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Professor,

Apresentamos com satisfação a Coleção Cultura de Ponta.

A Coleção é a síntese de debates realizados em torno de temas 

pertinentes para o crescimento e transformação individual e coletiva. Os 

temas foram discutidos em encontros semanais, envolvendo público e 

convidados especializados.

Este exemplar foi formatado com o objetivo de colaborar com os 

professores, fornecendo sugestões para a preparação de atividades e 

sendo um facilitador das discussões. Não pretende esgotar as 

possibilidades de abordagem dos conteúdos, e sim instigar o professor a 

buscar encaminhamentos diferentes, criativos e atraentes, oferecendo-lhe 

um material que proponha reflexões e, ainda, sugira novas formas de 

desenvolver o conhecimento em sala de aula, independentemente da 

matéria lecionada.

Queremos que a rede escolar possa acessar conteúdos de qualidade para 

estimular sua comunidade local a desenvolver e colocar em prática ideias 

criativas, fornecendo ferramentas que aperfeiçoem suas atitudes diante 

dos obstáculos e aprimorem seu repertório para a construção da base de 

criação artística, econômica e social.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Light e a Secretaria Estadual 

de Cultura através da Lei de Incentivo a Cultura. Esperamos que você 

aproveite bem, junto com seus alunos!

 INTRODUÇÃO 
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 PARA COMEÇO DE CONVERSA

O jeito de consumir informação em todo mundo mudou! Diariamente somos 

bombardeados por milhares de mensagens. Quem produz informação 

precisa entender que a forma ou o meio utilizado influencia o conteúdo, e 

modifica nossa maneira de compreender e reter o que é oferecido. Artistas, 

comunicadores e - por que não? - professores devem saber usar isso ao 

seu favor na hora de produzir conteúdo!

A possibilidade de conexão através de dispositivos pessoais (celulares, 

laptops, tablets) e de tecnologias sem fio (3G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth) vem 

transformando os processos de comunicação. Qualquer um pode 

pesquisar, comprar, vender, conversar, namorar, jogar, se divertir, trabalhar 

e realizar sabe-se lá quantas outras atividades na internet. Pessoas podem 

estar juntas, mesmo estando em continentes diferentes. Que alterações a 

comunicação móvel promoveu no pensamento e na forma de as pessoas 

se relacionarem? As novas mídias correm o risco de se tornar um gueto, já 

que não é mais necessário sair do computador para praticamente nada?

Há uma grande esperança na aplicação de novas mídias digitais para 

revolucionar a educação. “Mídias” não são novidade na educação: o 

quadro negro, o jornal, o impresso, o livro e até a televisão como a 

conhecíamos até aqui, já eram mídias. A diferença é que estaríamos agora 

vivendo uma nova era de interatividade, com formas revolucionárias de 

produção de conhecimentos.

A escola é um espaço que, mesmo convivendo diretamente com as novas 

mídias, levadas pelas mãos de seus alunos, ainda está fortemente 

baseada em padrões tradicionais. Seus objetivos ainda são, de modo geral, 

a disciplina, a normatização e a sistematização dos conteúdos. Em outras 

palavras: a escola é uma estrutura especializada na obediência, enquanto 

as tecnologias exigem dos sujeitos o protagonismo, a iniciativa, a 

curiosidade, a complexificação do pensamento e a crítica. A utilização das 

novas tecnologias pode levar os alunos a desenvolverem capacidades 

críticas e reflexivas? Ou, ao contrário, ao apresentar tudo ao alcance de um 

clique, diminui a capacidade de pensar por si só? Podemos apostar na 

aplicação pura e simples da tecnologia na educação (educação à distância, 

computadores em sala de aula etc.) seja uma solução mágica para uma 

série de problemas práticos?

Há muito o que discutir e descobrir. Estamos apenas começando a 

conhecer este admirável mundo novo.



DE PONTA
CULTURA

 EM AÇÃO

Procure conhecer o universo midiático em que sua escola está mergulhada. 

Existe um laboratório de informática? Quais os recursos disponíveis? 

Existem, no seu bairro ou comunidade, lans houses? Entidades que 

promovem inclusão digital, como o CDI, atuam na localidade?

Certamente os alunos da sua escola já estão 100% envolvidos com as 

novas mídias. Quantos têm blogs? Quais os assuntos preferidos? Quantos, 

além do perfil pessoal, têm páginas temáticas no Facebook? Algum 

contribui com notícias para rádios comunitárias ou jornais locais? Quantos 

já postaram vídeos no YouTube? Crie um mural virtual de anúncios 

classificados, em que cada aluno possa divulgar suas publicações.

 

Para saber mais:

Para mergulhar com mais segurança na discussão sobre as transformações 

que as novas mídias promovem em nossas vidas, conheça o pensamento 

da professora Léa Fagundes (http://migre.me/jzS35), saiba o que faz 

instituições como o ITS Rio (http://www.itsrio.org/). Procure também 

acompanhar o noticiário especializado (http://migre.me/jzSzO e 

http://migre.me/jzSBi, por exemplo).
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 BANCO DE ATIVIDADES

HUMOR E INTERNET: A EXPERIÊNCIA DE FAZER COMÉDIA NAS 

NOVAS MÍDIAS
Se rir continua sendo o melhor remédio, qual a receita para ter 

sucesso com a tradicional arte da comédia no novíssimo espaço da 

internet?

Já na Grécia antiga as artes cênicas eram representadas por duas 

máscaras: a da tragédia e a da comédia. O uso de humor existe desde o 

nascimento do teatro. Desde sempre, o riso foi usado para criticar os 

poderosos, as ideias estabelecidas, os preconceitos, o status quo.

Gueminho Bernardes e Fábio Nunes, atores, roteiristas e protagonistas de 

grandes sucessos na internet, estiveram juntos para discutir como esta arte 

nascida na antiguidade se encaixou com perfeição no novo mundo das 

mídias digitais.

O que seria esse “humor na internet”? Um vídeo do um amigo bêbado na 

balada, de uma forma ou de outra, é humor. Mas se você quiser produzir 

conteúdo de ficção, é preciso mais do que imagens bizarras, captadas ao 

acaso. É preciso qualidade, profissionalismo, preparo intelectual e técnico, 

conhecimento do mercado, etc.

Antigamente, para expor o seu talento, uma pessoa tinha que criar uma 

produção no teatro, entrar na televisão ou fazer um filme. Hoje, graças aos 

novos dispositivos de gravação digital (câmeras, celulares, Ipads, etc), e 

aos novos recursos de publicação (Facebook, Youtube, blogs, e outros), as 

pessoas simplesmente criam suas peças, postam em seus canais e pronto: 

o material está ao alcance de milhões de pessoas.

Contudo, "estar ao alcance" não quer dizer ser realmente visto por estes 

“milhões”. A possibilidade do sucesso não é a garantia de alcançá-lo, e 

fazer humor na internet não é só ter uma boa piada. Então, o que é preciso 

para fazer sucesso neste canal aparentemente tão democrático? 

Os caminhos são muitos e diversos, e não prescindem da sorte. Ter algo ou 

alguém como referência, aproveitando uma bolha sobre um tema, um estilo, 

um personagem ou um “meme”,pode ser uma boa forma de dar os 

primeiros passos. Ou, indo noutra direção, fazer uma coisa totalmente 

original, com identidade, que mostre um trabalho autoral,  e que vai 

consolidar uma carreira.

Fazer humor na internet é usar um talento já existente em outras atividades. 
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É pensar “Dentro disso, o que é que eu consigo fazer melhor? O que é o 

meu talento mais específico?”, e fazer com que este talento já detectado 

seja absorvido e moldado para o veículo. 

Sob determinados aspectos, ser comediante no teatro, no cinema ou na 

televisão não difere da internet: o ator tem que estar igualmente preparado 

em qualquer meio, ter a consciência de que é preciso aprender a técnica, 

estudar para ter ferramentas para poder usar no seu trabalho, e depois 

adaptar tais ferramentas ao meio escolhido. O talento e o dom facilitam 

enormemente, mas não são o único caminho para o sucesso. A internet é 

um mercado de trabalho em consolidação. Ficar rico com ela ainda é para 

poucos, mas, inegavelmente, a rede é uma grande vitrine para a 

viabilização de outros espaços, outros trabalhos, outras oportunidades de 

negócio. 

Muitas profissões estão envolvidas no processo de produção de um quadro 

para a internet. Existe uma equipe de roteiristas, uma equipe de técnica, os 

câmeras, a cenografia, a equipe de som, atores, diretor, editores de 

imagem... Assim, não é apenas estar diante da câmera ou num palco, com 

um texto decorado ou com a capacidade de improvisar bem desenvolvida.

E vale tudo para fazer humor?

Assim como no drama, no romance ou na aventura, na comédia você pode 

falar de tudo, mas isso gera uma responsabilidade: é preciso saber medir 

as consequências e conhecer os limites, inclusive legais. O que não 

significa auto-censura: um dos maiores riscos à qualidade do trabalho é a 

preocupação em agradar sempre e a todos, quando o artista deixa de fazer 

o que realmente acredita, e começa a trabalhar em busca de audiência ou 

aceitação. O risco é resultar num produto completamente diferente daquele 

inicial, indo por um caminho que não sabe onde vai chegar. 

A internet é uma ferramenta que aproxima muito o artista do público. Talvez 

nenhum outro aproxime tanto, porque, embora no teatro artista e público 

estejam no mesmo espaço físico, é um espaço público e consentido. Já na 

internet o fã entra na casa do artista, mesmo sem ser convidado, por e-

mail, pelo Facebook, pelos sites, etc. O artista precisa estar sempre atento 

ao fato de que ele fala – potencialmente - para milhões, e que é impossível 

saber o certo como será a recepção do que é dito ou postado. 



1) Divida a turma em dois grupos – um será o grupo dos artistas de rua 

e outro o de proprietários de imóveis alvos de grafitagem ou pichação.  

Promova um debate em que cada grupo tenha que apresentar seus 

motivos e defesa.

2) Realize uma exposição de tags – cada aluno que desejar deverá 

preparar um pequeno cartaz com sua “assinatura”.

3) Faça uma “expedição” pela vizinhança da escola com os alunos, 

registrando em fotos os grafites e pichações que considerarem 

interessantes. Se possível, tente identificar os autores.

4) Faça uma leitura crítica do “Decreto do grafite” com seus alunos.

 PARA PENSAR 

DE PONTA
CULTURA

1) Veja todo o debate em http://migre.me/jzSDE

2) Promova um festival de esquetes e stand up, em que os alunos 

produzam seus próprios quadros. Podem ser textos originais ou 

reinterpretações de quadros já existentes. Grave todos eles (um 

simples celular já é suficiente), disponibilize na internet e promova uma 

votação on line.

3) Caso exista algum grupo de teatro na comunidade, convide algum 

professor para conversar com os alunos sobre as carreiras existentes – 

ator, diretor, roteirista, cenógrafo, iluminador, etc.

 PARA PENSAR 



A INFLUÊNCIA DA MODA URBANA NAS GRANDES MARCAS: A 

RUA SOBE NA PASSARELA

As tendências surgidas na pista influenciam as novas coleções e, 

ao mesmo tempo, o que está nas vitrines afeta o gosto da galera, 

num grande ciclo fashion

A partir dos anos 50 a moda deixou de brotar apenas da mente dos 

criadores consagrados e dos ateliês de alta costura, e começou a refletir 

um pouco o desejo de quem estava consumido aquela roupa na rua, no 

dia-a-dia. Desde então, é quase impossível desvincular a influência do 

comportamento urbano do que é produzido para vestir. 

Mais adiante, nos anos 90 ocorre outro fenômeno: todo mundo começa 

a ter mais acesso a coisas que antes eram muito restritas, em razão da 

multiplicação da quantidade de confecções e de acesso a um produto 

mais barato. A moda entra na moda, porque, com a facilitação do 

acesso, as pessoas começam a ter a oportunidade de fazer o que 

quisessem com o seu vestir. 

Da soma dos dois momentos surge uma maneira de vestir mais livre, 

mais independente das grandes tendências, mais individual. Cada um 

passa a ter a liberdade e a possibilidade de misturar uma peça cara, de 

grife, com outra comprada em lojas de departamento, outra comprada 

num brechó, customizando as três e criando uma quarta coisa, diferente 

das outras, que reflete todas as influências que aquela pessoa recebeu e 

recebe diariamente nas grandes cidades. O conjunto das coisas que 

cada um elege para si é que está gerando novas verdades.

Para discutir o fenômeno da moda de rua, Pedro Perdigão, gerente de 

branding da Redley, Elle Alves, professora de design na universidade 

Veiga de Almeida, e Robson Teixeira, sócio fundador da Grife DNegro, 

estiveram reunidos e deram seus depoimentos.

No Rio de Janeiro a moda é feita de mobilidade entre as classes, do 

cruzamento da Zona Norte com a Zona Sul, da favela, da praia, do 

turista, das informações da internet, das necessidades do dia-a-dia, 

enfim, de tudo o que acontece e que gera uma influência estética e 

comportamental. 
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PROTAGONISMO NA INTERNET:
Um indivíduo pode transformar as pessoas e seu entorno? Como uma 

experiência local pode virar inspiração e motivação para outras 

pessoas

Algumas pessoas, tomadas por um sentimento de desconforto com “tudo 

isso que está aí” decidem arregaçar as mangas e intervir de alguma forma 

na sua rua, escola, igreja, praça, local de trabalho, etc, agindo 

individualmente para o bem coletivo. Destacam-se, assim, e, com sua 

iniciativa e entusiasmo, frequentemente conseguem contagiar todo o 

grupo. O esforço de um só, em pouco tempo, torna-se uma corrente 

coletiva. Tornam-se protagonistas, personagens de referência, 

transformadores.  

Para contar suas experiências com mobilização e discutir como a 

experiência deles pode virar inspiração e motivação para outras pessoas, 

os jovens ativistas Rene Silva e Bábara Betts conversaram sobre o 

significado de ser protagonista de ações na internet.

Protagonista é a pessoa que ocupa o papel principal em uma história, 

filme, novela ou outra obra de arte. Por extensão, protagonista também é a 

pessoa desempenha um papel de liderança ou de destaque em um 

acontecimento. Temos ainda o conceito de protagonismo juvenil, quando 

os jovens tomam iniciativas que vão além de seus interesses individuais e 

familiares, através de campanhas, movimentos e outras formas de 

mobilização.

Até bem pouco tempo, esta mobilização tinha um alcance relativamente 

limitado, feito pessoa a pessoa, pelo convencimento, conversas, ou, no 

máximo por meio da divulgação em jornais locais, folhetos, associações de 

moradores, etc. A internet e as redes sociais vieram turbinar esta 

capacidade de divulgar uma ideia e atrair correligionários.

Não é preciso ser conhecido ou famoso para assumir este protagonismo e 

ser referência para outras pessoas. Ao contrário, muitas vezes é a própria 

realização da ação que torna seu mentor, antes anônimo, em um líder 

comunitário.  

Não é fácil assumir este tipo de responsabilidade, mas, frequentemente, 

uma situação de desconforto leva um cidadão comum a encontrar forças e 
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determinação para buscar ou criar uma nova solução para o problema 

detectado. Falta de água, esgoto a céu aberto, escola sem professores, 

danos ao meio ambiente, corte irregular de árvores, violência contra 

crianças ou idosos, segurança pública, pracinhas degradadas, datas 

comemorativas... existem milhares de causas, milhares de motivos para 

provocar o engajamento.

E não existem fórmulas prontas ou “receitas de bolo”. Cada comunidade 

tem suas características e levantar propostas de solução deve levar em 

conta essas características. Um conselho dado por quem já viveu a 

experiência de ser protagonista em alguma situação é: comece já! É muito 

fácil encontrar motivos para não se mobilizar, desde a falta de patrocínio ou 

recursos materiais até a própria timidez, mas é importante não se deixar 

vencer por eles.

Outro conselho de quem já viveu a experiência: a comunicação é uma das 

chaves do sucesso. De nada adianta permanecer em uma posição de 

crítica permanente (ou governo, aos opositores da ideia,  etc), e não 

alcançar a solução desejada. Diálogo, diálogo, diálogo, sempre. As redes, 

grupos que se encontram para trocar experiências e compartilhar ideias, 

soluções, exemplos e atitudes, são muito importantes na busca de ideias e 

canais, e saber trabalhar em equipe é fundamental.  Não ser o dono da 

verdade é uma forma de somar esforços à sua proposta, de formar uma 

relação com a comunidade.

O protagonismo é um tipo de educação para a cidadania, as relações 

sociais e as questões comunitárias.  Requer coragem e intuição, mas os 

frutos colhidos, tanto para o indivíduo que se dispõe a trabalhar quanto 

para a comunidade que se mobiliza, são compensadores. 
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1) Veja todo o debatem em http://migre.me/jzSRP

2) Crie um jornal virtual com seus alunos, que fale sobre a escola e seus 

arredores.

 

3) Pesquise as ações comunitárias virtuais que já existam no bairro – 

grupos e páginas no Facebook, grupos no WhatsApp, contas no Twitter, 

etc, que sejam usadas como ferramentas da união e integração 

comunitária.  Converse com a Associação de Moradores, que já deve 

ter algumas informações neste sentido

 

4) Incentive seus alunos a tratarem os temas e questões da escola 

usando as ferramentas virtuais: crie grupos no WhatsApp para cada 

turma, envie tarefas e deveres de casa por mensagem, etc.

 

5) Muitas emissoras de TV, jornais, sites de notícias, etc promovem 

debates on line. Sempre que houver oportunidade, convide seus alunos 

para assistirem juntos, na escola ou em outro espaço disponível na 

comunidade, e mandem perguntas. Será estimulante para eles 

receberem respostas diretas dos debatedores, e verem seus nomes em 

destaque.

 PARA PENSAR 
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MARCO CIVIL DA INTERNET: LIBERDADE, NEUTRALIDADE E 

PRIVACIDADE

Como uma lei foi construída a muitas mãos, e quais os problemas ela 

ajuda a resolver

 

Em 23 de junho de 2014 a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 

12.965/14, o chamado Marco Civil da internet, depois de um longo e 

original processo de construção e evolução de seu texto. A nova lei que 

estabelece princípios, garantias, direitos e deveres das pessoas, empresas 

e governo para o uso da internet no Brasil. O que isso significa para cada 

um de nós, brasileiros? Que lições eleitores e parlamentares podem tirar 

daí?

O deputado Alessandro Molon e a mestra em Administração Pública e 

Governos Juliana Nolasco, ambos conhecedores e articuladores dessa 

regulamentação, estiveram reunidos para explicar melhor os detalhes 

dessa verdadeira "Constituição da Internet".

A internet ainda pode ser considerada como um fenômeno novo, com 

diversas questões surgindo, desde fraude bancária até a pedofilia e venda 

de drogas, passando por novas formas de negócio, defesa do consumidor 

e atentados à honra. Até o advento da Lei 12.965/14, quem regulava isso 

era o Judiciário, acolhendo ações e decidindo sobre cada caso 

isoladamente. Não havia uma regulação específica para a internet, e quem 

precisava de solução para algum impasse lançava mão, por exemplo, do 

direito comercial.

Um dos primeiros projetos de lei que tentou dar conta deste novo conjunto 

de demandas sociais, econômicas e políticas foi o do deputado Luis 

Piauhylino, em 99. Com redação confusa e perfil altamente punitivo, previa, 

por exemplo, que se alguém inadvertidamente repassasse um vírus por e-

mail, estaria sujeito a pena de prisão. Havia, no Congresso, uma 

disposição para destacar os crimes e os tipos penais do mundo virtual, e as 

propostas de então eram esforços para punir estes crimes, e não para 

regulamentar a internet.  A proposta ficou conhecida como Lei Azeredo, em 

referência ao senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), que elaborou 

substitutivo à matéria no Senado.

Entre 2007 e 2008 esse discurso muda. A ideia do Marco Civil surgiu a 

partir da concepção do professor Ronaldo Lemos, expressada em artigo 

publicado em 22 de maio de 2007, em que ele propunha que, antes de 
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pensar em criar crimes, o governo e a sociedade deveriam discutir direitos 

e deveres do cidadão na internet. Em 2008, quando a Lei Azeredo passa a 

tramitar em regime de urgência, tem início uma ampla mobilização da 

sociedade civil, cujo mote era: “não queremos crimes na internet”.

A partir daí, desse momento, todo um discurso começa a ser alinhavado 

dentro do Executivo, em parceria com o Congresso, para a criação de uma 

Constituição da internet, que tivesse direitos e deveres e princípios que 

guiassem essa internet. Este projeto de lei começa a ser “pensado” dentro 

do Ministério da Justiça, que decide absorver o conhecimento já existente 

na sociedade civil sobre o assunto. O órgão abre um debate on line sobre 

os eixos que seriam as premissas desse projeto de lei, consolida um 

primeiro texto e abre nova consulta, agora já em torno de um anteprojeto 

de lei. Durante  2011 o projeto de lei é encaminhado ao Congresso, onde 

ocorre um nova consulta popular , sempre on line – foram 45 mil visitas, 

com 140 propostas concretas de mudança. Novamente, em uma ação 

inédita no parlamento brasileiro, depois que essas sugestões foram 

ajustadas ao texto houve nova consulta popular para a ratificação da 

população. Em 2014, o Marco Civil é finalmente sancionado, coroando um 

processo inédito de participação popular por meio de ferramentas digitais.

Passado o momento da sanção da lei, começa uma outra etapa, que é a 

fase de regulamentação dos detalhes de como aquela lei vai ser cumprida. 

A tendência é que também este momento seja de intensa participação 

popular, repetindo o fenômeno do Marco Civil, ou seja, a sociedade 

também vai opinar sobre como serão os decretos  que se fizerem 

necessários.

O Marco Civil contempla três conceitos fundamentais para a internet: a 

liberdade, a neutralidade e a privacidade, e cada um desses conceitos 

deve ser regulamentado, também. Sem a garantia da neutralidade, por 

exemplo, as grandes operadoras podem restringir a forma como cada um 

usa a internet, limitando o acesso a downloads, e-mails, navegação por 

sites, velocidade de acesso, etc. Dentro da ideia de privacidade, um tema 

polêmico é o chamado “direito ao esquecimento”.

Muito já foi feito, e de um modo absolutamente novo e positivo. Mas ainda 

há muito que fazer, e cada cidadão é responsável por construir a internet 

que queremos.
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 PARA PENSAR 

1) Veja todo o debate em http://migre.me/jzSN1

2) Exiba o vídeo http://migre.me/jAl9x para seus alunos e discuta com eles 

a ideia de neutralidade da rede.

3) Crie o Marco Civil da sua escola, registrando, em um documento 

“oficial”, as regras, direitos e deveres para o uso dos dispositivos e 

recursos virtuais – celulares em sala de aula, horários de 

funcionamento do laboratório de informática,  o que pode e o que não 

pode ser acessado, etc. Lembre-se, a exemplo do Marco Civil original, 

de tornar o processo o mais participativo, transparente e democrático 

possível.
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 CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO CULTURA URBANA

Alessandro Molon:  advogado e professor de Direito na PUC-Rio, além de 

mestre em História pela UFF. Dois mandatos na Assembleia Legislativa do 

Rio. Em 2012, liderou e concluiu uma proposta de reforma do Código 

Penal. Foi relator do Marco Civil da Internet, aprovado no Congresso e 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff.

Alexandre Lage: sócio fundador da RAX Consultoria em Inovação, tem 

mais 25 anos de experiência  em novas mídias e já trabalhou para 

empresas como Infoglobo, Amcham-SP, Intercon (EUA), Ea-la (Japão) 

criando estratégias digitais. É um dos maiores especialistas em plataforma 

Apple no Brasil.

Bábara Betts:  estudante, comanda o blog chamado Faça Diferença, cujo 

objetivo é influenciar jovens a pensar e fazer diferente. Já foi voluntária no 

Grupo Ambiental Escola Parque, e atuou em prol do meio ambiente. Foi 

palestrante no Rio+20. Participou da reunião internacional de jovens 

através da ONG CISV em 2013.

Fábio Nunes: integrante do grupo Avacalhados, de comédia e 

improvisação teatral. Atuou no grupo Os Inclusos e os Sisos – Teatro de 

Mobilização pela Diversidade. Autor das séries de humor Sobrevivendo à 

Maioria das Coisas, do canal Anões em Chamas, e diversos esquetes do 

canal Parafernalha. Fez participações em Será que Faz Sentido? e 

Adorável Psicose (Multishow). Com Felipe Neto, roteirizou e atuou no 

quadro Sem Noção, do Esporte Espetacular. Foi um dos protagonistas do 

especial de final de ano PaPePiPoPu (Record).

Gueminho Bernardes: autor, ator e diretor teatral. Criador, há 35 anos, do  

Teatro de Quintal. Atualmente com os espetáculos “Como Fracassar na 

Vida e Ser Infeliz no Amor” e “Mau Humor”, é ainda roteirista e co-criador 

do personagem “Dilma”, com o ator Gustavo Mendes, com quem também 

faz o show de “stand-up comedy” “Ponto GG – Tudo que você sempre 

quis saber sobre sexo, mas nunca teve um comediante para explicar”.

Juliana Nolasco: Trabalha no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio; 

mestre em Administração Pública e Governos pela FGV; trabalhou no 

Ministério da Cultura, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República, no Centro de Referência da Música Brasileira e 

já realizou projetos de consultoria para UNESCO, Casa de Cultura Digital, 

Instituto Overmundo e Eletrocooperativa.



DE PONTA
CULTURA

Rene Silva: estudante, morador do Complexo do Alemão, é repórter, 

fotógrafo, redator, editor e colunista do “Voz da comunidade”, jornal que 

criou para denunciar os problemas da sua região. Ficou conhecido por 

tuitar em tempo real o que aconteceu no Complexo do Alemão no dia da 

ocupação pela polícia e pelo seu trabalho no jornalismo comunitário.
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 REALIZAÇÃO

Sede Rio de Janeiro

Rua da Lapa, nº 180 – Centro - Rio de Janeiro/RJ

Tel.: + 55 21 3095.7200

Contatos 

www.afroreggae.org

facebook.com/afroreggaeoficial

twitter.com/AfroReggae

É permitida a reprodução dos conteúdos desta publicação, desde que 

citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.

Presidente do GAS
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