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RESUMO 
O presente artigo é parte da pesquisa de uma professora de arte, que no encontro com uma 
professora leiga, discute o papel da cultura local na formação de professores. Tem como 
objetivo narrar processos culturais vividos em Domingos Martins, por meio das memórias de 
uma professora leiga, que é signatária da história local, mantida através da oralidade e de 
acervo fotográfico e objetos culturais. Estabelece interlocuções em Benjamin e Bakhtin na 
perspectiva de repensar as concepções culturais e a relevância da memória para a história e 
projeção futura da arte e cultura locais. Através da pesquisa é possível perceber a 
preocupação dos participantes com propostas educativas voltadas ao fortalecimento da 
comunidade através da iconografia e das narrativas dos sujeitos que nela vivem. 
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ABSTRACT  
This article is part of the research of an art teacher, who does not meet a lay teacher, 
discusses the role of local culture in teacher training. It aims to narrate cultural processes 
lived in Domingos Martins, through memories of a lay teacher, who is a signatory of local 
history, maintained through orality and photographic collection and cultural objects. It 
establishes interlocutions in Benjamin and Bakhtin with the perspective of rethinking as 
cultural concepts and a relevance of memory for a future history and projection of local art 
and culture. Through the research it is possible to perceive a concern of participants with 
educational proposals aimed at strengthening the community through iconography and the 
narratives of the subjects that live in it. 
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Cultura, Memória e História  
Entendida enquanto linguagem, expressão e comunicação, a Arte possibilita ao ser 

humano expor de forma material o que sente e pensa. A arquitetura, escultura, 

pintura, desenho, cinema, teatro, dança e música contemplam as linguagens 

artísticas e integram os elementos que compõem assim a cultura de um povo.  

A cultura está diretamente relacionada às concepções da arte pela materialidade de 

suas obras e patrimônios, mas pela imaterialidade, a que se constitui e se constrói 

pelas memórias e pela tradição. E é na memória que encontramos as marcas 

históricas dos homens e mulheres que a produzem. 

As tradições são mantidas através de narrativas, mas também estão registradas em 

fotografias, além de marcadas em objetos de decoração, bordados e construções 

que constituem patrimônio material e imaterial. Contudo, os objetos precisam do 

exercício diário de revitalização, sob risco de serem esquecidos. Através do cultivo e 

do fomento à narrativa, as memórias podem se constituir em importante impulso às 

novas formas de organização e produção de arte e cultura.  

Perdidas no passado, estas significações esquecidas começam a se 
intercomunicar, a sair da casca, procurando se adaptar e se aplicar umas às 
outras. As ligações semânticas que existiam somente no contexto de 
enunciações precisas, nos limites das esferas verbais determinadas ligadas 
indissoluvelmente às situações que as engendravam, recebem nestas 
condições a possibilidade de regenerar-se e participar de uma vida 
renovada. Do contrário estas ligações se tornariam invisíveis, como que 
deixariam de existir; via de regra elas não teriam se conservado e nem se 
fixado (...) (BAKHTIN, 2002, p. 435). 

O objeto, portanto, precisa da memória narrada para que tenhamos sua 

permanência. Nesse sentido, a transmissão verbal das manifestações e dos 

processos culturais possuem grande relevância e são dados na coletividade, se 

constituem nas trocas.  

As tradições culturais e literárias (inclusive as mais antigas) se conservam e 
vivem não na memória individual e subjetiva de um homem isolado ou em 
algum “psiquismo” coletivo, mas nas formas objetivas da própria cultura 
(inclusive nas formas lingüísticas e verbais), e nesse sentido elas são 
intersubjetivas e interindividuais (consequentemente, também sociais) (...) 
(BAKHTIN, 2002, p. 354). 

A linguagem é guardiã da memória, sendo elas artísticas ou culturais fomenta o 

conhecimento de uma determinada região, mas a língua contempla o entendimento, 
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sem deturpações. É através das narrativas, passadas de geração em geração que 

possibilitamos as tradições e a permanência da cultura.  

Benjamin ressalta a importância do ato de narrar para a construção do futuro, mas 

nos alerta que a valorização dada a este ato e logo a memória só ocorrerá quando a 

sociedade for capaz de apropriar-se do seu passado.  

O cronista que narra os acontecimentos sem distinguir entre os grandes e 
os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia 
aconteceu pode ser considerado perdido para a história. Sem dúvida, 
somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente do seu 
passado. Isso quer dizer: somente para a humanidade redimida o passado 
é citável, em cada um dos seus momentos. Cada momento vivido 
transforma-se numa citation à lórdre du jour - e esse dia é justamente o do 
juízo final (BENJAMIN, 1994, p. 223). 

A cultura e a memória (re)constroem a história. Para se ter um futuro o passado é 

fundamental, pois é a partir dele que analisaremos as relações com o mundo e com 

o homem a fim de transmitirmos o que nos é proporcionado e também termos a 

possibilidade de modificá-lo, transformá-lo de acordo com as necessidades.  

A sociedade que viveu as grandes guerras, principalmente a Segunda guerra 

mundial, busca no passado anseios e motivações para transformarem seu futuro. 

Suas memórias materiais são poucas perante a imaterialidade das memórias 

cravadas. Perderam arquiteturas, esculturas, objetos. Foram poucos os que 

resistiram aos bombardeios, mas a cultura permanece em função das memórias 

vividas. Benjamin reitera que “nunca houve um momento da cultura que não fosse 

também um momento de barbárie” (1994, p. 225). Uma cultura e uma história que 

não se limitam a boas memórias, mas que possuem um papel político. Entender que 

a memória e a cultura nos auxiliam na compreensão da nossa história e esta, não é 

inocente, mas é preciso conhecê-la.  

A juventude atual conhece pouco de sua história. Não tem o hábito de conversar 

com os mais velhos, com as pessoas que viveram em um presente que para nós 

hoje é passado.   

Pensei esta manhã um pouco mais: ser jovem não significa tanto servir o 
espírito, mas esperá-lo. Avistá-lo em cada homem e no pensamento mais 
remoto. Isso é o importante: não podemos nos agarrar a um pensamento 
determinado. Mesmo o pensamento da cultura jovem deve ser para nós 
apenas uma iluminação que traz para o brilho da luz o espírito mais remoto. 
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[...] Eu poderia denominar jovem este sentimento constante e vibrante para 
a abstração do puro espírito. Pois de fato (se não fizermos de nós meros 
trabalhadores de um movimento) quando mantemos o olhar livre para ver o 
espírito onde quer que seja, seremos nós a realizá-lo. Quase todos 
esquecem que são eles mesmos o lugar onde o espírito se atualiza. 
Entretanto, porque se fizeram rígidos, pilares de um edifício ao invés de 
vasos, vasilhas que sempre podem receber e conter um conteúdo sempre 
puro, eles se desesperam com a atualização que sentimos em nós mesmos. 
Esta alma é aquilo que eternamente atualiza. Cada humano, cada alma que 
nasce pode trazer a nova realidade. Nós a recebemos dentro de nós e 
também queremos colocá-la para fora. (BENJAMIN, 1996, p.175). 

Atualmente podemos considerar que a juventude está impregnada por uma cultura 

tecnológica, digital, cibernética, onde as informações são rápidas. Um mundo dado 

na palma da mão, mas um mundo raso, sem aprofundamento ou conhecimento do 

passado e isso é uma nova realidade e não podemos nos desvencilhar dela, e essas 

concepções não se tratam de colocar uma em oposição a outra, mas de analisarmos 

as potencialidades e fragilidades que estão inseridas nesse meio, mas criar 

alternativas e proposições que visem a juventude um olhar sobre as memórias, 

sobre a cultura que compõem a sua história. 

A revolução copernicana na visão histórica é a seguinte: considerava-se 
como o ponto fixo “o ocorrido” e conferia-se ao presente o esforço de se 
aproximar, tateante, do conhecimento desse ponto fixo. Agora esta relação 
deve ser invertida, e o ocorrido, torna-se a reviravolta dialética, o irromper 
da consciência desperta. Atribui-se à política o primado sobre a história. Os 
fatos tornam-se algo que acaba de nos tocar, e fixá-los é a tarefa da 
recordação. E, de fato, o despertar é o caso exemplar da recordação: o 
caso no qual conseguimos aquilo que é mais próximo, mais banal, mais ao 
nosso alcance. O que Proust quer dizer com a mudança experimental dos 
móveis no estado de semidormência matinal, o que Bloch percebe como a 
obscuridade do instante vivido, nada mais é do que aquilo que se 
estabelecerá aqui no plano da história, e coletivamente. Existe um saber 
ainda-não-consciente do ocorrido, cuja promoção tenha a estrutura do 
despertar. (BENJAMIN, 2006, pp. 433-4). 

Se nossas crianças e nossos jovens não se relacionam com a memória, enquanto 

professores e pesquisadores precisamos agregar essa responsabilidade a nossas 

ações. Cotidianamente, em sala de aula nos apropriamos de textos, imagens e até 

conteúdos que nos encaminham para um debate, mas que em função das 

burocracias estes tornam-se incipientes e não motivam de modo algum nossos 

alunos a investigarem seu passado.  

 

O Professor de Arte e a Busca pela Cultura e Memória 
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Enquanto professora de arte e pesquisadora tive a oportunidade de fazer um 

processo de investigação para a pesquisa de mestrado no ano de 2011-2012. Nesse 

período residia na região metropolitana de Vitória, local onde lecionava. Já era uma 

conhecedora e admiradora de Domingos Martins, cidade de cultura germânica, 

localizada a 60km da Grande vitória, Espírito Santo. Região serrana que apresenta 

matas e destaca-se pelo verde predominante, além de uma gastronomia que emana 

da imigração germânica e italiana. Essas qualificações da cidade aguçou minha 

curiosa sobre a cultura e a arte local. A paixão foi tão grande pelos hábitos, 

costumes e tradição que me mudei para Campinho, sede do município.  

Ao lecionar em Domingos Martins percebi que havia uma fragilidade com relação ao 

conhecimento de sua história e valorização de sua cultura por parte dos estudantes 

da escola estadual. Fala-se pouco de cultura local nesses espaços. A burocratização 

e as avaliações institucionais tomam muito o tempo dos professores e ainda há a 

inserção dos alunos que são do interior e trabalham na zona rural e também dos 

estudantes que moram no município vizinho, Viana. A escola recebe esse público 

diverso e nas comemorações civis não pode comprometer-se em participar, pois a 

demanda é bem diferenciada e o público estudantil residente distante da sede. Um 

dos motivos possíveis da escola não trabalhar as questões culturais, visto que seria 

muito rico conhecer todas elas.  

Assim, em sala de aula foi iniciado, em 2016, um trabalho investigativo com os 

estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental em parceria com o projeto de 

extensão Relendo Imagens da Universidade Federal do Espírito Santo, que tinha por 

objetivo estimular a pesquisa e o conhecimento local.  

Pela mediação de uma fotografia de 1916, que contempla a igreja luterana os alunos 

foram a campo, pesquisaram, entrevistaram e analisaram os dados com a finalidade 

de conhecer um pouco mais a história local. A partir dessas informações eles 

criaram músicas, maquetes, desenhos e poemas que fomentaram seu conhecimento 

sobre Domingos Martins. 
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Esses alunos mostraram que em pouco tempo, mas com comprometimento e 

empenho é possível criar motivação e fazê-los ter um sentimento de pertencimento 

sobre sua cultura e sua história.  

No trabalho de investigação, alguns moradores foram citados de modo a contribuir 

com o projeto, história e memória de Domingos Martins. Foram realizadas 

entrevistas e conversas com moradores, mas um nome foi muito comentado pelos 

estudantes: A moradora H.B.1 que conheceria a cultura e a história. Infelizmente, 

naquele projeto não foi viável uma conversa, mas isso não desmotivou o trabalho. 

O encantamento com a cultura de Domingos Martins foi tamanho e fomentado por 

esses estudantes, um outro olhar para essa cidade, “o olhar de pesquisadora”. 

Diversas indagações surgiram a respeito da cultura e da memória, a postura dos 

moradores com a chegada de novas pessoas a região, seus costumes, as questões 

turísticas e por meio desses questionamentos foi inspirado o projeto de doutorado, 

algo que tentasse sanar a lacuna existente entre esses pontos.  

Assim, de modo a contribuir tanto para o resgate das memórias quanto para a 

continuidade da história desse município iniciei uma conversa com a moradora H.B. 

professora leiga da cidade na segunda metade do século XX. 

 A professora pesquisada, H.B. é atuante da cultura germânica, preside a 

associação cultural germânica de Domingos Martins no auge dos seus 70 anos, 

além de ser uma referência quanto aos processos culturais e gastronômicos, que 

envolve o conhecimento da história. Neta de imigrantes, nos apresenta sua 

preocupação com relação a continuidade das tradições e da identidade cultural dos 

povos germânicos. Em entrevista menciona preocupação com as memórias, que 

segundo ela, estão se perdendo, “os jovens não escutam mais os velhos”.  

Tudo aponta para a relação que isso mantém com qualquer narrativa 
verdadeira. Clara ou oculta, ela carrega consigo a sua utilidade. Esta pode 
consistir ora numa lição de moral, ora numa indicação prática, ora num 
ditado ou norma de vida – em qualquer caso o narrador é um homem que 
dá conselhos ao ouvinte. (...) O conselho é de fato menos resposta a uma 
pergunta do que uma proposta que diz respeito à continuidade de uma 
história que se desenvolve agora. Para recebê-lo seria necessário, primeiro 
de tudo, saber narrá-la. (Sem levar em conta que uma pessoa só se abre a 
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um conselho na medida em que verbaliza sua situação.) O conselho, 
entretecido na matéria da vida vivida, é sabedoria. (BENJAMIN, 1983, p 59) 

Assim, H.B. sinaliza a necessidade dos professores em falar mais da cultura local e 

refere-se às memórias do período em que atuou como professora leiga.  

“Quando eu trabalhava como professora, morava perto da escola. eu fazia 
tudo: cozinhava, limpava e dava aula. As crianças moravam na comunidade 
onde estudavam. Sabiam dos costumes, vivenciavam os hábitos, as festas. 
Nós promovíamos a cultura sem saber o que estávamos fazendo e o 
porquê. Era natural cantar as músicas que os nossos pais ensinavam, a 
observar a mãe cozinhar, ensinar danças e cantigas as crianças. Hoje os 
professores tem que sair correndo de uma escola pra outra e muitos não 
conhecem a comunidade”.(H.B, 2017). 

É importante ressaltar que a professora é de origem pomerana e aprendeu o alemão 

por causa da igreja, visto que o culto era realizado em alemão, assim precisaram 

aprender para participar. O português foi o terceiro idioma inserido.  

Para um estrangeiro, em uma sociedade que não é a sua, a língua 
desempenha, além disso, uma função dual muito clara: ela pode agir como 
o ponto crucial do processo de integração daquele indivíduo nesta 
sociedade, através da tentativa por parte dele de aprender a nova língua e 
falá-la satisfatoriamente no que diz respeito à comunicação; todavia, o fator 
lingüístico pode afastar ainda mais as realidades já distintas, servindo como 
ponto de atrito, causador de dificuldades, e conseqüentemente, como fator 
de exclusão. Como, ou mesmo “se” o estrangeiro aprende a nova língua, 
mostra o quão profundamente ele pode se integrar e quão bem ele pode ser 
aceito pelos nativos – ou não (SPINASSÉ, 2008, p. 2). 

O pai de H.B, por ter passado muitas dificuldade de comunicação, pois falava 

somente o pomerano e o alemão, tomou a iniciativa de abrigar  uma professora de 

português em sua casa e ajudou na construção da escola, a fim de facilitar a 

aprendizagem da língua e cultura portuguesa. Seu pai não queria que seus filhos 

passassem pelos mesmos problemas que enfrentou pelo desconhecimento da 

língua. Muitos na comunidade não apoiaram, mas era necessário, alega H.B. Em 

função da comunicação em outro idioma, tinham muita dificuldade em resolver 

situações cotidianas como problemas de banco e compras. 

O período da segunda guerra contribuiu muito para o processo de desfragmentação 

da cultura germânica. No Brasil, houve a proibição da língua estrangeira em função 

de uma campanha de nacionalização dada pelo governo de Vargas. A proibição se 

estendia para celebrações religiosas, corais, apresentações e o não cumprimento 

era passível de punições. Agravado pela guerra, muitos documentos, livros, revistas 
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e jornais alemães foram destruídos, pois associavam a preservação da cultura a 

uma ligação a Hitler. Muitas famílias se isolaram, casaram entre si, estimulavam 

seus filhos a falarem o português para que não sofressem retaliações.  

Esse contexto histórico foi um dos fatores elementares para que ocorresse um 

isolamento das colônias alemãs e isso reflete-se ainda hoje.  

Ainda sobre a escola, ela diz que as questões culturais eram tão naturais que só 

hoje percebe que participavam de um processo de transmissão de tradições. Era 

habito fazer o “brot” (pão) em forno a lenha, os pinheiros naturais no natal e a pintura 

de ovos na páscoa. “Foi uma infância muito boa, muito feliz, fazíamos sem saber 

que estávamos fazendo”(H.B, 2017). 

Em seu relato, relembra que assumiu uma sala de aula como professora, a priori 

para cumprir uma licença gestacional, tendo apenas a 4ª série, mas que acabou se 

prolongando. Aborda as dificuldades que as escolas tinham por causa da estrutura, 

não tinha água, banheiros ou cozinhas para fazer a merenda, além de ser uma 

turma que tinham quatro séries. Nesse sentido, Hilda mensura o processo criativo 

que o professor de escolas chamadas singulares tinha que ter. Cita que em uma 

sala com um quadro com metragem de comprimento e largura que não chegavam a 

um metro precisam ter várias formas para suprir as necessidades dos alunos. 

“Enquanto uma turma copiava o dever do quadro, outro fazia ditado, outro 
fazia exercício e a com a ultima corrigia. E eu só tinha a 4ª série. Não tinha 
nem ideia do que era didática e métodos de ensino” (Professora em 
Entrevista) 

Essas escolas eram mantidas pela comunidade e esse era um fator de aproximação 

dos professores com as famílias. A professora considera que as crianças aprendiam 

mais, “dominam isso até hoje, e hoje a gente vê que precisam usar calculadora, 

além de escreverem muito errado”. 

“O imigrante que chegou ao Brasil teve muita dificuldade e tiveram vontade 
de esquecer um pouquinho do passado, assim como meu pai queria que a 
gente aprendesse o português para melhorar nossa relação com o Brasil, e 
muitos pensam que é preciso evoluir para melhorar. Com a chegada do 
rádio, revista e de outros meios de comunicação as pessoas recebiam mais 
informações e isso substituía a cultura que se trazia de casa. E hoje vejo 
que a televisão ocupa muito o tempo. As pessoas não sentam mais a mesa 
para fazer suas refeições em conjunto, um momento de conversar e relatar 
sobre suas experiências. Vejo que a televisão tirou muito isso, mas também 
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o trabalho, mesmo no rural as pessoas não chegam em casa no mesmo 
horário” (H.B, 2017). 

A morada ressalta que as redes sociais são mal utilizadas, mas que percebe a 

importância delas, pois facilita a comunicação e é rápida, “aproxima quem está 

longe”, mas reflete ainda que, as famílias deveriam investir mais em lazer, “algo que 

possam fazer juntos. Um outro modo seria a valorização dos anciões, dos avós para 

aprenderem com eles. Colocar as crianças para conversarem com essas pessoas. 

Contarem suas histórias”. 

Além de perceber e relatar a necessidade das narrativas a partir de pessoas que 

vivenciaram a história e a cultura, ela reitera o papel do professor para o 

conhecimento e continuidade da cultura.  

H.B. comenta que lecionou poucos anos mesmo tendo o 4º ano primário e 

posteriormente sentiu necessidade de ampliar seus estudos. Fez o magistério, mas 

não atuou diretamente com alunos depois disso, mas que percebe a fragilidade da 

educação atual.  

“Os alunos não conhecem sua história, não sabem mais sua cultura,quem 
sabe falar o pomerano ou o alemão tem vergonha, e os que não sabem não 
se interessam. Vejo a intenção da prefeitura em colocar o idioma, mas não 
temos professores aptos. Antigamente os professores ficavam em suas 
comunidades e hoje as escolas estão nos grandes centros e as que ainda 
se mantêm no campo são poucas e recebem professores de fora que não 
conhecem a realidade local”(H.B, 2017). 

 

Esse fragmento nos apresenta o quanto à continuidade dessas memórias é 

importante e relaciona-se com o sentimento de pertencimento. Sentimento este que 

o aproxima e o intera das relações culturais e o faz transmiti-lo.  

Conduzimos este artigo por olhares diferenciados a respeito das questões de cultura 

e memória. O visto por uma professora de artes, atual moradora da região, o de H.B, 

descendente de alemães e uma mantenedora das concepções culturais e a seguir o 

de J.S, alemã e antropóloga que leciona alemão na sede do município.  

J.S. relata que não percebe uma preocupação da Alemanha em manter ou transmitir 

as manifestações folclóricas e culturais como ela vê em Domingos Martins como as 
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danças e trajes, pelo contrário, acredita que seu país queira ser visto enquanto 

“moderno e liberal (...) e por causa da história talvez, não são muito nacionalista”. 

A professora menciona que a primeira vez que viu uma apresentação folclórica de 

dança foi aqui, mas que gravou e enviou para seus pais moradores de Berlin que 

alegam não ter conhecimento desse tipo de tradição, mas em contrapartida, seu 

irmão, morador da Bavária ao visualizar a informou que naquela região ocorrem 

apresentações como estas de Domingos Martins. Considera que é regional e analisa 

ainda a relação da juventude sobre a permanência dessas manifestações folclóricas. 

Julga que os jovens alemães não valorizam, não gostam das roupas ou músicas por 

não serem modernas.  

J.S. relembra que quando criança comia comidas mais regionais, mas que hoje está 

muito globalizado, “encontra-se todo tipo de gastronomia na Alemanha”.  

Sua estadia em Domingos Martins fez J.S. rememorar algumas tradições alemãs e a 

conhecer outras e passar para seus filhos. Uma memória foi a que relaciona-se a 

Páscoa, período em que pintam-se ovos e monta-se uma árvore, além das 

lembranças das comidas de natal.  

Sobre o período da guerra J.S. mostra um certo constrangimento em falar sobre o 

assunto: 

“(...) o período da guerra trouxe muito sofrimento. Nos apresentaram a 
história do nosso país desde a escola e  foi colocado que deveríamos sentir 
vergonha. Na Alemanha quase não falamos no assunto e de modo algum 
não brincamos com ele como vejo aqui no Brasil. (...) Em Berlin, perto onde 
morava tinham, ainda tem, nas ruas umas pedras, uns ressaltos... nós 
tropeçávamos neles. Neles tinham os nomes das pessoas que morreram na 
guerra. É uma forma de não esquecermos nossa história, mas termos que 
transformá-la.  

Tanto H.B. quanto J.S. retratam a importância de rememorar, pois essas ações 

constituem e contam a história. Relembram os acontecimentos históricos, mas os 

compraram com a realidade, além de fazerem concepções de futuro. São diferentes 

formas de perceber e compreender a cultura, no entanto fundem-se nas relações de 

memória.  
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Nesses relatos as professoras mencionam, mesmo que brevemente, sobre as 

tecnologias, os quais se apresentam na fala de J.S. ao ter gravado e enviado as 

imagens para sua família e nas fala de H.B ao citar: 

Deve-se usar as redes sociais para buscar as informações históricas e tanto 
escola como família tem o papel de despertar nos alunos, nos jovens e 
filhos o interesse do passado histórico, pois este enriquecesse o presente e 
nos prepara para o futuro (H.B., 2017). 

 

Considerações conclusivas 
Nosso processo de reflexões acerca da cultura local se amplia na interlocução com 

professoras que são ativistas culturais na cidade de Domingos Martins.  Fazem-nos 

refletir sobre a cultura e sua relação de dependência da memória. Ao mesmo tempo 

nos provocam a refletir sobre a memória como necessária às concepções e 

permanência da história.  

As reflexões da professora de artes, com seu interesse pela cultura local, enquanto 

pesquisadora, conduzem ao encontro com professora leiga descendente de 

imigrantes e uma moradora preocupada em disseminar a cultura martinense. O 

debate provoca uma preocupação com a perda das tradições ao mesmo tempo em 

que desafia-nos a perceber a relação da cultura local com a cultura global, e sua 

necessidade de constituir sua história a partir de outras histórias e não as do século 

passado, mas com perspectivas futuras, nas quais as identidades também possam 

refletir a diversidade. 

As histórias se entrelaçam e transformam os sujeitos e podem modificar seus 

arredores. Professores leigos ou não, regentes, de arte ou alemão, cada um em sua 

singularidade, unem-se pelas questões culturais e da língua, e uma necessidade de 

fazer com que a juventude atual conheça a história e valorize sua cultura a partir das 

descrições das memórias e das possibilidades educacionais que podem ressaltar e 

ampliar o conhecimento. 

Enquanto professora de Arte e Pesquisadora, a cultura é uma temática de imenso 

valor, principalmente nas comunidades pequenas e com singularidades e 

particularidades, pois essas histórias não se encontram em livros, sites ou revistas. 
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Correm o risco de perder-se se não houver uma preocupação em registrar, narrar e 

rememorar.  

Infelizmente, os estudantes da região de Domingos Martins conhecem pouco sobre 

sua história e cultura. São pouco incentivados a participarem dos grupos folclóricos 

que consistem nas apresentações de danças ou desfiles, mas são mais inseridos do 

que os das regiões metropolitanas.  

Estes estudantes, por meio do projeto Relendo Imagens em parceria com UFES, 

tiveram sua curiosidade aguçada e comentam sobre o trabalho de pesquisa 

realizado. Isso mostra que é preciso fomentar o espírito investigativo.  Contudo, para 

que isso ocorresse foram necessárias algumas estratégias de motivação: o uso de 

tecnologias, diferentes linguagens artísticas, estímulo e valorização cultural por meio 

das histórias de família e curiosidades sobre imagens históricas.  

A experiência com esses estudantes junto as memórias acima citadas contribuíram 

tanto para o meu aprofundamento teórico como pesquisadora, quanto para minha 

inserção na comunidade, de modo a compreender os hábitos, costumes e gestuais 

ligados a eles, suas danças, culinária e vestimenta, além do motivo pelo qual há um 

certo distanciamento das comunidades pomeranas quanto ao idioma. Estes 

possuem um receio muito grande quanto à fala, visto que sofreram e sofrem 

retaliações quanto ao modo de se comunicar.  

É preciso reaproximar a história e é pela memória que é possível, sendo ela oral ou 

visual e nesse sentido, H.B. e J.S. me fazem refletir sobre a minha postura e minha 

importância enquanto professora de arte de crianças e adolescentes. A arte é uma 

linguagem e por meio dela nos comunicamos e é por meio dela que podemos 

fomentar a cultura de nossa região fazendo um diálogo com aqueles que de fato 

presenciaram o passado e podem nos permitir um futuro dialógico para a educação. 

 
Notas 
1
 Neste momento iremos preservar a identidade de nossos parceiros de pesquisa. 
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