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PROJETO
II Cultura Caiçara pelo Mundo
ROTARACT CLUB SãO SEBASTIãO - D. 4600
Data Hora Cadastro / Alterado em: 15/12/2018 14:12:31
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaractsaosebastiao/?hl=pt-br
E-mail do Clube: rotaractsaosebastiao@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractsaosebastiao/?fref=ts
Justificativa:
Denominam-se caiçaras os habitantes tradicionais do litoral das regiões Sudeste e Sul do Brasil, formados a partir da
miscigenação entre índios, brancos e negros e que tem em sua cultura a pesca artesanal, a agricultura, a caça, o
extrativismo vegetal, o artesanato e, mais recentemente, o ecoturismo.
Muitas práticas agrícolas (coivara) e de pesca (puça), assim como a preparação de alimentos (farinha, peixe)
apresentam marcante influência indígena. Ainda que essa comunidade tenha sido formada a partir de populações
culturalmente tão díspares, ao descrever o modo de vida da população caiçara, pode-se brevemente a defini-la
como população que habita pequenas cidades e povoados ao longo do litoral, corroborando a importância da ligação
entre o caiçara e seu habitat.
A cultura caiçara e caipira podem parecer bem similares, a estrutura da casa caiçara tradicionalmente era a mesma
do caipira do interior: paredes de pau-a- pique e telhado de sapê de duas águas, algumas vezes caiada. O chão era
de terra batida e os móveis escassos. No entanto, a cultura caiçara possui uma ligação especial com o mar, um dos
fatores que a diferencia da cultura caipira.
A cultura caiçara ao passar dos anos veio se perdendo por ser um clube que pertence a esse contexto caiçara e por
vemos a necessidade de demonstra-la para o restante do mundo, desenvolve-se este projeto.
Objetivo Geral:
Mostrar para outros clubes do mundo como funciona a cultura caiçara
Objetivo Especifíco:
- Ensinar sobre a cultura caiçara
- Enviar lembranças sobre a cultura caiçara
Categoria Principal:

- Internacionais

Outras Categorias:
Data Início:

01/11/2018

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0005 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Projeto está em andamento
Parcerias:
Projeto está em andamento
Cronograma de Atividades:

01/11/2018 Contato com os clubes do Uruguai e Argentina

Descrição:
Projeto está em andamento
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Resultados Quantitativos:
Resultados Qualitativos:
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- - Cultura; Lembranças; Caiçara

Lições Aprendidas:
Projeto está em andamento
Resumo:
Projeto está em andamento
Emitido em 17/02/2019
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
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