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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

Cultura e território são conceitos bastante complexos e estabelecer a relação 

entre eles já não seria tarefa fácil. Se a eles se juntam ainda as ideias de 

violência, pertencimento e mudança de comportamento, a reflexão se torna 

muitíssimo mais difícil. Este ciclo de debates do Projeto Cultura de Ponta não 

se propõe nem a explicitar os conceitos, nem a esgotar o assunto, mas sim 

trazer para debate exemplos concretos de seu entrelaçamento, no que têm de 

positivo e negativo, oferecendo subsídios para novos debates, descobertas e 

superação de posições cristalizadas e pré-conceitos. As palestres deste ciclo 

têm como ponto comum a ideia de cultura como impulsionadora de 

transformações, desde o nível bastante concreto do lixo na rua e do 

estacionamento irregular, até o mais abstrato, que trata da violência invisível 

presente no dia-a-dia, passando pelo espinhoso terreno da religião e da 

política. 

Convidamos alunos e professores a olhar no seu entorno – e até um pouco 

mais distante – e a se perguntarem: “tem que ser assim?”. 
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Sugerimos aos professores que construam um pequeno glossário com seus 

alunos, englobando os termos e conceitos mais comuns, sem a pretensão de 

explicar completamente, apenas para a criação de um vocabulário básico que 

permita uma melhor compreensão dos textos e discussões.

Atividades como construção de maquetes, mapeamento da vizinhança, 

entrevistas com lideranças locais, registro da evolução urbana da comunidade, 

etc., podem ser um bom começo concreto para a construção do conceito de 

território. 

Certamente o entorno de sua escola tem também exemplos de compositores, 

artistas plásticos, músicos, cantores, contadores de história, poetas, etc., que 

representarão bem a efervescência que sabemos existir nas comunidades. 

Mostre isso aos seus alunos não como exemplos isolados, casos individuais de 

sucesso, mas como uma realidade mais ampla, uma potência. 

Para saber mais: 

https://www.facebook.com/rioeuamoeucuido - Rio Eu Amo Eu Cuido

https://www.facebook.com/CidadeCriativa.ArteCultura?fref=nf – Cidade 

Criativa

http://embassies.gov.il/brasilia/Pages/default.aspx - Embaixada de Israel

http://www.consulados.com.br/palestina/ - Consulado da Palestina

http://migre.me/mODMp - Guia Afetivo da Periferia

http://migre.me/mOEfy - Política Cultural com as Periferias

 EM AÇÃO
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 BANCO DE ATIVIDADES

CIDADES CRIATIVAS E TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS
Usar a arte e a cultura como propulsoras de transformação urbana e 

social tem sido o caminho trilhado por grupos que pretendem 

sensibilizar a população na busca de soluções criativas para os 

pequenos e grandes problemas das cidades

É inegável que as grandes ações necessárias à evolução e à manutenção de 

cidades como o Rio de Janeiro dependem fortemente de grandes 

intervenções, que por sua vez dependem, quase sempre, de grandes 

investimentos. Melhorar o trânsito construindo um viaduto, por exemplo. Ou 

renovar a frota de caminhões da empresa responsável pelo recolhimento do 

lixo, para aprimorar as condições de limpeza da cidade. A presença do Estado 

ou de grandes empresas privadas sempre foi considerada essencial para a 

dobradinha “ordem e progresso”, e Governo e empresas continuam sendo os 

parceiros principais neste jogo. Contudo, aos poucos, algumas pessoas estão 

percebendo que pequenos gestos cotidianos, pequenas iniciativas individuais 

ou de grupos de amigos e vizinhos são igualmente poderosos na arte de gerar 

mudanças positivas, de educar para a cidadania e de promover um convívio 

mais harmonioso nas grandes cidades. 

Para falar sobre essa nova forma de cuidar do que é de todos, e de mudar 

comportamentos relacionados ao bem comum usando a arte, a cultura e a 

criatividade, a representante do movimento Rio Eu Amo Eu Cuido, Ana Lycia 

Gayoso, e a fundadora do coletivo Cidade Criativa / Transformações Culturais, 

Regina Miranda, juntamente com Paula de Oliveira Camargo, gerente do 

Centro Carioca de Design, conversaram diante de uma plateia de estudantes 

e professores, em mais um edição do Projeto Cultura de Ponta. 

Esta onda de iniciativas que buscam uma forma criativa de cuidar da cidade 

não é exclusiva do Rio. Movimentos semelhantes já aconteceram, por 

exemplo, em Bogotá (Colômbia) e em Nova York (EUA). Em geral, são grupos 

interdisciplinares – artistas, arquitetos, comunicadores, ambientalistas, 

advogados, web designers, etc., pessoas que sentem que podem e devem 

colaborar com a cidade em que vivem. Ana Lycia contou como o Rio Eu Amo 

Eu Cuido surgiu: 
- É um movimento que foi criado há quatro anos por amigos que cresceram no 

Rio, e que sempre quiseram fazer alguma coisa pela cidade, se engajar em 

alguma transformação, e pensavam como fazer isso. A ideia é que cada 

pessoa, com seus atos, desde que você sai de casa, até você retornar para 

sua casa no final do dia, tudo o que você faz em relação à cidade, impacta num 

todo.
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Embora sejam iniciativas particulares, individuais, todos entendem que a 

presença e engajamento do cidadão, da população, é essencial para que as 

ações propostas realmente resultem em melhoria para a cidade. Não são 

grupos de super-heróis querendo consertar o mundo: são agentes 

mobilizadores. 

- O que é esse movimento? É uma plataforma permanente de conversas. É 

você fazer a grande mudança da cultura da escassez, que só fala em 

problemas, para falar de algo rico que é arte e cultura, e entrar numa cultura de 

abundância, algo que só cresce na medida em que você trabalha – explica 

Regina Miranda, sobre o Cidade Criativa. 

Três coisas estão presentes e são preocupações comuns ao trabalho daqueles 

que pensam a criativamente a cidade: o engajamento das pessoas atingidas 

pela ação, o posicionamento da cidade dentro da chamada economia criativa e 

a criatividade nos processos e não apenas nos resultados. Paula fez uma 

síntese das questões: 
- O engajamento das outras pessoas é fundamental. Precisa haver a adesão 

do público para que esses trabalhos realmente gerem frutos positivos. Em 

relação ao conceito de cidade criativa, existem várias áreas que são 

consideradas áreas criativas, setores da economia criativa. São cerca de 20 

setores. Aqui no Rio isso tem um peso enorme, é uma parte muito importante 

do produto interno bruto, e é por isso que é importante que a gente se posicione 

como uma cidade criativa e perceba como isso tem um impacto na economia. E 

a outra questão é: os profissionais criativos são importantes, mas para uma 

cidade ser considerada realmente uma cidade criativa é preciso pensar 

também na criatividade dos processos. Como resolver criativamente questões 

que são soluções urbanas. Como trazer uma abordagem criativa para 

problemas que são problemas do cotidiano.

E criatividade nos processos é uma especialidade do Rio Eu Amo Eu Cuido. 

São três pilares de ação: limpeza urbana, preservação de espaço público e 

mudança de comportamento no trânsito. Pensando neles, o grupo começou a 

elaborar ações de rua divertidas, sedutoras e originais, que fossem uma forma 

agradável de as pessoas se sentirem parte da solução, e não as “culpadas” 

pelo problema. 

- Uma coisa que a gente começou a constatar é que não adiantava fazer um 

movimento para falar de coisas que está todo mundo cansado de saber ... eu 

nunca ouvi ninguém falar e reconhecer “é, eu jogo papel no chão”, “eu fecho o 
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cruzamento”. As ações que mais engajam são as que as pessoas vêm o antes 

e o depois. O ponto da virada vai ser quando o carioca entender de fato que a 

rua é a extensão da casa dele.

Este também é o entendimento do Cidade Criativa. A mudança de 

comportamento em relação à cidade não deve ser algo imposto – por temer 

uma multa, por exemplo. Ela deve ser algo autossustentável, que permaneça. 

- É preciso que vá mudando por dentro e que a pessoa perceba que aquilo em 

primeiro lugar é bom para ela. Então vai do nível individual a uma escala maior.

O Cidade Criativa funciona como um impulsionador de ideias, motivando 

ações de outros parceiros ou mapeando ações já existentes. Regina enumera 

as linhas de ação do grupo: 
- A gente acredita que a conversa seja a maior forma de ação, conversas que 

informem e motivem ações que não precisam ser iniciadas por nós. A gente 

conversa com duas três pessoas em mesa de bar, passando por grupos 

pequenos, médios, até grupos de maior escala. Somos parceiro do TEDx Rio. A 

gente tem uma outra ação, que a gente chama de “Gestos discretos da cultura 

carioca”: tem uma porção de coisinhas pequenas que a meu ver são a 

pulsação da cidade. E temos ações do tipo “Mão na Massa”, em que 

produzimos diretamente, como o Porto de Memórias, que foram seis trabalhos, 

e cada um deles foi também um trabalho de identificação e motivação de 

lideranças comunitárias. A gente não é centralizador, é conectador.

A questão econômica é sempre um gargalo, e financiar estes projetos um 

permanente desafio. O trabalho é sempre fortemente baseado no 

voluntariado, mas este não é suficiente para dar conta das necessidades de 

gestão e operação dos projetos e ações. É preciso encontrar uma forma de 

remunerar os profissionais envolvidos, para manter a ideia em movimento. As 

encubadoras são uma solução possível. Outra são as parcerias em troca de 

espaço de marketing. Editais de cultura e financiamento por fundações ou 

governos também podem viabilizar movimentos semelhantes.

Os caminhos ainda estão sendo descobertos... 
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1) Veja a íntegra do debate em http://migre.me/mMeWG

2) Alguma ação deste tipo já aconteceu em sua comunidade? Que tal criar um 

movimento do tipo “Eu amo Eu Cuido” em sua escola? 

3) Converse com seus alunos sobre o possível impacto que cada ação 

individual tem sobre a comunidade ou sobre a cidade em geral. Pequenas 

coisas como lixo mal descartado, estacionamento irregular, desrespeito à lei 

do silêncio, etc. Discuta, principalmente, a diferença entre os discursos e as 

práticas reais (por exemplo, quem critica a poluição mas deixa seu lixo na 

calçada, ou é favorável ao uso da bicicleta par melhorar o trânsito, mas 

estaciona em fila dupla). Alguém é capaz de uma autocrítica sincera? 

 PARA PENSAR 
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O CONFLITO ISRAEL & PALESTINA

Um complexo, longo e doloroso conflito, que mexe com os 

sentimentos de nacionalismo e religião de dois povos, na disputa pelo 

direito à soberania e pela posse da terra. Existem caminhos para a 

construção da paz neste território conflagrado? 

Diversos bairros e comunidades do Rio são cortados por fronteiras imaginárias 

e possuem “territórios proibidos”, apelidados de “Faixas de Gaza”. Frequentes 

confrontos armados, disputas territoriais entre facções e o bloqueio à livre 

circulação dos moradores e demais cidadãos despertam essa sensação de 

semelhança entre o cotidiano das comunidades e a guerra no Oriente Médio. 

Mas o que sabemos realmente sobre o conflito que, há décadas, divide o 

território e põe vizinho contra vizinho? É só uma questão de terras? É uma 

guerra religiosa? É um conflito étnico? Mais do que isso: existe alguma chance 

de solução e pacificação? 

O assunto é complexo demais para ser compreendido de uma só vez, e para 

ajudar nos primeiros passos do entendimento do que ocorre entre israelenses 

e palestinos o Projeto Cultura de Ponta recebeu dois grandes conhecedores 

do assunto: Leonardo de Carvalho Augusto, mestre em História Social da 

Cultura, e Kike Rosenburt, que além de já ter trabalhado no Parlamento 

israelense, atua há mais de 10 anos com desenvolvimento de lideranças 

juvenis em Israel. A conversa foi mediada por Dario Bialer, sociólogo e que 

atualmente exerce a função de rabino na Associação Religiosa Israelita do Rio 

de Janeiro.

Dario abriu o encontro enfatizando a importância da informação na superação 

do preconceito e dos dogmas: 

-É muito importante que a opinião pública, que as sociedades estejam 

informadas, bem informadas, porque assim evitamos falar com preconceito, 

evitamos formular considerações baseados na ignorância, da confortável 

posição de assistir um conflito pela televisão – afirmou. - Muitas vezes esse 

conflito é demonizado, e o que precisamos fazer é diminuir essa demonização 

de um lado e de outro, através do entendimento, através do estabelecimento 

de vínculos.

Leonardo, conhecedor e simpatizante da causa palestina, fez um retrospecto 

histórico da origem do conflito, desde as consequências da I Guerra Mundial, 

quando as grandes potências da época dividiram territórios e dando origem a 

países como o Iraque, o Líbano e a Síria. Ele enfatizou que, com a criação do 
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Estado de Israel, em 1948, e a ampliação gradativa de suas fronteiras, uma 

boa parte da população, palestina, fica com a menor parte do território, e isso 

vai gerar uma série de conflitos. 

- Começou em Gaza um sistema onipresente de controle e de pequenos 

constrangimentos diários à população que, por diversos motivos precisa 

trabalhar em Jerusalém, ou trabalhar num território que é israelense. Isso 

sempre conta com o apoio da violência. 

Sobre a mais recente onda de confrontos, que se repetem ciclicamente, 

Leonardo levanta a questão sobre o grau de responsabilidade dos que estão 

diretamente envolvidos no campo de batalha, e as consequências 

humanitárias dessas escolhas. 

- Quando você está numa situação de batalha, está fardado, está numa 

situação em que você tem que apertar o botão ou o gatilho, você ainda assim 

tem escolha. Houve um manifesto de 40 oficiais israelenses que se recusaram 

a cumprir ordens nesse sentido, no momento decisivo ali em Gaza. O problema 

para mim, como brasileiro que se considera de esquerda e que observou esse 

conflito, é que, de alguma maneira, nunca se viu tanto descuido por parte dos 

soldados ou das autoridades israelenses em relação aos desastres 

humanitários que aconteceram, como por exemplo bombardeio a escolas, a 

hospitais e a residências de civis, pessoas que não eram considerados alvo.

Uma pergunta que frequentemente feita é: por que outros países não 

interferem para acabar com o conflito?. Leonardo tenta explicar, apesar de 

toda a complexidade do tema: 

- A primeira coisa que é importante considerar: a posição americana no Oriente 

Médio se modificou desde o segundo governo Obama. O poderio americano 

diminuiu nessa região do Oriente. A segunda coisa fundamental: a correlação 

de forças. Israel conseguiu uma aliança com o governo do Egito, que é 

governado por uma junta militar. Assim como o Egito, outros países árabes, 

que são grandes produtores de petróleo, sempre tiveram um relação um pouco 

ambígua com Israel, mas favorável. Por exemplo, a Arábia Saudita. Terceiro 

ponto fundamental: houve uma transição de poder no Irã. O governo iraniano 

buscou uma aproximação com o Ocidente, inclusive com os EUA, e por isso 

talvez tenha se omitido nesse conflito. Terceiro, a Turquia, que é um governo 

meio europeu meio ocidental, e a Síria - que era um estado que poderia muito 

bem se envolver nesse conflito, mas que por razões de crise humanitária 

preferiu não se envolver - também se omitiram nesse momento. 
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Kike abriu a sua fala lembrando que o termo “judeu” descreve não só uma 

religião, mas todo um povo. Assim, existem judeus religiosos, judeus não 

religiosos, judeus de esquerda, judeus de direita... Isso deixa claro a 

importância de não haver generalizações, rótulos pré-concebidos. Ele reforçou 

também o apelo de Dario pela importância da informação: 

- Eu sugiro muito que vocês procurem falar, se informar e tomar postura 

também. Pode ser uma postura pró-palestina, pró-israelense, ou pode ser pró-

solução. Quando a gente se foca só no problema, não é parte da solução.

Ele também fez um retrospecto da criação do Estado de Israel e da divisão do 

território: 

- Em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, com o mundo sensibilizado, a 

ONU votou a partilha da Palestina, quando tanto os palestinos, que ainda não 

eram reconhecidos como povo, e os judeus iam ter uma divisão de terras, e 

eles poderiam cada um criar um Estado para seu povo. Naquela partilha, por 

questões históricas, a gente não vai justificar, os judeus aceitaram, os 

palestinos não, com muita pressão dos países árabes, e começou a guerra da 

independência. Na guerra da independência Israel chegou a um mapa maior, e 

Jerusalém, e aquilo que seria parte dos palestinos, ficou nas mãos da Jordânia, 

ficou nas mãos do Egito. O estado palestino não foi declarado.

Kike, que também conhece minuciosamente as idas e vindas do confronto, 

com seus momentos de distensão e acirramento, e que assume uma posição 

de esquerda frente ao atual governo israelense, afirma que a falta de 

entendimento decorre mais da falta de liderança, do que propriamente de falta 

de confiança entre as partes envolvidas. De acordo com ele, o problema do 

compartilhamento ou da divisão do território poderia ser resolvido, mas 

questões religiosas são invocadas para, na verdade, justificar interesses 

políticos: 

- Sabemos que se eles tomassem uma posição de liderança o conflito territorial 

seria resolvido. Existem mapas e planos para haver troca de terras. 

Infelizmente a direita israelense diz que o problema é religioso. Os países que 

já fizeram a paz com Israel também têm religiões, não são países 100% laicos. 

Hoje em dia a direita é quem governa Israel, e ela não vai ser a favor de um 

diálogo.

Muitos outros conceitos e detalhes foram abordados e esclarecidos, como, por 

exemplo o significado da palavra Holocausto e o sentimento não só dos judeus 

mas de toda a humanidade em relação a ele. Os ataques de grupos radicais 

palestinos ao território de Israel, a reação israelense, a proporção desta 

reação, os limites do tolerável que precisam ser estabelecidos, etc. – a 
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conversa, a argumentação e as questões são quase infinitas. Ao mesmo 

tempo, sem abrir mão de suas convicções, palavras como esperança, 

tolerância, entendimento, diálogo e informação estiveram presentes em todas 

as falas. 

Finalizando, Dario retomou o apelo à informação e lembrou qual deve ser o 

papel da religião no relacionamento entre os homens: 

- Quanto mais informados estivermos, quando conseguimos falar sem 

preconceito, com mais informação, mais vamos estar mais perto de alcançar, 

se não uma solução total, pelo menos pequenas soluções que nos aproximem 

mais de uma convivência pacífica, que é o que todo mundo quer. Temos 

pessoas sofrendo em ambos os lados, e gostaríamos que pudessem viver em 

paz. A religião é uma coisa muito sagrada para colocarmos Deus neste tipo de 

acontecimentos assassinos. 
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1)Veja a íntegra do debate em http://migre.me/mPRB5

2)Veja o trailer do filme “Uma Garrafa no Mar de Gaza” - 

https://www.youtube.com/watch?v=tb7KPTcmQZE e incentive-os a 

assistir em casa. Se possível, assista com eles, em uma sessão coletiva 

na escola. 

3)Crie com seus alunos uma linha do tempo com a cronologia do conflito. Se 

possível, faça em tamanho grande, usando cartazes, recortes de jornal, 

fotos pesquisadas na internet, etc. Exponha na escola, para a visitação de 

outros alunos e professores. 

4)Como as diferentes religiões convivem em sua comunidade? Converse 

com seus alunos sobre o conceito de “tolerância”. 

5) Apesar de estarem sempre nas manchetes, os princípios e fundamentos 

religiosos de judeus e muçulmanos são pouco conhecidos. Apresente, em 

linhas gerais, as duas religiões aos seus alunos, enfatizando as 

proximidades e semelhanças. 

 PARA PENSAR 
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TERRITORIO, VIOLÊNCIA e CULTURA
A violência urbana possui vínculos estreitos com o território utilizado, 

assim como a cultura das favelas possui com a territorialidade. E 

violência nem sempre é o que dói apenas na pele: muitas vezes, é o 

que dói na alma

A violência está frequentemente associada à agressão física, mas ela também 

tem a sua dimensão simbólica, ações que não estamos acostumados a 

enxergar como violência. E, ao se falar de violência, imediatamente o senso 

comum associa o tema às periferias e aos territórios de pobreza. A favela é 

vista como o lugar da violência.
 
Para ajudar a desconstruir esse mito, revelar as violências silenciosas e 

apontar mecanismos que ajudem a superar esta situação, o Projeto Cultura de 

Ponta recebeu Mônica Francisco, ativista social e estudante de Ciências 

Sociais na UERJ, Marize Bastos da Cunha, pesquisadora da Fundação 

Oswaldo Cruz e doutora em Educação, e Tatiana Lima, mestranda do 

Programa de Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. 

Qualquer morador de áreas de periferia ou já viveu a situação ou conhece 

alguém que já sofreu algum tipo de restrição, perda ou desqualificação por 

viver em favela, ou foi vítima de algum gesto que, embora não tenha se 

concretizado em agressão física, configurou claramente um gesto de violência. 

Exemplos são aquele jovem que não conseguiu a vaga de emprego por morar 

em comunidade, o outro que, sem cometer nenhuma irregularidade é obrigado 

a apresentar documentos ou a justificar o que faz dentro do shopping de classe 

alta, aquele evento que é “monitorado” por policiais só porque envolve 

moradores da periferia, ou ainda a adolescente que precisa trocar de calçado 

para sair de casa, pois a rua em que mora está inundada por esgoto. Em 

nenhum desses casos ocorreu a violência física, o “tapa na cara”, mas ela – a 

violência – estava inegavelmente lá, associada ao “território da favela”. 

- A própria noção de território hoje, é uma noção extremamente violenta. É uma 

noção que separa segrega e isola. Ninguém fala “o território de Ipanema”. Você 

fala “o território das favelas”, o território da periferia. Muita gente, é claro, 

trabalha com uma ideia muito potente de território, mas de maneira geral se vê 

território como um local circunscrito. A Secretaria de Segurança trabalha com a 

ideia de território e território está sendo substituído por áreas de violência. Isso 

atinge principalmente os jovens, que são aqueles que mais circulam na cidade, 

e são aqueles que mais precisam circular – diz Marize, para depois lembrar que 

toda a história de surgimento das favelas está ligada às várias formas de 

violência. 
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Contudo, este mesmo espaço, este mesmo lugar, este território que é visto 

como o lugar da violência, também é, para seus moradores, para aqueles que o 

vivenciam, o lugar das trocas, da aprendizagem, do crescimento, da vida. 

Mônica cita Milton Santos para abordar este aspecto: 
- Eu gosto sempre de lembrar o Milton Santos, um geógrafo brasileiro, negro, e 

que pensou muito essa questão do território. E ele falou uma coisa 

superimportante, que o território é – uma palavrinha chata, mas que a gente 

tem que usar – polissêmico, isto é, ele tem vários significados. Para quem está 

dentro, para quem está fora, para quem vive, para os diversos territórios. Para o 

que ele chama dos sujeitos hegemonizados, ou seja, a galera que está vivendo 

naquele território, ele é o lugar do afeto, o lugar das trocas, das experiências. 

Assim, apesar de toda a violência a que é submetida, tanto na dimensão 

simbólica quanto na concreta, a população consegue desenvolver afetos e 

criar. 

- Essa criação é cultura. É criação de modo de vida, é criação de saída para dar 

conta desses problemas. Não é o mais forte que vence. O que vence é o amor. 

A criação tem a ver com amor. Amor ao que está do lado, amor ao lugar que 

vive. Amor à sua história, amor à história daquela localidade. – diz Marize.

Um ponto comum entre as falas das debatedoras é o papel da cultura como 

forma de, dentro da polissemia que envolve o território da favela, dar destaque 

a esta dimensão positiva. Mônica lança mão de um conceito antropológico para 

estabelecer esta relação. 

- Existe um conceito chamado “interpelation” que explica como esses grupos e 

comunidades podem transformar a opressão e a violência silenciosa. Eles 

fazem isso através da sua própria cultura, e a sua cultura acaba influenciando 

de alguma forma a cultura que os oprime. Olha o funk aí! É essa cultura de 

resistência que acaba extrapolando os muros invisíveis, e que vai dar voz a 

quem está sendo silenciado – explica ela. 

É quando o papel do Estado se torna importante. 

- E aí entram as políticas públicas, garantindo que as instituições sejam menos 

violentas nesse sentido, e que tenham uma sensibilidade maior para as ações 

e as intervenções culturais que estão florescendo, que estão dando voz e que 

estão sendo de uma certa forma uma resistência não silenciosa a esse 

silenciamento, dando visibilidade às potencialidades. É preciso que haja 

políticas públicas efetivas que dialoguem com esse lugar, para que essas 

ações cotidianas de resistência se tornam ações oficiais, não só de resistência, 
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mas de afirmação cada vez maior de quem vive nesse lugar, e que essa cultura 

possa circular – finaliza Mônica.

Romper com a relação, estabelecida há décadas, entre periferia e violência, 

passa por não se vitimizar e saber criar mecanismos para reagir, não só reagir 

no sentido de reclamar, mas no sentido de reagir ao silenciamento. E é a cultura 

que, talvez, melhor esteja desenvolvendo este papel.
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1) Veja a íntegra do debate em http://migre.me/mMeHu 

2) Veja o clip O Funk mora em mim - http://migre.me/mODqK - e discuta com 

seus alunos a relação do autor com seu território. 

3) O que os seus alunos entendem e que exemplos podem dar de gestos de 

violência simbólica? 

4) E dentro da escola, entre os próprios alunos? Existem gestos de violência 

silenciosa? 

 PARA PENSAR 



DE PONTA
CULTURA

 CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO CULTURA URBANA

Ana Lycia Gayoso - Gestora do Move Rio e coordenadora do Rio Eu Amo Eu 

Cuido, movimento  pioneiro como iniciativa que visa a melhoria do Rio através 

da mudança de comportamento dos cariocas, incentivando os pequenos 

gestos e atitudes que estão ao alcance de todos e são capazes de transformar 

toda a cidade. 

Regina Miranda - Artista, sociocoreóloga e gestora cultural. Bacharel em 

Teoria da Dança, pela State University of New York, e Mestrado em Ciências, 

pela Ken Blanchard School of Business, com foco em "Gestão de Processos de 

Transformação Cultural em Organizações, Bairros e Cidades". Fundadora e 

diretora geral do Cidade Criativa / Transformações Culturais. 

Paula de Oliveira Camargo - Gerente do Centro Carioca de Design. Instituto 

Rio Patrimônio da Humanidade. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro City Hall.      

Leonardo de Carvalho Augusto - Professor de História Contemporânea da 

Puc-Rio, da rede FAETEC (Escola Técnica Visconde de Mauá) e do Instituto 

Benjamin Constant.  Mestre em História Social da Cultura (PUC-Rio). Foi 

professor das redes públicas (Municipal e Estadual) no Rio de Janeiro.

Kike Rosenburt – Formado em Comunnity Social Work na Universidade 

Hebraica de Jerusalém. Trabalhou em diferentes ONGs, incluindo 

Desenvolvimento de Liderança em Jerusalém Oriental. Também trabalhou no 

Parlamento Israelense. Há mais de 10 anos trabalha em Desenvolvimento de 

Liderança com movimentos juvenis da América Latina em Israel. Há 4 anos no 

Brasil trabalhando com juventude judaica. Integrante do GT da Integridade 

racial da CEPPIR.

Dario Bialer - licenciado em Sociologia pela Universidade de Buenos Aires, 

com mestrado em Literatura Rabínica pelo Schechter Institute of Jewish 

Studies, em Jerusalém. Pós-graduação em Liderança e Gestão Institucional 

pelo Joint Distribution Committee. Foi representante da International Raoul 

Wallenberg Foundation, onde promove o diálogo inter-religioso. Atualmente 

exerce a função de Rabino na Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro 

– ARI.

Monica Santos Francisco - Ativista social, cursa licenciatura em Ciências 

Sociais na UERJ. Moradora do Morro do Borel, é uma das fundadoras da Rede 

de Instituições local. Foi diretora da Federação de Rádios Comunitárias do 

Estado do Rio de Janeiro. Militante das redes de Economia Solidária, foi 
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fundadora do Forum de Economia Solidária Zona Norte e Sul da cidade do Rio 

de Janeiro. Coordena o Grupo Arteiras Alimentação na Grande Tijuca. É 

consultora na ONG ASPLANDE. 

Marize Bastos da Cunha - Pesquisadora da Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP), Fundação Oswaldo Cruz, onde trabalha no Departamento de 

Endemias Samuel Pessoa e atua no Laboratório Territorial de Manguinhos 

(LTM). Possui graduação em Licenciatura e Bacharelado em História pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Educação 

pela Universidade Federal Fluminense. 

Tatiana Lima - Mestranda do Programa de Mídia e Cotidiano da Universidade 

Federal Fluminense, graduada em Comunicação Social pela 

UNIVERCIDADE. Desenvolveu monografia sobre a cobertura midiática de 

megaoperações policiais no Rio. Atualmente, desenvolve produção de 

conteúdo jornalístico para mídias comunitárias e sindicais, além de pertencer 

ao corpo discente do Mestrado em Mídia e Cotidiano / UFF.
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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

José Junior

Coordenadora do NAR

Bruna Camargos

Coordenador do Projeto Cultura de Ponta

Luiz Lopes

Conselho Editorial

Ana Rosa Reis

Bruna Camargos

Danilo Costa

Fabiana Guzman

Jefferson Oliveira

Larissa Lage

Luana Cabral

Luna Rozenbaum

Rafael Ruas

Thales Santos

Texto e Sistematização do Catálogo

Lilian Sapucahy

Supervisão Editorial

Marcelo Garcia






	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

