dos segredos da Umbanda e Matriarca de um dos últimos
Centros da região é uma tarefa complexa. Ela cuida dedicadamente de toda manutenção dos
altares do Centro, descrevendo todos os seus santos, a importância de cada um, a fonte
sagrada do quarto dos caboclos que ela zela com muita dedicação.
Toda a sua história de vida está apoiada nos relatos orais da própria pesquisada. Muitos
fatos narrados por ela apresentam informações místicas desde o seu nascimento. As curas das
doenças, a manutenção dos filhos, as aparições de Santos e Caboclos (Orixás), o fim do seu
casamento, a vida de dedicação a manutenção do Centro, as dificuldades da sua própria vida e
saúde debilitada. Tudo isso faz dela um personagem muito importante para a minha pesquisa.
Ouvir as narrativas da sua trajetória, ao longo de 84 anos de vida, conhecer fatos e
informações de uma época em que o povoado não tinha hospital, transportes, tudo era feito
por travessias marítimas, são informações que fazem parte da história da localidade. Ouví-la
falar da quantidade de pessoas que foram curadas, feitas e zeladas no seu Centro é reconhecer
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a importância desta mulher para toda uma comunidade. Perguntada o que ela espera do futuro,
Dona Silvia diz: “só desejo ter boa saúde e uma boa partida, sem sofrimento e sem angústias”.
Em muitos momentos, e pela sua idade, alguns fatos lhe fogem à memória; no entanto,
tem sempre o auxílio do seu Bisneto Junior, herdeiro consagrado por ela e pelos Caboclos da
casa, e que a ajudou através das narrativas na construção deste capítulo dedicado a Mãe
Silvia. Sua ajuda foi primordial para a coleta das informações, anotações, confirmações e
ajudas para concretização da pesquisa.

Mas, afinal, quem é Junior, bisneto da Mãe Silvia e Herdeiro das suas tradições?

Alex Jesus de Assunção Junior, 19 anos, é regido por Oxalá com Oxossi. Tem como
seus protetores Iemanjá, Ogum, Omolú, Yansã e dois Caboclos: Minajero e Marujo, e o Erê
Alabê. Ele incorporou pela primeira vez aos 12 anos e foi consagrado por Gentil Paraná,
caboclo da Casa, como suplente da Mãe Silvia.
Junior nasceu na Casa de Mãe Silvia e dias depois de nascido a matriarca enterrou seu
umbigo nos pilares do Centro Espírita. A própria Mãe Silvia justifica este ser o motivo pelo
qual Junior tornou-se herdeiro do seu axé. O jovem fala do tema com muita clareza e
reconhece a importância do legado da sua bisavó, a quem carinhosamente chama de Silvinha.
Junior verbaliza que aprende em todo momento com ela os segredos da Umbanda, tendo a
consciência de que ele será no futuro o mantenedor e o zelador de todo este legado cultural e
religioso na ausência da matriarca.
Dentro do Centro, Junior reconhece a importância da Mãe Silvia e lhe trata apenas na 3ª
pessoa. Isso mostra que o respeito espiritual neste momento é maior que o respeito de bisavó
e bisneto. Ele reconhece nela um ser humano importante com uma missão bonita na terra e,
sobretudo, sabe da importância do seu papel em manter e garantir este saber para as futuras
gerações.
Perguntado sobre o que é possível fazer para manter vivo o Centro de Mãe Silvia,
Junior afirma que trazer pessoas para conhecê-lo é uma maneira de divulgar o trabalho que
fazem para manutenção da cultura e da religiosidade da Umbanda.
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FIGURA 3 - 1ª Entrevista com Mãe Silvia.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

FIGURA 4 - 2ª Entrevista com Mãe Silvia.
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(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

FIGURA 5 - Mãe Silvia e seu bisneto herdeiro do axé.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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FIGURA 6- Casa onde Mãe Silvia nasceu.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

2.4 DONA MARIA JOSÉ “ZÉO”: DEVOÇÃO, ARTE E REZAS TRADICIONAIS
PARA MANUTENÇÃO DA CULTURA POPULAR DA REGIÃO.
Plantaremos o mogno, o jacarandá,
o pau-ferro, o pau-brasil, a aroeira, o cedro.
Plantarei árvores para as gerações futuras.
Meus filhos plantarão o trigo e o milho, e serão padeiros.
Terão moinhos e serrarias e panificadoras.
Deixarei no mundo uma vasta descendência de homens
e mulheres, ligados profundamente
ao trabalho e à terra que os ensinarei a amar.
(Cora Coralina)

Maria José Coelho Medina mais conhecida como “Dona Zéo”, é nascida das mãos da
parteira Dona Rosa, em 21 de Março de 1938, no povoado de Conceição de Salinas da
Margarida. Dona Zéo foi a filha caçula de uma família de 6 mulheres. Teve 10 filhos, dos
quais 3 deles faleceram.
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FIGURA 7 - Maria José Coelho Medina (Dona Zéo).
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

Aos 12 anos, sem explicações, estudos ou aprendizados anteriores, recebeu segundo ela
o dom das rezas curativas e orações. Percebeu isso quando sua irmã recebeu na feira do Japão
no bairro da Liberdade em Salvador-Bahia de um feirante um elogio e ficou com mau-olhado.
A irmã, bastante abatida, pediu-lhe que procurasse a velha Ciriaca, na época com 100 anos de
idade, para rezar-lhe, ao que Dona Zéo de imediato se prontificou a fazer. No entanto, não a
encontrou. Dona Zéo então pediu à irmã que deixasse ela mesma realizar a reza, horas após,
sua a irmã já estava bem disposta e pronta para lavar roupas.
Dona Zéo, desde então, não parou mais de rezar, tornando-se a rezadeira oficial de toda
a sua família, amigos, conhecidos, vizinhos e de quem lhe procurava em busca de socorro,
que ela fazia e, segundo ela, tudo por amor e caridade. Perguntada como ela aprendeu as
rezas, ela verbaliza que as rezas vinham a sua cabeça como inspiração, comentando que as
palavras sempre se revelaram nos momentos que precisava destas orações.
Devota de São José, seu nome é uma homenagem ao seu nascimento um dia após o dia
do santo católico. A Oração de São José, para Dona Zéo, é um mantra que ela reza, canta,
evoca e entoa com muita fé e adoração:

Oração a São José
“Ó glorioso São José, digno de ser amado, invocado e venerado com especialidade entre
todos os santos, pelo primor de vossas virtudes, eminência de vossa glória e poder de
vossa intercessão, perante a Santíssima Trindade, perante Jesus Vosso Filho adotivo, e
perante Maria, Vossa Santíssima Esposa, minha Mãe terníssima, tomo-vos hoje por meu
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advogado junto de ambos, por meu protetor e pai, proponho firmemente nunca
esquecer-me de Vós, honrai-vos todos os dias que Deus me conceder e, fazer quanto em
mim estiver para inspirar vossa devoção aos que estão sob o meu encargo. Dignai-vos
vo-lo peço ó pai do meu coração, conceder-me a vossa especial proteção e admitir-me
entre os vossos mais fervorosos servos. Em todas as minhas ações assisti-me, junto de
Jesus e Maria favorecei-me, e na hora da morte não me falteis, por piedade. Amém”.
Glorioso São José, rogai por nós!

Dona Zéo foi batizada e consagrada diante de Nossa Senhora da Conceição, tendo como
padrinhos Cesarina e Joselito Correia Caldas. Foi crismada e fez a primeira comunhão aos 14
anos. Conheceu seu esposo aos 16 anos, namorando por 5 anos, noivando por mais 5 anos e
casou-se aos 26 anos com o senhor João Madureira Medina, Marinheiro e Pescador que
trabalhava como folguista no Navio Albatroz. O casal comemorou bodas de prata e está
próximo de celebrar as bodas de ouro. Dona Zéo contou que ficou viúva de um casamento
feliz, longo e apaixonado que lhe gerou 10 filhos, dos quais 03 faleceram e atualmente possui
14 netos. Seu João era marinheiro e pescador, ela cabeleireira, merendeira escolar e tratadora
de peixes (técnica de limpar, escamar e secar peixes para vender).
Durante o processo de pesquisa e observação no povoado, foi possível perceber que os
moradores da comunidade possuem muito apreço por Dona Zéo. Ela verbaliza que é muito
conhecida e amada no povoado de Conceição de Salinas pelos benefícios que oferta aos
moradores através das suas rezas curativas.
Sendo entrevistada, ela trouxe a variedade de rezas que ministra as pessoas, dentre elas:
espinhela caída, erisipela, dor de barriga, problemas de estomago, azia, cobreiro, soluço,
crianças com dores, olhado e peito aberto. Segundo Dona Zéo, para que estas rezas
aconteçam de maneira satisfatória e se alcance a cura, é preciso se utilizar dos poderes
medicinais das plantas que possui no seu quintal e na frente da sua casa, são elas: folhas de
vassourinha, fedegoso e manjericão, plantas especificas para curas.
Dona Zéo recomenda ainda que, para a reza alcançar a eficácia esperada, é necessário
seguir algumas recomendações. São elas: rezar a pessoa por 3 dias consecutivos; a reza não
pode acontecer às seis da manhã, ao meio-dia ou às 18 horas; a maré não pode estar vazando;
a pessoa a ser rezada tem que estar com o corpo limpo, ou seja, não pode ter relação sexual
antes e depois e não pode sob hipótese alguma rezar no Dia de Finados. A Mestra afirma que
a reza mexe com a energia do corpo e, para que ela dê resultado, além da fé da pessoa rezada,
é necessário obedecer o ciclo da maré.
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Segundo Dona Zéo, a falta de interesse das novas gerações, sobretudo suas filhas e netas
pelo ofício, é algo preocupante para a continuação da tradição. Ela verbaliza que seu ofício
não tem reconhecimento, nem pagamento, e que tudo que ela faz é feito por dedicação, amor e
caridade. A rezadeira revela que não cobra valores monetários e recebe apenas agrados, o que
para ela, efetivamente, não dá para se manter caso vivesse apenas das rezas. De todas as
pessoas da sua família, segundo ela, apenas uma neta chamada Alicia Bianca, hoje com 07
anos, se mostra interessada em conhecer mais sobre o ofício.
Outro ponto exposto por Dona Zéo é que, pelo fato de rezar pessoas que apresentam
problemas como inveja, doenças ou quebrantos, ela acaba atraindo essas energias para si.
Quando está muito carregada e adoece, não encontra pessoas na comunidade que possam
descarregá-las ou rezá-la. As filhas alertam sobre o receio que elas têm da mãe adoecer
adquirindo energias de terceiros na tentativa de curá-los. Dona Zéo lembra que, certa vez,
rezou uma pessoa que estava tão carregada que uma das suas filhas teve que repetir as
palavras e as rezas que ela anunciava para poder amenizar o sofrimento e mal estar que lhe
causaram.
No decorrer das visitas a Dona Zéo, foi possível descrever algumas rezas que são
proferidas por ela. As rezas foram pesquisadas durante os meses de entrevistas e aprendizados
que tive com a rezadeira em sua casa.

REZA PARA OLHADO: (nome da pessoa que está sendo rezada), com dois te
botaram com dois eu te tiro. Com os poderes de Deus e da Virgem Maria, ia rezar (nome
da pessoa que está sendo rezada) quando encontrei com São Miguel, onde vai Maria
José? Estou indo rezar (nome da pessoa que está sendo rezada) que está de olhado,
pasmado, mofina, todo olho grosso, todo olho mau, toda inveja, usura e ambição, vai-te
pela maré de vazante, vai-te para o espaço, onde não cante nem galo, nem galinha, não
passe vivente nem cristão nenhum. (nome da pessoa que está sendo rezada) se foi no teu
comer no teu beber, no teu vestir, no teu calçar, e foi no teu trabalhar, no teu ganhar, no
teu receber, estou rezando e estou retirando, todo olho grosso, todo olho mau, vai-te pela
maré de vazante, vai-te para o espaço, onde não cante nem galo, nem galinha, não passe
vivente nem cristão nenhum.
Com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Para finalizar reza 3 Pai Nossos.

SOLUÇO: Soluço pediu a Deus na mesa do tribunal. Jesus Cristo respondeu
Soluço vai te aquietar. Com os poderes de Deus e da Virgem Maria.
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AZIA: Santa Iria tinha três filhas: uma rezava, uma bordava, outra costurava e a
outra rezava o mal da azia. Com os poderes de Deus da Virgem Maria e das Três
Pessoas da Santíssima Trindade: Jesus, Maria e José.

Dona Zéo tem hoje 78 anos de idade e 66 deles dedicados à reza e a cura das pessoas
através deste legado. Ela afirma que se sente imensamente feliz em ter recebido este dom de
Deus e garante que se sente realizada em saber que pessoas estão sendo curadas, melhoradas e
cuidadas através das suas rezas. É um pagamento grandioso por estar ajudando seus vizinhos
ou qualquer pessoa interessada em seu auxilio.
Indagada sobre sua responsabilidade em ser a última Rezadeira do povoado de
Conceição de Salinas da Margarida, Dona Zéo verbalizou que se sente feliz por perceber a
gratidão do povo, afirmando que é muito amada, respeitada e valorizada. Comentou também
que se sente muito importante para a comunidade porque é verdadeiramente amada,
respeitada e bem tratada por todos. Ela garantiu também que durante toda a sua vida
respeitou e amou as pessoas da comunidade de maneira recíproca, independente das
diferenças de idade, cultura ou religião.
A Mestra do Saber mostrou-se, nesta entrevista, muito consciente do seu papel de
matriarca e mantenedora das tradições da reza na região. Sua lucidez a coerência como
descreve com detalhes os fatos da sua vida, a riqueza de informações e mais que isso, o
sentimento profundo de saber que o que ela faz beneficia a comunidade e garante a
manutenção da cultura popular, faz de Dona Zéo um personagem muito importante para o
desenvolvimento do presente trabalho.
As imagens abaixo registram as visitas feitas a Mestra. Sempre muito a vontade com
as perguntas e em contar sua trajetória de vida.
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FIGURA 8 - 1ª Entrevista com Dona Zéo.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

FIGURA 9 - 2ª Entrevista a Dona Zéo.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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FIGURA 10 - Casa que vive Dona Zéo.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

2.5 A TRAJETÓRIA PARA A ESCOLHA DO POVOADO DE CONCEIÇÃO EM
SALINAS DA MARGARIDA E DAS MESTRAS DOS SABERES DESSA
LOCALIDADE.
Nas palmas de tuas mãos
leio as linhas da minha vida.
Linhas cruzadas, sinuosas,
interferindo no teu destino.
Não te procurei, não me procurastes –
íamos sozinhos por estradas diferentes.
Indiferentes, cruzamos
Passavas com o fardo da vida…
Corri ao teu encontro.
Sorri. Falamos.
Esse dia foi marcado
com a pedra branca
da cabeça de um peixe.
E, desde então, caminhamos
juntos pela vida…
(Cora Coralina)
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A construção do MUDICON obteve algumas instâncias, até a sua efetivação final.
Inicialmente, o Museu Virtual teria como Mestre do Saber, o senhor Miguel Araújo, artista
plástico da cidade de Taperoá, localizada no Baixo Sul da Bahia. Estava certo para mim que a
história de vida desse mestre, se encaixaria como algo que validaria o MUDICON.
Senhor Miguel Araújo, de 84 anos de idade, passou 80 anos da sua vida produzindo arte
e conhecimento. Ele se intitula como pesquisador, pintor, escultor e único responsável pela
manutenção da memória e de grande parte dos festejos culturais da cidade. O trabalho
realizado por ele durante décadas é arquivado na sua casa, onde ele guarda uma imensa
produção artística através das suas telas, santos talhados na madeira, desenhos da construção
da cidade de Taperoá, textos, poesias, máscaras feitas com casca de cupuaçu, entre tantas
outras obras. Assim, o senhor Miguel Araújo conserva a cultura popular através da sua
produção, que simboliza a essência do seu pertencimento a cidade de Taperoá.
Segundo o artista, todo o seu conhecimento foi aprendido de maneira empírica desde a
sua infância. Ele revela que sua primeira obra foi um santo de madeira, talhado por ele aos 4
anos de idade. Desde criança, começou a produzir peças artísticas, as quais confeccionava a
partir das leituras e do conhecimento que lhe chegava através dos livros e revistas que as
pessoas lhe davam.
Este olhar de pertencimento é o que faz com que a Difusão Social do Conhecimento
possibilitada através do senhor Miguel Araújo ocorra de maneira muito natural, sendo um
processo espontâneo que acontece nos meios sociais, sem que haja uma intencionalidade.
Neste processo Sales (2013, p.82) aborda que,

(...) podemos compreender que a difusão social acontece como efeito de
processos cognitivos de sujeitos comprometidos e envolvidos com as
dinâmicas epistemológicas, produtivas – hoje baseadas no conhecimento
como infraestrutura produtiva.

Desta maneira, o referido artista passou seus 80 neste processo de produção artística,
difundindo, mesmo que sem intenção, o conhecimento através das suas obras, que adquirem
uma abrangência global, pois as obras foram vistas e apreciadas para além da casa do artista,
ou para além da cidade de Taperoá. Assim, ainda para Sales (2013, p.86).

(...) A difusão não implica apenas aparatos instrumentais, lógicos, técnicos,
pragmáticos, mas, especialmente, as ações intencionais e subjetivas que
atuam e interferem nestes aspectos/estruturas a partir de sentidos que os
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sujeitos lhes atribuem, fundando-os – são “lugares” do sujeito, onde se
expressam e exercem funções de sujeito, resignificando a difusão e seus
instrumentos e pragmáticas, bem como reinventando-os, dinamizando-os,
atualizando-os.

Desta maneira, pode-se dizer que o senhor Miguel Araújo, ao longo da sua trajetória
como artista, se colocou como produtor de conhecimento e como sujeito que se reinventa e
participa ativamente do processo construtivo de suas obras.
Após um ano de pesquisas, visitas à casa do artista, conversas e conhecimento de todas
as suas obras, ele não pode entrar como Mestre do Saber no Mudicon por questões familiares,
que dificultaram a inserção do mestre no presente trabalho. Toda a pesquisa realizada foi
arquivada para ser exposta em um outro momento. No entanto, era preciso seguir em frente e
eleger outros Mestres dos Saberes. Assim, surge um resgate afetivo da minha infância com a
cidade de Salinas da Margarida e seus povoados.
Veranear no povoado de Cairú, distrito de Salinas da Margarida, durante toda a infância
e adolescência foi algo significativo para a construção do sentimento de pertencimento a esta
localidade. Durante este período, foi possível conhecer a região, suas praias, seus costumes e
a tradição da pesca artesanal dos povoados não só de Cairú, mas de Encarnação, Barra do
Paraguaçu, Conceição de Salinas e a sede Salinas da Margarida. Todo o conjunto de saberes e
fazeres das marisqueiras e pescadores artesanais dessas regiões que era apresentando aos
banhistas das praias era algo encantador.
As marisqueiras que, de modo geral, são responsáveis pelo sustento das famílias e seus
maridos pescadores, tinham todo um ritual de acordar cedo, limpar o barco, desenvolver um
conjunto de atividades e se deslocarem até o mar, só retornando para casa levando os produtos
marítimos do seu trabalho braçal e quase sempre aprendido com seus antepassados. Os
produtos são os mais variados como: mariscos, siris, camarão, peixes de diversas espécies,
dentre outros. Com essa vivência, era possível não só admirar todo o ofício destes
profissionais, mas fazer perguntas e aprender com os pescadores e marisqueiras um pouco
sobre a sobrevivência que era extraída do mar. Essa experiência foi guardada e arquivada na
minha memória afetiva. Anos depois, foi reativada na escolha desta localidade para observar a
rotina da circulação de saberes de sua comunidade.
Em janeiro de 2016, apresentei um projeto para a Secretária de Educação do Município
de Salinas da Margarida para a implantação de um curso de qualificação profissional para
professores sobre Educação Patrimonial. O curso consistia em conteúdos referentes à
educação patrimonial, discussão teórica sobre os conceitos de cultura, políticas de preservação
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e tombamento, tradições e saberes, dentre outros. Além da parte teórica, os alunos possuiriam
uma carga horária para a realização das visitas técnicas às comunidades, no intuito de ser
produzido um levantamento dos patrimônios culturais e imateriais existentes na região.
Durante o curso, foi possível pesquisar e visitar as comunidades de Salinas da
Margarida, Cairú, Barra do Paraguaçu, Encarnação e Conceição de Salinas. Nessas vivências,
os alunos puderam conhecer e aprender sobre as igrejas, casarões, construções antigas, praias,
pontes, terreiros de candomblé e umbanda, casas de farinhas, ofícios, saberes e fazeres locais.
Embora todos fossem moradores das comunidades, poucos conheciam ou sabiam a história e
a sua representatividade para a cultura popular do município.
Em uma dessas visitações, foi oportunizado visitar e conhecer a vida simples e a história
da Mãe Silvia de Conceição de Salinas. Os alunos do curso, grande parte professores da rede
municipal de ensino, não conheciam a história da matriarca do centro de Umbanda mais
importante e mais antigo da região. Coletivamente, todos puderam aprender, indagar,
investigar e reconhecer a importância desta que acabou virando uma das Mestras dos Saberes
(Mãe Silvia) pesquisadas no referido trabalho dissertativo.

Figura 11- Alunos do curso conhecendo a Mãe Silvia
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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O curso foi concluído em Junho de 2016, porém, em Julho do mesmo ano, retornei com
uma nova turma de alunos do Curso em Educação do Campo da UFRB (Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia). Foi realizada uma visita técnica, na qual os discentes, dessa vez da
cidade de Amargosa/Bahia, puderam conhecer a aprender sobre a história de vida da Mãe
Silvia. A partir das investigações dos alunos, das indagações, encantamento, questionamentos,
do olhar sensível e debates de opiniões (muitos inclusive de religiões distintas a Umbanda),
foi possível perceber a riqueza da trajetória de vida que esta matriarca tinha e como,
possivelmente, seria uma fonte de investigação para legitimar as Mestras dos Saberes como
mantenedoras da Cultura Popular brasileira.
Conheci Dona Zéo no dia 28 de maio de 2016, quando ministrei um curso de Educação
Patrimonial para Professores da Rede Municipal de Salinas da Margarida. Fiquei interessada
pela sua história de vida, pela autoestima elevada em saber que é uma pessoa muito amada
pelos vizinhos e conterrâneos, sentimento e pertencimento aflorado pela comunidade de
Conceição de Salinas e pela sua lucidez em narrar fatos com muito bom humor e precisão.
Dona Zéo ou Tia Zéo, como é bastante conhecida, é uma figura icônica de Conceição.
Muito requisitada por todos, extremamente afetiva e generosa. Nesse primeiro contato, que eu
e os alunos tivemos com ela, fiquei bastante impressionada com a habilidade que a mesma
tinha em se relacionar com as pessoas. Ainda não sabia que os caminhos da pesquisa iriam me
direcionar a desenvolver o trabalho dissertativo no povoado. Nesta visita, Dona Zéo contounos sobre o ofício da reza, sua paixão em poder ajudar os vizinhos com as rezas que aprendeu
na infância e respondeu cuidadosamente perguntas dos alunos. Naquele momento, me afeiçoei
a ela pelas palavras generosas que ela proferiu a todos nós do grupo.
Semanas seguintes, ao retornar a Conceição para uma entrevista mais formal, a Mãe
Silvia, reencontrei Dona Zéo, falamos da última visita que fiz a ela com os alunos,
conversamos sobre suas filhas, que eram professoras, e aos poucos fui colhendo informações
que potencializou a inserção de Dona Zéo como Mestra do Saber.
Durante as visitas ao povoado, fui me aprofundando nas histórias relatadas pelas
mulheres da região e percebendo que a discussão de gênero é muito representativa e
significativa no povoado. Desta forma, percebi que era relevante canalizar a pesquisa trazendo
duas mulheres como mestras dos Saberes. Dona Zéo é uma das últimas rezadeiras do
povoado, seria de uma riqueza imensa apresentar sua vida, seu legado e toda sua trajetória
como Mestra no MUDICON.
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2.6 SALINAS DA MARGARIDA: RELATOS DO SEU SURGIMENTO E DA SUA
HISTÓRIA.

No Brasil, a partir de 1549, com a vinda do 1º Governador Geral iniciou-se um processo
de desenvolvimento e expansão territorial. Por força deste momento econômico e da
necessidade de utilização para fins comerciais do nosso território, começou um período de
exploração de terras do Recôncavo da Bahia, área mais distante do Centro Histórico de
Salvador, local onde a administração portuguesa estava instalada. Começa, a partir de então,
os registros de povoamentos na região de Itaparica como apresenta Oliveira (2000, p. 39):
“(...) já no ano de 1560, os padres da Companhia de Jesus fundam o primeiro estabelecimento
na Ilha de Itaparica, a partir do qual passam a exercer sua secular influência em toda área
circunvizinha”.
A necessidade de expansão portuguesa e da catequização de índios Tupinambás começa
a ganhar força na região do Recôncavo Baiano. Segundo Oliveira (2000, p. 39): “Esse
trabalho atingia entre outros, os hoje municípios de Cachoeira, Jaguaripe, Maragogipe,
Nazaré, Santo Amaro, São Felipe e Salinas da Margarida, além naturalmente da Ilha de
Itaparica e llha do Medo”. O registro mais eminente deste período é a construção da capela
dedicada a Nossa Senhora de Encarnação datada de 1620 nas terras de Baltazar Aranha. Para
Oliveira (2000, p. 39):

Era o primeiro sinal de civilização em terras Salinenses. Anos depois em 08
de fevereiro de 1647, sob o comando de Siegismundt Van Schkoppe, 2500
soldados holandeses invadiram a Ilha de Itaparica. A tentativa de domínio
pouco durou, pois no dia 17 de dezembro do mesmo ano eles se retiraram.
Os colonizadores portugueses contaram com a ajuda dos primitivos
habitantes para expulsar os invasores. É provável que nessa ocasião se tenha
feito o primeiro registro histórico sobre a área de terra que atualmente
constitui o município de Salinas da Margarida, consequentemente a
participação efetiva de pessoas ai residentes na luta em defesa de nossa
liberdade.

Salinas passa todo o século XVI e XVII com pouca expressão econômica, tendo em
vista a importância de outras cidades na plantação de açúcar e fumo. No entanto, nos anos
seguintes a situação começa a mudar. Para Oliveira (2000, p. 41):
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Em 1717, por iniciativa do Arcebispo Dom Sebastião Monteiro da Vide, é
criada a Freguesia de nossa Senhora de Madre de Deus de Pirajuia, na qual
são incluídas diversas localidades que hoje fazem parte do território do
município de Salinas da Margarida.

O pequeno povoamento da localidade, aliados a sua distância do núcleo povoado e da
sede, possibilitava uma análise bastante coerente da localidade para Oliveira (2000, p. 41):

Se em termos religiosos as terras estavam subordinada a freguesia de
Pirajuia, em termos político-administrativo estavam ligadas à Vila de
Jaguaripe. Pela distância e a natural dificuldade de comunicação, o povoado
mantinha pouco ou quase nenhum contato com a sede. Essa condição de
isolamento persistiu praticamente até a criação, no final do século XIX, da
Companhia Salinas da Margarida.

Ainda para Oliveira (2000, p. 136), em 1877 A Freguesia possuía as seguintes capelas
filiais: Nossa Senhora de Encarnação, Nossa Senhora de Conceição, Jesus Maria José do
Dourado (particular), Nossa Senhora da Conceição do Porto da Telha (em ruínas) e Nossa
Senhora da Boa Esperança da Barra.
Em 1901, já com certa emancipação política, econômica e industrial das Salinas, aliado
ao prestígio político do Comendador Manoel de Campos com o governo de Severino Vieira, a
jurisdição de Salinas da Margarida passou a ser respondida pelo município de Itaparica. “A
mudança era, sem qualquer dúvida, bastante vantajosa para a Companhia, pois Itaparica se
constituía em passagem obrigatória no deslocamento entre a Capital e o fluorescente
povoado” (OLIVEIRA, 2000, p. 42).
Salinas da Margarida, município baiano localizado no sul do Recôncavo do Estado e
segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), possui cerca de 13.456 mil
habitantes. Tem na sua história marcas do desenvolvimento econômico das cidades da Bahia.
Habitada pelos índios Tupinambás com a colonização dos portugueses, parte das suas terras
pertencia a Capitania dos Portos e posteriormente foi vendida a Manoel de Campos.
A princípio eram duas fazendas: Santa Luzia e Conceição. O Comendador Manoel de
Campos (nascido no Estado de Sergipe) ao visitar a cidade de Aveiros em Portugal,
reconheceu a semelhança climática entre as terras e resolveu implantar a cultura da extração
de sal nas suas propriedades. A industrialização do sal ganhou força na região e aos poucos a
localidade passou a ser conhecida e povoada por causa das Salinas. Além do sal, a piaçava do
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dendê e a pesca artesanal sempre foram atividades que contribuíram para o desenvolvimento
econômico da região.

Figura 12- Dendê - local de escoamento do sal.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

Suas ruas largas, com algumas lembranças do seu apogeu talhado em alguns casarões de
época, sua igreja imponente considerada uma das mais bonitas do Recôncavo, contam uma
parte da história da Bahia que carece de mais pesquisas e informações, a começar pelo seu
nome. Salinas é extensamente conhecida pela rica produção e exploração de sal no século
XIX e XX pelo então Comendador Manoel de Souza Campos proprietário das terras e um dos
donos juntamente com Horácio Urpia Junior da Companhia Salinas da Margarida, no período
que Salinas ainda era distrito de Itaparica.
É comprovado o primeiro nome do município de Salinas por uma alusão a produção e
exploração do sal marinho na região. O que intriga pesquisadores é o acompanhamento “da
Margarida”, havendo então, duas versões: uma romântica, de que Margarida seria uma justa
homenagem do Comendador a sua esposa Margarida, versão não comprovada tendo em vista
que a única esposa do Comendador chamava-se Guilhermina. Desse modo, a homenagem não
teria sido para ela. A outra versão, também sem comprovação, é que existia uma senhora de
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prenome Margarida que vivia na região antes da exploração do sal pela Companhia Salinas
criada por volta de 1891.
O jornalista e escritor Almir de Oliveira no seu livro Salinas da Margarida: notícias
históricas (2000), objeto de uma pesquisa extensa de documentos e entrevistas nos Estados da
Bahia e Sergipe, contestam as versões para o nome da Cidade. A versão romântica aborda a
figura de Margarida como uma mulher fantasiosa. Para o escritor, o nome nada tem a ver com
essas versões já que nos registros dos anos de 1823, período de luta pela Independência da
Bahia, sobretudo na região, o nome do local já era conhecido como “Ponto da Margarida”
sendo considerado “Ponto” o local onde guarnições militares se instalavam par descansar ou
organizar suas tropas. Outra história faz alusão a quantidade de margaridas (flores) que existia
nos campos da região conhecida como Dourado, local onde registra-se os primeiros
povoamentos da município.

Qualquer que seja o real motivo para o município assim chamar-se, tenho
certeza que o leitor concordará comigo de que não existe nome mais bonito e
romântico, sonoro e gracioso, original e poético quanto essa denominação
eternamente misteriosa – Salinas da Margarida (OLIVEIRA, 2000, p. 05).

Alguns anos se passaram, e o Padre Luiz Palmeira também Deputado Estadual,
juntamente com o Senhor Manoel Dias de Albuquerque, aprovaram um projeto de lei datado
de 27 de julho de 1962, legitimando a emancipação de Salinas de Itaparica. Pelo Decreto de
Lei Estadual nº 1755, Salinas da Margarida é desmembrada de Itaparica. A criação da Câmara
dos Vereadores na data de 07 de abril 1963 possibilitou a legitima efetivação de Salinas da
Margarida como distrito sede e assim permanece até os dias atuais.
Grande parte dos patrimônios culturais existentes no município, resgata o apogeu da
industrialização do sal na região. Sua rica história, grande parte dos registros de alguns
espaços na cidade, suas lindas praias e a riqueza do seu ambiente natural destacados por
praias famosas como: Barra do Paraguaçu, praia do Amor, praia de Cairú e praia de
Encarnação. Salinas possui uma rica vegetação, dentre elas os manguezais, com paisagens
diversificadas, rios de água doce que encontra-se com águas salgadas e grande diversidade da
fauna marinha enobrecem as lindas paisagens da região.
O Município de Salinas da Margarida é formado pela sede e dividido em quatro
povoados: Encarnação, Conceição de Salinas, Cairú e Barra do Paraguaçu.
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Dentre os patrimônios culturais de maior relevância, podemos destacar: A Igreja de
Nossa Senhora da Boa Esperança (atualmente em ruínas) datada do final do século XVIII,
Igreja de Nossa Senhora do Carmo (matriz) em Salinas da Margarida datada de 1914, Igreja
de Nossa Senhora da Conceição, datada de 1717, Igreja de Nossa Senhora da Encarnação
datada de 1620, Igreja de Santa Luzia (situada no Dourado) provavelmente datada de
1755/57, e a segunda Igreja de Santa Luzia situada na localidade no Porto da Telha datada de
1991. Outros patrimônios culturais locais que merecem destaque: A Casa do Comendador
Campos, o Escritório da Companhia Salinas da Margarida, Terreiros de Candomblé e
Umbanda, Igrejas Evangélicas, Praças e ruas largas. Na perspectiva do patrimônio natural,
vale destacar a larga costa marítima que compreende praias, mangues e manguezais, rios,
riachos, diversas espécies marinhas, elementos que fazem da região, uma das mais bonitas da
Baia de Todos os Santos e Recôncavo Baiano. Conforme imagens a seguir.

FIGURA 13- Igreja de Nossa Senhora do Carmo Salinas da Margarida.

(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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FIGURA 14- Infográfico IBGE Salinas da Margarida.

(Fonte: IBGE)

2.7 CONCEIÇÃO DE SALINAS, UM BREVE REGISTRO DA SUA HISTÓRIA E A
SUA

CONSTITUIÇÃO

COMO

“A

CIDADE

DAS

MULHERES”:

MARISQUEIRAS, PARTEIRAS, PESCADORAS, REZADEIRAS, MATRIARCAS
E MESTRAS DO SABER.

Durante alguns meses, a imersão na comunidade de Conceição de Salinas da Margarida
foi realizada através da observação participante, ao qual o observador torna-se parte da
situação a observar. O pesquisador parte das observações do comportamento verbal e não
verbal dos participantes, de seu meio ambiente, das anotações que ele mesmo fez quando no
campo de áudio e vídeo tapes disponíveis, entre outros (MOREIRA, 2004). Em qualquer tipo
de pesquisa, seja em que modalidade ocorrer, é sempre necessário que o pesquisador seja
aceito pelo outro, por um grupo, pela comunidade, para que se coloque na condição ora de
partícipe, ora de observador (MARTINS, 2004).
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Durante os períodos de observação na comunidade, tentei estabelecer uma relação de
cordialidade e confiança dentro da localidade a fim de ser aceita e não interferir na rotina dos
moradores.
Assim, foi possível perceber que em Conceição de Salinas o ritmo de vida é bastante
diferente. Os dias são longos e, mesmo no verão, a cidade não perde sua dinâmica de reduto
pesqueiro. Há um sentimento de pertencimento de grande parte dos moradores da localidade.
Eles amam e verbalizam este amor por Conceição. Os veranistas que visitam o povoado nas
férias, geralmente retornam e gostam bastante do povoado, pois criam neste espaço algo
bastante familiar.
Conceição é uma comunidade tranquila, familiar, acolhedora e muito simples. As
pessoas abrem suas casas e sua vida, gostando de narrar a sua trajetória. Foi importante para
esta pesquisa a imersão na comunidade, onde foi possível conhecer sua história contada pelos
seus moradores apaixonados e colher depoimentos que ficarão guardados e registrados no
Museu Virtual.
Todos estes ofícios são aprendidos e ensinados de maneira empírica dos mais velhos
para os mais jovens. Percebe-se um respeito muito grande com os moradores mais antigos. A
imagem abaixo representa a parteira mais significativa do povoado, que aprendeu o ofício
com a sua mãe e colocou no mundo grande parte da população de Conceição de Salinas.
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FIGURA 15 - Mãe Rosa, a maior e mais importante parteira do povoado.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

A figura do pescador e da marisqueira está muito presente pelos espaços do povoado. É
muito comum caminhar pelo povoado e verificar os mais antigos ensinando os ofícios da
pesca e conversando com crianças e jovens. É comum também ir à praia e presenciar crianças
brincando e mariscando com suas mães ou pescando com seus pais.
Desta maneira, percebe-se a extensão do legado que é transmitido a todo o momento já
que pesca e a mariscagem é a principal fonte de renda das famílias de Conceição de Salinas.
Esta reflexão é apresentada pelo Grupo Gaivotas (2010, p. 65): “A cadeia produtiva da pesca
artesanal se dá geralmente, em regime de economia familiar. Seu aprendizado acontece muito
cedo, ainda na infância quando os filhos acompanham os pais e/ou mais velhos em suas
atividades”.
Outra característica do povoado é a forte devoção a Nossa Senhora de Conceição, é
muito antiga, mas continua muito fortalecida. A padroeira local dá nome à fazenda que
iniciou o povoamento na localidade, as missas em devoção a Santa são semanais e a Igreja
onde ainda ocorrem estas celebrações e festividades em louvor a Nossa Senhora é um registro
da antiga tradição do povoado. Para Oliveira (2000, p. 148):

Sua construção data, provavelmente da primeira metade do XVIII e deve ter
ocorrida após o ano de 1717, quando foi criada a freguesia de Nossa Senhora
de Madre de Deus de Pirajuia, vez que não está relacionada entre suas
capelas filiais. Localiza-se no Povoado de mesmo nome e entre suas
principais imagens estão, além de sua padroeira, as e Santo Antonio e a de
São Roque. Sua edificação é simples. O templo possui nave e capela-mor,
além de duas sacristias. Tem coro e uma única porta frontal que dá acesso ao
interior. Sua planta é em forma de “T”.

Em Conceição de Salinas, alguns festejos religiosos estão fortemente ligados às
tradições da pesca. Nessa localidade, há uma relação de respeito entre as religiões,
verificando-se isso durante as celebrações das festas
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FIGURA 16 - Igreja de Nossa Senhora de Conceição – Padroeira da Cidade.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

A história do povoado de Conceição de Salinas se constituiu ao longo dos tempos a
partir das mulheres, seja na economia local, na devoção e no trabalho diário.

Após a

definição das duas Mestras dos Saberes, as observações passaram a serem focadas nas
marisqueiras. O ir e vir delas com seus instrumentos de trabalho (latas, colheres e redes),
passando horas acocoradas ou curvadas pegando os mariscos, algumas levavam seus filhos
pequenos para ajudar. Após terminar, saíam carregando suas latas e seus filhos para a segunda
tarefa, cozinhar e limpar os mariscos. Muitas também carregam as madeiras para poderem
cozinhar o marisco. Percebe-se que é um trabalho de muita exaustão e muitas vezes sofrível.
Muitas marisqueiras, além deste trabalho penoso, sustentam-se vendendo geladinho,
secando peixes em casa, cozinhando para restaurantes locais, trazendo mariscos para serem
vendidos na Feira de São Joaquim em Salvador/Bahia, e fazendo faxinas nas casas dos
veranistas. Além de todo esse trabalho, ainda cuidam dos maridos, dos filhos e da casa,
enfrentando uma dura rotina de trabalho.
Sendo assim, a partir das vivências, das conversas e das observações, foram escolhidas
duas mulheres que pela trajetória de vida e contribuição com a cultura e com as tradições
locais podem ser referenciadas como Mestras do Saber.
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Dona Zéo e Mãe Silvia, representaram e ainda representam grande parte das mulheres
de Conceição de Salinas. Marisqueiras para prover o sustento da família, lutadoras, guerreiras,
trabalhadoras incansáveis e merecedoras por contribuir e produzir cultura popular na
comunidade.
Geralmente essas mulheres são marisqueiras ou mariscadeiras que vivem para sustentar
suas famílias. O trabalho das marisqueiras locais é apresentado pelo Grupo Gaivotas (2010,
p.52).

A marisqueira é o braço forte desse lugar. Sua imagem transcende o ato
aparentemente simples de cavucar o chão, tornando-se a figura que melhor
representa Salinas da Margarida e seu maior ícone: “Terra das marisqueiras”.
De fato, é assim que o município é reconhecido: pela força e coragem de
suas mulheres.

As mesmas vivem uma vida de muito trabalho, puxando redes, auxiliando os maridos
ou companheiros na pesca, negociando peixes e mariscos, mariscando, cozinhando ou
tratando peixes e mariscos que são retirados do mar de Conceição, povoado considerado por
muitos pescadores como maior porto pesqueiro da região.
Desta forma, ao conversar com essas mulheres, fui descobrindo que todas elas fazem
parte de uma cadeia produtiva da pesca, onde grande parte atua direta ou indiretamente na
manutenção desta comunidade pesqueira. Para, além disso, as mulheres cuidam dos filhos e
maridos e muitas inclusive são abandonadas, passando a criar suas famílias sozinhas sem
auxilio de ninguém, mantendo a família com trabalho e dignidade.
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FIGURA 17 - O envolvimento das mulheres nas atividades da pesca local.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

FIGURA 18- Mulheres envolvidas diretamente na cadeia produtiva da pesca artesanal
local.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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FIGURA 19 - O trabalho das marisqueiras da região.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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3 PERSPECTIVAS EDUCATIVAS SOBRE OS CONCEITOS DE CULTURA E
DIFUSÃO SOCIAL DO CONHECIMENTO

“O saber a gente aprende
com os mestres e os livros.
A sabedoria se aprende é com
a vida e com os humildes.”
(Cora Coralina)

3.1 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL: TRADIÇÃO, MEMÓRIA
E SUA MANUTENÇÃO ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DE TURISMO
CULTURAL

Inicialmente, é preciso refletir sobre: o que é preservar? Preserva-se aquilo que possui
um significado, protegendo no intuito de permitir o conhecimento, o acesso e a difusão.
Pensar em tradições imateriais revela ainda mais o simbolismo e a necessidade de manter viva
e atuante aquilo que uma determinada comunidade deseja perpassar a outras gerações.
Para tanto, as discussões que estão sendo criadas pelos órgãos públicos e a sociedade
civil em torno da proteção ao patrimônio imaterial é muito positiva. Assim, introduz-se as
atividade turística, no intuito de ativar ainda mais o olhar “preservacionista” por parte de
diversas instituições que defendem o Turismo como potencializador, além da difusão do
patrimônio quanto a sua preservação. Neste contexto, o Turismo com base no Legado Cultural
começa a configurar como alternativa dentro das atividades do Turismo Cultural.
Sendo assim, para definir esse segmento do turismo, recorremos a Barreto (2001, p.29).

Na língua inglesa, existe a possibilidade de ampliar o conceito de turismo
histórico, para a expressão heritage based tourism, que deve ser traduzida
como: ”turismo com base no legado cultural”, mas que pode ser simplificada
para “turismo de tradição” embora tradição e herança cultural não seja
exatamente a mesma coisa. O turismo com base no legado cultural é aquele
que tem como principal atrativo o patrimônio cultural.

Desta forma, compreende-se que o Turismo e o Patrimônio Cultural se aproximam e se
completam para uma possível “exploração” daquilo que é visto e percebido como real
importância e significação para um determinado grupo social. Nas comunidades, além da
produção artística, também se produz conhecimento, história, sabedoria, hábitos, usos e
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costumes que precisam ser difundidos, a fim de promover sua certificação como algo
relevante para sociedade.
O legado cultural institucionalizado ou sem a noção de interpretação de patrimônio
adequada pode vir a perder suas características, fazendo com que a comunidade não o
considere ou não se identifique com este bem. Essa não preocupação com a preservação dos
bens materiais ou imateriais é prejudicial para interpretação do turismo cultural e à
continuidade do legado cultural, uma vez que se coloca em risco a permanência do mesmo.
Compreende-se que a manutenção da cultura popular de qualquer localidade só é
mantida e transmitida para as futuras gerações se a preocupação com a preservação e a
interpretação do patrimônio estiver aliada às políticas públicas voltadas a favor do resgate e
da revitalização dos bens. Concomitantemente, as mesmas devem estar aliadas a
planejamentos bem elaborados. Estas estratégias podem ser uma forma de assegurar a
existência dos legados culturais em cada comunidade e, como consequência, estas
comunidades terão sua memória coletiva preservada.
Percebe-se que a interpretação do patrimônio, aliada a estratégias eficientes, garante que
novos roteiros para o desenvolvimento do turismo de base cultural em determinadas
localidades sejam vistos como importante para a difusão e reconhecimento do patrimônio
local. Desta maneira, há o reconhecimento da sua origem e sua formação antropológica, além
de toda sua história e importância, contribuindo para preservação da identidade de grupos,
estabelecendo a diversidade cultural dos povos e da criatividade humana.
Há uma semelhança nos conceitos de Patrimônio imaterial e legado cultural, pois
ambos têm suas raízes fincadas no campo da oralidade, das tradições e vivências dos povos. O
significado de Legado Cultural, porém, é mais amplo porque abrange todo patrimônio
(material e imaterial) da cultura que herdamos do passado e que permanece no decorrer do
tempo, por meio de nossa memória coletiva. O conceito de Patrimônio Imaterial da cultura
por sua vez, restringe-se às tradições de um povo. Segundo o Ministério da Cultura (2005),
Patrimônio Imaterial é:

Definido como o conjunto de práticas, representações, expressões,
conhecimentos e técnicas que as comunidades reconhecem como parte
integrante de sua cultura. Uma de suas principais características é o fato de
tradicionalmente ser transmitido de geração a geração, gerando sentimento
de identidade e continuidade em grupos populacionais. São exemplos de
patrimônio imaterial as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes
e tradições.
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Este acúmulo de culturas existentes oportuniza que o legado permaneça rico em suas
tradições (patrimônios imateriais) e possibilite a manutenção dos povos e dos seus costumes
para reconhecimento da identidade do povo no presente e no futuro de toda a sociedade.
A transmissão deste legado cultural, no entanto, só pode ser feita quando há uma
seleção consciente do que se deseja. É necessário estimular os sujeitos pertencentes a uma
comunidade para que mantenham e defendam sua cultura. A eficácia desse processo ocorre
quando se consegue que os povos atribuam aos seus legados valores de apreço, pois nem
sempre o que é tido como patrimônio num determinado contexto cultural, social ou histórico é
digno de ser legado às futuras gerações. Este processo simbólico de definir o que é possível
ser transmitido é que permitirá a identificação destes legados, como verifica Funari (2001, p.
16),

a Construção do patrimônio cultural é um ato que depende das concepções,
que cada época tem a respeito do que, para quem, e porque preservar. A
preservação resulta, por isso, da negociação possível, entre os diversos
setores sociais, envolvendo cidadãos e poder público. O significado atribuído
ao patrimônio, também se modifica, segundo as circunstancias de momento.

Partindo deste raciocínio, compreendemos que legado são todos os elementos que
permitem traços, identidade de um determinado grupo e o que o diferencia dos demais. De
acordo com Chauí (1996), o legado tem sua base fundamentada na memória individual e
coletiva. Ainda para autora (1996, p.125-128).
Memória é definida como a evocação do passado, e a sua atualização,
conservando na lembrança o que se foi. Para além da memória individual,
inserida na dimensão pessoal, há a memória, coletiva ou pessoal, registrada
nos documentos, relatos e produtos de uma sociedade.

Percebe-se que as evoluções sociais, culturais e as transformações sofridas nas
sociedades modernas e até primitivas por conta de uma série de acontecimentos históricos,
fizeram com que os legados ou a memória coletiva se tornassem transmissões culturais entre
os seres por meio de vínculos com o seu passado, permitindo, assim, o resgate de nossa
identidade.
À medida que a manutenção das características é transmitida do passado para o futuro
sem sofrer nenhuma interferência ou alteração, os valores culturais são mantidos. Logo, a
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revitalização de patrimônios ou o resgate destes legados culturais se bem realizados, permitem
aguçar a memória coletiva, e esta segundo Barreto (2000), desencadeia o processo de
identificação do cidadão com sua história e sua cultura.
A transformação do legado cultural em bens de consumo, sobretudo com a intervenção
do Turismo Cultural implantado em algumas cidades não desenvolvidas para a atividade ou
para a própria interpretação de seus patrimônios, passou a ser discutida e isso possibilitou o
surgimento de leis e regimentos que garantem a manutenção destes bens para assegurar os
legados de povos e culturas.
A atividade turística, entretanto, apodera-se deste fator e desta nova motivação trazida
pelo Turismo Cultural e transforma o legado cultural num produto a ser apresentado para o
novo visitante em busca de cultura, abastecendo de significações inclusive simbólicas do seu
olhar para a comunidade local. Essa busca trazida por uma nova demanda econômica vem
chamando a atenção para a revitalização de particularidades das culturas que nem sempre são
percebidas. Nesta troca, a economia das localidades é beneficiada, assim como a preservação
dos produtos culturais. O que não se pode permitir é a banalização da cultura, a qual Barreto
(2000) apresenta que se assim ocorrer, o patrimônio deixa de ser valioso por sua significação
na história ou na identidade local, e passa a ser valioso porque pode ser vendido,
descaracterizando, assim, a sua essência e a sua real significação para sua comunidade.
Cultura popular, festas e folclore podem estar em uma mesma base conceitual, pois esta
tríade apóia-se nos legados culturais dos indivíduos, nos mitos e lendas que são repassados e
que são verídicos ou não-verídicos, mas que encontram suas principais matrizes no empirismo
ou conhecimento popular. Esta reunião de saberes e vivências do povo trazido pelo folclore e
que é utilizado basicamente para determinar a cultura das classes menos favorecidas, está
diretamente associada ao próprio conceito de cultura popular, como define Edison Carneiro
(1965, p.34).

Entende-se por Folclore um corpo orgânico de modos de sentir, pensar, agir
peculiares as camadas populares as sociedades civilizadas. Alguns
folcloristas entendem que o campo do folclore a todas as sociedades até
mesmo as primitivas, entretanto a existência de graus diferentes da mesma
cultura é necessária para caracterizar o fenômeno, embora peculiares esses
modos de sentir, pensar e agir não são exclusivos do povo. Se as camadas
populares integram, em conjunto a sua vida cotidiana, toda sociedade se
serve deles, fragmentariamente, sob esta ou aquela forma.
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As tradições populares aos poucos foram se perdendo. Isto se deve ao novo modo de

vida urbano que não tem por costume cultivar ou cultuar esses legados que são considerados
vulgares pelas classes de maior prestígio econômico em nossa sociedade e que atualmente
ditam as regras da nossa cultura. De modo geral, acabam não valorizando os costumes que são
adquiridos por meio de conversas, hábitos, crenças, costumes e representados com o auxílio
de diversas modalidades de expressão (artesanato, culinária, dança, crendices, formas de se
vestir, brincadeiras, jogos, mitos, lendas, utensílios diversos, etc.).
Todos esses valores têm um ponto em comum: são transmitidos de geração em geração.
Este cuidado é a maneira mais eficaz de manter o passado, dando continuidade às suas
tradições e gerando oportunidades para que outros povos conheçam a nossa própria cultura
por meio do que apresentamos como parte de nossa história. Essa cultura pautada na vivência
e observação, mas que nem sempre é registrada em livros é o que comenta Edison Carneiro
(1965, p.76).

A experiência humana que se disciplina em cultura, constitui um continuum
de que participa tanto o conhecimento empírico do povo como o
conhecimento cientifico dos letrados. A sua existência na mesma sociedade
faz com que ambos os tipos de conhecimento se vivifiquem mutuamente. O
fato de terem uma origem comum – a cultura universal sintetizada na
civilização greco-romana propicia a circulação dessa corrente vivificadora.

Com a diversidade cultural do Brasil, oriunda da nossa colonização miscigenada entre
índios, brancos e negros, os patrimônios imateriais da nossa cultura tornaram-se vastos e
diversos. Esta junção de etnias fortaleceu todos os produtos culturais existentes em nossas
tradições, permitindo uma fusão única e bastante expressiva. Na Bahia, pode-se observar que
estas manifestações adquirem um caráter diferenciado das manifestações populares existente
em todo o país.
Esta diversidade cultural, no entanto, pode ser denominada como tradições, folclore ou
cultura popular e seu conceito é muito mais amplo, já que estas manifestações constroem o
legado cultural de uma sociedade e, por que não dizer, da própria nação. Além disso, essa
diversidade de cultura valoriza determinadas localidades como a Bahia, um dos Estados de
maior representatividade cultural do país.
As sociedades atuais, contudo, perdeu o lastro que as tradições dos povos dão a toda
uma comunidade, porém uma preocupação mais maciça acerca da manutenção dos bens
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intangíveis de nossa cultura passou a ter visibilidade devido à necessidade de se conservar o
patrimônio histórico-cultural para a preservação da identidade dos povos.
Segundo o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000 do IPHAN, os legados culturais
passaram a ter uma proteção fundamentada a exemplo do que já era feito. O processo de
tombamentos e registros no Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI) viabiliza a
identificação, o reconhecimento e salvaguarda a dimensão do patrimônio imaterial da cultura.
O Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI), trata-se de um estatuto que

avalia o bem e o registra segundo sua característica e categoria. Desde a criação do PNPI,
alguns registros já foram feitos em alguns patrimônios imateriais existentes no país. Assim,
foram registrados o Círio de Nazaré, o Ofício das Baianas de Acarajé, o Samba de Roda do
Recôncavo e o Frevo. Estas expressões culturais foram tombadas e reconhecidas como
Patrimônio Imaterial. Desse modo, esta ação torna evidente que uma preocupação estética
passou a ocupar espaços nas mesas de discussão governamental.
A Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial foram responsáveis pela destruição
de diversos monumentos que faziam parte da história de determinados países. É possível
verificar que, desde o século passado as sociedades e governos uniram-se em prol da
preservação do patrimônio, que conceitualmente trata-se de um conjunto de bens de um
determinado território.
Com isso, criou-se um interesse maior em preservar para saber interpretar o patrimônio
das localidades, garantindo, assim, sua manutenção e continuidade por diversas gerações, a
fim de que estes sejam considerados bens patrimoniais de uma nação, como analisa Pelegrinni
(2001, p. 95).

Parece haver uma grande tendência a se considerarem dignos de preservação
apenas artefatos (desde pequenos objetos até conjuntos representativos como
uma cidade ou parte dela) de épocas passadas; “coisas velhas” como se diz.
Mas no permanente processo cultural em que todos estamos inseridos é
importante o registro tanto de facetas passadas, como de atuais. Integrantes
do complexo sociocultural. Contendo um valor simbólico no contexto da
sociedade em que ocorrem, os traços culturais devem ser tratados e
registrados como bens patrimoniais.

O patrimônio das cidades foi dividido entre natural e cultural. Esse último passou a ter
conceitos mais amplos, à medida que se foi desenvolvendo o conceito de cultura. O
patrimônio cultural pode ser material (arquitetura, construções históricas, peças de museus,
etc.) e imaterial.
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Por patrimônio imaterial consideram-se os legados culturais de uma sociedade, todos os
hábitos, costumes, crenças, comportamentos, danças, folclore, rituais religiosos, culinária e
artesanato. Por meio desses legados culturais, é que a história das nações pode ser contada e
transmitida, e, não sendo preservadas ou bem interpretadas, essas heranças podem vir a se
perder em meio às evoluções sociais, culturais e econômicas que influem no crescimento e na
administração das grandes cidades.
Para proteger o patrimônio destas ameaças, são necessárias políticas públicas de
preservação como, por exemplo, por meio de tombamentos - registro legal de determinado
bem que passa a pertencer a um livro de tombo específico dos órgãos nacionais e
internacionais responsáveis pela preservação (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural IPAC, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Organização das
Nações Unidas para Educação, a Ciência e Cultura - UNESCO). Uma vez o bem passando por
esse processo de tombamento, não poderá sofrer modificações, demolições ou reformas para
manutenção de sua identidade e história nas diversas localidades.
Discutir e aprofundar-se em pesquisas voltadas a preservação dos patrimônios materiais
e imateriais faz-se necessário, sobretudo na Bahia, que agrega grande parte do acervo
patrimonial do Brasil. É necessário que haja uma contribuição maior de todas as ciências
sociais nas pesquisas voltadas à história, religiosidade e cultura, especialmente porque nossas
crenças configuram grandes espetáculos apresentados aos interessados na nossa cultura
popular.
A formação da identidade dos grupos sociais se faz a partir dos conceitos, vivências e
memórias que os mesmos possuem sobre aquilo que os referenciam como sujeitos sociais.
Desta forma, a constituição dos significados culturais para um determinado grupo social
objetiva-se a partir do que lhe é apresentado por um membro da sua comunidade, inicialmente
um componente familiar, posteriormente pelos tantos outros sujeitos no decorrer da vida. Ao
longo da trajetória social, o indivíduo vai constituindo o seu sentido de pertencimento local,
que, mesmo na fase adulta, se singulariza como marca indelével de sua identidade pessoal.
Durante seu desenvolvimento como ser humano-social, o indivíduo se utiliza das
representações simbólicas sociais como reconhecimento do seu lugar. Nesse transcurso, vai se
fundamentando sua identidade que é um passo importante para sua participação como sujeito
legitimado de uma determinada cultura. Assim, a produção cultural ocorre a partir das
relações estabelecidas num diálogo com a história. Essa produção tem a total interferência dos
membros sociais que constrói um cabedal de valores, tradições, costumes e referências que
transforma a vida do indivíduo em sujeito social.
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Neste exposto, entra o sentido de patrimônio que, na visão geral, é tudo aquilo de
grande valor e importância, tanto para uma pessoa, quanto para um grupo, uma comunidade
ou um país. Patrimônio nos remete a questão de memória individual e coletiva, a identidade e
a heranças. Horta (1999, p.05) traz que:

O Patrimônio Cultural Brasileiro não se resume aos objetos históricos e
artísticos, aos monumentos representativos da memória nacional ou aos
centros históricos já consagrados e protegidos pelas Instituições e Agentes
Governamentais. Existem outras formas de expressão cultural que
constituem o patrimônio vivo da sociedade brasileira: artesanatos, maneiras
de pescar, caçar, plantar, cultivar e colher, de utilizar plantas como alimentos
e remédios, de construir moradias, a culinária, as danças e músicas, os
modos de vestir e falar, os rituais e festas religiosas e populares, as relações
sociais e familiares, revelam os múltiplos aspectos que pode assumir a
cultura viva e presente de uma comunidade.

O patrimônio cultural brasileiro adquire amplitude e riqueza de componentes, podendo
ser material, que é tudo aquilo visível e concreto, ou seja, é o que podemos apreciar utilizando
os sentidos. O patrimônio imaterial por sua vez, é tudo aquilo que não pode ser tocado, mas
apreciado a partir dos sentimentos.

(...) O Patrimônio Imaterial é transmitido de geração em geração e
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu
ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um
sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover
o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana (IPHAN:
PATRIMÔNIO IMATERIAL, 1999).

Desta maneira, o patrimônio material e imaterial tem uma relação direta com a
história, a cultura e a sociedade. A partir do desenvolvimento local envolvendo a economia, a
educação, a história e as referências pessoais e sociais, (re) criam-se novas perspectivas de
preservação, revitalização e reconhecimento da sua importância para o povo, sendo visto
como algo importante que produz marcas identitárias.
Neste percurso, entra a educação como desencadeadora de uma conscientização e
legitimação dos processos educativos A educação é responsável pela acomodação do olhar, do
corpo e das atitudes desde a tenra idade dos sujeitos, levando-os a valorização da sua cultura e
tradições. Ainda para Horta (1999, p.04):
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A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que
possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à
compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em
que está inserido. Este processo leva ao reforço da auto-estima dos
indivíduos e comunidades e à valorização da cultura brasileira,
compreendida como múltipla e plural.

Segundo o conceito de Educação Patrimonial, Horta (1999, p.04) destaca que:

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e
enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato
direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus
múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da Educação
Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de
conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural,
capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a
geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de
criação cultural.

A partir da aquisição da noção de preservação do patrimônio seja material ou imaterial,
sua compreensão se dá de maneira funcional para que cada indivíduo social perceba a
importância de proteger o legado cultural no intuito de justificar sua história. Cada ínfima
manifestação cultural de uma determinada comunidade, se faz necessária para que aconteça o
reconhecimento e valor simbólico que cada expressão representa para a construção da
identidade de uma sociedade.
Assim, a Educação Patrimonial, objetiva (trans) formar os indivíduos em agentes da
preservação cultural através do desenvolvimento do sentimento de pertencimento a
comunidade, ampliando o entendimento da importância dos legados culturais para a
manutenção dos saberes que projeta uma determinada comunidade e o seu o povo como
referências culturais. O melhor guardião do patrimônio cultural são sempre os indivíduos que
habitam as localidades, aqueles que o produz, o praticam, moram nele, ou em seus arredores.
Em termos mais gerais, são as pessoas para as quais esse patrimônio tem importância direta
por estar intimamente associado às suas vidas.

3.2 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL PARA A
ESTRUTURAÇÃO DO PENSAMENTO DO MUDICON
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A educação é um processo de formação e transformação do sujeito. Assim, ela é
concebida como um importante veículo de mediação entre o homem e o mundo social. Desde
o seu nascimento os indivíduos transitam por diferentes etapas educativas, transformando o
homem em um Ser de interações sociais. O processo educativo acontece durante toda a vida
fazendo parte das vivências do homem na sua completude comunitária e social.
Segundo Brandão (1981, p.04),

a educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que
as pessoas criam para tornar comum, como saber, como idéia, como crença,
aquilo que é comunitário como bem, como trabalho ou como vida. Ela pode
existir imposta por um sistema centralizado de poder, que usa o saber e o
controle sobre o saber como armas que reforçam a desigualdade entre os
homens, na divisão dos bens, do trabalho, dos direitos e dos símbolos.

A educação pode obter duas vertentes: atuar na emancipação dos sujeitos,
transformando-os em seres críticos, atuantes na sociedade, engajados em um processo de
formação pessoal e comunitária, ou atuar como síntese repressora de um modelo de controle
social que enquadra o pensamento num sistema de produção mecânica, tanto do saber
(reprodução do pensamento), quanto do fazer (força de trabalho).
A educação não se restringe ao processo formal de ensino-aprendizagem, mas da
conexão dos sujeitos ao fio condutor dos mesmos a cultura, a oralidade, as tradições e ao
saber comum (aquele que é repassado de maneira empírica através das gerações).
Brandão (1981, p.04) expõe que,

a educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais
que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua
sociedade. Formas de educação que produzem e praticam, para que elas
reproduzam, entre todos os que ensinam -e- aprendem, o saber que atravessa
as palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, as regras do trabalho, os
segredos da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia que qualquer
povo precisa para reinventar, todos os dias, a vida do grupo e a de cada um
de seus sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e entre os homens,
trocas que existem dentro do mundo social onde a própria educação habita, e
desde onde ajuda a explicar — às vezes a ocultar, às vezes a inculcar — de
geração em geração, a necessidade da existência de sua ordem.
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A educação é algo que amplia o repertório social do homem. Ela atua na formação
intelectual, social e também relacional do sujeito com a comunidade a qual faz parte. Para
Freire (1967, p. 39), “é fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de relações e
não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo”. Estar com o mundo
resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o sujeito de relações que é. Ainda para Freire
(1967, p.43),
a partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela
e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele
dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a.
Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai
temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. E é ainda o jogo destas
relações do homem com o mundo e do homem com os homens, desafiado e
respondendo ao desafio, alterando, criando, que não permite a imobilidade, a
não ser em ternos de relativa preponderância, nem das sociedades nem das
culturas. E, na medida em que cria, recria e decide, vão se conformando as
épocas históricas. É também criando, recriando e decidindo que o homem
deve participar destas épocas.

O homem, como ser temporal e de relações com o eu, com o outro e com o nós, atua
como importante fazedor e construtor de uma sociedade, ao qual faz parte. Vários fatores
auxiliam nessa construção e a educação o acompanha por toda a sua trajetória social. A
imersão do sujeito numa atuação incessante de agir e não só absorver, o faz como ser
educacional que reformula a sociedade vigente.
Para Pierre Furterj (apud Brandão 1981, p.37),

a Educação Permanente é uma concepção dialética da educação, como um
duplo processo de aprofundamento, tanto da experiência pessoal quanto da
vida social, que se traduz pela participação efetiva, ativa e responsável de
cada sujeito envolvido, qualquer que seja a etapa de existência que esteja
vivendo... O primeiro imperativo que deve preencher a Educação
Permanente é a necessidade que todos nós temos de sempre aperfeiçoar a
nossa formação profissional. Num mundo como o nosso, em que progridem
ciência e suas aplicações tecnológicas cada dia mais, não se pode admitir que
o homem se satisfaça durante toda a vida com o que aprendeu durante uns
poucos anos, numa época em que estava profundamente imaturo. Deve
informar-se, documentar-se, aperfeiçoar a sua destreza, de maneira a se
tornar mestre da sua práxis. O domínio de uma profissão não exclui o seu
aperfeiçoamento. Ao contrário, será mestre quem continuar aprendendo.

A partir desta perspectiva, insere-se como estudo dessa pesquisa a associação da
educação com a tecnologia que promove a interface da pós modernidade. Obtém-se que a
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educação interage na comunicação, assim como a comunicação interage na educação.
Segundo Busato (1997), “a definição mais geral da comunicação a designa como todo ato de
relação do indivíduo com os outros indivíduos e com o resto do mundo”. Por sua vez, Freire
(1977, p. 69) nos diz que “só é comunicação, diálogo, na medida em que não é transferência
de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos
significados”.
Assim, a introdução das TIC, como um mecanismo de promoção da aprendizagem, se
apresenta como um fator enriquecedor da experiência educacional e que oportuniza a
aprendizagem sob diferentes pontos de vista, principalmente na construção do conhecimento
significativo. Desta forma, apresenta uma significação para o sujeito que aprende, vinculandose às categorias conceituais já internalizadas por estes e constituindo-se em lastro para as
relações que estabelecem com novas situações desequilibradoras (Piaget) ou desafiadoras
(Vygotsky).
A construção de uma pesquisa que associa a educação, o saber e a tecnologia se
amalgamam por reconhecer o fortalecimento e a importância da tecnologia para Difusão
Social do Conhecimento, ultrapassando as barreiras geográficas e territoriais.
A criação de um museu virtual, como fonte de pesquisa, visa promover uma
interconexão dos saberes dos Mestres da Cultura Popular com a tecnologia em um processo
de difundir a cultura, o conhecimento e os saberes. Para tal, Lima Jr. (2005, p. 15)
compreende a tecnologia como “(...) um processo criativo através do qual o ser humano
utiliza-se de recursos materiais e imateriais, ou os cria a partir do que está disponível na
natureza e no seu contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os problemas de seu
contexto, superando-os”.
Sendo assim, para efetivação do museu virtual, utilizou-se da tecnologia que auxilia na
promoção do acesso contínuo, da divulgação e da promoção do objetivo final, a aprendizagem
com os Mestres dos Saberes num processo de apresentação sobre as suas obras e contribuição
para a cultura popular brasileira. O Museu Virtual para Difusão do Conhecimento dos Mestres
dos Saberes Populares (MUDICON) surgiu como um processo criativo e produtivo de
conhecimento, como o referencia Lima Jr. (2004, p. 03),

a tecnologia, portanto, para além de sua base material e do enfoque que a
ciência moderna lhe conferiu, está ligada à idéia de processo criativo e
transformativo. Isto, do ponto de vista da relação Educação-TCI, significa
que, independentemente da presença do suporte material da comunicação e
informação no contexto educacional escolar, a compreensão mais
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aprofundada do significado da tecnologia para a educação escolar, em todos
os seus aspectos, é esta perspectiva criativa e de transformação.

Desta forma, os interessados em acessar o museu virtual participam de um processo de
aprendizagem “alternativo”, mas de real importância e valores significativos, tornando o ato
de aprender algo prazeroso, num processo de saber-aprender-fazer. A aprendizagem se torna
significativa quando é experimentada, e de maneira individualizada e única se concretiza em
conhecimento para o sujeito que aprende.

3.3 APRENDIZAGEM, DESENVOLVIMENTO HUMANO E TIC
“Esta fonte é para uso
de todos os sedentos.
Toma a tua parte.
Vem a estas páginas
e não entraves seu uso
aos que têm sede.”
(Cora Coralina)

Como sujeito social, o ser humano está em constante processo de aprendizagem. Desde
o nascimento, sua trajetória evolutiva vai se configurando em busca da consolidação de
conceitos socialmente apresentados a ele. Segundo Piaget (1971), a aprendizagem está
subordinada ao desenvolvimento, assim, o sujeito vai adquirindo novos aprendizados à
medida que seu desenvolvimento vai evoluindo.
Aprender, no entanto, não se limita apenas à aquisição de novas informações, mas tem
ainda por objetivo corrigir, aprofundar, alargar e reorganizar a base de conhecimentos
existentes. Neste contexto, a aprendizagem não é independente dos outros processos mentais
de atenção, percepção, memória e raciocínio, sendo o conhecimento o resultado da mediação
mais ou menos coordenada dos vários processos cognitivos.
A aprendizagem é a trajetória do conhecimento desenvolvido ao longo da vida, em um
processo de construção que, segundo Piaget ocorre de modo similar em todos os sujeitos. Para
Piaget (1973), a aprendizagem se subordina ao desenvolvimento, ou seja, o que a pessoa é
capaz de compreender, assimilar, aprender, enfim, depende de seu nível de desenvolvimento.
Até solidificar a aprendizagem, o sujeito passa necessariamente pelo processo de assimilação
(Piaget, 1971) quando se depara com uma situação nova, e em um primeiro movimento busca
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solucioná-la através dos esquemas que já possui, resolvendo assim a situação de desequilíbrio
gerado pelo novo.
Como ato contínuo e ainda de acordo com a teoria piagetiana, ocorre o processo de
acomodação, quando o sujeito corriqueiramente se vê compelido a construir novos esquemas
adaptativos para estas novas situações, alcançando assim um novo estado de equilíbrio,
sempre provisório e dinâmico.
Outra grande contribuição da teoria de Piaget, é a compreensão de que o aprendizado é
a categorização dos níveis de desenvolvimento, que classifica os indivíduos de acordo com
suas possibilidades de aprendizado. São etapas que se sobrepõem a outras numa projeção de
evolução e formação do sujeito adquirindo gradativamente estruturas mais complexas até a
fase adulta.
Cabe também referenciar a obra de Vygotsky (1998), para o qual um dos principais
princípios é a importância da interação social no desenvolvimento das funções psicológicas
superiores. De acordo com este, as funções superiores são geradas inicialmente na interação
com os outros e só depois surgem no plano individual.
Neste processo de interação recíproca desenvolvimento/aprendizagem, o conceito de
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é certamente um dos conceitos mais conhecidos e
estruturantes da teoria de Vygotsky (1998). A ZDP constitui-se como a zona de diferença
entre aquilo que o indivíduo já é capaz de realizar sozinho - Zona Real - é aquilo que ele só é
capaz de realizar se ajudado por um outro mais experiente - Zona Proximal.
A partir deste conceito, compreende-se então que há dois níveis de desenvolvimento: o
Nível de Desenvolvimento Real, que representa as capacidades que o indivíduo já adquiriu e
controla autonomamente e o Nível de Desenvolvimento Potencial, que indica as
possibilidades potenciais de aprendizado e desenvolvimento deste indivíduo.
Compreende-se então que o desenvolvimento é dinâmico e singular, pois cada indivíduo
se encontra num processo diversificado, ou seja, para cada tarefa ou conteúdo há um diferente
nível de desenvolvimento. Os níveis de desenvolvimento acontecem concomitantemente a um
processo de interação em pares e com o meio social. Assim, uma mesma pessoa, pode
apresentar diferentes níveis de desenvolvimento potencial a depender de com quem e como
interage.
A educação é um todo complexo que se configura a partir da cognição e da
aprendizagem, na interação do sujeito com o meio. O conhecimento por sua vez, se estabelece
pelas relações de trocas e informações. Neste contexto, a tecnologia assume na atualidade
grande relevância no processo formativo dos sujeitos. Para Lima Jr. (2007, p. 37).
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A evolução das interfaces, dispositivos lógicos que servem como mediações
entre o ser humano e a técnica o dispositivo técnico, está diretamente
relacionada com o processo de desenvolvimento da cognição humana,
consequentemente, gerando nova ênfase em nosso modo de relação com o
conhecimento, ou melhor, gerando uma nova compreensão da produção e
difusão social de saberes e de conhecimentos.

Neste percurso, a tecnologia vincula-se sobre a ação do homem mediante aos recursos
naturais, pautado em uma intencionalidade, em transformar os recursos disponíveis em
produtos a serviço da evolução social. A tecnologia em sua essência possui uma base material
(seus produtos, suportes e dispositivos) e imaterial (pautado na subjetividade, no pensamento,
na cognição), vinculada aos modos de produção humana: arte e criação ligada ao sentido
primeiro da técnica.
A partir deste contexto, a tecnologia se constitui no sentido de idealizar o homem como
primado material e simbólico formativo de sua condição enquanto ser cognoscente, pois o
mesmo cria artifícios e mecanismos para dinamizar as relações sociais. A tecnologia precisa
dialogar com a educação para potencializar e desenvolver uma mudança qualitativa e
substancial nos processos educacionais.
Refletindo sobre ambiente com mediação telemática como espaço de produção de
conhecimento, emerge a problemática da Difusão do Conhecimento.
Para Sales (2013, p.87).

(...) Torna-se relevante e inovador, analisar implicações da singularidade dos
processos cognitivos do sujeito para a Difusão Social do Conhecimento,
sobretudo em contextos contemporâneas voltados para as interações e
construções em ambientes com mediação telemática, a fim de desvelar e
compreender as especificidades dos processos cognitivos desenvolvidos
nesses ambientes.

O sujeito, por sua condição cognitiva, efetiva as informações e a sua aplicabilidade,
revertendo, assim, na apreensão do mundo na sua totalidade. A tecnologia propicia um maior
alcance na socialização do conhecimento.
Segundo Castells (1999), o surgimento da tecnologia é caracterizada pelo seu alcance
global, pela integração de todos os meios de comunicação e pela interatividade que está
agindo em um processo de mudança para sempre na nossa cultura. A utilização de tecnologias
da informação e comunicação (TIC) tem se mostrado um processo irreversível e tal tecnologia
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auxilia na formação do ser humano, alcançando os sujeitos em todas as partes, auxiliando
tanto na sua formação cognitiva, quanto na cultura e na transformação da maneira de se
pensar a sociedade. A acessibilidade e a igualdade que a tecnologia proporciona, oportuniza a
divulgação dos conhecimentos de maneira igualitária. Castells (1999, p. 69) traz que:

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de
conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa
informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de
processamento/comunicação da informação, em um ciclo cumulativo entre a
inovação e seu uso [...] e as novas tecnologias de informação não são
simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem
desenvolvidos.

A partir da construção de um Museu Virtual, propicia-se a viabilidade de um ambiente
pedagógico de conhecimento, legitimando-se a aprendizagem como construção significativa,
e que, a cada acesso, os visitantes do blog poderiam, além de conhecer a produção cultural das
Mestras dos Saberes, interagirem com os saberes produzidos por elas. Assim, verifica-se que
a disseminação do conhecimento se dá a partir do sujeito como produtor e difusor do
conhecimento.

3.4 CONCEITOS DE CULTURA E A DIFUSÃO SOCIAL DO CONHECIMENTO

Inicialmente para expor um diálogo sobre os diversos conceitos de cultura, recorre-se a
Eagleton (2005), ao qual ele expõe que a palavra cultura vem da raiz semântica colore, que
originou o termo em latim, de significados diversos como habitar, cultivar, proteger e honrar.
Desde o homem primitivo, o sentido de transformar e modificar os espaços estavam muito
presentes. A comunicação e a interação atuam na formação do grupo social e, assim,
consequentemente na construção das tradições e dos saberes.
Desde o desenvolvimento histórico das sociedades, a cultura é concebida através das
inter-relações na integração dos sujeitos através das trocas de conhecimentos, saberes e ideias.
A construção cultural de uma determinada sociedade vai se concebendo pela formação
ideológica de um conjunto de significados que referencia um grupo. Esses significados são
expressos através do conjunto de valores emocionais e memoriais que integra um grupo
social.
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Neste contexto, aborda-se o conceito de identidade cultural trazido por Hall (1999), para
o autor, essa identidade cultural é enfatizada pelos aspectos relacionados à nossa pertença, a
culturas étnicas, religiosas, regionais e nacionais. Ainda para Hall (1996 p. 70).
As identidades culturais são pontos de identificação, os pontos instáveis de
identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e história.
Não uma essência, mas um posicionamento. Donde haver sempre uma
política da identidade, uma política de posição, que não conta com nenhuma
garantia absoluta numa “lei de origem” sem problemas, transcendental.

Desta forma, compreende-se a identidade cultural como uma relação entre o
essencialismo necessário a sobrevivência das comunidades imaginadas e o construtivismo que
compreende a identidade cultural através da diferença e em uma relação dialógica e não
definitiva. Assim, percebe-se uma relevância no conceito, abordado de maneira transitória
mediante a evolução, a qual passa uma determinada sociedade. Essa construção se dá a partir
das trocas sociais, por quais os indivíduos passam ao longo da sua imersão na sociedade.
Outro recorte sobre o conceito e a compreensão do termo cultura, é oferecido por
Canclini, a partir da “hibridação cultural”. Este termo faz uma abordagem sobre a
globalização, marca registrada do capitalismo, na qual há uma imersão sem fronteiras na
forma de agir, pensar, das tradições, dos usos e costumes, tudo de maneira literal.
Essa hibridação é vista por Canclini como uma mistura que renova a cultura
produzindo “novos sentidos”. No entanto, é necessária uma visão reflexiva sobre o termo,
pois pode ser utilizada pela cultura hegemônica no intuito de sobreposição da sua cultura
dominante. “Como não há uma só cultura legítima, a política cultural não deve dedicar-se a
difundir só a hegemônica, mas a promover o desenvolvimento de todas as que sejam
representativas dos grupos que compõem uma sociedade” (Canclini, 1987, p. 50).
Canclini, desse modo, propõe instigantes reflexões em torno do eixo tradição,
modernidade e pós-modernidade.

Ressalta-se que há uma maneira preponderante de

submissão do dominado ao dominador, ocorrendo uma mescla, interconectando uma cultura a
outra, fazendo literalmente um cruzamento cultural. Esse processo sócio-cultural, em que
estruturas ou práticas que existiam em formas separadas combinam-se para gerar novas
estruturas, objetos e práticas renovadas, atua como uma nova maneira de se verificar uma
determinada cultura. Uma cultura toma emprestado de outra, elementos através do contato e
das trocas receptivas. No entanto, nem sempre a hibridação ocorre de maneira pacífica,
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havendo conflitos, fazendo com que surja uma nova cultura com elementos preponderante da
cultura dominante.
Canclini se ocupa tanto dos usos e costumes populares quanto do culto e da
apropriação dos bens simbólicos, este pode ser referenciado pelos Mestres dos Saberes, que
na sua concepção se utiliza dos saberes sensíveis para compor sua prática. Assim, recorre-se a
Cancline para expor seu conceito de “culturas híbridas” que seria interconectar os elementos
das culturas eruditas e populares.
Outra perspectiva do conceito de cultura é abordada por Geertz como um conjunto de
signos que são altamente interpretativos. Geertz (2008, p.10).

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo
tentam demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max
Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele
mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise;
portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como
uma ciência interpretativa, à procura do significado. É justamente uma
explicação que eu procuro, ao construir expressões sociais enigmáticas na
sua superfície. Todavia, essa afirmativa, uma doutrina numa cláusula, requer
por si mesma uma explicação.

Desta forma, a cultura exposta neste presente trabalho assume realmente um caráter
semiótico que vem a ser um sistema de significação. Assim, remete-se aos Mestres dos
Saberes que perpassam por uma estrutura mesmo que inconsciente desta análise de
significação das suas obras, artísticas ou imateriais.
É por meio do mecanismo adaptativo que podemos perceber que a própria cultura é
capaz de responder ao meio em que se constrói de acordo com a mudança de hábitos. Outra
característica importante é o seu mecanismo cumulativo, ou seja, a cultura vai perpassando as
gerações, acumulando hábitos de cada uma e transformando-se, perdendo e incorporando
aspectos que possam adequar-se a sua sobrevivência. Ao longo dos tempos, percebemos que a
cultura desenvolve-se e é dinâmica já que sofre mudanças e alterações.
Em alguns casos, as concepções sobre cultura são inovadas, inventadas, criadas e
aculturadas, ou seja, a cultura, à medida que ultrapassa séculos e gerações, mantém e garante
a continuidade dos povos permitindo que outras tradições misturem-se e as mudanças
culturais e sociais aconteçam a partir deste contato e desta influência de um povo em relação a
outro.
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Para que a influência de outras culturas não criem impactos negativos nas tradições de
um povo, se faz necessário a implantação de políticas públicas em prol da preservação dos
patrimônios culturais de determinadas localidades. Estas políticas devem ser criadas por parte
dos órgãos que são responsáveis pela manutenção da cultura (IPHAN, UNESCO, IPAC,
Ministério da Cultura) e as mesmas devem estar aliadas à preservação dos legados culturais
que referencia uma determinada comunidade.
Para que os legados de uma determinada comunidade sejam apreciados pelas gerações
posteriores, é necessário adotar nos currículos escolares uma discussão em prol da Educação
Patrimonial. Segundo o IPHAN (1999), Educação Patrimonial “Trata-se de um processo
permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte
primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo.
Ainda para o IPHAN (1999):
A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que
possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à
compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em
que está inserido. Este processo leva ao reforço da auto-estima dos
indivíduos e comunidades e à valorização da cultura brasileira,
compreendida como múltipla e plural.

Adquirir consciência sobre o legado cultural através da manutenção do Patrimônio
Material e Imaterial, se faz necessária para que os indivíduos se referenciem enquanto sujeitos
pertencentes a uma comunidade. Assim, essa manutenção não privará as novas gerações de
dados importantes para a compreensão dos fenômenos seculares ocorridos nas comunidades
que possuem esta representação da sua própria história e cultura.
Percebe-se que as evoluções sociais e culturais, assim como as transformações sofridas
nas sociedades modernas e até primitivas por conta de uma série de acontecimentos
históricos, fazem com que os legados ou a memória coletiva se tornassem transmissões
culturais entre os seres por meio de vínculos com o seu passado, permitindo a reconstrução de
identificações.
Desta maneira, à medida que a manutenção das características é repassada do passado
para o futuro sem sofrer nenhuma interferência ou alteração, os valores culturais são
mantidos. Por isso é tão importante garantir a conservação destas marcas do nosso passado,
dando crédito e apoio à revitalização de patrimônios materiais e imateriais e/ou o resgate
destes legados culturais. Se bem realizadas, essas ações de cuidado e apropriação aos
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patrimônios culturais permitem aguçar a memória coletiva e esta, desencadeará o processo de
identificação do cidadão com sua historicidade e sua cultura.
Neste contexto, a Difusão Social do Conhecimento se apropria destes elementos e
possibilita que os saberes sejam transferidos de geração para geração, possibilitando uma
religação do passado com o presente, mantendo a memória das pessoas, saberes e fazeres
atuais e vivos para construção da memória coletiva.

3.5 REFLEXÕES SOBRE A DIFUSÃO SOCIAL DO CONHECIMENTO

A produção do conhecimento está atrelada a necessidade de evolução ou transformação
social. A disseminação e o uso das informações através das TIC promovem um
compartilhamento gradual, mas extremante dinâmico dos saberes produzidos. O acesso ao
conhecimento fornece uma relação recíproca e dialetizada entre a produção do saber e a sua
propagação. Em uma sociedade composta por sujeitos pensantes e orais em que a
comunicação é a propulsora da interação entre grupos e/ou comunidades, a propagação dos
conhecimentos se faz pertinente, pois aproxima de maneira igualitária os sujeitos.
A Difusão do Conhecimento produzido por indivíduos ou por grupos sociais promove
uma maior criação de tantos outros conhecimentos que alavanca a aprendizagem dos
indivíduos. Neste segmento, o conhecimento na perspectiva de Burnham (2012, p.194) “(...)
resulta de um longo processo de relação do ser humano com a natureza e com os outros
humanos, que, gradualmente, se transforma de relações naturais não questionadas em
interesse de compreender melhor o mundo”. Recorrendo a Piaget (apud Burnham 2012)
percebe-se que o sujeito constrói esquemas de pensamento ou de ação em relação àquele
objeto, que, integrados a outros esquemas já construídos, vão formando novas estruturas
mentais ou transformando aquelas já existentes. Ainda para Burnham (2012, p. 195-196).

No nível da produção social do conhecimento, estruturas semelhantes são
coletivamente construídas por sujeitos solidários ou em contraposição sob
forma de conceitos que, definidos e estruturados, são colocados à disposição
da humanidade para novamente serem reconstruídos por novos sujeitos da
história.

Desta forma, a transformação da produção dos conceitos sociais, da cultura, das
tradições, dos saberes-fazeres, das aprendizagens humanas requer uma divulgação no intuito

75

de se tornar acessível, se possível a todos os membros de uma determinada comunidade. O
conhecimento necessita da fundamentação construída através das relações sociais.
As TIC auxiliam na mediação entre o conhecimento e os sujeitos, não apenas como um
suporte ou aparato técnico, mas como uma relação dialógica e nunca passiva entre os sujeitos.
Toma-se como base a discussão sobre Difusão Social do Conhecimento de Sales (2013, p. 2324), a autora traz que:

A busca de um olhar ampliado sobre a Difusão Social do Conhecimento em
sua implicação com as TIC exige ainda apreender a relação que o homem
estabelece com estas Tecnologias nas formas contemporâneas de viver,
conceber, produzir e se relacionar e, a partir desta perspectiva, compreender
a função do sujeito nestes processos, com ênfase na ação cognitiva que
particulariza e atualiza as bases operacionais da Difusão do Conhecimento,
ao tempo em que constitui sua natura social.

Sales (2013, p.82) ainda referencia que:

O caráter social da difusão do conhecimento implica, de um lado, a
relativização dos dispositivos materiais do processo de geração e
socialização, no sentido de que as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) não garantem automaticamente a qualidade social da
geração e difusão do conhecimento.

A Difusão Social do Conhecimento é percebida não como um produto final de
acabamento, em que se utiliza de uma redução automática de propagação de um conteúdo ou
de uma forma. Para Sales (2013, p.82).
“(...) podemos compreender que a difusão social acontece como efeito de
processos cognitivos de sujeitos comprometidos e envolvidos com as
dinâmicas epistemológicas, produtivas – hoje baseadas no conhecimento
como infraestrutura produtiva”.

Não haveria sentido para o conhecimento elaborado se não houvesse a sua dinamização,
configurando em um caráter solitário de produção. Sua socialização revigora a sua produção
que, por si só, não aconteceria. O conhecimento precisa da difusão social para se tornar vivo e
experenciados pelos sujeitos sociais.
Segundo Sales (2013, p.83):
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(...) Compreendemos que a DSC é dinamizada tanto por questões
econômicas e sociais, políticas e culturais, quanto por ações/atos de ordem
subjetiva, numa microdinâmica autopoiética incessante, infinita; portanto,
aberta, caótica e inacabada; exprimível, mas não esgotável, em qualquer um
de seus aspectos e características fundamentais.

Assim, a tecnologia tem atualmente uma função especial de difundir a produção
intelectual dos saberes refletindo em fazeres. A difusão do conhecimento só é efetivada com a
real participação dos sujeitos que além da produção do conhecimento é responsável em
viabilizá-la.
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4 A RELAÇÃO TECNOLOGIA E CULTURA PARA A CONSTRUÇÃO DO
MUDICON

A efervescência do mundo moderno influi na maneira de pensar e da construção do
conhecimento. As novas relações estabelecidas entre os homens e a dinâmica social requerem
uma nova agilidade de pensar, agir e conhecer. Atualmente não se concebe mais o
conhecimento restrito entre determinados grupos sociais, pois a influência da tecnologia é
determinante no que diz respeito a sua Difusão.
A produção do conhecimento se estabelece na atualidade e por ser assim, não cabe mais
aprisionar toda esta produção de saberes em locais restritos, aos quais poucos possuem acesso,
como em livrarias, bibliotecas e universidades. Coloca-se atualmente uma necessidade
iminente de investimentos para que a informação e o conhecimento cheguem a um maior
número de pessoas em todo o mundo. A comunicação se faz importante quando a mesma se
reelabora, se re significa e retorna a todos.
Segundo PRETTO e ASSIS (2009, p.78):

Produzir informação e conhecimento passa a ser, portanto, a condição para
transformar a atual ordem social. Produzir de forma descentralizada e de
maneira não-formatada ou preconcebida. Produzir e ocupar os espaços, todos
os espaços, através das redes. Nesse contexto, a apropriação da cultura
digital passa a ser fundamental, uma vez que ela já indica intrinsecamente
um processo crescente de reorganização das relações sociais mediadas pelas
tecnologias digitais, afetando em maior ou menor escala todos os aspectos da
ação humana.

Essa descentralização, citada pelos autores, se dá pela popularização emergente da
informação, que é acessada em frações de segundos numa escala mundial referenciada pela
sua difusão e pela proporção alcançada. Atualmente, a nossa relação com o digital e a
virtualidade tem se estreitado cada vez mais, pois o mundo cabe perfeitamente na era digital.
Assim, todas as relações se estabelecem através da informação e da sua capacidade de
processamento e de geração de conhecimentos. Para Castells (1999, p.43), “a tecnologia é a
sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas
tecnológicas.” Diante disso, compreende-se que atualmente há uma relação simbiótica entre
as mesmas, pois a sociedade se estrutura através do diálogo digital.
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Segundo Gomes e Rosa (2010, p. 21),
(...) o mundo de hoje detém irreversivelmente novas formas de difusão do
conhecimento, da informação e do entretenimento (...). No mundo atual há
uma multiplicidade de novos meios de difusão de informações, ideias,
conhecimentos e valores, notadamente (...) nas formas de linguagem
midiáticas que, quase em tempo real mostram imagens e informações
escritas e faladas com tremendo alcance espacial e social.

A comunicação é um elemento que molda a cultura, porque é através dela que a vida em
sociedade se faz possível e nas suas diversas manifestações ela vai se constituindo o sistema
de valores e de símbolos. O homem social é um ser da comunicação e a mesma só é efetivada,
se propagada e disseminada entre os diversos grupos sociais. A nova ordem mundial se
sustenta a partir da gerência da comunicação, que exigem do sujeito à participação ativa na
função de difundir o conhecimento através dos meio mais rápido e eficaz, a internet. Segundo
Castells (1999, p.414).
“Nossos meios de comunicação são nossas metáforas. Nossas metáforas
criam o conteúdo da nossa cultura”. Como a cultura é mediada e
determinada pela comunicação, as próprias culturas, isto é, nossos sistemas
de crenças e códigos historicamente produzidos são transformados de
maneira fundamental pelo novo sistema tecnológico e o serão ainda mais
com o passar do tempo.

Essa difusão contribui para o alcance massivo de espectadores que circula a informação
em que é gerada a partir da cultura vigente. A reformulação histórica da sociedade vigente e
contemporânea a partir das tecnologias digitais de informação e comunicação (TIC)
possibilitou também a nova expressão de geração de circulação de informação e
conhecimento, assim como nos processos educativos e de aprendizagem.

4.1 CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONCEPÇÃO DO PROJETO GRÁFICO
MUDICON

Para contemplar o objetivo da pesquisa e o produto final, foi criado um blog na
plataforma blogspot (acessada pelo site www.blogspot.com.br). Uma plataforma gratuita
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vinculada a contas de email do gmail (www.gmail.com). Para a sua confecção, é necessário
inscrição no gmail, com preenchimento de cadastro de adesão, criação de login e senha.

FIGURA 20- Janela de acesso ao cadastro do gmail
(Fonte: Site do gmail)

Esta plataforma de fácil acesso possibilita que pessoas registrem-se, criem seus blogs,
escolham um modelo, os seus layout, lancem seus textos, com ou sem fotos, com vídeos ou
sem vídeos, tudo isso acontecendo de maneira muito didática e de fácil entendimento, sem
nenhuma necessidade de programação, códigos ou interfaces que dificultem seu manuseio e
sua manutenção no ambiente virtual.
Para criação do blog, faz-se necessário a escolha de um nome (titulo) que pode ser livre.
No caso desta pesquisa em especial, tive a idéia de comprimir as palavras gerando uma sigla
que compusesse a frase: Museu Virtual para Difusão do Conhecimento dos Mestres dos
Saberes Populares, originando o título, MUDICON. Este virou o nome do blog, do produto,
marca e essência desta pesquisa de mestrado.
É importante destacar que cada usuário da internet pode criar quantos blogs desejar. Seu
acesso é livre, ilimitado e gratuito. Cadastrando-se e ultrapassando esta etapa, o blog está
pronto para ser usado, e foi desta maneira, utilizando os recursos disponíveis na internet,
aprendendo com os tutoriais disponíveis em vídeos, que surgiu a concepção virtual e a criação
do MUDICON.
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FIGURA 21- Acesso a plataforma blogspot
(Fonte: plataforma blogspot)
O Museu Virtual para Difusão do Conhecimento dos Mestres dos Saberes Populares –
MUDICON, operacionalizou a difusão dos conhecimento das duas Mestras dos saberes, assim
como potencializou a transmissão dos legados e tradições vivenciados por elas durante toda
uma vida. Acredita-se que é uma forma direta de comunicação com o público alvo:
pesquisadores, professores, alunos e interessados. De modo geral, podem aprender com estes
Mestres através do recurso tecnológico sem estar nos moldes tradicionais da sala de aula,
construindo conhecimento e compreendendo a importância destes mestres para manutenção
das tradições do saber local de algumas comunidades.
A construção do produto final da proposta de trabalho passou por etapas que se
fizeram importantes para a obtenção dos resultados: pesquisa bibliográfica, pesquisa
qualitativa, criação de um blog para divulgação, difusão e conhecimento sobre as Mestras do
Saberes pesquisadas entre os meses de março e dezembro de 2016.
Ao longo dos meses e a partir das pesquisas, entrevistas, observações e conversas com
as Mestras dos Saberes, foi se estruturando a confecção do blog hospedado na plataforma
blogspot. O designer foi construído e idealizado para que fizesse referência aos elementos e
expressões da cultura popular. À medida que as pesquisas eram realizadas, havia
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reformulação das ideias e da forma de conceber o designer, tanto da marca MUDICON,
quanto do layout do blog.

As etapas da confecção e estruturação do designer do MUDICON

Inicialmente, quando o MUDICON foi pensado, desejava criar além de um produto
final que realmente atendesse as especificidades da Difusão Social do Conhecimento, algo
que criasse impacto a quem visitasse o Museu Virtual. A imagem mexe com o primeiro
sentido e aguça a curiosidade. Sendo assim, solicitei de uma designer que confeccionasse uma
imagem impactante e que envolvesse os elementos da cultura popular. A priori a proposta foi
atendida, no entanto, à medida que as pesquisas iam tomando corpo e forma, a marca também
foi sendo elaborada.
Era necessário expressar imagens que trouxessem um simbolismo próprio da cultura
popular brasileira. Desta forma, foi sendo inseridos elementos como o estandarte, presente nas
expressões culturais, a figura da negra, revelando a matriz africana tão essencial a riqueza
cultural brasileira, a vestimenta com o pano da costa coroa a mulher negra que não possui
expressão criada propositalmente para atender a toda as comunidades responsáveis pela
produção cultural brasileira.
Para destacar a marca, os elementos museais que estão inseridos na imagem, foram
acrescidos cores para realçar a imagem final. Um banner foi criado para ajudar na divulgação
do Museu para conhecimento dos usuários nas redes sociais (Facebook e Whatssap). Este
banner apresentava não só o endereço do Museu, mas o canal de vídeo do You Tube e o grupo
do Facebook. Segue abaixo as imagens do processo de construção do MUDICON:
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FIGURA 22 - 1ª Marca do Mudicon.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

FIGURA 23- 2ª Marca do Mudicon.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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FIGURA 24 - 3ª Marca do Mudicon – A presença simbólica e cultural do estandarte.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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FIGURA 25 - Banner de divulgação nas redes sociais.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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FIGURA 26 - Marca e resultado final do Mudicon.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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FIGURA 27- Cartão de visita frente.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

FIGURA 28 - Cartão de visita verso.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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4.2 Conhecendo os espaços e funções de cada aba do Mudicon.

FIGURA 29- Abas do Mudicon.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

4.2.1 Home
É definida como a página inicial e de entrada. É o inicio do MUDICON e este espaço dá
suporte às demais abas. É uma aba padrão, já estabelecida pela plataforma blogspot, no qual o
blog está hospedado. Trata-se da porta de entrada no site que o identifica em suas temáticas e
assuntos. A página pode ser utilizada (o que não é o caso do MUDICON) para uma breve
apresentação do projeto. No MUDICON apresenta-se 10 abas, cada aba tem uma função e
todas elas permitem que o usuário ou visitante tenha um conhecimento maior sobre as
temáticas principais do blog: Educação Patrimonial, o acervo dos Mestres Populares, Cultura
Popular, dentre outros temas.
Endereço: http://mudicon.blogspot.com.br/
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4.2.2 Entrevistas e curiosidades
Nesta aba, foi realizado um levantamento de entrevistas que são feitas por
pesquisadores relacionados aos temas tratados no MUDICON. As entrevistas podem ser
reproduções de outros sites e jornais, pretendendo apresentar a diversidade de opiniões sobre
os temas que permeiam esta pesquisa. Na sub-aba CURIOSIDADES, apresentam-se textos
geralmente de autoria da pesquisadora envolvendo curiosidades referentes às Festas
Populares, a Cultura do Estado, a História da Bahia, as Tradições locais, e de maneira ampla e
geral a qualquer texto que elucide informações sobre temas direta ou indiretamente ligados a
esta pesquisa.

4.2.3 Apresentação do projeto
Nesta aba apresenta-se a todos os visitantes, pesquisadores e interessados a proposta
do MUDICON, seus objetivos, nome dos pesquisadores responsáveis, grupos de pesquisa que
estão envolvidos, dentre outros. Neste texto é destacada a importância e a relevância deste
projeto de pesquisa. O texto é feito de maneira clara e objetiva, com uma linguagem simples
para que pessoas de diversos níveis de instrução, acessem, compreendam e alcancem a
proposta do MUDICON.

4.2.4 Livros recomendados
Nesta aba, compreendendo a dificuldade de fontes de pesquisa relacionadas à Difusão
do Conhecimento e a Educação Patrimonial, destaca-se em especial as referências
bibliográficas que são utilizadas como referência teórica na dissertação do presente mestrado.
Para facilitar o acesso e a organização das indicações por parte dos visitantes, dividiu-se em
duas sub-abas:
•

FOLCLORE, CULTURA, PATRIMÔNIO E CULTURA POPULAR
Neste espaço as indicações bibliográficas permeiam estes temas e assuntos.

•

EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
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Em ambas as abas, os temas apresentados retratam conteúdos, leituras e disseminação
do conhecimento que foi tratado e discutido durante a escrita da dissertação. A ideia deste
espaço, surge com a necessidade de difundir o conhecimento presente nas bibliografias sobre
estes temas que são aportes teóricos do presente texto.

4.2.5 Matérias, textos e artigos publicados e apresentados em eventos
Esta aba contém textos, artigos e comunicações apresentadas em eventos acadêmicos.
A princípio, este espaço é alimentado com referências das publicações que a pesquisadora
realiza sobre o tema. Posteriormente, a ideia é que sejam registrados os artigos e publicações
de outros pesquisadores sobre a temática para ampliar as produções e discussões sobre o tema.
A idéia deste espaço é permitir também que a realmente ocorra a Difusão Social do
Conhecimento.

4.2.6 Fotografias e vídeos
Nesta aba, foi realizado um levantamento de todos os registros fotográficos e de
filmagens referentes às pesquisas no povoado de Conceição de Salinas da Margarida (cidade
das Mestras do Saberes), apresenta-se também uma galeria de imagens e vídeos. A idéia é
demonstrar aos visitantes a trajetória da pesquisa, efetivando um diálogo e apoiando-se na
tecnologia para apresentar aos interessados muito mais que indicações de textos ou livros,
mas uma pesquisa viva, com interação com as Mestras dos Saberes, apresentando-os de
maneira real e com interação, tendo como base o aparato tecnológico. A idéia deste espaço é
difundir o conhecimento adquirido com as Mestras através da tecnologia presente nas
imagens e nos vídeos que são apresentados.

4.2.7 Trabalhos de consulta e pesquisa para professores
Nesta aba, oportuniza-se dividir com professores, alunos, pesquisadores e interessados
materiais de consulta tais como: livros, cartilhas, cadernos, relatórios, publicações,
etnodocumentários, fotos, dossiês, cartas patrimoniais, acervo digitalizado, manuais, livros
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em PDF e muita indicação de material do IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural
da Bahia) e IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
Todo este material apresenta um rico acervo em torno do tema patrimônio cultural,
patrimônio imaterial, cultura popular e folclore, podendo ser amplamente reproduzido por ser
disponibilizados pelos órgãos legais que trabalham com a preservação do patrimônio no
Brasil. A ideia, para construção deste espaço, surge com a perspectiva de auxiliar professores,
pesquisadores e interessados de modo geral a conhecerem mais sobre os materiais disponíveis
sobre o tema, difundindo as pesquisas a todos que acessarem o ambiente. Alguns materiais,
também são disponibilizados em outros idiomas (inglês e espanhol) o que facilita o acesso de
pesquisadores e interessados do mundo inteiro.

4.2.8 Oficinas de Educação Patrimonial
Nesta aba, divulgam-se os eventos, seminários, encontros, palestras, publicações,
reuniões e eventos relacionados aos temas: cultura, patrimônio e educação patrimonial.
Percebe-se que, na Bahia, eventos com esta temática, quando ocorrem, não possuem a
divulgação necessária. Neste sentido, o MUDICON possibilitaria a divulgação e a Difusão
Social do Conhecimento sobre estes eventos a todos os interessados que acessarem o espaço.

4.2.9 Mestres do Saber e Difusão do Conhecimento.
Neste espaço, apresenta-se a trajetória das Mestras dos Saberes que são apresentadas
na dissertação. É uma maneira de trazer a todos os visitantes de maneira mais próxima um
recorte da pesquisa, contando inclusive a história das localidades onde estas Mestras vivem e
desenvolveram sua trajetória de vida. É também o espaço onde se comenta e apresenta-se
como ocorre a Difusão do Conhecimento presente nos saberes destas mestras da cultura
popular. A ideia deste espaço é destacar os objetos da pesquisa, inicialmente as duas Mestras
que produzem cultura no município de Conceição de Salinas da Margarida e a,
posteriormente, estender a tantos outros Mestres e lugares e que são raramente difundidos nos
espaços virtuais.
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4.2.10 Informações sobre a pesquisadora.
Neste espaço, disponibilizam-se os contatos caso algum pesquisador, estudante,
professor ou visitante deseje saber mais informações sobre a pesquisa. Neste local, é possível
apresentar sugestões, tirar dúvidas e emitir opiniões. Explicita-se neste espaço a perspectiva
de que a Difusão do Conhecimento ocorra a partir do olhar do visitante do MUDICON, sendo
uma maneira de aproximar os visitantes da pesquisadora, no intuito de que outras pesquisas
sobre o tema sejam fortalecidas através da divulgação destes contatos. Neles estão
disponíveis: e-mail, telefone, whatssap, grupo de Facebook e canal do You Tube.

4.3 RESULTADOS ALCANÇADOS / DESDOBRAMENTOS DO PRODUTO

4.3.1 As enquetes
As duas enquetes foram criadas para permitir que os visitantes do Espaço pudessem
responder os problemas da pesquisa. Foram criadas duas enquetes de respostas fechadas e
com elas pode-se avaliar o que os visitantes pensam a respeito do MUDICON. São elas:

1.

Você acredita que um Museu Virtual pode ajudar na Difusão do Conhecimento dos
Mestres dos Saberes?

•

Resposta Fechada: SIM ou NÃO.

2.

A Tecnologia aproxima as pessoas dos saberes dos Mestres Populares?

•

Resposta Fechada: SIM ou NÃO.
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FIGURA 30 - Enquetes do Mudicon.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

4.3.2 O controle de acessos e o mural de recados

O controle de acesso tem como objetivo quantificar os acessos feitos por usuários de
diversas partes do mundo ao MUDICON. O Mural serve para que estes visitantes descrevam
suas impressões a respeito do espaço, o que faz com que o MUDICON vire uma plataforma
de interação. Visitantes podem deixar em aberto a sua impressão e podem também comentar
coisas que não os agrada permitindo com que o espaço passe por crescentes modificações e
melhorias, transformando-se num produto inacabado e em construção.
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FIGURA 31 - Controle de acesso Mudicon.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

4.3.3 O grupo no Facebook
O grupo no Facebook foi criado para criar um novo público que interage no
MUDICON. Neste Espaço é possível divulgar novas postagens e também manter no próprio
facebook um espaço que serve de apoio para registrar temas, assuntos e discussões
envolvendo conteúdos referentes e presentes na proposta do MUDICON: Educação e
Tecnologia.
Endereço

para

o

Grupo

https://www.facebook.com/groups/Mudicon/

de

interação

no

Facebook:
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FIGURA 32 - Grupo do Facebook.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

4.3.4 O canal de vídeos no You Tube
O canal do You Tube é um espaço de armazenamento de vídeos. Nele, há possibilidade
de reunir todos os vídeos que foram feitos nas entrevistas e vivências no povoado de
Conceição de Salinas durante o período de setembro a novembro, quando foram realizadas as
entrevistas com as Mestras dos Saberes.
O Canal é um espaço que passou a ser idealizado ao reconhecer que os vídeos que eram
feitos nas entrevistas pela qualidade do que era apresentado pelas mestras, mereciam ser
disponibilizados numa plataforma específica que pudesse difundir estas memórias, narrativas,
trajetórias e histórias captadas e coletadas para que não se perdessem e pudessem manter viva
as narrativas das trajetórias destas pessoas, utilizando-se da tecnologia e criando uma galeria
que armazenasse todo o material criado, editado e selecionado pela pesquisadora.
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É a continuação do Mudicon na plataforma You Tube. As entrevistas no espaço
acontecem de maneira viva, intensa e real, de certa forma, mantendo viva a trajetória das
mestras e desta pesquisa.
Endereço do canal do Mudicon com entrevistas das Mestras no You Tube:
https://www.youtube.com/channel/UCMbJX9RWJfyaOcR83tzQvbg/videos

FIGURA 33 - Canal de vídeo Youtube.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

4.3.5 Interação com os usuários do MUDICON
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As interações com os usuários do MUDICON ocorrem de duas maneiras, uma através
do formulário rápido que fica no canto inferior do MUDICON e a outra forma de
comunicação diretamente através de mensagens de e-mails. Nestas interações, é possível
receber mensagens de visitantes que acreditam no potencial do espaço e em alguns casos
solicitam indicações ou informações referentes aos conteúdos apresentados no Museu Virtual.

4.4 ANÁLISE DOS DADOS

A coleta de dados da pesquisa tomou como base as enquetes, os acessos, os tráfegos
internos e todos os somatórios das visitas a plataforma MUDICON.
Os dados para análise da potencialidade do MUDICON foram sendo coletados desde o
momento que o blog foi posto em funcionamento no dia 12/04/16. Durante este período, foi
se estruturando de forma experimental e para ser ajustado mediante os acessos. A partir do
dia 15/11 a 15/12 de 2016, numa totalidade de 30 dias consecutivos, houve uma
sistematização efetiva para a realização da tabulação dos dados obtidos.
Neste período, foram feitas divulgações nas redes sociais, em um primeiro momento de
apresentação da proposta, posteriormente com intuito de tornar o museu acessível. As análises
foram sendo estruturadas a partir da investigação com login e senha interna das plataformas
internas de administrador do blog, nela foi possível revelar dados e verificar a potencialidade
do espaço.
Durante o transcorrer deste período (30 dias consecutivos), tivemos um total de 1.835
acessos. Nesta análise foi possível revelar:
•

Quantas visitas diárias cada postagem receberam;

•

Quantas visualizações o MUDICON possui no dia, no dia anterior, no mês anterior;

•

Histórico de todos os acessos;

•

Origem do tráfego (qual site ou qual página o visitante originou-se);

•

Sites e URL de referência;

•

Controle das estatísticas de público;

•

Controle das estatísticas de página por país (de que local acessam);

•

Controle de acessos de páginas por navegador;

•

Controle de visualizações de páginas por sistema operacional;

•

Controle de acessos às postagens de maneira detalhada;

97

•

Controle de comentários feitos.

De maneira geral, foi possível obter uma noção bastante aproximada dos números de
acessos que são feitos das diversas maneiras na plataforma do MUDICON. Durante os 30 dias
de investigação, o ambiente virtual até 25.11.16 tinha acessos bastante superficiais que
variavam entre 08 a 20 visitantes diários. Com a divulgação no whatssap, do dia 25.11.16 até
30.11.2016, este número foi crescendo variando os acessos de 13 a 30 visitas por dia.
Entre 01 a 15 de dezembro estes números foram multiplicando-se o que variavam entre
30 a 280 acessos diários. Com a divulgação nos grupos do Facebook, o MUDICON passou a
ter acessos constantes de pessoas que visitavam, curtiam e comentavam as postagens
parabenizando pela iniciativa, marcando pessoas e compartilhando o link, o que auxiliava na
divulgação do Museu Virtual. Atualmente o MUDICON recebe uma média de 35 acessos por
dia, o que gera um número muito significativo de visitantes. Para Castells (1999, p.69).

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de
conhecimento e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa
informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de
processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação
cumulativo entre a inovação e o seu uso.

Analisando a quantidade de acessos, interação e compartilhamentos online, verifica-se
que o MUDICON se constrói como um espaço, no qual o conhecimento e a informação estão
em constante circulação, pois ao acessar o ambiente os visitantes tomam parte da história de
vida das Mestras dos Saberes, difundindo tanto a informação, quanto os saberes, gerando
assim, conhecimento e propagando a cultura popular.
Durante os meses de novembro a dezembro, foi feito de maneira paulatina uma
apresentação do ambiente envolvendo as redes sociais para divulgação do MUDICON. O
resultado foi bastante expressivo quando passou a utilizar as ferramentas Facebook e
Whatsaap. O que se pode afirmar é que nas primeiras semanas (de 15/11 a 21/11) utilizandose apenas o e-mail para divulgação, o número de acessos foi bastante restrito, apenas 20
pessoas.

TABELA 1- DADOS LEVANTADOS NA PLATAFORMA BLOGSPOT
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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PERÍODOS PESQUISADOS
1ª Semana 15 a 21/11/2016 (Divulgação apenas por email)
2ª Semana 22 a 28/11/2016 (Divulgação apenas pelo
Whatssap)
3ª Semana 29 a 05/12/2016 (Divulgação pelo Facebook)
4ª Semana 06 a 15/12/2016 (Divulgação pelo Facebook e
Whatssap)

TOTAL DE ACESSOS ENTRE 15/11/2016 a
15/12/2016

•

NÚMEROS DE
ACESSOS MUDICON
20
68
357
416

861

Na segunda semana (de 22 a 28/11/2016) utilizando apenas o whatssap para

divulgação a quantidade de acessos foi superior a semana anterior, 68 acessos.
•

Na terceira semana (de 29 a 05/12/16) fazendo a divulgação de maneira mais intensiva
apenas pelo facebook, os acessos multiplicaram-se chegando nesta semana a 357 acessos.

•

Na quarta semana (de 06 a 15/12/2016) divulgando o Mudicon nos grupos do Facebook,
solicitando compartilhamento de amigos, atingimos 416 acessos.

•

Após as 04 semanas de divulgação compreendidas entre 15/11/2016 a 15/12/2016 o
número de acessos totais foram de 861 participantes.
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GRÁFICO 1- ACESSOS AO MUDICON
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

Outra análise realizada é sobre as enquetes expostas no MUDICON. Nela, há perguntas
para serem respondidas pelos visitantes, se assim desejarem. As enquetes tiveram grande
relevância no tratamento dos dados dessa pesquisa. As mesmas apresentaram resultados
conclusivos para análise dos acessos dos usuários que passaram a conhecer e a acessar o
espaço durante o período de efetivação do MUDICON. Durante o período de análise do
MUDICON, do total dos visitantes do espaço, apenas uma pequena parcela respondeu as duas
perguntas propostas.
Na enquete 01 cuja pergunta era: “Você acredita que um Museu Virtual pode ajudar na
difusão do conhecimento dos mestres dos saberes?” Houve 21 votos para a resposta SIM, e
nenhum voto para a resposta não. O que significa que 100% das pessoas que acessaram e
responderam, entendem e corroboram com a importância da existência deste espaço na
difusão do conhecimento dos mestres do saber.
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Na enquete 02 a pergunta refere-se à tecnologia e o seu uso na difusão do
conhecimento. Pergunta: “A tecnologia aproxima as pessoas dos saberes dos mestres?” Houve
18 votos na resposta SIM, e nenhum na resposta NÃO. O que significa que as pessoas que
acessaram e votaram, também reconhecem que a tecnologia pode aproximá-las de certa forma
dos mestres, e que o Museu Virtual pode sim, ser esta ferramenta de difusão, manutenção,
apresentação e exposição dos legados destes mestres.

FIGURA 34- Enquetes Mudicon.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
Durante o período de análise, verificou-se que a porcentagem exposta nas enquetes é
inexpressiva se comparada aos acessos do MUDICON. Verificou-se que a votação nos
dispositivos móveis a enquete e o mural de recados, não são visíveis devido à própria
configuração da plataforma blogspot, ou seja, os conteúdos excedentes não podem ser
visualizados, por isso o número de visitantes é além das respostas a enquete.
Desta forma, é possível afirmar que grande parte dos visitantes acessam o MUDICON
dos dispositivos móveis. No entanto, a plataforma blogspot não possibilita o acesso às
enquetes e mural de recados dos smartphones, ou seja, foi possível perceber que o acesso são
restritos apenas as postagens principais que ficam no centro do MUDICON. As enquetes são
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impossibilitadas de serem respondidas, pois não são visualizadas devido indisponibilidade de
visualizar o gadget (abas que ficam do lado direito do layout do Mudicon servindo para
postagens extras e fixas que não configuram-se como postagens principais). Outro ponto a ser
analisado é que desta forma, o gadget, que se configura como postagens adicionais ou de
apoio, não aparecem nestes acessos. O que permite que os acessos sejam registrados, porém a
participação via usuários não possa ser contabilizada, pois a mesma não está disponível a
quem acessa o ambiente dos dispositivos moveis.
Segue abaixo figuras comparativas que comprovam o que está descrito acima.

FIGURA 35 - Gadget-blogsopt 1.
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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FIGURA 36 – Comparativo figura 1 acessos Mudicon (Notebook e Smartphones).
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)

FIGURA 37 – Comparativo figura 2 acessos Mudicon (Notebook e Smartphones).
(Fonte: Arquivo Nunes, 2016)
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Desta maneira, a partir das análises dos dados, mediante aos acessos e respostas as
enquetes, é possível concluir que o objetivo deste trabalho de pesquisa foi alcançado. Através
do MUDICON, é possível difundir o conhecimento dos Mestres dos saberes a partir dos
acessos e compartilhamentos online. A difusão do conhecimento ocorre todas as vezes que
um sujeito se sente atraído por motivações internas ou externas a visitar o ambiente virtual.
Visitando, o indivíduo toma conhecimento sobre o legado da obra produzida pelas mestras do
saber, mediante ao acesso digital. Desta forma, conclui-se que o acesso ao conhecimento
atualmente é realizado a partir das TIC, tornando a forma de aprender mais dinâmica,
circulando saberes e transformando fazeres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutir temas que envolvem a educação patrimonial, a cultura popular, assim como a
imersão dos Mestres dos Saberes como produtores de conhecimentos é algo muito complexo.
Associar temas como estes, à tecnologia é inovador, pois a mesma auxilia na Difusão Social
do Conhecimento para que os Mestres possam participar de maneira atuante na preservação
dos legados culturais, revelando o que há de mais singular na complexa cultura popular
brasileira. Não há ainda estudos com profundidade, sobretudo na Bahia, no que tange essa
relação, tecnologia-cultura popular, deixando as pesquisas ainda mais difíceis de serem
concretizadas.
Destacar o papel da produção cultural nas comunidades tradicionais, em especial em
uma comunidade pesqueira, e propor a criação de um Museu Virtual que revele para todos os
interessados os saberes e legados de mantenedores da cultura, foi talvez o maior desafio para
construção deste trabalho.
Penetrar no universo dessas Mestras, assim como na sua comunidade para tentar captar
a essência da localidade perpassou por momentos de reflexão, escuta sensível, observação e
acima de tudo respeito por toda a comunidade. Foi necessário entender a forma de viver
dessas pessoas e a cultura local para chegar até as Mestras dos Saberes que legam um cabedal
de informações e conhecimento, fazendo de Conceição de Salinas um lugar singular.
Durante o processo de escrita e construção do produto final (Mudicon), a tecnologia e a
cultura estiveram lado a lado. Assim, apresentar o Mudicon a partir das Mestras dos Saberes
que constroem conhecimentos e possui uma vasta história de vida, produzindo cultura e
legados foi um grande achado para minha formação como pesquisadora.
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A partir das Mestras pesquisadas, e de todo processo de construção e efetivação do
MUDICON, foi possível perceber que para o sujeito estar literalmente no mundo, requer um
aparatos biológicos e social para que os sujeitos sejam atuantes no seu meio ambiente e no
mundo como um todo.
As Mestras pesquisadas são realmente produtoras de um conhecimento que foi
aprendido através da vivência e das relações estabelecidas na sua comunidade, pois as duas
senhoras sempre foram moradoras de uma mesma localidade por toda a vida. Durante todo o
processo de pesquisa, foi realizado um trabalho de muito respeito e cuidado para que as
Mestras do MUDICON se sentissem confortáveis para revelar toda a sua história de vida. Era
preciso explicá-las como a vida e obra delas estariam expostas dentro de um Museu Virtual,
sendo que elas moram em um povoado e não têm acesso as TIC.
A construção dos capítulos da dissertação foi realizada a partir do diálogo com os
teóricos objetivando estabelecer uma relação com a cultura, educação e a tecnologia,
propiciando a construção de um museu virtual para difundir o conhecimento de mestres que
aprendem durante a sua existência e perpassam para a comunidade legados e tradições que
auxiliam na formação cultural da localidade.
Todo o saber é o resultado da produção intelectual do sujeito que engendra relações de
produção e circulação em um determinado contexto. O que é produzido, pensado ou
idealizado, ganha “corpo e vida” através da divulgação visual, midiática, artística e/ou
acadêmica. Difundir saberes promove uma intercomunicação entre o objeto e o seu produtor,
formando uma cadeia circular desse conhecimento. Desta maneira, alicerçou-se o trabalho a
partir dos saberes dos Mestres da Cultura Popular e neste presente estudo, configurou-se
como algo primordial para o primeiro passo do museu virtual.
Tomando como base o saber e/ou os saberes, introduziu-se a relação entre a educação e
a tecnologia. O processo educativo acontece durante toda a vida fazendo parte das vivências
do homem na sua completude comunitária e social. A educação não se restringe ao processo
formal de ensino-aprendizagem, mas sim das relações estabelecidas dos mesmos com a
cultura, à oralidade e às tradições. A educação é algo que amplia o homem no seu território
comunitário abrangendo a sua condição de ser social, mantendo um diálogo de real expressão
com a comunicação.
No presente trabalho, a Difusão Social do Conhecimento teve importância fundamental,
pois é a partir dela que se obtém uma propagação sobre o conhecimento que é produzido nas
comunidades por todo o país. Assim, quando foi pensada a construção do MUDICON,
objetivou-se também que a transformação da produção dos conceitos sociais, da cultura, das
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tradições, dos saberes-fazeres e das aprendizagens humanas tivesse uma divulgação no intuito
de se tornar acessível a todos que acessassem o museu. Neste presente trabalho, não se pode
pensar a tecnologia sem verificar que a mesma pode assumir também a função especial de
difundir a produção intelectual dos saberes populares, refletindo em fazeres. Na concepção
que marca esta pesquisa, a Difusão do Conhecimento só é efetivada com a real participação
dos sujeitos que além de produzir, também difundem este conhecimento.
Durante as pesquisas bibliográficas para a escrita da dissertação, percebeu-se a
importância de privilegiar a preservação da cultura popular brasileira para que as gerações
atuais e posteriores possam ter acesso a ela. Preserva-se aquilo que possui um significado para
um determinado grupo social, protegendo no intuito de permitir o conhecimento e assim
difundi-lo. Desta forma, preservar a cultura é preservar a identidade local e comunitária, mas,
para que isso seja efetivado, é necessário estabelecer a educação patrimonial nas escolas
desde as séries iniciais. Pensar em tradições imateriais que revelam ainda mais o simbolismo e
a necessidade de manter viva e atuante aquilo que uma determinada comunidade deseja
perpassar a outras gerações. A revitalização de patrimônios ou a preservação destes legados
culturais, se bem realizados, permitem aguçar a memória coletiva e esta, proporciona a
identificação do cidadão com sua história e sua cultura.
Durante os estudos para este escrito, concluiu-se que ser Mestre da Cultura Popular
brasileira, sem dúvida requer uma legitimação da comunidade, onde o mesmo está inserido.
Para ser mestre, é necessário obter uma sensibilidade instituída não apenas no fazer, mas no
saber, revelando sua subjetividade, a qual permeia sua prática. São os mestres que detém
simbolicamente o conhecimento, mantendo a história, as técnicas, os legados e as tradições.
Em termos abrangentes, os mestres não são apenas aqueles que se tomam posse da técnica,
mas do saber sensível, possuindo na sua subjetividade a transcendência de sair do plano
concreto e alcançar a plenitude do conhecimento, seja através das peças construídas, das
histórias contadas ou da sua atuação como sujeito inserido em uma determinada comunidade.
O produto final da proposta deste presente trabalho foi construído a partir de um
processo de estudo, escuta sensível, diálogo e vivências. Também foram realizadas etapas que
se fizeram importantes para a obtenção dos resultados finais, as pesquisa bibliográfica que
foram de suma importância para embasar teoricamente, dando legitimidade no texto escrito e
a pesquisa qualitativa, no intuito de captar a essência do MUDICON.
Ao longo dos meses e a partir das pesquisas, entrevistas, observações e conversas com
as Mestras dos Saberes e com a minha orientadora, foi se estruturando a confecção do blog
hospedado na plataforma blogspot. O design foi construído e idealizado para que fizesse

106

referência aos elementos e expressões da cultura popular. À medida que as pesquisas eram
realizadas, havia reformulação das ideias e da forma de conceber o design, tanto da marca
MUDICON quanto do layout do blog.
A coleta de dados foi realizada durante um período determinado, no qual ocorreu
intensificação da divulgação do museu virtual nas redes sociais, no intuito de avaliar a
potencialidade do espaço. Percebeu-se que o MUDICON ganhou mais acessos a partir da sua
divulgação no whatssap e nos grupos do Facebook chegando a 280 acessos diários. No que
diz respeito à análise dos dados em relação às enquetes, conclui-se que, a maior parte dos
visitantes não estavam respondendo-as. Assim, a partir de uma investigação mais minuciosa,
chegou-se à conclusão de que o fator que dificultava a votação era que nos dispositivos
móveis a enquete e o mural de recados não são visíveis devido à própria configuração da
plataforma blogspot, ou seja, os conteúdos excedentes não podem ser visualizados. Assim,
vale ressaltar que os acessos ao Mudicon são feitos através dos dispositivos móveis. A
informação e o conhecimento estão em uma dinâmica ainda mais eficaz, pois a qualquer
momento e lugar é possível acessá-los.
Desta maneira, verificou-se também como conclusão deste trabalho, mesmo não sendo
o objetivo do mesmo, a necessidade de aperfeiçoar o sistema que aporta o MUDICON, de
forma que os visitantes possam interagir com o museu virtual a partir dos dispositivos móveis,
deixando a informação ainda mais veloz, eficaz e acessível a todos.
No que tange aos objetivos específicos, conclui-se que o MUDICON a priori conseguiu
estabelecer a relação entre a aprendizagem e a tecnologia, através da experiência de um
recurso tecnológico (Museu Virtual). Isso pode ser comprovado a partir do número expressivo
de acessos ao espaço, pelos e-mails e contatos de pessoas querendo mais informação sobre os
Mestres, informações sobre as fontes de pesquisas e verbalizando que iria levar o MUDICON
como fonte de informação e conhecimento para os alunos em sala de aula.
Assim, como resultado desta pesquisa, é possível afirmar a partir dos estudos, leituras,
pesquisas, diálogo da escrita do texto com os teóricos, vivências na comunidade de Conceição
de Salinas da Margarida, nas escutas sensíveis com Mestras dos Saberes Dona Zéo e Mãe
Silvia e na construção e efetivação do MUDICON, que a tecnologia é um importante recurso
mediador para a manutenção e preservação da cultura popular brasileira.
Procurou-se, ao longo do presente trabalho, estabelecer a relação entre a cultura
popular, a Difusão Social do Conhecimento, a tecnologia e os Mestres dos Saberes. Essa
junção deu origem a um Museu Virtual que objetiva abrigar conhecimento, saberes, fazeres,
histórias e legados de vida. O MUDICON não se encerra com a concretização do texto final
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da dissertação, pois se configura como um produto vivo e atuante que objetiva ir além, no
intuito de difundir ainda mais saberes-fazeres. A priori foram pesquisadas e apresentadas
apenas duas Mestras, pois não haveria tempo hábil para outros tantos mestres que estão
espalhados por cada comunidade da Bahia e do Brasil. Entretanto, o MUDICON se mostrou
eficaz no que diz respeito à divulgação e interação entre a cultura popular, sua preservação e
difusão, sendo alicerçado pela tecnologia, grande veículo de Difusão Social do Conhecimento
que dinamiza as informações, alcançando uma globalização de espectadores.
Por fim conclui-se a priori que a tecnologia pode auxiliar na Difusão do Conhecimento,
difundindo cultura e auxiliando no processo educacional de todos que acessam o MUDICON.
Isso tudo foi estudado, idealizado e comprovado a partir das discussões teóricas expostas em
cada capítulo e de todo processo descrito de um produto final funcional, de rápido acesso e
que traz além da inovação, a possibilidade de manter o legado destes mestres utilizando-se do
aparato tecnológico.
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