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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 o 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

A comunicação humana é um elemento central que atinge todos os setores
dos nossos relacionamentos com as pessoas. É ela que torna possível a
própria vida em sociedade. Tudo o que fazemos ou que deixamos de fazer
está de alguma forma ligado à comunicação, seja ela verbal ou não verbal. A
comunicação é tão presente em nossas vidas e tão abrangente que até
mesmo quando escrevemos um lembrete para nós mesmos e colamos na
porta da geladeira, estamos realizando um ato de comunicação.

Acomunicação pode ser classificada ou analisada de acordo com o órgão dos
sentidos que envolve. Assim, temos a comunicação visual (sinalização de
trânsito, gestos, desenho, propaganda, fotografia, pintura, escultura, Língua
Brasileira de Sinais), a que utiliza os sons (apitos, sinos, buzinas, alarmes,
aplausos, gritos, vaias, além, é claro da fala) e o tato (aperto de mãos,
abraços, beijos, e a escrita em Braille).

Comunicação é, numa definição rápida, o processo de troca de informações.
O ato de comunicar é a materialização do pensamento e do sentimento em
signos conhecidos pelas partes envolvidas. Mas o termo comunicação, com o
tempo, adquiriu significados muito amplos e variados. Existe a comunicação
do dia-a-dia, informal, através da fala, do gesto, do telefonema, da carta. Mas
também são formas ou canais de comunicação a propaganda, o discurso
político, o cinema, o teatro, a novela, rádio, show, circo, folclore, o jornal,
revista, TV, rádio, pelas agências de notícias, os livros, sejam didáticos ou de
ficção, aulas, palestras, etc.

Mas textos não são só aqueles formados por palavras e frases. Os grafites, as
pinturas, a música, obras de arte em geral, são formados por sinais que
precisam ser decodificados, lidos, para serem compreendidos.Aarte também
comunica.
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EM AÇÃO

Embora o tema seja amplo e possa ser abordado por inúmeros ângulos, este
eixo temático tratará de formas bastante específicas de comunicação: a
literatura, que é a arte da palavra, Língua Brasileira de Sinais, que é a
possibilidade da comunicação mesmo onde não há o recurso da fala, e a arte,
talvez a forma de comunicação mais subjetiva que exista.

Como atividades iniciais, antes de abordar o tema em sala de aula, propomos
ao professor que reflita sobre as seguintes questões:

1) As novas tecnologias provocam o surgimento de questões sobre o fim do
livro impresso, e sobre o valor artístico de textos publicados em sites,blogs
e outros recursos, pois, sendo publicados pelo próprio autor, não teriam
passado pelo crivo de editoras, revisores, críticos literários,etc. Qual o seu
conceito de texto literário? Como você se relaciona com os novos
suportes, além do material impresso?

2) Se você fosse nomeado (a) amanhã ministro (a) da Educação, quais
seriam as suas primeiras iniciativas para a solução das necessidades
escolares das pessoas com deficiência auditiva?

O objetivo dessa reflexão pessoal é tomar intimidade com os temas e as
grandes questões que os envolvem, bem como amadurecer uma posição,
para que, ao levá-los para a turma, a discussão possa ser mais rica e
consistente.

Também sugerimos que o professor faça um levantamento das manifestações
artísticas em cartaz na cidade (peças, cinema, exposições de artes plásticas,
performances, etc), avaliando a possibilidade de uma visita com os alunos.

Para saber mais:

http://flupp.net.br/
https://www.facebook.com/Cooperifa
http://www.ines.gov.br/ines_portal_novo/ - Instituto Nacional da Educação de
Surdos (INES)
http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras/
http://migre.me/jYmEz (O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais
e Língua Portuguesa)
http://www.panfletosdanovaera.com.br/ - Panfletos da Nova Era - um portal de
Jorge Mautner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Mautner
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BANCO DE ATIVIDADES

LITERATURA NAS FAVELAS: UMA CONVERSA SOBRE A PRODUÇÃO
INTELECTUAL DA PERIFERIA

FLUPP, saraus literários, novos autores e a efervescência da arte da
palavra nas comunidades

Nem sambista nem jogador de futebol. Muitos jovens nas comunidades
querem ser escritores. Ao mesmo tempo, quando perguntados sobre seus
hábitos de leitura, muitos outros jovens dessas mesmas comunidades
respondem, quase sem constrangimento, que nunca leram um livro.

Projetos como a Feira Literária da Periferia (FLUPP) e Ler é 10 tentam fazer a
ponte entre estas duas realidades, levando os jovens autores aos leitores
potenciais e estimulando o prazer – e, principalmente o hábito! - da leitura
entre aqueles que ainda acham que um livro é um obstáculo quase
intransponível.

Os criadores da FLUPP e do Ler é 10 estiveram juntos e, além de contar suas
experiências de vida, explicaram como a presença da literatura pode ser
transformadora na formação de cada um.

Se olharmos em volta, vamos ver que o diálogo por meio da escrita permanece
e é muito forte mesmo entre os jovens que, supostamente, “não leem nada”.
Eles leem e escrevem o dia todo, rápidos com seus polegares sobre os
teclados dos celulares. Apenas o suporte – lugar onde a palavra está colada –
é que mudou. Eles escrevem e leem o que eles próprios produzem. Mas se o
diálogo por meio da escrita entre leitores e autores permanece vivo, qual é a
questão? É aproveitar que as pessoas estão no Orkut, no Facebook, no SMS,
estão em outras plataformas que envolvem texto, e trazer essa energia, essa
disposição para lidar com a palavra, para o lado estético. Fazer com que a
leitura e a escrita funcional se tornem literatura. Muitos já são autores, e não se
percebem como tal.

Compositores de samba, de rap, de funk, por exemplo, escrevem poesia. E a
periferia tem muita história para contar. Várias experiências ligadas à literatura
e à poesia, à palavra escrita ou falada, esteticamente, já acontecem pelo
Brasil. Embora a questão da qualidade seja frequentemente colocada,
devemos lembrar que a literatura é uma forma de expressão, e que o
importante, no processo de formação de leitores e escritores, é garantir a
possibilidade de se expressar através da palavra poética. A qualidade é uma
conquista posterior.
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Comunicação por excelência, a literatura é a arte da palavra, da língua. É um
canal de interação e de transmissão de conhecimentos e cultura de uma
comunidade, além, é claro, de ser fonte de lazer, entretenimento e
relaxamento.

Um pouco na contramão do discurso que sempre foca no deleite da leitura, há
quem afirme que ler não precisa ser necessariamente um prazer, mas que é
de tal forma essencial na formação do ser humano, que deve ser uma
presença obrigatória no cotidiano. Ler é uma coisa que o ser humano
PRECISA fazer, para se entender como tal. Buscar ler coisas que façam
sentido em sua vida, começar com temas e formatos que sejam facilitadores e
obedecer ao seu ritmo e capacidade de leitura são boas portas de entrada,
indicadas por quem entende. E não duvide: todas as pessoas que ocupam um
lugar de destaque em qualquer coisa têm muita leitura. Qualquer coisa que
alguém faz bem, sem ler, vai passar a fazer melhor se passar a viver o
ambiente que a leitura dá.

Talvez faltem obras que retratem a vida dos nossos jovens e crianças, faltem
livros para dar conta de realidades muito complexas, em comunidades nos
grandes centros, em cidades perdidas no interior do Brasil, etc. Para superar
este obstáculo, é preciso incentivar o surgimento e dar oportunidades para a
consolidação de novos autores, oriundos justamente dessas realidades. Mas
talvez o mais importante seja incentivar e dar oportunidades aos novos
leitores. A primeira experiência com o livro deve ser de afeto. Experimente
sentar com o livro na mão e ler para a sua criança. A voz da mãe ou do pai e a
presença daquele objeto misterioso que tem histórias escritas faz muito bem à
formação intelectual, social e emocional do pequeno (futuro) leitor.
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1) Veja todo o debate em
https://www.youtube.com/watch?v=zgAD7Vk2wYY

2) Promova um concurso de microtextos com seus alunos. Use o Twitter
como ferramenta.

3) Existe alguma experiência literária em sua comunidade? Algum sarau,
feira ou café literário? Vá com seus alunos e estimule a participação deles,
como declamadores ou leitores.

4) Discuta algumas “provocações” com seus alunos: qual o último livro que
você leu? Por que você não lê? O que faria você ler mais, etc..Lance o
desafio: vamos escrever um livro juntos?

PARA PENSARPARA PENSAR
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A COMUNICAÇÃO ALÉM DA FALA: UM DIÁLOGO COM DEFICIENTES
AUDITIVOS

Uma conversa sobre a importância da Libras e como se dá a
comunicação tátil

Normalmente associamos a comunicação à oralidade. A música, a literatura,
a arte também podem ser consideradas expressões de uma fala. O que tem
isso a ver com os deficientes auditivos? Tudo. Os surdos se expressam,
"falam com as mãos". De acordo com o neurocientista Oliver Sacks "ver
vozes" é o mesmo que ouvir a fala, pois é o que observamos ao
acompanharmos um bom papo entre surdos. Os deficientes auditivos têm seu
próprio senso poético, artístico e musical, onde tudo é comunicado por
gestos.As mãos do surdo são a sua fala.

E o que dizermos da surdocegueira? Isso mesmo, surdocegueira, uma só
palavra, uma única deficiência que afeta todo o acesso à comunicação,
informação e mobilidade de uma pessoa. E como essas pessoas se
comunicam? Também com as mãos. Agora é o tato, associado ao gesto, que
se torna voz.

Para entender melhor toda essa questão, professores do Instituto dos
Surdos-Mudos, hoje, Instituto Nacional da Educação de Surdos (INES)
estiveram reunidos, falando de suas experiências. O Ines foi a primeira escola
para surdos no Brasil, fundada em 1857.

A língua de sinais chegou a ser proibida, após um congresso de estudiosos
em 1880. A educação da criança surda deveria acontecer pela chamada
“oralização”. Apenas no ano de 2002 a Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi
oficialmente reconhecida e aceita como segunda língua oficial brasileira,
através da Lei 10.436. Em 2005, através do decreto 5.626, a Libras foi
regulamentada como disciplina curricular. Em 2010 foi regulamentada a
profissão de Tradutor\ Interprete de Libras.

A Libras não é apenas um recurso, um paliativo para ajudar a comunicação
dos deficientes auditivos com os ouvintes. Ela é uma língua natural como
qualquer outra. A diferença é que ela também utiliza a imagem e a
movimentação do corpo. Aprender Libras, para o adulto, é como aprender
francês ou inglês, e para a criança, é natural como aprender o próprio
português.
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E quem usa a língua de sinais? Que usa a Libras? Hoje, o Brasil tem cerca de
nove milhões de habitantes com algum tipo de comprometimento auditivo. É
uma população maior que a de muitas cidades pelo país. O indivíduo surdo
tem várias identidades: há o surdo puro, que só fala a língua de sinais, os
surdos que são ótimos em português e que também usam a Libras, há os
surdos que só oralizam e ainda o surdo implantado, que é o que tem o
implante coclear.

A comunidade surda, e também a comunidade surda e cega, tem vivências
em comum com os ouvintes em vários lugares. O surdo é um cidadão como o
ouvinte, e deve ter garantido o seu direito de ir e vir com autonomia, liberdade
e garantias individuais. E como resolver? Disseminando o ensino da língua de
sinais aos ouvintes. Aumentando o número de intérpretes. E, principalmente,
derrubando preconceitos.

Para diminuir o preconceito em relação a qualquer tipo de deficiência, é
necessária a divulgação dessa e de outras informações relevantes para
facilitar a inclusão dessas pessoas em todos os meios sociais. A metodologia
para lidar com surdos é visual, é através de imagens, e professores e
pedagogos precisam trabalhar para aprimorar estes recursos,
desenvolvendo estratégias visuais para esse indivíduo surdo poder se
desenvolver educacionalmente.



DE PONTA
CULTURA

1) Veja todo o debate em http://www.youtube.com/watch?v=Przll_0ZShY

2) Desafie seus alunos a encenarem pequenas cenas do cotidiano em que
usem exclusivamente a língua de sinais.

3) Promova uma oficina de Libras em sua escola, para alunos e interessados
da comunidade.

4) Amplie para seus alunos a pergunta feita anteriormente – Se você fosse
nomeado (a) amanhã ministro (a) da Educação, quais seriam as sua
primeiras iniciativas para a solução das necessidades escolares das
pessoas com deficiência auditiva?

PARA PENSARPARA PENSAR
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TALK SHOW COM JORGE MAUTNER:  O CANTOR, COMPOSITOR E
ESCRITOR BRASILEIRO EXIBE SUAS MÚLTIPLAS FACETAS

Filho do Holocausto e mensageiro do Kaos mostra que é, também,
muito bom de papo.

Qual a relação entre arte e comunicação?

Por intuição, todo mundo sabe que elas se relacionam, se alimentam
mutuamente, mas nem todo mundo sabe, como o cantor, compositor,
instrumentista e pesquisador Jorge Mautner, explicar como as duas coisas
“conversam” entre si.

Antes de mais nada, uma afirmativa categórica: a arte e seu uso para a
comunicação estão na natureza.
- Por exemplo, o canto do pássaro, o macho e a fêmea: o canto mais bonito
para atrair. Tem pássaros que é o macho que produz o ninho, e conquista a
fêmea o que faz o ninho mais bonito. O tempo todo é isso: gritos e
chamamentos... Isso tudo é a arte da comunicação.

Para Mautner, todas as produções humanas estão de alguma forma
relacionadas à produção artística. Ritos de nascimento, funerais,
casamentos, cantos de guerra, vestimentas de festa, fardas, trajes
cerimoniais, tudo é uma forma de arte, visual, tátil, auditiva.Até a gastronomia
tem o seu aspecto artístico.

- As religiões são feitas com o que? Com rituais, que são o teatro, são feitas
com música. O que são as orações? São poemas. A arte integra o ser
humano, acompanha desde o nascimento. A pessoa morre e o enterro
também é feito com arte: as pessoas que rezam um poema entoam cânticos.

Ferramenta de integração do homem com a natureza, e do EU com os outros
indivíduos, a arte é também instrumento de expansão da mente e da
criatividade. Sem o convívio com os artistas, os cientistas dos séculos XIX e
XX talvez não tivessem alcançado as grandes descobertas nas áreas da
Física.Afirma Mautner:

- Os cientistas são unânimes em dizer que não teriam conseguido criar as
teorias de tudo o que pavimenta a nossa ciência de hoje, se eles, depois de
discutir nos laboratórios, não fossem sempre se encontrar com os artistas.
Eram os artistas que davam a dimensão de como imaginar o espaço
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descontínuo.

Perguntado sobre a possibilidade de comunicação com uma forma de arte tão
abstrata quanto a música, Mautner, que também é instrumentista, ampliou o
horizonte da resposta, e trouxe argumentos de linguística para explicar como
a mente humana capta imediatamente a linguagem da música:

- A música é a mais instantânea, e imediata... Por exemplo, na prosa tem que
ter uma lógica, seu texto tem que ter um sentido. Na poesia, ela já vira música,
já é a palavra-música... Há alguns anos os linguistas pesquisaram o que viria
primeiro na fala humana. Descobriu-se que a nossa fala, antes da palavra, ela
é música. Tem melodia .. São tudo sons... A própria emissão da voz muda o
sentido da palavra.

Dono de uma cultura vasta, ao longo da conversa Jorge Mautner citou José
Bonifácio, diversas passagens Bíblicas, mitologia grega, justificou suas falas
com passagens históricas da antiguidade e contemporâneas e história das
religiões. Uma overdose de informação para os ouvintes!

Ele defende a tese de que é preciso “brasilificar o mundo”.

- Essa capacidade nossa de abraçar o próximo, absorver, reinterpretar é a
coisa mais artística e mais importante. A nossa nação toda foi feita por arte ...
99% ... ... então isso tudo contribui para sermos o povo mais artístico cultural
profundo da humanidade.

Uma única pergunta ficou sem resposta, mas a própria forma de “não
responder” já foi esclarecedora. Tudo bem no estilo Jorge Mautner de ser.

- Qual é o espaço possível para o juízo estético, e para a exploração sobre o
que é bonito, o que não é bonito?

- Aí eu abdico... tem tantas formas de arte... só não pode ser nazista, o resto
tudo pode. Todo tipo: o Lepo Lepo... não tem critério: esse é o lugar da
liberdade, você não pode julgar. Se a liberdade tem que existir em todos os
lugares, aí então, esse é o cerne da liberdade. ... o resto, questões estéticas,
eu não sei te dizer.



DE PONTA
CULTURA

1) Veja todo o papo em https://www.youtube.com/watch?v=GUhrwWGZVoY

2) Explore o site de Jorge Mautner com seus alunos, para entender melhor o
pensamento do artista - http://www.panfletosdanovaera.com.br/

3) A arte comunica com “textos sem palavras”. Uma boa maneira de
introduzir o assunto é permitir que os alunos tenham contato com
produções de artistas contemporâneos. Navegue pelo Google Art Project
com os alunos (http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-
project?hl=pt-br)

4) Analise coletivamente alguma obra que tenha despertado mais interesse
na turma: primeiras impressões, procedimentos empregados, materiais
utilizados, elementos constitutivos, conceitos, etc. O que a obra
“comunica” a cada um?

PARA PENSAR
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CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO CULTURA URBANA

Écio Salles – Formado em Letras, mestre em Literatura Brasileira, na UFF, e
doutor em Comunicação e Cultura na ECO-UFRJ. Mentor e realizador da
FLUPP – Festa Literária das UPPs, que já está em quatro cidades brasileiras.

Otávio Júnior – Morador do Complexo da Penha, da comunidade do Caracol,
é autor de 4 livros que aproximam o leitor da vida nas comunidades,
buscando a identificação dos leitores com os personagens e ambientes. É o
criador e realizador de projetos de promoção e mediação de leitura como o
“Ler é Dez, ler é Favela”, que têm o objetivo de democratizar o acesso à
leitura nessas comunidades.

Vanessa Miró – Formada em Arquitetura e Urbanismo e em Letras / Libras.
Pós graduanda em especialização de Libras: Ensino. Nove anos de
experiência no magistério de LIBRAS para ouvintes. Planejou e ministrou
aulas de sexualidade para alunos surdos desde Educação Infantil ao Ensino
Médio. Produziu, como colaboradora de imagem, material didático para o
Manual de DST / Aids do Instituto Nacional de Educação de Surdos.
Educadora no Curso de Agente Multiplicador em Saúde Sexual e
Reprodutiva.

Marcia Noronha - Graduada em História e Mestre em Educação na Linha de
Políticas Públicas e Gestão. Especialista na Área de Deficiência Visual.
Formação em Libras e pós-graduada em Saúde Mental da Infância e da
Adolescência. É responsável pelo Programa de Atendimento e Apoio ao
Surdocego do Instituto Benjamin Constant.

Indira Cardoso Santos da Silva - Tradutora e intérprete de Libras do Instituto
Benjamin Constant. Mediadora de situações de comunicação entre os
alunos surdocegos e demais membros do setor de reabilitação da
Surdocegueira no Instituto. Certificada pelo 6º exame nacional de
proficiência em Libras.

Wesley – XXXX
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Claudia Borges dos Santos - Brasileira, solteira, Portadora de deficiência
auditiva, oralizada, leitura labial e LIBRAS, 3º Grau Incompleto – Pedagogia.
Experiência Profissional: Empresa: Instituto de Tradução e Intérpretes em
Libras,Apilrj -Associação dos Profissionais Tradutores Intérpretes de Língua
Brasileira de Sinais.

Jorge Mautner - Cantor, compositor e escritor brasileiro. Entre seus sucessos
musicais gravados por grandes nomes da MPB, incluem-se O vampiro
(Caetano Veloso), Maracatu atômico (Gilberto Gil e Chico Science & Nação
Zumbi), Lágrimas negras (Gal Costa), Samba dos animas (Lulu Santos)
Rock Comendo Cereja e Samba Jambo com (Jonge). Em 2002 lançou o CD
"Eu Não Peço Desculpas", em parceria com Caetano Veloso.

João Paulo Reys - Montador de cinema e vídeo, roteirista e pesquisador,
realizou projetos para canais como Multishow, TV Brasil, Al Jazeera, TV
Escola e BBC. Dirige a organização do acervo de Jorge Mautner, e colabora
com o artista em diversas iniciativas. Com Bia Lessa, coordena os alunos de
montagem da Escola de Cinema Darcy Ribeiro no projeto Fábrica de
Imagens.
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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.
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