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Daniele Rodrigues de Moura é uma paulistana arretada.
Nascida em Santo André, em 25 de fevereiro de 1991, apesar
de ter nascido no estado de São Paulo sua história se
desenvolve no estado do Piauí.

Seus avós, pais, tios, primos, compõem uma típica família do
interior, repleta de muita alegria, fé em Deus e fé na vida.
Veio para Salvador ainda muito nova e sua infância é
marcada pelo translado da família de um estado ao outro e
pelas comemorações típicas de pessoas sertanejas que
sabem o que é viver contente com a simplicidade, sem
confortos excessivos e por muitas vezes desnecessários.

Cursou a Faculdade de Jornalismo, mas logo percebeu que
a arte educadora era sua paixão motriz. Ainda almejou se
aventurar no papel de jornalista investigativo, mas trabalhou
apenas no segmento diário e logo percebeu que sua
vocação mesmo era registrar o cotidiano de pessoas
simples, vividas e sofridas como aquelas por quem sempre
esteve rodeada.

Sua história com o Acervo inicia no ano de 2011, por conta de
um projeto da faculdade: A Agência Experimental em
Comunicação e Cultura, conheceu Eduardo e Vilma que
estavam dando os primeiros passos na constituição do
Acervo da Laje, que até aquele momento só possuía uma
sede. Desde então, sua paixão por educar através de seu
ofício de fotografar foi tornando-se cada vez mais palpável.
Realizou diversas oficinas e sempre deixou impresso no seu
trabalho sua ancestralidade, sua identificação com o
popular e suas crenças religiosas e políticas. Acredita
piamente na força da educação e se especializa nesta área
a cada dia. Já se especializou em Arte e Educação e no
momento escreve sua tese de mestrado pela UNeb no
segmento educativo.

Suas fotos emocionam e nos remetem ao poder de um
povo, que mesmo em meio a tantas frustrações e
sofrimentos ainda se lembram de sorrir pra alguém que
acredita que, através do seu trabalho, pode mudar a história
de muitos homens, mulheres, jovens e crianças e dar a eles
uma nova percepção do mundo.

Michele Juriti - Bacharel em Turismo - 30/04/2021 Fonte: Dados
informados pela artista Daniele Rodrigues.
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A produção dessa biografia faz parte do projeto intitulado

"Catalogações de Objetos e Cômodos do Acervo da Laje". O

trabalho buscou reconhecer e reiterar a presença negra em

processos de elaborações estéticas, sobretudo nas periferias

da cidade de Salvador. Interessa-nos conhecer essas e esses

artistas, escutá-los e contribuir no processo de inserção dessas

pessoas na História da Arte Brasileira.

Além das biografias de artistas, a partir deste projeto foi

possível expor algumas obras de diversos artistas em galerias

no site do Acervo da Laje. Para conhecer mais o trabalho

dessas pessoas, acesse: www.acervodalaje.com.br.

BIOGRAFIAS DE ARTISTAS PRESENTES NO ACERVO DA LAJE
b

i
o

Projeto contemplado
pelo Prêmio Jaime

Sodré de Patrimônio
Cultural, da Fundação
Gregório de Mattos,

Prefeitura de Salvador,
por meio da Lei de

Emergência Cultural
Aldir Blanc, com

recursos oriundos da
Secretaria Especial da
Cultura, Ministério do

Turismo, Governo
Federal

Realização


