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O artigo em tese objetiva, inicialmente, discutir os termos cultura e educação para, 
posteriormente, apresentar um banco de dados geográfico e cultural desenvolvido a 
partir das manifestações que se expressam na Região Metropolitana de Goiânia 
com o intuito de subsidiar educadores e pesquisadores. Conforme metodologia de 
Dencker (2000), foram executadas pesquisas exploratórias e descritivas, além de 
estudo de campo. Para a construção do banco de dados, empregou-se o programa 
Adobe Flex Open Source para gerar uma interface com o cliente, a linguagem 
Hypertext Preprocessor (PHP) para criação de scripts embutida em HyperText 
Markup Language (HTML) no servidor; Apache como servidor; e MySQL como 
banco de dados. Esta ferramenta constitui-se num instrumento facilitador para o 
conhecimento, entendimento e ensino destas manifestações culturais. 
PALAVRAS-CHAVE: Cultura e Educação, Banco de Dados, Região Metropolitana 
de Goiânia. 
 
 

GOIÂNIA METROPOLITAN AREA: A PORTRAIT OF CULTURAL 

EVENTS 

 
The article aims to initially discuss the terms culture and education to later make a 
geographic database and developed from cultural manifestations that are expressed 
in the Metropolitan Area of Goiânia in order to support educators and researchers. 
As methodology Dencker (2000), were performed exploratory research and 
descriptive, and field study. To construct the database, utilizes the Adobe Flex Open 
Source to generate an interface with the client, the language Hypertext Preprocessor 
(PHP) for creating scripts embedded in HyperText Markup Language (HTML) on the 
server, Apache server , and MySQL as database. This tool constitutes a facilitator for 
knowledge, understanding and teaching of cultural events. 
KEYWORDS: Culture and Education, Database, Goiânia Metropolitan Area. 
 

 

                                                           
1 Este trabalho, orientado pela Profa. Dra. Maria Geralda de Almeida, é parte de um projeto aprovado no 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, edital CNPq 16/2008 – Casadinho, sobre Cidades e Práticas 

Espaciais: diferentes dinâmicas em metrópoles brasileiras nacionais e regionais, com um subprojeto sobre 

“Cidade e apropriação social: patrimônio, festas, gestão e turismo”. E foi desenvolvido no Laboratório de 

Estudos e Pesquisas em Dinâmicas Territoriais, no Instituto de Estudos Socioambientais –IESA – da 

Universidade Federal de Goiás. 
2 Graduanda em Geografia, bolsista PIBIC/CNPq de 2009 a 2010. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura é debatida por variadas áreas de conhecimento relacionadas a 

todas as ciências, principalmente, às humanas. A palavra “cultura” reflete uma 

noção muito vasta. Em certo sentido, conforme Sánchez (2008), tudo o que faz o 

ser humano é cultura. Ela não consiste, simplesmente, na ‘expressão de um povo’: 

cultura é, também, a criação individual e coletiva das obras de arte, do pensamento, 

dos valores, dos comportamentos e do imaginário (CHAUÍ, 1985).  

Bosi (1994) sintetiza o conceito de cultura como herança de valores e 

objetos compartilhados por um grupo humano relativamente coeso. Nesse sentido, 

cultura se aproxima de educação. Educação é uma palavra grega, paidea, que 

significa a “transmissão sistemática de determinados saberes, de determinadas 

técnicas” (SANTOS, 2001, p. 141). 

A Geografia, enquanto ciência física e humana, apropriou-se, 

categoricamente, de estudos sobre manifestações culturais e tem contribuído 

incontestavelmente com a espacialização de eventos, facilitando o entendimento 

sobre tais expressões e corroborando a valorização de saberes humanos.  

Para dar visibilidade às diversas expressões que se revelam na Região 

Metropolitana de Goiânia (RMG), bem como auxiliar pesquisadores interessados em 

manifestações culturais, tecnologias computacionais progrediram e tornaram-se 

imprescindíveis para que educadores e demais agentes políticos e sociais 

interessados nas atividades culturais se orientem e articulem projetos sólidos 

embasados em dados atuais.  

Assim, constatou-se a necessidade de criação de um banco de dados 

com informações referentes a aspectos culturais e geográficos – especificamente no 

que se refere às festas expressas no meio rural e festas religiosas – dos municípios 

da RMG, legalmente e popularmente conhecida como a Grande Goiânia, a 

destacar: Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Abadia de Goiás, Bela Vista de Goiás, 

Goiânia, Goianira, Goianápolis, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Senador Canedo, 

Santo Antônio de Goiás e Trindade. Este foi o objetivo geral do trabalho proposto. 

A região supra-exposta foi instituída pela Lei Complementar nº 27, de 30 

de dezembro de 1999. Todavia, outra Lei Complementar, nº 78, entrou em vigor 
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desde 25 de março do presente ano e acrescentou sete municípios à RMG. No 

entanto, os dados coletados referem-se apenas aos municípios instituídos em 1999. 

Na estrutura do banco de dados criado constam todos os municípios, 

inclusive da nova RMG. Entretanto, os dados atinentes aos municípios 

acrescentados à região pela lei de 2010 serão adicionados no próximo semestre. 

Contudo, vale destacar que outros objetivos de natureza específica 

foram: analisar e discutir os dados apresentados por categorias especificadas por 

tipo de evento; criar variáveis e indicadores que possam facilitar a inserção de 

informações; subsidiar demais projetos sobre as manifestações culturais incluídas 

no Banco de Dados; alvitrar a democratização do acesso às manifestações 

culturais; proporcionar informações que aumentem a valorização e o entendimento 

do patrimônio local. 

A construção deste banco é de grande importância tanto por permitir 

subsídio à educadores e pesquisadores, quanto para facilitar o gerenciamento e o 

alcance a conteúdos culturais de maneira rápida e precisa a órgãos, institutos 

interessados, turistas e para a própria comunidade local. 

Pesquisadores, educadores e estudiosos dos movimentos culturais 

expressos no meio rural e urbano poderão, também, fazer uso das informações a 

serem disponibilizadas por meio de um Sistema de Gerenciamento de Banco de 

Dados e terão menos despesas e mais tempo para aprofundarem em suas 

reflexões. 

 

2 METODOLOGIA PARA CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 

O Banco de Dados (BD) é considerado um instrumento facilitador da 

pesquisa. O estudo de temas concernentes a Banco de Dados Geográficos e 

Sistema de Informações Geográficas encontra-se em manuais explicativos de 

pesquisas. 

Um Sistema de Informações abrange coleta, processamento e 

transmissão de dados que representam informação ao usuário (indivíduos ou 

organizações). Segundo Rosa (2004), ele garante a veracidade das informações e a 

segurança na distribuição das mesmas quando a base das informações coletadas 

for devidamente checada. Para um banco de dados ele é essencial e será utilizado 
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nesta pesquisa.  

Já um sistema de Banco de Dados, conforme Gouveia (1985, p. 23), não 

é nada mais do que “um sistema computadorizado de arquivamento de registro”. 

Consiste, ainda, de acordo com Young (1983, p. 39), num conjunto de “dados 

estruturados de maneira adequada e pode ser utilizado com eficiência por uma 

diversidade de aplicações”. 

Para a construção do banco de dados, fizemos uma parceria com o 

laboratório de Cartografia e Geoprocessamento da USP, coordenado pelo prof. 

Jorge Raffo. O estagiário Germano Castro colaborou com a consolidação do 

casamento entre as instituições e facilitou a disponibilização dos dados. 

Destarte, foi utilizado o programa Adobe Flex Open Source para gerar 

uma interface com o cliente. Recorreu-se à linguagem Hypertext Preprocessor 

(PHP), uma linguagem de criação de scripts embutida em HyperText Markup 

Language (HTML) no servidor; Apache como servidor; e MySQL como banco de 

dados. O Macromedia Dreamweaver foi uma ferramenta útil na elaboração e 

formatação do site que se encontra hospedado provisoriamente no endereço 

http://www.doutorpalhaco.com/prototipo/. Posteriormente o Banco de Dados será vinculado 

aos servidores da UFG e da USP. 

Conforme metodologia de Dencker (2000), foram executadas pesquisas 

exploratórias, descritivas e um estudo de campo. As primeiras informações foram 

obtidas com o levantamento de dados secundários por meio de consultas 

bibliográficas direcionadas, matérias em jornais locais, sites, blogs, artigos e demais 

publicações. Alguns destes eventos foram fotografados. 

Um dos procedimentos metodológicos utilizado para a concepção do BD 

contempla o levantamento de dados - em Prefeituras e Secretarias de Turismo e 

Cultura ou órgãos correspondentes - relativos às manifestações culturais de cada 

um dos 13 (treze) municípios. As paróquias também foram consultadas no tocante 

às manifestações religiosas.  

As informações concernentes às festas e comemorações foram 

classificadas em cíclicas, acíclicas, religiosas e profanas. Na concepção original do 

projeto havia sido pensada uma classificação que evidenciasse o caráter folclórico 

das manifestações. Esta categorização não foi considerada pertinente quando se 

ponderou o viés geográfico da pesquisa. 
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O quadro a seguir é um modelo do que foi levantado e contém as festas 

que ocorrem no município de Santo Antônio de Goiás por tipo, mês de ocorrência e 

dia de realização: 

 

Quadro 01: Amostra das informações coletadas. 
Município  Nome da festa Tipo de festa* Mês de Ocorrência Dia 

Grupo de Folia de Reis de 
Janeiro 

Religiosa/Profana 
/Cíclica 

Dezembro a 
Janeiro 

25 dez a 06 
jan 

Festa do Milho Profana/Cíclica Março  
Data Móvel 
(26, 27 e 28) 

Festa de Nossa Senhora 
das Graças  Religiosa/Acíclica Maio  Data móvel 
Festa em louvor ao 
Padroeiro da Cidade “Santo 
Antonio” Religiosa/Acíclica Junho 13 
Torneio Leiteiro Profana/Acíclica Setembro Data móvel 

Santo Antônio 
de Goiás 

Folias de Reis Os Meninos 
de Dezembro 

Religiosa/Profana/Cíc
lica 

Dezembro a 
Janeiro 

25 dez a 06 
jan 

Fonte: Prefeitura do município e moradores via e-mail. Dados organizados por Jakelline G. 
Pinto em 2010. 
 

3 SOBRE A METROPOLIZAÇÃO OU O QUE A METROPOLIZAÇÃO TEM A 

VER COM FESTAS 

 

A metropolização é um processo relativo ao espaço e indica uma ação 

continuada, por ser processo, que imprime ao espaço características 

metropolitanas, dentre estas: alta densidade de fluxos imateriais; frequentes e 

significativas relações com outras metrópoles (LENCIONE, 2006). 

Munford (apud ALFREDO, 2003) entende que o processo de edificação 

de uma vida com base em relações abstratas, matemáticas e quantitativas suscita, 

do ponto de vista urbano, uma transformação espacial através da qual surge o 

fenômeno metropolitano que estaria balizado por características destituintes da 

própria cidade. Por isso a metrópole aparece como o fim da cidade – a anticidade. 

Segundo o mesmo autor, a metropolização: 

Trata-se de um fenômeno social, histórico e espacial que traz em 
seu interior a remoção dos sentidos de proximidade, de proteção, e 
das relações diretas entre os indivíduos, os quais caracterizam a 
cidade (MUNFORD apud ALFREDO, 2003, p. 53). 

 
Assim sendo, a cidade tem um papel humanizador que se encontra crítico 

na e pela metropolização (ALFREDO, 2003). 

Na década de 1970, a metropolização se deu como resultado da política 

nacional de urbanização do Brasil, oriunda da ascensão industrial. Em 1988, foi 
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institucionalizada pela Constituição Federal (Art.25, § 3º):  

Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 
por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum (CF, 1988, art 25, § 3º). 

 

Esta permissão legal resultou em 26 regiões metropolitanas no país até o 

ano de 2003, de acordo com Ribeiro (2003).  

Goiânia representa dois momentos: primeiro quando se torna a capital 

planejada do estado de Goiás, o que evidencia a necessidade de urbanização do 

território brasileiro além do litoral e do sudeste; posteriormente, se não por 

consequência, quando se transforma numa metrópole dita regional e 

institucionalizada como tal em 1999 pela lei complementar de número 30 (vide 

Figura 1). 

Goiânia está classificada no terceiro nível da hierarquia das metrópoles 

apresentada pelo REGIC, Regiões de Influência das Cidades 2007 (IBGE, 2008), o 

que significa que apesar de representar, no Brasil, índices populacionais e PIB 

inferiores em relação às outras metrópoles da mesma rede, ela é classificada como 

metrópole devido às relações estabelecidas com outros centros como Palmas e 

Brasília.  

Entrementes, tal caracterização não significou todo o fim dos sentimentos 

de proximidade e das relações diretas entre os indivíduos, apresentados por 

Munford. Goiânia, nesse sentido, ainda apresenta-se como uma cidade. Muitos 

bairros que foram constituídos essencialmente por migrantes são onde se 

expressam o maior número de festas já tradicionais. As folias de reis são marcantes 

em setores como Nova Vila, Jardim das Aroeiras e Nova Esperança, por exemplo. 

A metropolização da capital goiana contribui, principalmente, com o 

deslocamento de indivíduos e mercadorias entre os municípios da RMG. A 

proximidade das cidades, procedente da expansão de suas malhas urbanas e das 

“facilidades” de transporte, possibilita uma maior aproximação entre as pessoas. As 

festas são um momento de reunir familiares e amigos separados pelo ritmo do 

regime de acumulação do modo de vida capitalista de produção. 

Figura 1: Região Metropolitana de Goiânia, de 1999 até 2010. 
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A RMG, de acordo com o artigo 2º da Lei Complementar de 1999 que a 

instituiu, tem por finalidade “integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum dos municípios dela integrantes”. No atinente 

às políticas culturais, existe uma enorme lacuna nesse sentido. Nenhuma política 

pública foi pensada no escopo de integrar a região e beneficiar os diferentes 

municípios. 

O programa Cultura Viva - Ponto de Cultura, desenvolvido por meio de 

parceria do Governo do Estado (via Agepel) e o Ministério da Cultura, consiste numa 
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das ações mais significativas para o apoio e valorização das manifestações culturais 

em diferente pontos do Estado. Os Pontos constituem um mecanismo que atende à 

regionalização e interiorização do acesso e da produção cultural, mas não foi 

pensado para o atendimento da RMG, especificamente, apesar de contemplar 

alguns dos municípios que a compõem. 

A autora Moura (2002) discute sobre as lacunas institucionais presentes 

no processo de metropolização e explica-nos que: 

A ordem de fenômenos econômicos, socioculturais e ambientais 
determinantes de tais espacialidades não se traduz nos conceitos 
concebidos pelos projetos de institucionalização. Ademais, o caráter 
político indutor da formalização de unidades regionais não supera o 
conflito existente entre os limites definidos oficialmente e a natureza 
e os contornos das espacialidades resultantes dos processos 
aglomerativos. Tampouco as unidades criadas se ancoram em um 
arcabouço institucional que efetivamente estruture sua complexa 
dinâmica (MOURA, 2002, p.34). 

 
A criação de políticas públicas deve emergir priorizando a participação e 

proposição da própria comunidade interessada. Para isso o capital social deve ser 

desenvolvido e estimulado. O projeto em vigor pode ser uma importante ferramenta 

cartográfica que, associada a uma informação cultural, desperta os indivíduos para 

suas realidades festivas e os induz a cobrarem do Estado um aparato legal que 

assegure as condições para que as práticas perdurem. 

A seguir, foram realizadas algumas leituras possíveis a partir do Banco de 

Dados gerado. 

 

4 CONTRIBUIÇÕES DO BD PARA AS DISCUSSÕES SOBRE FESTIVIDADES NA 

RMG 

 

A criação e disponibilização deste banco de dados, conforme 

mencionado, utilizou-se de informações culturais e georeferenciadas que abrangem 

a Região Metropolitana de Goiânia. Este sistema atende à exigências específicas de 

pesquisadores que irão analisar a ocorrências das festas e demais informações a 

serem acrescentadas ao banco pelo uso desta ferramenta que permite o 

armazenamento, recuperação, integração, análise e associação de dados textuais e 

de imagens a dados espaciais. 

O trabalho que aqui começa a ser desenvolvido admite o estudo de 
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problemáticas condizentes a um cenário altamente complexo. O banco de dados 

organizados em um sistema permite o cruzamento de informações, além de uma 

análise aprofundada sobre a evolução e a (trans)formação dos eventos festivos 

espacializados na área analisada. Ele possibilita o entendimento atual das 

manifestações e o cruzamento com informações obtidas de um passado para a 

formulação de possíveis prospecções dos eventos em tese. 

O que se apresenta para o debate é: de que maneira a geografia cultural, 

utilizando-se de um BD, contribui com a análise e a discussão sobre as 

manifestações culturais? No desenvolvimento deste projeto ficou claro que, com a 

espacialização destes eventos e, dependendo da escolha da escala de análise, tem-

se uma dimensão material desta espacialização de uma manifestação imaterial. A 

escala confere visibilidade ao fenômeno e varia de acordo com a preferência do 

pesquisador. 

A escala ora escolhida é apenas para dar uma noção quantitativa dos 

fenômenos que ocorrem nos diferentes municípios da RMG. A partir de uma escala 

regional, pesquisadores podem desenvolver trabalhos com outros recortes. Para o 

exame das manifestações é extremamente interessante uma escala maior, 

específica e orientada para o estudo do lugar. 

Como alhures mencionado, o levantamento refere-se, especialmente, a 

festas rurais e religiosas. No entanto, uma classificação não exclui a outra. Existem 

festas rurais e religiosas. 

Há um número significativo de festas religiosas, a saber: folias de reis, 

festas de padroeiros(as), festas de santos e congadas, dentre outras. Cada 

município tem um padroeiro(a) como pode ser conferido na quadro abaixo: 
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Quadro 02: Relação de Padroeiro(a)s por município da RMG 

Município Padroeiro(a) 
Aparecida de Goiânia N.S.ª Aparecida 

Aragoiânia N. S. da Guia 
Abadia de Goiás N. S. da Abadia 

Bela Vista de Goiás N. Sª da Piedade 
Goiânia N. Sª Auxiliadora 
Goianira São Sebastião 

Goianápolis N.S.ª Aparecida 
Guapó São Sebastião 

Hidrolândia Santo Antônio 
Nerópolis São Benedito 

Senador Canedo N. Sª Auxiliadora 
Santo Antônio de Goiás Santo Antônio 

Trindade Divino Pai Eterno 
Fonte: Site da Arquidiocese de Goiânia www.arquidiocesedegoiania.org.br. Acesso em 
abril/2009. Consulta telefônica nas paróquias locais. 
 

Alguns municípios foram visitados durante as festas em comemoração 

aos santos padroeiros, conforme mostra o mapa abaixo: 

 

Figura 2: Festas de Padroeiros. 

 

 

De acordo com Santos (apud Coelho, 2001), o início de um povoamento, 

em praticamente toda Colônia, habitualmente se iniciava pela construção de uma 
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capela. Rosendahl (1999) afirma que a origem das cidades deu-se com a 

comercialização dos excedentes agrícolas e com a construção de santuários como 

base de desenvolvimento das urbes.  

Se se retoma os estudos sobre a distribuição de terras no período 

colonial, exsurge que a alienação das sesmarias dadas a particulares, segundo 

Abreu (1997), teve a partilha pelos herdeiros como sua forma mais comum. Sobre a 

transferência das sesmarias para outrem, esclarece o autor: 

Muitas passaram de mão por dote de casamento ou por legadeos 
pios, isto é, por doações feitas à Igreja e às ordens religiosas, que se 
comprometiam, em contrapartida, a cumprir diversas obrigações post 
mortem aos doadores, como dar-lhes sepultura em recinto sagrado, 
oficiar capelas de missas por suas almas, etc (ABREU, 1997, p. 
220). 

 
Nessa medida, infere-se que a grande quantidade de festas religiosas 

existentes em todos os municípios da RMG esteja diretamente ligada às suas 

origens e à forma de distribuição das sesmarias desde os primórdios da colonização 

do Brasil. 

As festas religiosas podem, ainda, ser classificadas como cíclicas ou 

acíclicas. São acíclicas as manifestações que se realizam fora de um ciclo, como, 

verbi gratia, as festas de orago, que são aquelas dedicadas ao santo da invocação 

que dá nome a uma capela ou templo. Desse modo, as festas de santos padroeiros 

são acíclicas. Por seu turno, cíclicas são as que aparecem conforme o ciclo 

folclórico, dentre estes: Natal, Carnaval, Quaresma, Divino, Juninas e Rosário 

(ATLAS DE FESTAS POPULARES DE MINAS GERAIS, 1998). 

Várias são as festividade religiosas cíclicas que ocorrem nos municípios 

da RMG. A maioria delas referem-se à Folia de Reis (ciclo natalino – de novembro a 

janeiro), acontecimento presente em todos os municípios estudados. Em Goiânia, 

inclusive, é onde ocorre o maior número de grupos de foliões e abarca o Encontro 

de Folias realizado há 10 anos.  

Na referida classificação, tem-se a famosa e tradicional Festa do Divino 

Pai Eterno (Divino – de maio a julho) do município de Trindade; as Congadas 

(Rosário – de agosto a novembro) em Goiânia e em Trindade; festa de São Pedro 

(Junino – junho) em Hidrolândia; e as numerosas Quadrilhas (ciclo junino) que 

ocorrem em todos os municípios, mesmo naqueles em que não constam as 

quadrilhas no calendário festivo. 
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A construção de um gráfico de frequencia das manifestações por mês 

resultou na seguinte figura: 

 

 

Figura 3: Frequencia de manifestações festivas, por mês de ocorrência, nos 
municípios da RMG. 

 
Fonte: Prefeituras municipais, paróquias, moradores e organizadores dos 
eventos. Dados organizados por Jakelline G. Pinto, em 2010. 
 
Infere-se da Figura 3 que a grande quantidade de festas nos meses de 

dezembro a janeiro se deve à grande quantidade de grupos de folias de reis 

existentes. 

Os festejos rurais também podem ser religiosos ou profanos, cíclicos ou 

acíclicos. As Quadrilhas, por exemplo, são originalmente rurais e se manifestam no 

meio urbano, assim como festas que comemoram algum tipo de produção que se 

destaca em determinado município. A festa do tomate, em Goianápolis; a festa do 

milho, em Santo Antônio de Goiás, são outras amostras. A festa da jabuticaba, em 

Hidrolândia, continua acontecendo em uma fazenda e é eminentimente campesina, 

todavia, é incentivada pela prefeitura municipal. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As manifestações artísticas e culturais, rurais e religiosas, obtiveram 

maior destaque nas últimas décadas com o advento da mídia e dos recursos 

eletrônicos - mais facilmente acessíveis no contexto atual. O registro documental 
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ficou ao alcance de muitos, contribuindo com a difusão de eventos realizados no 

campo que, até então, eram muito distantes dos citadinos. Tal propagação e 

valorização interessam a educadores, agentes sociais envolvidos com as festas, 

com a gestão da localidade e com o turismo, dentre outros. 

Diante dos mapas gerados e a partir de informações respeitantes às 

festas de origem rural e religiosa, entende-se que, mesmo diante de uma crescente 

urbanização dos municípios constituintes da Região Metropolitana de Goiânia, tais 

expressões não se perderam – o que corrobora o valor e a tradição destas 

manifestações. 

Em Goiânia, malgrado existam inúmeros órgãos, secretarias de cultura e 

de turismo, além de projetos incentivados que intentam o reconhecimento e a 

valorização do patrimônio imaterial, pouco foi feito para sistematizar tais 

manifestações. 

 De certa forma, os valores que outrora estiveram no mundo rural ainda 

são presentes nas pequenas cidades e até mesmo nas grandes – como em Goiânia 

e Aparecida. Ocasionalmente, esses mesmos valores se manifestam nas periferias, 

nas “brechas metropolitanas”, como enclaves “rurais” de fluxos de pessoas de uma 

mesma localidade e região, deslocados para médias e grandes cidades, segundo 

Almeida et al (2009). 

As festas de caráter religioso e rural são marginalizadas da vida pública e 

das políticas culturais dos municípios goianos, vale destacar. Nos calendários 

festivos, apenas as tidas como tradicionais persistem por meio da memória de 

poucos e necessitam ser valorizadas por integrarem a memória de um povo, de uma 

história e de um tempo da sociedade contemporânea. 

O professor Jadir Pessoa nos ensina que uma sociedade que não aduba 

o gosto de aprender com o passado não consegue desenvolver projetos 

promissores de futuro. Compartilha-se, com Pessoa (1997) que a educação para a 

cultura deve ser tratada no ensino fundamental. Um bom trabalho realizado nos 

primeiro anos de escolarização possibilita a preparação das gerações posteriores 

para um “tratamento criativo com o passado e com tudo aquilo que, nele, constitui 

saberes e ritualizações da vida em coletividade”. E um bom trabalho começa com a 

construção de instrumentos facilitadores para o ensino, como é o caso do banco de 

dados aqui criado. 
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