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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

Este ciclo de debates do Projeto Cultura de Ponta teve a característica especial 

de falar de educação para educadores.

Enquanto os outros encontros introduziram novos temas para o 

enriquecimento do trabalho dos professores com seus alunos (dança, 

esportes, novas mídias, cultura urbana, etc), este fala justamente sobre a 

prática em sala de aula, e convida a discutir o ato de educar. Então, este 

“começo de conversa”, não é, como nos outros fascículos da coleção, uma 

apresentação do tema, mas sim um coinvite à reflexão.  

A educação, em seu sentido amplo, e não apenas no que se refere à educação 

escolar, está presente em todos os aspectos da vida humana: no trabalho, na 

vida social e na família, estamos sempre aprendendo ou ensinando algo. Esse 

processo não acontece de forma única e estática, mas de forma natural, vindo 

por vários canais. 

É a educação que permite que os homens compreendam, participem e 

transformem uma sociedade, mas também é a educação que, em 

determinadas circunstâncias, perpetua e congela o preconceito e a 

discriminação.  

Vivemos um tempo de transição, e temos, como educadores, que enfrentar 

diariamente a desigualdade econômica, social e cultural, uma profunda crise 

de valores, questionamento de padrões de comportamento, revoluções 

tecnológicas e mudança nas relações interpessoais. 

As pessoas mudaram substancialmente seu modo de se relacionar, trabalhar 

e, também, de aprender. 

O computador e a informatização de praticamente tudo no nosso dia a dia 

surgem como um desafio para a escola: saber o que fazer com tantos recursos, 

que, ao mesmo tempo em que colaboram com o processo educacional, 

também se tornam um poderoso rival na disputa da atenção, do tempo e dos 

valores dos jovens. 

Somando-se as questões pedagógicas, éticas e ideológicas às mais materiais 

e cotidianas - salários, condições de trabalho, injunções políticas - não é sem 

razão que muitos comparam o trabalho do educador com um sacerdócio. O 

nível de dedicação, preparação, envolvimento, etc é mesmo bastante 

parecido. 
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E, neste momento em que modelos tradicionais e consagrados de educar são 

colocados em questão, as exigências são multiplicadas.  

Esse é grande esforço atual: corresponder à quantidade de novos recursos 

(cada vez mais rápidos e exigindo cada vez mais preparo do professor), às 

características dos novos alunos que chegam às nossas mãos (mais 

autônomos, com mais acesso às informações e, ao mesmo tempo, cada vez 

mais distantes e desinteressados do modelo tradicional da escola) e às 

necessidades da sociedade, sempre em constante transformação.  
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A reflexão sobre o modelo educacional e a escola já devem acontecer 

espontaneamente, nas diversas reuniões e atividades do corpo docente. Assim, 

os temas já devem fazer parte das conversas entre os colegas professores. 

 

Como ação especial, sugerimos reservar um momento específico para o 

debate, a evolução e amadurecimento de dúvidas, dificuldades, propostas, 

novas ideias e abordagens que, na correria do dia-a-dia, acabam se perdendo. 

Que tal uma “Semana Pedagógica”, ou uma “Jornada pela educação”, ou 

qualquer outro formato de encontro que dê aos professores a oportunidade de 

pensarem sobre sua própria prática? 

Cada escola tem suas características, sua clientela e necessidades 

específicas. 

Faça um levantamento dos temas que são mais relevantes para sua unidade 

escolar e concentre neles os debates. 

Se possível, convide também especialistas ou representantes de outras 

escolas com demandas semelhantes, para enriquecer a troca de ideias.

 EM AÇÃO
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 BANCO DE ATIVIDADES

Diversidade, Inclusão e Educação 
 

Mesas e cadeiras enfileiradas, horários controlados, roupas iguais, 

regras pouco flexíveis. Esta é a descrição da maioria das escolas. Mas, 

se somos todos únicos e especiais, como podemos nos adaptar a este 

ambiente uniformizador, às aulas sempre iguais e às avaliações que 

não enxergam diferenças? 
 
O aluno que é barrado na entrada da escola porque usava várias guias de 

candomblé sobre o uniforme, as estatísticas que revelam o fracasso e a 

reprovação em massa de um tipo específico de aluno e o professor que insiste 

em chamar pelo nome de registro o aluno ou aluna que pede para ser chamado 

por seu nome social não são fatos isolados. São manifestações cotidianas da 

dificuldade que temos todos – uns mais outros menos – em lidar com o 

diferente, com a diferença, com o outro, com a alteridade. Quantas palavras 

para a mesma ideia, não? E foi para discutir sobre tudo isso que se reuniram, 

em mais uma edição do Cultura de Ponta, Camila Menergado, especialista em 

História Africana e Brasileira, Rodrigo Ramos, professor de História e militante 

da causa LGBT, e Marcelo Andrade, professor, filósofo, sociólogo, historiador e 

Doutor em Ciências Humanas, todos mediados por Renata Coutinho, 

pedagoga do Grupo Cultural AfroReggae.  

Três “provocações” abriram o debate, apresentadas pelo professor Marcelo. 

Primeiro, a constatação de que a escola é um ambiente uniformizador. 

Segundo, a investigação sobre os motivos do fracasso de determinados 

indivíduos na escola. E, por fim, a indagação sobre a viabilidade de uma 

educação intercultural.  

A escola é uma instituição onde, em geral, se pretende tratar a todos da mesma 

maneira. O uniforme igual para todos, as provas e os exercícios aplicados sem 

exceção, as aulas dadas a grandes turmas sem individualidade, os mesmos 

livros e a expectativa de que, em resposta, todos tenham o mesmo 

desempenho. Diante deste esforço uniformizador, aqueles que não se 

enquadram acabam não alcançando os resultados esperados. 

Este “fracasso” é justificado ora pela biologia (“fulano não é tão inteligente 

quanto beltrano”), ora por problemas cognitivos ou afetivos (“o menino tem um 

problema”), ou ainda pela chamada “defasagem social”, ou seja, pelas 

carências sociais e econômicas dos jovens e crianças. Em todas estas 

explicações, considera-se que a responsabilidade pelo fracasso é da própria 

pessoa que fracassa, ou da família e do grupo social de onde vem a criança.
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Para o professor Marcelo, nenhuma dessas explicações é suficiente para 

esclarecer as razões do insucesso dos alunos:  

- A escola é um ambiente onde circulam muitas culturas, e a escola só privilegia 

um determinado tipo de cultura. As outras culturas que poderiam entrar na 

escola não entram, e as pessoas que têm essa cultura que é desprestigiada 

pela escola acabam fracassando. As crianças que participam da boa cultura 

terão sucesso escolar, e as crianças que não participam dessa boa cultura (boa 

entre aspas) não terão sucesso escolar. – explica ele.  

Quando admite que sua própria maneira de ser impede o sucesso de alguns de 

seus integrantes, a escola assume parte da responsabilidade sobre o fracasso 

dessas crianças:

- Bem, e aí, o que é que a gente faz? – pergunta o professor Marcelo. 

A resposta estaria na opção da escola pela educação intercultural. Ele explica 

melhor o conceito: 

- O que é uma educação intercultural? É uma educação que faça as diferentes 

culturas que existem na nossa sociedade entrarem na escola e dialogarem. Na 

educação intercultural, a gente quer que a escola seja aberta para todas as 

culturas. A cultura do asfalto, da favela, a cultura da periferia, do centro, a 

cultura do Nordeste, a cultura gay, a cultura negra... Quantas culturas nós 

poderemos inventar? Infinitas. A escola tem que acolher todas essas culturas, 

e valorizar todas, para que elas possam dialogar.  

A professora Camila, dando continuidade às ideias do professor Marcelo, 

também falou sobre o aspecto segregador da escola:  

- Essa escola tenta uma uniformização e não foi pensada para todo mundo, 

infelizmente. A escola é pensada dentro de uma perspectiva eurocêntrica.  

O exemplo bastante claro, segundo Camila, é encontrado nos conteúdos de 

História, onde, raramente a herança africana é tratada com a profundidade 

devida.  

Um esforço de superação dessa uniformização e de incorporação de outras 

culturas à escola está na Lei 10.639, que, desde 2003, tornou obrigatório o 

ensino da História e da cultura afro-brasileira em todo o currículo escolar. A lei 

10.639 tenta fazer uma educação mais plural, que possa privilegiar todos os 

alunos e suas diferenças. Sua efetiva implantação não está sendo simples, 
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muitos obstáculos precisam ser vencidos. O volume de matéria a ser dada, o 

perfil dos conteúdos cobrados nas avaliações oficiais e até os preconceitos de 

professores, pais e alunos são exemplos.  

Completando as discussões, o professor Rodrigo fez uma avaliação um pouco 

mais geral:  

- Se a gente for tomar esta trilha de diversidade e educação e pensar 

diversidade, a gente tem um leque muito grande de possibilidades. Mas hoje 

em dia a palavra diversidade assume uma conotação política muito clara. Por 

que? Porque a diversidade hoje em dia ela é ligada a comportamentos.  

Falando especificamente sobre a diversidade de gênero – e, principalmente, 

sobre os preconceitos e distorções daí decorrentes – Rodrigo lembra que não é 

possível pensar no fim dos abusos sem pensar em uma outra educação.
  
- Se dentro da escola a gente não lutar por uma educação que abra os braços 

para os diversos leques de cultura, a gente não está fazendo escola, a gente 

não está fazendo conhecimento, a gente não está fazendo reconhecimento. 

Conhecimento é a mesma coisa que reconhecimento. Eu tenho que 

reconhecer o diferente, eu tenho que reconhecer o outro. E a partir do 

momento em que eu só sigo uma determinada cultura e essa cultura tenta 

mandar nas outras e, sobretudo, ditar regras, aí a   gente não está falando de 

democracia, a gente está falando do contrário, que pode ser muito perigoso. 

Os três debatedores concordam que é na escola que vamos conseguir, de 

certa maneira, trazer as diferentes culturas de modo que se possa harmonizar 

isso e não trazer um discurso de violência e de ódio. E o professor Rodrigo 

conclui:  

- O que a gente está perdendo com esse discurso de ódio e de violência em 

relação a essas culturas diferentes é a oportunidade de aprender com elas.
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1) Veja a íntegra do debate: http://migre.me/moBZj 

2) Leia a íntegra do texto da lei 10.639/03:

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm 

3) Conheça o Coletivo LGBT Diversitas, da UFF:

https://www.facebook.com/diversitas.uff 

 

4) Leia o Boletim Educação e Diversidade: http://migre.me/mpELL

  

5) Reflita: Como a questão da diversidade é tratada no ambiente da sua 

escola?

 PARA PENSAR 
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Novos Modelos Pedagógicos

 

A sociedade muda, a tecnologia muda, as pessoas mudam, e a educação... 

não pode ficar parada! O que existe por aí para substituir o famoso (e 

antiquado) “cuspe-e-giz”? 

 

São evidentes os sinais de que os modelos pedagógicos clássicos - a escola 

que está no imaginário de todos nós, com mesas enfileiradas, um professor 

falando para muitos alunos, herança do século XVIII, etc. - precisam de 

renovação e, quem sabe, até superação. Em meio a tantas inovações 

tecnológicas e com o fenômeno ds redes sociais, as pessoas mudaram seu 

modo de se relacionar, se divertir, trabalhar e de aprender. O formato da 

educação e da escola que temos hoje é posto em questão todos os dias, a cada 

nota baixa de um aluno, a cada criança que desiste de estudar. 

Mas nem tudo é mesmice, e aqui e ali surgem novas experiências, até mesmo 

dentro da rede pública.  Três exemplos desses novos modelos pedagógicos 

foram apresentados em mais uma edição do Cultura de Ponta. O Ginásio 

Experimental Olímpico Juan Antonio Samaranch foi apresentado por seu 

diretor, professor José Edmilson; a professora Thalita Marques explicou como 

funciona a escola Árvore, que desenvolve a metodologia Waldorf, e a 

psicóloga e professora Maria Clara Fernandes falou sobre o modelo da Faetec.  

Os Ginásios Experimentais Olímpicos (GEOs), surgidos em 2011, são o 

primeiro modelo de escola vocacionada para o esporte do país. Distribuídas 

em horário integral, as atividades dos alunos são divididas entre as aulas do 

currículo regular e o treinamento esportivo, que vai muito além da tradicional 

aula de Educação Física. Pertencentes à rede pública do Município do Rio de 

Janeiro, as três unidades existentes até agora estão em Santa Tereza, 

Guaratiba e Caju. Absolutamente entusiasmado pela ideia, o professor 

Edmilson explica o modelo pedagógico: 

- Não é um centro de treinamento ou uma vila olímpica. A ideia principal é a de 

que lá é uma escola, que tem uma máxima: a missão dessa escola é 

aluno–atleta–cidadão. Trabalhamos com a multisportização e para que esse 

aluno permaneça nessa escola e para que ele dê resultado ele precisa 

entender o que é ser aluno, o que é ser atleta e o que é ser cidadão. A 

comunidade toda busca a excelência acadêmica e temos um pacto: embora a 

média da rede seja 5, nos GEOs a média é 8. 
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De acordo com Edmilson, quem se contenta em permanecer na média já sai 

perdendo diante das disputas cotidianas. Segundo ele, o modelo dos GEOs 

veio para contrariar isso. 

 

- Por que é que a gente vai fazer essa mentira com o aluno dizendo “você tira 6 

porque a média é essa, então está tudo bem”? Não adianta você ter 

investimento, bons professores, bom aparelho, se você resolver tirar 5 e 6.  

A rotina da escola vocacionada para o esporte os alunos tem três horas de 

treinamento em judô, natação, tênis de mesa, atletismo, vôlei, basquete, 

futebol de salão e de campo, combinadas com as matérias regulares, estudo 

dirigido, inglês e os programas chamados “Projeto de Vida” – onde o aluno 

desenvolve uma espécie de Plano B para seu desenvolvimento profissional, 

caso não evolua no esporte - e “Professor polivalente”, que é um professor por 

área (humanidades e exatas), para trabalhar o conteúdo de forma integrada 

com os alunos .  

- O professor trabalha pela área. As novas tecnologias de ensino dizem que o 

ensino fragmentado não é a melhor forma de as crianças aprenderem. E 

quando o professor, mesmo não sendo especialista naquela área, ele pesquisa 

com o aluno, o aluno se sente mais identificado e mais acolhido. Inclusive os 

alunos falam “Ah, o professor estuda junto com a gente, não desiste com a 

gente...”. 

O modelo já está dando resultados: primeiro colocado no torneio Intercolegial, 

competição que existe há 32 anos e que sempre foi dominada por escolas da 

rede particular, o GEO Juan Samaranch é medalhista na Olimpíada de 

Astronomia e está entre as melhores escolas do Brasil, e entre as três 

melhores da rede municipal. O Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) da unidade é 6.6, marca que já é superior até mesmo à meta 

estabelecida para 2021.  

- O IDEB para 2013, foi de 4.2, e nós tiramos 6.6. Para 2021 é 6.2, estamos 4 

décimos acima do que está previsto para 2021. Então a gente sabe que 

esporte e cultura mobiliza, estimula. Mas isso acontece pelo compromisso dos 

pais, dos alunos, dos professores. Por isso o modelo pedagógico de escola 

vocacionada deu certo. – afirma Edmilson. 

 

Outro modelo pedagógico inovador e que também vem se mostrando vitorioso 

é o que a escola Árvore Jardim de Infância e Escola de Pais. Adeptos do 
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método Waldorf, desenvolvido pelo filósofo Rudolf Steiner, pais e professores 

se associaram para fundar a escola: 

 

- Ela não é uma escola só de professores, ela é uma escola de toda a 

comunidade. A organização social de uma escola Waldorf é trimembrada. Há 

um conselho de pais, um conselho administrativo e um conselho pedagógico, e 

todos as decisões da escola passam por esses núcleos. Todas as escolas têm 

essa visão associativa, a busca da pedagogia desenvolvida socialmente, 

dentro da comunidade. A pedagogia Waldorf surge para contribuir com a 

sociedade na qual esta inserida. E ela só pode existir se essa escola for feita 

por pais, crianças, jovens e professores. – explica Thalita. 

Na pedagogia Waldorf, o desenvolvimento físico da criança tem importância 

fundamental para a organização do conteúdo e desenvolvimento das 

atividades em sala de aula. Pesquisas científicas detalhadas sobre o processo 

cognitivo, a prontidão neurológica e o amadurecimento do organismo ditam o 

ritmo das diferentes séries, de modo a não atropelar a criança com 

informações ou cobranças para as quais ele ainda não esteja física e 

psicologicamente preparada. As turmas têm um professor que acompanha o 

aluno do primeiro ao último ano, reforçando o sentido de família e 

pertencimento a uma comunidade, e alguns outros professores que ministram 

matérias complementares, como música, atividades manuais e educação 

física.  

Muito ligada à arte, e de profunda inspiração filosófica, a pedagogia Waldorf 

objetiva construir um ser humano livre, colaborativo, interessado em 

transformar continuamente a sociedade em que vive. Thalita enfatiza a 

diferença entre o modelo da Árvore e os modelos tradicionais:  

- O que a gente tem hoje, em geral, são pedagogias voltadas para a 

competitividade, para modelos de vida que só têm gerado insatisfação e 

doença. O que a gente mais vê são profissionais cansados, desanimados, 

adoecidos, em diversas áreas da sociedade. Dentro de uma escola Waldorf, o 

que a gente tem como lema, como ideal, é a autonomia e a liberdade do 

homem, que ele possa ter a liberdade de se expressar no mundo, de modo a 

transformar sua sociedade, transformar numa sociedade melhor. 

Maria Clara, psicóloga e professora que atua na Fundação de Apoio à Escola 

Técnica (Faetec), tem o mesmo diagnóstico sobre a escola tradicional e seus 

efeitos:  
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- A gente vê professores e alunos indo tristes para a escola, a sala dos 

professores é o lugar onde você vê as pessoas reclamando dos alunos, você 

só vê o discurso da culpabilização, que é uma armadilha, e a gente não 

consegue avançar, não consegue sair disso. – afirma. 

É dessa situação que ela vê surgir a necessidade de um esforço de superação 

e renovação da escola tradicional, criando espaços em que o aluno tenha 

maior participação e quebrando o modelo do professor como o detentor do 

conhecimento e os alunos como meros recebedores de informação.  A escola e 

o processo de educação devem ser de todos:  

- Existem outras formas da educação se dar, e é importante a gente se 

alimentar dessas iniciativas. É possível outros modos de pensar a educação, 

em que todo mundo – funcionários, coordenadores – possam produzir esse 

espaço pensante sobre educação. É uma demanda que a sociedade tem que 

assumir, descobrir formas de a nossa educação poder ser mais potente. 

Enquanto o GEO e a Árvore estão voltados para os primeiros anos da 

escolarização – até o 9º ano, no máximo – a Faetec, terceiro modelo 

apresentado, é uma escola de ensino técnico, concomitante ao ensino médio. 

São 20 matérias por ano, com forte vinculação ao mercado de trabalho. 

Contudo, esta preparação para o mercado envolve outras habilidades além da 

capacidade técnica. A psicologia é uma das matérias do ensino técnico 

justamente por entender que o mercado de trabalho não tem mais como 

abrigar só o aluno que sabe fazer. Precisa preparar o aluno com habilidades 

comportamentais, emocionais e intelectuais.

Dois pontos são comuns a todos os métodos: a necessidade de 

comprometimento e contínuo aperfeiçoamento do professor e a inclusão da 

sociedade na escola, com todos os envolvidos – pais, alunos, funcionários, 

coordenadores, etc – produzindo esse espaço.  

- Qualquer escola só dá certo se tiver a presença de todo mundo. Não é 

responsabilidade só do diretor, do professor. A escola se constrói com todas as 

forças que ela possui. – resumiu o professor Edmilson.  
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1)Veja a íntegra do debate em http://migre.me/moC2R

2) Veja o documentário “A educação proibida” - http://migre.me/mqKcM

3) Veja o documentário “Quando sinto que já sei” - http://migre.me/mqKG6 

4) Conheça a Faetec - http://migre.me/mqKn3

5) Conheça a escola Árvore - http://migre.me/mqKvo 

6) Conheça o GEO Juan Samaranch - http://migre.me/mqKxu

 PARA PENSAR 
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Educação além da escola  
A escola não é uma ilha, e a educação não acontece apenas nos 

bancos escolares. Outros espaços, outros formatos de relacionamento 

entre quem ensina e quem aprende e a incorporação de novas 

ferramentas podem levam o processo educativo para lugares antes 

impensáveis 
 
 
Carlos Bezerra e Desirre Reis são educadores no sentido mais amplo do 

conceito. São “professores”, no sentido tradicional da palavra, com formação 

pedagógica, etc, mas, principalmente, são pessoas que tratam a educação 

como um processo presente nas 24 horas do dia, em qualquer situação em que 

estejamos envolvidos. Foi para discutir esta forma de ver a educação e 

apresentar suas experiências que ambos estiveram presentes em mais uma 

edição co Cultura de Ponta. 

“Educar é um pouco assaltar a atenção dos jovens”. Esta frase, dita por Carlos 

Bezerra durante o debate, talvez sintetize bem a ideia de que a educação pode 

acontecer a toda hora, em qualquer situação, desde que o foco do processo – o 

educando, o aluno – esteja interessado, ou seja, tenha a sua atenção 

“roubada”. E isso pode acontecer tanto na escola quanto fora dela, nos 

chamados “processos informais”. 

- O aluno se interessa por aquilo que chama a atenção dele. Aquilo que ronda o 

cotidiano dele. Se não estiver no cotidiano dele, se não mexer com ele, o aluno 

não vai se mexer para interagir – afirma Bezerra. 

Processos informais de educação são criados, frequentemente, para atender a 

um grupo específico, envolvido numa situação específica. A principal 

experiência de Bezerra, por exemplo, se deu com meninos de rua do Rio de 

Janeiro, com quem criou a Rádio Madame Satã e a Excola – escola para ex-

viciados em cola. Ele conta que um desafio foi sensibilizar os jovens para 

informações que estivessem fora de seu cotidiano nas ruas.  

- Quando a gente chegava lá os meninos estavam drogados, em uma situação 

difícil de compreender alguma coisa de outro universo, porque eles entendiam 

muito do universo deles. “Ah, quando você rouba um turista, quando você 

rouba alguém em dólar, você não sabe quanto está o dólar?” – exemplifica. 
 
Uma dificuldade apontada por Bezerra para o sucesso dos sistemas informais 

de educação é a adequação da linguagem, a criação de um canal de diálogo 

entre os envolvidos. 
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- Você precisa saber como falar isso para as pessoas, não é só chegar na 

condição de professor. Para mim, um dos problemas centrais está nessa 

questão da linguagem. Linguagem é “como dizer”, como organizar o sistema 

de falar para o outro. A dificuldade está, geralmente, nos processo informais, 

em como você se dirigir às pessoas que estão lá.  

A Rádio Madame Satã funcionou por oito anos. De início consistia apenas em 

um sistema de autofalantes, em que os jovens contavam suas histórias. Com a 

compra do equipamento adequado, a programação passou a ser transmitida 

pelo rádio, podendo ser captada pelo dial.  

- A gente criou um processo. O que é um processo? É uma atividade com 

começo, meio e fim, Eles chegavam de manhã, montavam a rádio, comiam, 

chegavam aqui na Rua da Lapa procurando patrocínio...  Criamos um ciber 

café, uma lan house para  população de rua – conta Bezerra.  

Uma vez “assaltada” a atenção dos jovens, foi possível construir e conduzir um 

processo educativo que respondia à pergunta “Para que serve isso que eu 

estou aprendendo?”, pergunta que, segundo Bezerra, a escola regular não 

responde.  

- Vocês nunca fizeram essa pergunta para vocês “Por que é que eu tenho que ir 

à escola?” Você pergunta assim: “Por que eu aprendo um teorema?”. Eu não 

sei para que serve um teorema, na aplicação diária... Mas sei que muitas coisas 

do conteúdo da escola poderiam ser facilitadas, podem ser ditas de forma 

diferente. Qual é o propósito, para que serve aquilo que você está fazendo, 

coisa que a escola não responde até hoje. Para que serve isso que eu estou 

aprendendo, no dia–a–dia, no cotidiano. 

Segundo o educador, é preciso criar uma dinâmica em que os alunos se 

interessem pelo conteúdo da escola. Este seria o objetivo determinante da 

escola e dos professores, porque é do interesse do aluno que a escola vive. E 

conclui:  

- Querer a escola é o maior processo de mudança que o aluno pode fundar para 

ele, os professores e para a história... 

O mediador do debate, o pedagogo André Silva, lembrou que o conceito de 

“educação além da escola” pode acontecer até mesmo dentro dos muros 

escolares, quando estes se abrem para experiências do mundo exterior. É o 

caso, por exemplo, da exposição itinerante “Para não perder a memória – D. 

Zica 100 anos”, promovida pelo Centro Cultural Cartola, dentro do projeto 
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“Memória das Matrizes do Samba do Rio de Janeiro”. Proponente do projeto 

que tornou o samba patrimônio cultural do Brasil, o CCC tem um plano de 

salvaguarda desse bem cultural, e uma das medidas deste plano é trabalhar 

com educação patrimonial, dentro da qual a mostra foi desenvolvida. Assim, a 

exposição percorre atualmente um circuito de oito escolas no entorno da 

Mangueira, e pretende ampliar o roteiro. Ótima oportunidade para, indo “além 

da escola”, trabalhar temas importantes para o currículo:  

- Pensando em samba, é claro, essa temática é a questão afro, religião afro-

brasileira, cultura afro-brasileira. Essa exposição trabalha as matrizes 

africanas, a herança da África no Brasil e aborda a questão da mulher, porque 

um dos enfoques da exposição é a trajetória da mulher na história do samba. – 

explica Desirre Reis, pesquisadora do Centro Cultural. 
 
Além dos temas objetivos, a presença da exposição dentro das escolas 

alcança um outro nível do conceito de educação: a educação do cidadão para a 

superação de preconceitos: 

- Em alguns momentos a gente recebe resistência dentro das escolas por levar 

temáticas que são bem polêmicas, por conta da religião dos alunos, de 

preconceitos e de opiniões pré-concebidas. Um dos objetivos dessa exposição 

é que, através da história do samba, analisar e contextualizar o processo 

histórico do desenvolvimento do racismo. E a gente já está vendo resultado em 

conversas com os próprios alunos. – completa Desirre.  

Finalizando, Bezerra lembra que os sistemas informais e complementares vêm 

se somar à escola, atuando em nichos específicos ou dinamizando a relação, 

por exemplo, da escola com a cultura.  

- A escola tem um papel intransferível. E você observa que quanto mais forte a 

comunidade, mas a escola funciona – afirma.  
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1) Veja a íntegra do debate em http://migre.me/moC6X

2) Conheça o Centro Cultural Cartola - http://www.cartola.org.br/ 

3) Leia “Lá fora, muitos lugares para aprender” - http://migre.me/mrGLB

4) Saiba como funcionou o projeto “Ex-cola”:

 www.excola.org.br/novo/index.php 

 PARA PENSAR 
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 CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO CULTURA URBANA

Camila Menergado – Professora de História pela Faculdade de Formação de Professores da 

UERJ e pós-graduada em Ensino de História e Culturas Africanas e Afro-brasileiras pela IFRJ. 

Mestranda no Programa de Pós-graduação em História Social do Território da UERJ-FFP, onde 

desenvolve a pesquisa "Redes de solidariedade e liberdade nas sociedades beneficentes de 

trabalhadores negros no Rio de Janeiro do século XIX". É professora da Faculdade de Educação 

da Baixada Fluminense da UERJ. 

Rodrigo Ramos – Formado em História pela Faculdade de Formação de Professores da Uerj, 

milita no coletivo LGBT Diversitas, da UFF. É mestrando do programa de pós graduação em 

história das ciências e da saúde da casa de Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde pesquisa a construção 

dos discursos médicos brasileiros sobre a homossexualidade no período Vargas. 

Marcelo Andrade - Licenciado em Filosofia, Sociologia e História. Mestre em Educação e 

Doutor em Ciências Humanas - Educação pela PUC do Rio de Janeiro. Realizou o Programa de 

Doutorado no Exterior - PDSE/CNPq na Universitat de València, Espanha. Tem experiência 

como professor de ensino fundamental, médio e como educador popular. Professor Adjunto do 

Departamento de Educação da PUC-Rio, onde coordena o Grupo de Estudos sobre Cotidiano, 

Educação e Culturas (GECEC). Membro do Conselho Editorial das revistas Em Aberto 

(INEP/MEC); Instrumento (UFJF); Desafios (UFT) e Educação On Line (PUC-Rio). Membro do 

Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania; do Observatório de Educação em Direitos 

Humanos e do Conselho Diretor do Movimento da Ação da Cidadania. Bolsista dos programas 

Jovem Cientista (FAPERJ) e de Produtividade em Pesquisa (CNPq).  

Renata Coutinho - Formada em Pedagogia pela Universidade Estácio de Sá. Pós graduada em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional pela mesma Universidade, em Enfrentamento da 

Violência e Defesa de Direitos, pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca - FIO 

CRUZ, e em Diversidade Sexual na Escola. Atuando desde 2007 na Equipe Técnica Social do 

Grupo AfroReggae e desde 2010 como professora do Município do Rio de Janeiro.  

Thalita Marques - Formada em pedagogia, e na pedagogia Waldorf  desde2008. Professora da 

escola Árvore Jardim de Infância e Escola de Pais. 

Maria Clara Fernandes - Psicóloga e professora de psicologia na rede Faetec. Doutoranda em 

psicologia pela UFF, estudando os diferentes processos de subjetivação contemporâneos 

relativos à juventude.  

José Edmilson - Diretor do Ginásio Experimental Olímpico Juan Antonio Samaranch. 

Carlos Bezerra - Pedagogo, foi professor da rede municipal de ensino de João Pessoa e Rio de 

Janeiro. Foi coordenador do projeto Excola (centro de estudos e atenção a infância e as drogas). 

Implantou cerca de 20 projetos entre os quais "Sou menina e mãe" (voltado para meninas de rua 

com filhos), OBA (Oficinas básicas de arte),  Repúblicas (programa de construção de 

autonomia), O tambor e a palavra (ensino de língua portuguesa através de percussão).  Criador 

do projeto" Rádio Madame Satã FM" ( rádio comunitária voltado para população de rua)..  

Desirre Reis - Pesquisadora do Centro Cultural Cartola. Mestranda em História (PUC-Rio), pós-

graduada em Gestão Governamental e Avaliação de Políticas Sociais (PUC-Rio). Membro do 

Conselho Editorial da "Samba em Revista". Graduação em História (UFRJ). Co-autora do livro 

paradidático "Ditadura Militar e Democracia no Brasil: História, Imagem e Testemunho". 

André Silva - Licenciatura plena em pedagogia pela Unirio, curso de extensão universitária do 

Programa Avançado de Cultura Contemporânea (PACC) da UFRJ, Universidade das 

Quebradas. Professor do Município desde 2008 atuando na área da Educação Infantil. Atuando 

desde 2012 na equipe técnica social do AfroReggae, Vila Cruzeiro e Vigário Geral.   
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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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