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RESUMEN:  
O presente trabalho pretende apresentar as relações entre o design e o artesanato a partir do 
projeto de extensão, Minas Raízes – Janaúba, realizado pela Escola de Design da Universidade 
do Estado de Minas Gerais – UEMG no ano de 2012. Este projeto contou com o apoio da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais e teve como 
objetivo o aprimoramento técnico e produtivo da produção artesanal, fazendo uma integração 
do saber acadêmico com o saber tácito do artesão. O resultado apresentado foi a apropriação 
do artesão com sua comunidade e sua história, aprimorando sua autoestima e seu 
reconhecimento como ator fundamental na perpetuação dos aspectos simbólicos da cultura 
local. 
 
Introdução 
A partir da demanda atual por produtos que se diferenciem em função de valores culturais e 
pela preocupação emsalvaguardar os processos tradicionais de produção, tem sido propostas 
ações entre o design e o artesanato, uma realidade que já é considerada no ensino do design. 
Essa relação tem sido foco para o desenvolvimento de metodologiasque considerem não só 
asustentabilidade econômica como também as culturas dos atores envolvidos no processo, 
buscando uma produção tanto artesanal como industrial, que valorize a singularidade, o 
simbólico e o intangível. A relação entre design e artesanatoamplia mais a área de atuação de 
ambos, se tornandoum possível viés transversal da Economia Criativa, já que os dois setores 
comungam dos mesmos pilares conceituais. 
 
Desta forma o interesse pela preservação dos patrimônios imateriais –processos artesanais – 
tem como objetivo não apenas favorer as comunidades, mas também suprir o setor 
econômico de valores culturais autênticos. Observa-se assim o crescimento de ações nesta 
área que estão sendo desenvolvidas dentro de uma linha tênue entre a preservação, 
intervenção e sustentabilidade. Uma avaliação sistêmica e a utilização de métodos adequados 
se faz fundamental para que haja resultados eficientes. Essa preocupação está embasada nos 
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objetivos propostos pelas políticas internacionais de preservação e salvaguarda de patrimônios 
imateriais e pelo conceito de cidades criativas que consideram que “os cidadãos precisam cada 
vez mais se apropriar e defender os interesesse de suas cidades,  autenticidade de suas 
culturas e a perenidade de suas tradições (...)”. (CARVALHO, 2010, p.17). Uma preocupação da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO é a de considerar 
a cultura imaterial como mutável e, desta forma, sua preservação não pode ser realizada de 
forma estática, sem considerar suas relações com a identidade plural dos indivíduos.  
 
O design teve durante a era industrial até o final do seculo XX sua ênfase dada ao produto, 
neste momento essa era a moeda de troca. Hoje o valor está na ideia, na criatividade e no 
diferente (CARVALHO, 2010), com o design sendo um grande catalisador desta inovação por 
sua vocação transversal e multidisciplinar. 
 
Os complexos processos da globalização têm, entre outros, favorecido o acesso aos meios de 
comunicação que disseminam de maneira rápidaas informações.Dessa forma, as culturas 
passam a ser mais próximas no sentido da visibilidade, porém a fugacidadeda transmissão das 
informações pode fazer com que está se dê de maneira superficial.  
 
Uma das consequências da pluralidade de informações é a padronização dos usos e costumes, 
a perda das hegemonias políticas/territoriais e as constantes trocas entre culturas. Segundo 
Hall Stuart: 
 

... as fronteiras dissolvidas e as velhas certezas e hierarquias da 
identidade são postas em questão. Os confortos da tradição são 
fundamentalmente desafiados pelo imperativo de se forjar uma 
nova auto-interpretação, baseada nas responsabilidades da 
tradução cultural. (HALL, 2006, p.84) 

 
Neste momento em que as cidades e os territórios estão cada vez mais buscando “seus 
diferenciais, sua singularidade e a sua identidade”(REIS, 2010,p.20),é importante que o saber 
artesanal se mantenha associado a suas raízes para que possa continuar colaborando como 
referencial cultural. Para isso,os aspectos simbólicos precisam ser vistos pela indústria da 
mesma formaproposta pela comunidade de origem, sendo necessária a exploração deste 
ambiente que está situado entre a cognição e a linguagem. Assim será estabelecida uma forma 
de educaçãobaseada na construção do saber com referências acadêmicas (design) e 
tradicionais (produto artesanal).Porém, “confundir o produto artesanal com manufatura é 
limitar a tarefa do artesão a um fazer técnico, desprovendo-o da capacidade artística de criar 
emoções”(PROVIDENCIA, 2013, p.18). É através deste olhar que o design tem sido solicitado a 

 
LA INTEGRACION DE LA DOCENCIA, LA INVESTIGACION Y LA EXTENSION PARA 

LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EL BUEN VIVIR. 
                                jaimeeduardorojaspazmio@yahoo.es / reuvic@hotmail.com  

mailto:jaimeeduardorojaspazmio@yahoo.es
mailto:reuvic@hotmail.com


 

interagir com artesanato, para garantir uma possível continuidade e salvaguarda da produção 
desses objetos. 
 
Assim como no design, o objeto artesanal cumpre funções práticas, estéticas e simbólicas 
(LÖBACH, 2001) no artesanato essas funções também atuam sobre o processo de criação. No 
entanto as verificações são em geral intuitivas e dotadas de história pessoal do artesão, nem 
sempre verbalizada ou passível de compreensão lógica. Deste conhecimento busca-se 
compreender que mesmo sem referencial teórico acadêmico, os saberes populares norteiam a 
produção de objetos que comunicam de forma simbólica a sua história e a sua relação com seu 
processo produtivo. O design podetambém participar do método, ajudando na decodificação e 
apresentação de recursos técnicos, culturais e tecnológicos que visem a preservação deste 
saber. 
 
O foco de uma ação de design para o artesanato não se traduz somente pelo produto final, 
mas também pelo processo, o que pode ser visto como um contraponto da formação 
acadêmicacom metodologia pautada no cartesianismo inerente ao processo industrial. Essa 
problemática vem sendo enfrentada pelas atividades de extensão que buscam fazer a ponte 
entre o saber acadêmico e o saber tradicional de forma fluida e dinâmica. 
 
Extensão universitária na Escola de Design  
 
A construção de uma sociedade justa e igualitária e a definição de seus valores é realizada 
através da educação. Entendendo a sua responsabilidade, a Universidade do Estado de Minas 
Gerais - UEMG vem buscando desenvolver seus pilares de ensino, pesquisa e extensão 
buscando “a excelência-científica técnica, mas também para a formação de profissionais 
cidadãos, conscientes, dispostos a refletir em suas atividades pessoais e profissionais, valores 
que visem a construção de uma economia capaz de reduzir as desigualdades sociais e viabilizar 
o desenvolvimento sustentável” (MORAES, 2012, p.15). Nesse contexto,acontecem as ações 
do Centro de Extensão da Escola de Design da UEMG, que tem por objetivo estabelecer o 
contato direto entre a universidade e a sociedade. As ações são planejadas de forma a 
intensificar o contato entre a escola e a comunidade de forma a contribuir na formação 
complementar ao ensino e a pesquisa, gerando soluções inovadoras de design para melhoria 
da qualidade de vida e redução das desigualdades sociais. Alinhado com os objetivosdo Centro 
de Extensão, em 2008 foi criado o Núcleo de Design e Responsabilidade Social quepor sua vez 
criou o Projeto Minas Raízes. O projeto foi criado para ser uma atividade de cooperação do 
artesanatoe design e teve como objetivo trabalhar os aspectos da produção artesanal através 
da valorização do território, dos valores materiais e imateriais da cultura a partir da 
experiência individual de cada artesão e também de promover a formação acadêmica dos 
estudantes para o trabalho neste mercado. 
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A trajetória do projeto começa em 2008 quando da suaaprovação no Edital do Programa 
Institucional de Apoio a Extensão – PAEx, da UEMG. Já a segunda edição foi realizada através 
do edital do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura do Governo Federal, PROEXT – 
MEC/MINC. As duas primeiras edições foram realizadas sob a orientação do Professor Igor 
Toscana Rios e aconteceram na cidade de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. 
Esta ação contou, além da coordenação, com professores e profissionais convidados, alunos 
bolsistas e voluntários. Com o desenvolvimento do projeto, ele se transforma em Programa na 
edição de 2010 pela aprovação no edital do PROEXT-MEC/MINC. 
 
Em 2011 o desenho da ação é ampliado e foram planejadas ações consecutivas nas cidades de 
Igarapé, Jequitibá e Lagoa Santa. Foi montada uma equipe multidisciplinar formada por 16 
alunos e 7 professores sob a coordenação da professora Maria Flávia Vanucci de Moraes. Este 
projeto foi premiado na categoria Cultura do Prêmio Cidadania sem Fronteira 2011, o que veio 
ratificar o caminho trilhado pelo Centro de Extensão e pelo Programa Minas Raízes na 
condução de integração e busca de soluções de forma participativa, considerando sempre os 
valores culturais e humanos das comunidades. 
 
Avançando na condução dos trabalhos, em 2012 o Programa Minas Raízes começou a 
estabelecer novas parceiras a fim de manter os objetivos em efetivar a comunicação entre 
academia e a sociedade. Foram então realizadas parcerias com o SEBRAE Minas Geraise a 
SECTScriando assim novas formas de atuação.  
 
Com o SEBRAE MINAS foi realizado o“Minas Raízes Itinerante” em Diamantina, uma ação de 
mobilização e sensibilização para artesãos sobre inovação, design e cultura. A ação foi parte do 
projeto de inovação do SEBRAE MG e contou com uma equipe de 7 professores, atendendo 
um grupo de 140 artesãos em um dia workshops e palestras. 
 
Outra parceria estabelecida foi com a SECTS que visava atender comunidades do norte de 
Minas Gerais com ações de capacitação em design e inovação para o desenvolvimento do 
setor artesanal. 
 
Projeto Minas Raízes – Janaúba 
A partir de uma demanda da SECTS, foi feito um levantamento preliminar dentro das possíveis 
comunidades do norte de Minas Gerais que poderiam ser atendidas com ações de design e 
artesanato. A cidade selecionada foi Janaúba em função das seguintes características: ser foco 
de atuação da SECTS e possuir um grupo com domínio de técnica e com utilização de matéria 
prima renovável (palha e fibra de bananeira). A ideia do trabalho com a fibra na região foi a de 
ser um projeto piloto que poderia ser replicado em outras cidades. A aluna Bruna Dalva Avellar 

 
LA INTEGRACION DE LA DOCENCIA, LA INVESTIGACION Y LA EXTENSION PARA 

LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EL BUEN VIVIR. 
                                jaimeeduardorojaspazmio@yahoo.es / reuvic@hotmail.com  

mailto:jaimeeduardorojaspazmio@yahoo.es
mailto:reuvic@hotmail.com


 

foi selecionada como bolsista e foi responsável por acompanhar todo o processo formativo 
com o grupo e também colaborar nas ações de capacitação, além de trabalhar sua formação 
profissional com a vivência e experiência de ações na comunidade. 
 
O objetivo do trabalho foi de desenvolver os principais conceitos que norteiam o processo de 
desenvolvimento de produto artesanal e a realização do inventário cultural e proporcionar aos 
artesãos a compreensão e apropriação do seu repertório cultural. Foram realizadas pesquisas 
iconográficas a partir do referencial dos grupos para estimular o processo criativo dos 
artesãos, qualificar os produtos já desenvolvidos e rever os processos de produção, fazendo 
também a integração do saber do artesão com o saber acadêmico. 
 
O projeto foi desenvolvido em 6 meses e a implantação das ações foi centrada na apropriação 
dos valores locais, desenvolvimento do processo criativo e qualificação da produção.  
 
Diagnóstico 
 
O diagnóstico caracterizou-se por reconhecer e se integrar ao território e teve como principais 
aspectos entender e identificar as técnicas produtivas e identificar tipologias de produtos e 
recursos locais associando-os ao contexto econômico, histórico e sociocultural local.  
 
Foram realizadas reuniões com os gestores do projeto na SECTS que disponibilizaram materiais 
de pesquisa e levantamentos já desenvolvidos sobre a região e sobre o grupo. Com a análise de 
dados secundários foi traçado um primeiro perfil e elaborado um plano de ação que inicia com 
um encontro com o grupo para levantamento de expectativas. Dentro da estrutura de 
atendimento da SECTS foi verificada a presença dos Polos de Inovação, instituições que tem 
como objetivo promover e difundir as ações de ciência, tecnologia e inovação na região. Os 
Polos contam com uma infraestrutura em cidades importantes do norte de Minas Gerais, 
inclusive Janaúba. Desta forma foi repassado para o grupo gestor do Polo de Inovação de 
Janaúba a responsabilidade de mobilização do grupo e a coordenação da infraestrutura e 
logística para a realização das atividades.  
 
No primeiro encontro a reunião foi composta por20 artesãos, sendo a maior parte filiada 
àAssociação de Artesanato de Janaúba. A Associação é formalizada e recebe apoio da prefeitura 
através da cessão de um espaço de comercialização no Centro de Cultura onde há também 
espaços para realização de cursos e treinamentos, além de apoio na participação de feiras e 
eventos.Neste momento foi realizada uma atividade de integração e apresentado um 
planejamento inicial do projeto. Foram também levantadas as capacidades técnicas e de 
produção. Foi constado que a produção das peças se dá quase totalmente de forma individual, 
havendo pouca troca de informação sobre técnica e produtos.A exceção acontece com o grupo 
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que trabalha com a fibrade bananeira na Comunidade de Nova Porteirinha, que trabalham de 
forma integrada compartilhando a produção entre si. Porém, de um modo geral, cada artesão 
produz em pequena escala no espaço residencial. A venda é realizada através de feiras e na loja 
da associação, que não recebe porcentagem sobre as vendas e cobra apenas uma mensalidade 
dos artesãos. Durante a reunião foi realizada uma atividade de levantamento de pontos fortes e 
fracos do grupo e levantamento de cenário, como mostra o quadro a seguir. 

 
Além da avaliação do cenário foi feita também uma análise coletiva dos produtos. Essa 
avaliação estabeleceu critérios de qualidade tanto da matéria prima quanto da produção, 
elaborados em concordância com os artesãos. Foram elencadosos seguintes problemas 
técnicos: ressecamento da fibra; falta de acabamento; falta padronização das peças; falta de 
adequação a formatos comerciais (jogo americano muito pequeno); falta de padronização e 
definição clara das linhas de produto. Com relação aos problemas de gestão do grupo pode-se 
observar a falta de uma liderança reconhecida, falta de envolvimento dos artesãos com as 
questões do grupo e falta de integração entre o grupo e a comunidade. 
 
Foram revistas as questões levantadas no diagnóstico preliminar e nivelaram-se as 
expectativas do grupo e se pode observar uma defasagem de informação fornecida no 
diagnóstico preliminar, pois o grupo que se apresentou para o treinamento era diferente do 
que foi identificado como potencial na região. O grupo era misto entre participantes da 
Associação de Artesão e outros que tiveram acesso à informação do curso e se inscreveram. 
Outro problema encontrado foi que não havia a predominância da técnica do trançado com 
fibra de bananeira.  Essa divergência de informações é muito recorrente em projetos desta 
natureza, onde a distância entre o diagnóstico e o início das atividades é bastante grande, pois 
o grupo muda e suas demandas também. Essa dificuldade pode ser diminuída pela atuação 

Pontos fortes Pontos fracos 
Qualidade da matéria Prima 

Número de artesãos qualificados  
Interesse de aprimorar o trabalho 

Espaço da loja  
Localização da cidade  
Apoios institucionais 

 

Tratamento das fibras  
Falta aperfeiçoamento técnico  

Dificuldade de venda  
Falta de retorno financeiro  

Falta de divulgação 
O produto não tem integração com a cidade 
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Fig. 1 Levantamento de Cenário 
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presente dos gestores locais que consigam entender dessa dinâmica dos grupos. No entanto, 
todos os artesãos estavam dispostos a um trabalho de capacitação e motivados com a 
possibilidade de melhoria em seus produtos. 
 
A diferença entre o público esperado e o que realmente compareceu ao treinamento resultou 
em uma mudança metodológica que acolhesse as diversas técnicas e diferenças em 
conhecimento técnico entre os participantes, não somente aqueles produtores com foco na 
fibra de bananeira. Foi realizada uma reunião com a SECTS e o Programa Minas Raízes em que 
se definiu que apesar do perfil de inscritos não ter o mesmo perfil inicial, o treinamento seria 
realizado como grupo presente.  
 
Desenvolvimento 
 
Estabelecido o diagnóstico, a próxima etapa foi o planejamento e implementação das ações. A 
ênfase nesta etapa estava na adoção de métodos participativos para o estabelecimento e a 
busca pela coesão tanto para os processos como para as pessoas envolvidas. O fator humano 
foi considerado cautelosamente por se tratar de produtos feitos à mão, portadores de 
significados que vão além do uso e da forma. É neste momento que ficaram evidenciados os 
valores refletidos nos produtos,como os aspectos humanos, culturais, matéria prima e, 
principalmente, imprecisão do processo. 
 
O primeiro aspecto a ser considerado é que o artesão deve ser visto como sujeito de troca de 
conhecimento, onde ambos, designer e artesão, estão sendo capacitados. É um processo 
conjunto de construção de conhecimento. Aspectos como a adequação de linguagem para 
com o público alvo, discernimento sobre as oportunidades de uma interferência ou de uma 
explanação que foge do planejamento didático convencional, são adquiridos de forma tácita, 
ou seja, pela experiência advinda da prática (FREITAS, 2011).  
 
A primeira etapa para o desenvolvimento do projeto se concentrou em compreender e 
pactuar com o grupo as estratégias para o desenvolvimento do programa. Para iniciar as 
atividades foi realizada uma atividade de compreensão do cenário cultural. A partir do 
reconhecimento do artesão,levantaram-se os aspectos simbólicos materiais e imateriais da 
comunidade. Esse levantamento se deu através de um mapeamento de ideias. Neste exercício, 
buscamos tanto levantar os aspectos culturais da região como perceber até que ponto o 
participante se sentia integrado nesse processo. Foram observados o olhar do artesão para 
questões afetivas e de processos históricos. A atividade foi conduzida de forma que o 
participante pudessem se ver como responsável e parte integrante do meio cultural no qual 
está inserido. Outro resultado esperado para essa etapa eraaprofundaras questões tradicionais 
muitas vezes esquecidas no dia a dia e suplantadas por um imaginário massificado. A ideia era 
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de iniciar o desenvolvimento da importância do território a partir das lembranças dos artesãos, 
resultando na melhoria da autoestima através da valorização dos aspectos simbólicos ligados à 
sua cultural coletiva ou individual. 
 
Para o trabalho de reconhecimento do cenário cultural se realizaram atividades de pesquisa do 
patrimônio cultural da cidade em dois momentos, sendo um em sala de aula e outro com 
visitas. Foram feitos reconhecimentos de lugares e de pessoas para mapear usos e costumes 
relacionados com a história da cidade, em que a integração com a comunidade foi muito forte. 
A partir das visitas realizadas no mercado, no rio com as lavadeiras, nas casas de mestres 
artesãos, todos queriam saber o motivo da visita e acabavam aderindo ao projeto por se 
identificar também com os objetivos. A valorização ocorreu tanto por parte dos artesãos que 
estavam fazendo quanto dos que recebiam as visitas, pois todos se sentiam valorizados por 
terem seus ofícios ou modos de fazer reconhecidos como importante para a história da cidade. 
 
A partir dessa experiência e vivência com a comunidade e seus valores culturais, foram 
realizados exercícios de processo criativo. A experimentação e a vivências desse etapa 
perpassaram por todo o projeto, bem como a pesquisa e a experimentação. Esses exercícios 
tiveram como objetivo aproximar o artesão do universo simbólico através da materialização de 
ideias. As atividades propostas foram primeiro de caráter experimental e teórico. Nesta fase os 
participantes realizavam atividades num curto espaço de tempo, sendo estimulados a pensar 
mais na quantidade do que na qualidade da informação gerada, realizando assim a etapa 
projetual de geração de alternativas. Na sequência podiam visualizar os resultados e comentar 
sua produção sempre fundamentada na pesquisa de campo e no valor do artesanato no 
mundo atual. A medida que os conhecimentos e a pesquisa cultural se aprofundavam, os 
exercícios foram se tornando também mais elaborados, iniciando assim a fase do 
desenvolvimento de produto. Nesta etapa final, os artesãos se agrupavam por domínio de 
técnica ou individualmente, sempre da maneira que se sentissem mais confortáveis.  
 
A dinâmica de intercalar as atividades de processo criativo com o desenvolvimento de produto 
se justifica para facilitar o distanciamento com os produtos realizados hoje como forma de 
buscar o novo. O processo criativo pode favorecer esse distanciamento quando trabalha com 
matéria prima alternativa ou estimulando formas distintas de representação para transmitir a 
ideia de projeto. Causar esse distanciamento dos produtos atuais se torna fundamental, 
principalmente quando se trabalha com artesãos com domínio de uma técnica e que seguem a 
lógica domercado ao desqualificar ou desmerecer todo o processo em prol de uma venda 
imediata, o que acaba por não gerara sustentabilidade econômica ou cultural. 
 
Com estes exercícios pode-se construir um pensamento que o primor técnico não precisa ser 
renegado e pode conviver com produtos comerciais.  
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Resultados 
 
O resultado deste trabalho pode ser percebido em três áreas: a integração do artesão com seu 
território; a melhoria técnica produtivas dos produtos e a formação do aluno em processos de 
consultoria em design e artesanato. 
 
Um dos grandes problemas enfrentados pelo artesão nos dias de hoje é a baixa estima ao 
perceberem que oficio artesanal ocupa um papel de menos valia no nosso processo cultural. 
Os produtos artesanais trazem por vezes, a conotação de algo precário e feito apenas por 
pessoas sem outra opção de renda.  Recolocar o ofício artesanal no seu lugar de maestria é 
também papel das atividades que trabalham com o design e artesanato, iniciativatrabalhada 
dentro do projeto Minas Raízes - Janaúba. Quando o artesão recupera a noção de 
pertencimento em uma cadeia produtiva de valor cultural com o seu saber tácito e 
fundamental, é conseguida a salvaguarda desses saberes que continuarão existindo enquanto 
forem repassados. Através do programa, os artesãos foram convidados a refletir sobre a vida e 
obra de mestres da cultura popular que deixaram uma rica história na cultura de Janaúba. Os 
valores simbólicos e processos de produção foram apreciados e vistos de perto com através 
de visitas a mestres que ainda detém o domínio de produção. 
 
O território também se beneficiou do projeto através da valorização do mesmo com o 
reconhecimento de suas características, seja nos seus usos ou costumes. Um exemplo foi a 
visita ao mercado municipal, onde foram apontados tipos de comidas tradicionais, como a 
tapioca e as frutas regionais. As cores, cheiros e sabores passaram a ser vistos como 
elementos de orgulho tanto para as artesãs quando para os feirantes que se sentiram muito 
bem em poder proporcionar esse compartilhamento de saberes. As lavadeiras do rio Gorutuba 
também passaram o ocupar um lugar de destaque na memória afetiva das artesãs, pois 
puderam recordar de histórias de infância e de antepassados que também tinham esse hábito 
de lavar roupa no rio.  
 
Todo o resultado foi fruto de uma condução realizada através da visão sistêmica do design, 
que reforça a necessidade de compreensão do território, a valorização do criador e de seus 
processos. E a experiência vem colaborar com a terceira área de condução dos resultados do 
Projeto, a formação do aluno. Essa participação efetiva do aluno em contato com o universo 
de experiências e atividades possibilitou um aprendizado efetivo ancorado na perspectiva da 
andragogia que favorece a aprendizagem pela experiência. 
 
Na área formal, os artesãos apresentaram o resultado do trabalho através da criação de 
produtos que retrataram suas experiências no projeto. A diferença de conhecimento técnico 
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entre os participantes fez com que cada um atingisse determinado grau de aprimoramento, 
mas foi possível notar que todos apresentaram uma nítida evoluçãoseja formal ou conceitual 
de seus produtos e processos. 
 
Em todas as áreas em queos resultados foram sentidos, pode-se observar a importância das 
ações de extensão da UEMG, poisfavorece ambientes adequados para a troca de saberes, 
respeitando o conhecimento tradicional sem desconsiderar o saber acadêmico de maneira 
equilibrada, gerando ganhos para todos envolvidos nos processos educativos e culturais. 
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	Os complexos processos da globalização têm, entre outros, favorecido o acesso aos meios de comunicação que disseminam de maneira rápidaas informações.Dessa forma, as culturas passam a ser mais próximas no sentido da visibilidade, porém a fugacidadeda ...
	Uma das consequências da pluralidade de informações é a padronização dos usos e costumes, a perda das hegemonias políticas/territoriais e as constantes trocas entre culturas. Segundo Hall Stuart:
	... a26Ts fronteiras dissolvidas e as velhas certezas e hierarquias da identidade são postas em questão. Os confortos da tradição são fundamentalmente desafiados pelo imperativo de se forjar uma nova auto-interpretação, baseada nas responsabilidades d...

