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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

Três eixos conceituais precisam ser bem compreendidos pelo professor que
deseja discutir a formação de tribos com seus alunos, e os problemas e
questões daí decorrentes: o primeiro, obviamente, é o próprio conceito de
tribos urbanas. O segundo – comportamento e tecnologia - vai ajudar a
compreender a forma como os jovens se relacionam uns com os outros nesta
sociedade em constante transformação e cada vez mais rápida e conectada.
Por fim, e como resultado dos dois anteriores, a relação desses jovens com o
consumo.

Os temas discutidos na sessão “Banco de Atividades” (bullying, intolerância,
consumo cultural e riscos do mundo digital) são, de alguma forma,
decorrência do entrelaçamento dos conceitos acima, seja pelo seu excesso,
pela sua ausência, pelas suas distorções ou radicalização.

� Tribos urbanas

O primeiro a usar esta expressão foi o sociólogo Michel Maffesoli. Fenômeno
estritamente juvenil, a formação de redes com bases em afinidades e
interesses comuns, em geral sem projeto político ou objetivos consolidados,
fortemente influenciadas por celebridades e mídia, alimentadas via internet e
focadas no imediato - as chamadas “tribos urbanas” - são um produto dos
grandes centros, pacote que mistura música, atitudes, vocabulário, aparência
pessoal, objetos-fetiche e tecnologia. Um indivíduo não precisa morar no
mesmo lugar que o da sua tribo, a tecnologia se encarrega de colocar a todos
no mesmo espaço – o cyber-espaço.

Embora o pertencimento a uma determinada tribo leve o jovem a entrar em
choque com pais, professores e autoridades, em geral estes jovens não
questionam ou se opõem à sociedade de consumo ou ao capitalismo, como
ocorria em décadas anteriores. Pode ser simplesmente a expressão da
preferência por uma moda ou estilo. Punks, skinheads, rappers, clubbers,
pagodeiros e, claro, a “massa funkeira”, são alguns exemplos, mas não os
únicos, dessa forma de organização e agrupamento.

� Comportamento e tecnologia

Filhos da revolução tecnológica e da globalização, os jovens (este conceito
cada vez mais amplo, que hoje já se estende muito além da adolescência)
“vivem” no mundo digital com a mesma naturalidade e frequência com que se
relacionam no mundo real. Os jovens de hoje não se opõem às regras
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políticas ou sexuais, querendo, no máximo, alargar um pouco as suas
fronteiras. Almejam riqueza e conforto material, atitude impensável para os
hippies dos anos 60 e 70.

Acham normal realizar várias atividades, tudo ao mesmo tempo agora, e
consideram normal a dependência que desenvolvem do celular, iPod,
computador e videogame. Vivem em rede, para o bem e para o mal. O fato de
estarem sempre conectados os leva a ter interesse por mais assuntos, mas
raramente se aprofundam em algum tema. No máximo uma pesquisa no
Google.

Alimentados o tempo todo pelos sites de relacionamento e pelas mensagens
instantâneas que trocam ferozmente, são mais sociáveis mas ao mesmo
tempo sofrem mais variações na construção da identidade. Imagem é tudo
para eles, e o excesso de exposição talvez seja um dos piores legados deste
admirável mundo novo. O 'estilo' se tornou um valor, refletido e reafirmado no
consumo de bens materiais. Este ser – o “jovem” - ganhou importância como
mão de obra e como consumidor.

� Relação com o consumo

Atualmente, as tendências de comportamento e consumo são ditadas pelas
pessoas entre 15 e 30 anos, em geral das classes mais altas. Acelerados
pelos meios de comunicação, esses valores assumem tom de verdade.
Assim, padrões culturais locais são exibidos como globais. A exceção – o
comportamento local – acaba sendo interpretado como sendo dominante, e
copiado e reproduzido como se fosse regra.

Os meios de comunicação impõem necessidades, valores e costumes. A
novidade de um produto é um dos principais atributos procurados pelos que
compram, especialmente roupas e eletrônicos. Um exemplo é a quantidade
de celulares vendidos, com o “novo” modelo se tornando uma necessidade
imediata.

A famosa “ascensão da classe C”, que permitiu o acesso a bens de valor mais
alto, como notebooks, televisores e smartphones, não representou apenas a
compra desses bens – ela significou a modificação de uma identidade.
Consumir – especialmente determinado tipo de mercadoria, como
eletrônicos, veículos e vestuário – depende cada vez menos das
necessidades do indivíduo e é cada vez mais a aquisição de um símbolo.
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EM AÇÃO

Comece pesquisando imagens de crianças e jovens do século XVIII e XIX e
exiba para seus alunos. Constate com eles como pareciam “pequenos
adultos”. Desenvolva com eles o entendimento de que a ideia de “juventude”

nem sempre foi como é hoje, quando o jovem é considerado um indivíduo com
características específicas. Peça aos alunos que elaborem uma lista dos
aspectos que, na opinião deles, caracterizam o jovem atual.

Separe a turma em duplas e peça que entrevistem vizinhos ou parentes com
mais de 60 anos. As perguntas devem ser sobre os ídolos da juventude, as
roupas que usavam e as músicas que escutavam. Cada aluno deve trazer um
trabalho escrito com as respostas. Veja se é possível, a partir dos relatos,
identificar “tribos” como as que temos hoje, e evidencie com seus alunos o fato
de que o surgimento das “tribos urbanas” é tipicamente contemporânea, ligado
à revolução tecnológica.

Por fim, organize os alunos em grupos, e peça a cada grupo que descreva as
roupas que usariam em diferentes ocasiões. Os alunos deverão explicar suas
escolhas. Pergunte sobre quem ou o que os influencia, como escolhem
determinada “moda”, marca ou estilo.
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BANCO DE ATIVIDADES

UNIVERSO DIGITAL: OPORTUNIDADES E RISCOS
Ao mesmo tempo em que oferece uma infinidade de opções de

conhecimento e diversão, a internet também pode ser uma perigosa
armadilha, envolvendo consumo, sexo e até risco de vida

OntCerca de 80% das crianças e adolescentes brasileiros têm pefil em alguma
rede social, como, por exemplo, MySpace, hi5, Facebook, Flickr, Friendster,
Orkut, MSN Spaces e You Tube, o que quer dizer que praticamente todos os
jovens têm na internet um importante meio de contato social e com o mundo.

Quais as vantagens e desvantagens de tamanha abertura para o
desconhecido? Que benefícios e quais os principais riscos podem vir daí?
Para ajudar a refletir sobre estas perguntas a mediadora Vanessa Pascale
recebeu a pesquisadora Camila Garroux, jornalista e coordenadora da
pesquisa Kids Online Brasil, cujo alvo é exatamente a população nesta faixa
etária.

A internet é um espaço vasto de participação, que abre oportunidades iguais e
democráticas de acesso, exposição e interação. É um canal de expressão
muito significativo, principalmente para os jovens e adolescentes, que estão
tendo sua voz disseminada pela grande rede. As plataformas das redes
sociais são ferramentas poderosas de propagação de ideias, que possibilitam
um relacionamento direto e um compartilhamento de opiniões e informações
em um volume impensável até bem pouco tempo. E possível, literalmente,
falar para milhões de pessoas, sem freios, barreiras ou filtros, o que permitiu,
por exemplo, que a jovem Isadora Faber criasse a página virtual 'Diário de
Classe', denunciando os problemas da escola onde estudava.

E aí, onde estão as maiores qualidades e vantagens da internet, também é
onde começam os perigos. Pornografia, assédio sexual, violência, imagens
chocantes e conteúdos inadequados á faixa etária do internauta são só alguns
deles. Podemos listar ainda riscos à saúde física e psicológica, e propaganda
de drogas, produtos químicos e armas, disfarçadas nos jogos online ou
explícitas, nos banners e links de anunciantes.

O poder que a internet proporciona traz também responsabilidades, inclusive
com a própria segurança física e emocional. Acreditando estar entre amigos,
muita gente se comporta nos bate-papos e nas time-lines como se estivesse
em uma mesa de bar ou numa festa particular, e esquece que o que é jogado
no espaço virtual não é apagado, não tem volta e passa a ser de acesso
público. Prudência, respeito e bom senso são pontos essenciais a serem
observados ao utilizarmos estes instrumentos.
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Perguntados sobre suas principais atividades na internet, os jovens sempre
citam o auxílio na realização das tarefas escolares. Mas como saber se aquela
informação garimpada na Wikipedia é correta, verdadeira? Quem garante as
milhares de fontes que encontramos com uma simples busca no Google?

Diferentemente do que se poderia imaginar, a existência de tanta informação
solta no ar não elimina ou torna antiquada a figura do professor ou obsoleta a
existência da escola. Esta deve ter um projeto pedagógico para o
aproveitamento da tecnologia, pois não adianta oferecer computadores de
última geração sem um suporte humano para orientar os alunos. E, mais do
que nunca, o papel do professor é importante, porque é quem tem a bagagem
cultural para direcionar, se tornando uma espécie de curador do
conhecimento.

Os brasileiros têm presença maciça nas redes sociais, chegando a ser
maioria. E. pela próprias características do nosso povo, acabamos adotando
alguns comportamentos considerados “de risco”. Compartilhamos
informações pessoais, ficamos “amigos” de completos desconhecidos, na
ânsia de termos tantos ou mais seguidores quanto fulano ou beltrano,
permitimos que nossas crianças tenham contas próprias, relaxamos as
configurações de segurança e privacidade e exibimos imagens por vezes até
comprometedoras, sem muitos freios ou cuidados.

A internet é como se fosse uma rua, e a diferença é que cada vez mais as
crianças estão sozinhas, uma vez que elas estão usando cada vez mais
dispositivos móveis. O uso mediado, ou seja, a participação dos pais e
professores, se torna ainda mais importante no sentido de orientar, já que a
mediação restritiva - filtros de conteúdo, bloqueios de sites, etc – perde o
sentido e a eficácia técnica. O grande desafio é fazer com que o uso da
internet seja cercado de senso crítico, de reflexão e responsabilidade, tanto
por parte dos pais e professores, que nãopodem abrir mão de seu papel de
mentores, quanto pelos jovens, que não podem, em nome da diversão ou da
curiosidade, abrir mão da segurança e da cautela, como fariam no mundo real.
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1) Veja o debate completo em http://migre.me/lt78C

2)Promova uma rodada da brincadeira chamada phone stacking entre seus
alunos: organize a sala de aula em grupos de 4 e proponha que, ao longo
do dia de aula, todos ponham o celular no centro da mesa. Quem não
resistir e pegar o seu primeiro paga uma prenda.

3)Que tal seguir o exemplo do “Diário de Classe” e criar uma página da sua
escola, ou da turma, para discutir publicamente os problemas e
necessidades? Qual será o alcance da página? Será que ela pode ser
uma ferramenta para alcançar mudanças?

PARA PENSAR
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TOLERÂNCIA, IDENTIFICAÇÃO E BULLYING: SER DIFERENTE É NORMAL
Agressões por diferenças de cor, raça e sexo são frequentes nas salas de

aula. Educação pode ser o único caminho para desconstruir o
preconceito.

A escola, todos sabemos, é o reflexo e a continuação da sociedade que a cerca.
Assim sendo, ela não deixa de reproduzir a violência, a intolerância e os
preconceitos existentes fora de seus muros. Por isso, o tema da violência na
escola não pode ser tratado somente pelo que acontece dentro da sala de aula. Há
um conjunto de violências na sociedade que contamina os relacionamentos, vindo
da estrutura que essa sociedade oferece às famílias, às comunidades e às
pessoas. Para debater o problema da violência em sala de aula, a mediadora
Eliane Arenas recebeu Alice Yamasaki, doutora em Educação da UFF, Janine
Rodrigues, escritora especialista em bullying, preconceito e baixa autoestima, e
Luiz Henrique Rosa, professor da rede pública criador do projeto "Qual é a
Graça?", de combate ao preconceito.

Sem dúvida, a violência não é um problema relativo apenas à forma como nos
relacionamos uns com os outros. Ela é consequência da estrutura que a
sociedade nos oferece. A escola acolhe pessoas que vivenciam, no seu dia-a-dia,
todo esse fenômeno de violência social, realou simbólica, e sofre as
consequências. A compreensão desse fenômeno só será possível se
conseguirmos olhar como a nossa sociedade ela tem se comportado. Assim, por
exemplo, os séculos de escravidão ainda estão introjetados, e é preciso romper
com eles. A escola tem diferentes grupos, de diferentes formações e às vezes até
os pais e os familiares, em função de suas crenças e seus costumes, induzem a
criança e o adolescente, a ser preconceituoso, a ser violento.

O educador Paulo Freire costumava afirmar que “cada um de nós guarda dentro
de si um hospedeiro, um germezinho de agressor”. É sempre bom termos em
mente que, diante de um terreno fértil, ou de circunstâncias especiais de conflito,
este agressor tem oportunidade de se desenvolver. Ao mesmo tempo, a escola
pode ser o local privilegiado para o questionamento dessa violência e seus
motivos. É preciso que a escola pense e identifique quais são as violências que ela
vivencia, com seu corpo de alunos e professores, para questionar, provocar a
dúvida acerca das origens desse ódio. Essa é a potência da escola.

Quando um gesto de violência surge – seja ele pontual, uma briga entre alunos,
por exemplo, ou sistemático, configurando o bullying – não basta a condenação, a
repreensão e nem mesmo a punição como solução definitiva. A eliminação da
violência decorrente do preconceito não é, apenas , a repressão do gesto de
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violência, que é a ponta do iceberg. Ela deve começar na superação do
preconceito, e duas armas são fundamentais nesse sentido: a informação e o
diálogo. Com essa conjugação pode ser possível desconstruir visões de mundo e
argumentos que levam alguém a agredir o diferente, apenas por ser diferente -
pela roupa, pela tatuagem, pelo gosto musical, pelos hábitos alimentares... Em
pleno século XXI, existem ainda um conjunto de intolerâncias que devem ser
revistas, que podem ser desmontadas pelo conhecimento, pelo debate. Uma das
grandes forças de enfrentamento da violência é o questionamento, a capacidade
de perguntar “por que?” , e, na medida em que o questionamento se aprofunda,
gerar a possibilidade de fazer diferente.

Mas como pedir ao jovem que é vítima de bulliyng que espere que seu agressor se
conscientize? É muito difícil receber uma agressão e optar pelo diálogo. O
primeiro instinto é de revidar, devolver a violência, alimentando a bola de neve.
Ou, por outro lado, como testemunhar diariamente cenas de perseguição,
discriminação e intolerância, ainda que não sejamos vítimas diretas delas?

Para a vítima de violência e de bullying, dois pontos são essenciais: a
manutenção da autoestima e a recusa do silêncio. Primeiro: o jovem agredido
precisa manter firme a certeza de que ele não merece a violência de que é vítima,
que não é inferior e que suas escolhas e características – sexuais, de cor,
religiosas, etc – devem ser respeitadas. A violência se alimenta da baixa-
autoestima do agredido. Não aceite, não ache graça, não tolere, você não tem
que passar por isso. E, segundo: denunciar sempre. Uma forma frequente de
chantagem nessas circunstâncias é exigir que o vitimado não denuncie, não se
queixe. Mas é preciso expor, alertar, conversar com alguém. Nem sempre a
família é receptiva, muitas vezes é difícil encontrar um interlocutor, mas a
educação da criança e do jovem é responsabilidade de todos – família, escola,
igreja, sociedade – e o agredido não pode calar, ficar sozinho. Porque a cada vez
que você é agredido e se cala, você está alimentando o agressor.

E, para quem testemunha ou convive com situações de intolerância, a postura
deve ser se solidarizar, se importar com o outro, não fechar os olhos. Cada um,
dentro do seu limite, pode resolver um problema que esteja a seu alcance. Nossa
sociedade é fortemente individualista, competitiva, disseminando a ideia de que
cada um pode e deve resolver seu o problema sozinho, mas a violência não é um
problema individual, é um problema histórico, é coletivo. Este é um assunto que
abrange todos nós, e o currículo da escola deve se abrir a essas diferenças. A
escola é o lugar do conhecimento, é o lugar do encontro, é o lugar em que nos
transformamos e onde apostamos na capacidade do ser humano de se rever.
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1) Veja o debate completo em http://migre.me/ls08E

2)Divida a turma em grupos e realize o “Censo” de sua escola. Descubra as
raças, religiões, opções sexuais, etc. Invente novas categorias de
pesquisa, como “tatuados” , “cabelos coloridos”, ou outras. Enfim, faça o
“inventário das diferenças”

3)Leia com os alunos o Artigo 5º da Constituição do Brasil, em especial os
itens que garantem as liberdades individuais.

4)Em seguida, escreva em conjunto com sua turma a “Constituição” da turma
(ou da escola).

PARA PENSAR
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CONSUMO CULTURAL: O QUE O CONSUMO DIZ SOBRE VOCÊ?
O que é o consumo? Qual a relação dele com as nossas vidas? Os bens

culturais são acessíveis? Qual é o cenário cultural oferecido para
nossos jovens consumidores?

Quem for curioso e der uma navegada pela internet vai ver que os estudos um
pouco mais acadêmicos, universitários, teóricos, sobre a área cultural têm um
certo receio de tratar os bens culturais como uma mercadoria a ser adquirida.
Quanto cobrar por um ingresso? Quanto cobrar por um cachê? Quanto é
necessário para viabilizar uma produção? Parece que isso desqualifica o bem
cultural, tornando-o uma mercadoria qualquer.

Para falar de consumo em geral e, em especial, do consumo desta mercadoria
tão especial que é a cultura, o mediador Guti Fraga, presidente da Funarte e
fundador do grupo Nós do Morro, recebeu para um bate papo o produtor cultural
independente e gestor do Nós do MorroAlexandre Barreto e Saul Mizrahi, doutor
em Engenharia da Produção e pesquisador do Instituto Nacional de Tecnologia,
que desenvolve tecnologias assistivas. O consumo de cultura é algo muito
frequente nas nossas vidas, embora muitas vezes não tenhamos essa
consciência. Estamos consumindo – e consumindo cultura – quando nos
divertimos com um gibi, assistimos TV ou lemos alguma coisa no metrô ou no
ônibus. Provavelmente alguém neste momento deve estar mexendo no celular,
dando uma olhadinha no Facebook, mexendo na internet, mandando uma foto
para alguém. Isso é consumo cultural também.

É muito interessante pensar que, de todas as formas de consumo existentes, o
consumo que talvez leve à possibilidade de mudança mais profunda seja o
consumo cultural. A construção da identidade está muito ligada a isso. Quantos
não se inspiraram no Professor Pardal, de uma simples revista em quadrinhos,
para seguir a carreira de pesquisador? Ler, por exemplo, nos leva a desejar ler
mais, e leitura não se faz só das letras. Esta outra “leitura” é uma certa atenção
especial que permite que eu me transforme, e incorpore aquilo ao meu DNA
cultural. Quando encontramos uma pessoa, fazemos dela uma “leitura”, quando
ouvimos uma música, também é um tipo de leitura. O consumo cultural, o acesso
aos bens culturais, pode ser visto como um momento de encontro, e talvez o
encontro que mais vá repercutir em toda a nossa vida. Quem passa uma semana
sem se encontrar com a cultura? O tempo todo esse encontro acontece, e ele é
transformador.

Viver num grande centro urbano é, sem dúvida, um facilitador para o acesso a
apropriação de bens culturais. Programações ao ar livre, promovidas pelo
governo, por ONGs ou grupos culturais, atividades gratuitas ou por preços
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populares, etc, põem ao alcance da maioria da população um “cardápio” de
atrações. É preciso, no entanto, superar aquele que talvez seja o maior
obstáculo ao consumo popular da cultura, que é uma visão elitista que cerca
esses bens e equipamentos. Entrar em um grande teatro, para o jovem que vem
das classes populares, muitas vezes não tem a ver com o valor do ingresso, mas
sim com um sentimento de não-pertencimento, que precisa ser superado. Ir ao
shopping é fácil, somos estimulados o tempo todo a comprar. Ir a um concerto, a
uma apresentação de dança ou a uma exposição, nem tanto, pois existe um
sentimento de que tudo aquilo pertence a uma outra esfera.

Outra barreira, esta com características bem mais concretas e físicas, é a que
impede ou dificulta o consumo de bens culturais por pessoas portadoras de
limitações motoras ou sensoriais. Este consumidor pode ser incluído no
mercado da cultura por meio da chamada tecnologia assistiva, que é a
tecnologia que permite que pessoas com deficiência participem das mesmas
coisas que as pessoas que não têm deficiência – trabalho, lazer, cultura, estudo.
Essa tecnologia propicia o acesso aos bens culturais - o cego pode ir ao cinema,
e terá as cenas acompanhadas de descrição, o surdo poderá “ouvir” música com
o auxílio de equipamentos, etc. Hoje, com a presença quase absoluta da
tecnologia nas nossas vidas, as oportunidades em termos culturais se
multiplicaram quase ao infinito. Não é mais preciso estar com o livro físico nas
mãos, nem de corpo presente dentro de um museu, assim como não é mais
necessário ter a mídia – CD, DVD, pendrive – para ouvir música. O que basta
hoje é você conhecer, conversar com outras pessoas, ter acesso à informação.

O consumo para a juventude é, além da aquisição do bem propriamente dito, um
instrumento de inclusão, de aceitação no grupo. Se vestir do mesmo jeito, usar o
tênis das mesmas marcas, usar alguns objetos populares entre os amigos,
sinaliza o pertencimento àquela tribo. Mas e quando a aquisição de bens –

inclusive os culturais - se confunde com a ostentação? As recentes
transformações econômicas vividas pelo país permitiram a elevação do nível de
consumo das famílias das classes populares, e é natural que o jovem que antes
apenas podia olhar as vitrines queira usufruir do novo modelo de celular, do
último modelo daquela marca de tênis, etc. Com a radicalização dos dois
movimentos – o de consumir para pertencer e o de finalmente poder consumir - a
ostentação virou moda e dita cultura entre a garotada. Um instrumento para lidar
com isso é aquele tipo de “leitura” de que falamos lá em cima: dar uma certa
atenção especial, fazer uma “releitura” desses bens que tanto queremos
consumir, para não sermos simplesmente seguidores de ideias prontas. Por fim,
vale lembrar que o consumo de cultura é uma espécie de recarga permanente
nas baterias do indivíduo: o acesso ao consumo da cultura nos deixa jovens,
eletrizados. Quem consome cultura, não para nunca de crescer.
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1)Acompanhe o debate completo em http://migre.me/lseo6

2)Faça um levantamento com seus alunos sobre suas formas de consumir
cultura. O que assistem na TV? Quem usa a internet para outras coisas
além das redes Sociais? Alguém lê jornal? De papel ou virtual? Alguém já
acessou um museu via internet? Qual o último filme visto no cinema? Etc.
Monte um painel com o resultado da pesquisa.

3)Monte uma agenda cultural semanal, pesquisando nos tijolinhos dos
cadernos de cultura, nas revistas semanais e nos sites das instituições
culturais. Pesquise especialmente os eventos gratuitos.

4)Analise com seus alunos algumas letras dos chamados funk ostentação.
Se possível, divida a turma em três grupos – um deverá defender e o outro
condenar as ideias contidas nas músicas, atuando como advogados, e o
terceiro fará a votação, depois de ouvir os argumentos.

PARA PENSAR
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CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO CULTURA URBANA

Vanessa Pascale -Atriz, modelo e apresentadora do Canal Futura

Camila Garroux - Jornalista e coordenadora das pesquisas de Tecnologia da
Informação e Comunicação na Kids Online Brasil

Eliane Arenas - Doutora em Educação e Professora adjunta da UFF. Tem
experiência na área de Educação, com ênfase em Trabalho e Educação e na
Organização do Trabalho na Escola

Alice Yamasaki - Doutora em Educação, ProfessoraAdjunta e Chefe da Sub-
coordenadoria de Estágio da UFF

Janine Rodrigues - Escritora especialista em bullying, preconceito e baixa
autoestima

Luiz Henrique Rosa - Prof. de Biologia e criador do "Qual é a Graça?"

Guti Fraga - Presidente da Funarte e fundador do Nós do Morro

Alexandre Barreto - Gestor do Grupo Nós do Morro e Produtor Independente

Saul Mizrahi - Doutor em Engenharia da Produção e Pesquisador do Instituto
Nacional de Tecnologia
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