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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar em que dimensão o Programa de Animação 

Cultural se configura numa proposta de Educação Popular na escola pública no âmbito da 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura do Recife. O interesse pela realização 

desse estudo decorreu da minha própria experiência como educadora e hoje Gerente do 

Programa de Animação Cultural. O processo metodológico dessa investigação ganhou forma 

nas rodas de diálogo inspiradas na rodas de conversa da proposta pedagógica de Célestin 

Freinet, bem como no processo dialógico de educação dos círculos de cultura, tendo o 

pensamento de Paulo Freire como referencial. Esse processo nos possibilitou a vivência 

prazerosa e desafiadora da escuta atenta, do respeito às diferenças e saberes constituídos tanto 

pela pesquisadora quanto dos sujeitos da pesquisa na esteira do Programa de Animação 

Cultural através da ação pedagógica dos animadores culturais e seus coordenadores. Os 

resultados apontam confirmando que o Programa, apesar das fragilidades e dos desafios 

históricos enfrentados no cotidiano das escolas e da própria Secretaria de Educação, constitui-

se numa prática pedagógica de Educação Popular na escola pública. Mediante tal resultado, 

concluo que é possível, dentro dos limites, mas também das inúmeras possibilidades, 

desenvolver uma proposta pedagógica desse porte tendo os conceitos e princípios da 

Educação Popular como norteadores num trabalho coletivo, inspirado, dentre outras coisas, na 

luta pela formação histórica de um mundo cada vez menos injusto. Contudo, para avançar 

nesta construção ainda é preciso ousar, desconstruir e reconstruir valores pessoais e coletivos, 

enfrentar dificuldades de ordem política e conceptual, acreditar nos sonhos possíveis, agir, 

dialogar, ouvir, aprender sempre com a prática da coragem de tentar mudanças possíveis, com 

valorização da riqueza do saber gerado no universo da cultura popular. 

 

Palavras-chave: Animação Cultural. Arte-Educação. Juventude. Educação Popular.  



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

This study aims to analyze in which dimension the sets up in a proposal for popular education 

in the public school within the education, sports and leisure Departments of the city of Recife. 

The interest in performing this study arose from my own experience as an educator and now 

Cultural Animation Programme Manager. The methodological process took shape in the 

wheels of dialogue inspired in talk wheels by the Célestin Freinet`s pedagogical proposal, and 

the dialogic process of education of culture circles, with the Paulo Freire´s thought as a 

reference. This process allowed us to pleasurable and challenging experience of the attentive 

listening, respect for differences and knowledge constituted for both the researcher and 

research subjects in the wake of Cultural Animation Programme through the Culture 

animators´s pedagogical action and their Coordinators. The results suggest confirming that the 

program, despite its weaknesses and challenges faced in the daily history of schools, 

constituted a pedagogical practice of popular education in public schools and the own 

education office, it constitutes a pedagogical practice of popular education in public schools. 

Through this result, I conclude that it is possible within the limits and possibilities develop an 

educational project of popular education in public schools to develop an educational project of 

this size with the concepts and principles of popular education as a guide in a collective work 

inspired, among other things, in the struggle for the historical formation of a world less and 

less unjust. However, to advance on this custruction we need to be bold, to deconstruct and 

reconstruct  personal and collective values, to face difficulties in political and conceptual 

orders, to believe in possible dreams, act, talk, listen, learn always with the practice of 

courage to try to make possible changes, and highlight the wealth of knowledge generated in 

the universe of popular culture. 

 

 
Keywords: Cultural Animation. Art Education. Youth. Popular Education. 
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Adentrando nos caminhos do estudo 

 

Eu agora diria a nós, como educadores e educadoras: ai daqueles e 
daquelas, entre nós, que pararem com a sua capacidade de sonhar, de 
inventar, a sua coragem de denunciar e de anunciar. Ai daqueles e 
daquelas que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, o 
futuro, pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e agora, ai 
daqueles que em lugar desta viagem constante ao amanhã, se atrelam a 
um passado de exploração e de rotina.  
(Paulo Freire, In: Brandão, Educador: vida e morte. 1982, P. 101). 
 
 

O presente estudo inspira-se no meu histórico humano e pedagógico vivido no âmbito 

dos movimentos sociais e do Programa de Animação Cultural como educadora e gestora da 

Gerência de Animação Cultural da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da cidade do 

Recife. Histórico este sublinhado no enfrentamento dos diversos desafios enriquecidos pelos 

acertos, erros, êxitos e conquistas vividas ao longo dessa experiência formada e em formação 

com o Programa de Animação Cultural o qual tomo como objeto de análise epistemológica 

para constituição desse estudo: tal Programa configura-se numa proposta pedagógica de 

Educação Popular na escola pública, mais especificamente na rede municipal de ensino do 

Recife.  

Analisamos como o Programa de Animação Cultural (PAC) possui certas 

similaridades político-pedagógicas com o histórico Movimento de Cultura Popular (MCP) a 

partir do qual a rede municipal de ensino da cidade do Recife foi tomando forma em 1960. 

Importante dizer que, assim como o MCP a ação político-pedagógica do Programa persegue 

resultados que buscam contribuir, pela educação e pela arte junto às escolas, com a formação 

crítica de sujeitos cada vez mais conscientes do seu valor pessoal, coletivo e humano, da sua 

cultura, das problemáticas que condicionam suas formas de viver e de ser no contexto social 

do qual fazem parte.  

Este recorte histórico tem como base as reflexões de Carvalho, quando escreve:
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Elegemos como um dos movimentos mais expressivos dessa época o 
Movimento de Cultura Popular (MCP), instalado em Recife, Pernambuco. 
Essa escolha justifica-se pelo facto de o MCP ter influenciado grande parte 
dos movimentos populares da educação no Brasil naquele momento, assim 
como as instituições governamentais em níveis local e nacional. Acrescente-
se ainda o facto de esse movimento ter tido inserção junto às Ligas 
Camponesas, no Nordeste, a participação de Freire com a sua pedagogia e 
por estar vinculado à prefeitura da cidade do Recife, a qual estava sob a 
gestão de sectores da esquerda do estado (2004, p. 132). 

 

Tomando o Programa de Animação Cultural como objeto de análise 

epistemológica no âmbito das escolas da rede municipal de ensino do Recife, a problemática 

que nos desafia nessa pesquisa é, numa compreensão da Educação Popular como teoria e não 

como educação de pobre para pobres, indagarmos: é possível desenvolvermos uma proposta 

pedagógica de Educação Popular a partir da animação cultural na escola pública?  

Educação Popular neste sentido entendida, por Souza (2007), como uma teoria 

que nasce da reflexão pedagógica frente aos sistemas diversos de opressão e discriminação 

que desumanizam e proíbem a assunção do direito humano de ser mais, como diz Freire em 

diversas obras como Educação e Atualidade Brasileira (1959), Educação Como Prática da 

Liberdade (1967), Pedagogia do Oprimido (1987) e Pedagogia da Autonomia (1996). 

 Teoria esta que nascendo da reflexão sobre a prática vivida nas desafiadoras 

estruturas sociais opressivas, inspira ações educativas transformadoras e de resistência. E, 

sendo assim, ela pode ser expressa na arte formadora de re-olharmos e reintervirmos no 

mundo histórico de maneira mais livre dos preconceitos, dos dogmas, das discriminações, na 

revalorização da arte e da cultura popular, no reconhecimento e respeito às diferenças sociais, 

epistemológicas, étnicas e religiosas. Numa concepção de educação que no âmbito escolar 

inspira, ganha força e forma na análise e intervenção que vai contra qualquer forma de 

exploração e opressão sociais. Que tem sua voz expressa, dentre outros espaços, no interior 

dos movimentos sociais ou nas políticas públicas comprometidas com a formação política, 
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humana, artística e profissional das classes populares, com a cultura popular, e nas lutas 

sociais diversas que reivindicam veementemente o cumprimento, a reinvenção e ampliação 

dos direitos humanos. Que luta pela construção e reconstrução histórica permanente de nós 

mesmos como seres individuais e sociais, e do mundo social e histórico que tenta, dentro dos 

limites e possibilidades, reconstruir a educação escolar autoritária que ainda impera. 

Ressaltamos, portanto, que essa é a nossa hipótese: como é possível desenvolvermos uma 

proposta pedagógica de animação cultural em interlocução com a Educação Popular na escola 

pública?  

O processo metodológico para construção desse estudo inspirou-se nas rodas da 

conversa de Célestin Freinet, quando na França, em 1920, tentou formas educativas para 

reinventar a escola; e nos círculos de cultura quando Paulo Freire, em Recife trabalhou seu 

processo de alfabetização de jovens e adultos no desenvolvimento do Movimento de Cultura 

Popular na década de 1960. 

Freinet e Freire, educadores, de origens tão distantes, mas que têm uma 

aproximação em suas concepções de educação. Ambos perseguem um conceito de educação 

que entende o ser humano como sujeito da história, como um ser criativo, interventivo, que 

tem o direito de lutar pela conquista permanente da sua autonomia e direito de ser mais num 

sentido formador e humano do termo: mais crítico, criativo, motivado, participativo, 

consciente das estruturas sociais opressivas que condicionam formas de ser individual e 

coletiva consciente das suas potencialidades sociais, políticas, artísticas, culturais e 

cognitivas. 

Entendemos que este processo metodológico nos lança na perspectiva de, com os 

sujeitos dessa pesquisa, viver o diálogo que toma forma na capacidade de ouvir o outro numa 

escuta mutuamente formadora, pelas trocas de experiências que oportuniza; ao mesmo tempo 

em que amplia tais experiências, subsumindo ingenuidades do senso comum, mas, sobretudo, 
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respeitando o que nele há de bom senso gerado pelas lutas sociais que se vivem no contexto 

do Programa de Animação Cultural nas escolas públicas da rede municipal de ensino do 

Recife.  

Diálogo este que busca indagar situações concretas que problematizam e facilitam 

as ações educativas propondo reflexões frente aos limites e possibilidades de nossas 

intervenções pedagógicas nos espaços que se revelam nas escolas. 

Vale ressaltar que oriunda do movimento social, em momento algum considerei a 

tarefa de escrever sobre este processo que vivenciei intensamente como o cumprimento de um 

requisito para obtenção de um título legitimador, que me conferisse status acadêmico e social, 

mas, sobretudo, tive o objetivo explícito de dar seguimento, a partir das nossas práticas, ao 

contínuo diálogo que se desprende do fazer, da criação e do pensamento dos povos e das 

classes populares. Assim, minha inclinação foi a de reconhecer a importância de acompanhar 

esses sujeitos que fazem parte desse mesmo fazer e pensar o mundo a partir da tentativa de 

construir uma sociedade outra no “nosso mundo”.  

Tomei como norte uma longa jornada do meu fazer pedagógico junto a diversos 

movimentos sociais populares, mas principalmente minha experiência de mais de 10 anos no 

âmbito do Programa de Animação Cultural onde atuei como estagiária à Gerente, numa 

tentativa coletiva de construção de alternativas, pedagógicas, sociais e culturais na confiança 

de transformação do mundo. 

O ponto de encontro entre esses percursos na minha vida sempre esteve presente 

em cada espaço social dos quais fiz parte como arte-educadora, desde a rua re-significada, à 

quadra da comunidade, ao pátio da escola, dos palcos da vida e dos teatros, à sala de aula da 

escola ou do Programa de Animação Cultural. 

A idéia de aprofundar os estudos e a sistematização desse meu processo histórico 

e pedagógico teve início a partir da aproximação com o professor João Francisco de Souza na 
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época da minha graduação, quando participei como educadora do Pronera – Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária, coordenado por ele na UFPE-Nupep – Núcleo de 

Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação de Jovens e Adultos e em Educação Popular. 

Tomando conhecimento de minha participação no Programa de Animação 

Cultural o professor João Francisco me relata sua passagem pela Fundação Guararapes a 

partir de 1986 na primeira gestão do Prefeito Jarbas Vasconcelos, primeiro Prefeito do Recife 

eleito pelo voto popular após o período da ditadura no País. Também inspirado pela história 

do MCP e buscando alternativas de possibilitar a continuidade de algumas ações desse 

Movimento nas escolas municipais do Recife, João Francisco cria as Atividades Coletivas 

Integradas que tinha por objetivo a constituição de grupos de educadores para estudo e 

implementação de ações pedagógicas interdisciplinares nas escolas.  

Dentre estes educadores estavam supervisores de artes que desenvolviam 

atividades artísticas e culturais nas escolas formando grupos que se apresentavam nas 

unidades escolares e nos eventos da Fundação. Anos depois, estes monitores de artes foram 

incorporados ao grupo operacional do magistério, quando da mudança da Fundação 

Guararapes para Secretaria de Educação do Recife.  

Naquele momento houve um entendimento entre nós que existia uma associação 

entre estes três processos históricos da rede municipal de ensino do Recife: Movimento de 

Cultura Popular, Atividades Coletivas Integradas na área de artes da Fundação Guararapes e o 

Programa de Animação Cultural, e era de suma importância pesquisarmos e analisarmos o 

PAC como processo da história da Educação Popular no Recife. 

Foi então que, com um maior entendimento da importância destes processos para 

minha história pessoal e profissional e impulsionada pelo professor João Francisco de Souza, 

fiz a seleção do mestrado para investir nesta pesquisa sobre a Educação Popular na rede 

municipal de ensino do Recife a partir do Programa de Animação Cultural.  
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Em 2007 ingressei no mestrado e como orientanda do professor João Francisco, 

nos entendemos para, através da pesquisa acadêmica, pesquisar e analisar o processo 

pedagógico do Programa de Animação Cultural tendo como norte a Educação Popular na 

escola pública. 

No entendimento de que nesses lugares por onde andei, os percursos se 

entrelaçam e acumulam forças se renovando de sentidos procurei seguir construindo junto 

com diversos sujeitos um outro mundo, menos agressivo, mais agradável de viver e realizar as 

coisas da vida. 

Mas não é só esse compromisso de transformação – elemento político que opera 

como motor de práticas e reflexões, mas como base epistemológica – o que herdei da 

experiência coletiva desses espaços, trouxe junto uma bagagem de práticas, reflexões e, 

sobretudo, experiências de luta, de possibilidades e troca de conhecimentos.  

Estas experiências que vivi nas práticas sociais, nas histórias contadas, nos corpos, 

nas expressões mais diversas, marcaram os espaços habitados por mim. Em coerência com 

esta postura, que representa uma coletividade e busca apreender suas raízes negadas pelos 

poderes, entendi ainda mais que é fundamental pensar o trabalho com arte, cultura e educação 

junto aos setores mais golpeados pelas injustas estruturas sociais para além do chamado 

trabalho social, de caráter assistencial, mas como um projeto libertador de Educação Popular 

segundo os preceitos de vários Mestres, mas, sobretudo, Carlos Rodrigues Brandão, Paulo 

Freire e João Francisco de Souza. 

Para isso, acredito ser fundamental o entendimento de sair do lugar do eu ajudo 

ele, ou eles, mas assumir o nosso lugar num fazer conjunto, des-inventar o outro para afirmar 

a alteridade, partindo do nós.  

Essa mesma lógica se torna base epistemológica para o estudo apresentado como 

tema desta pesquisa. É pela arte e com a arte, em comunhão com procedimentos científicos 
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acadêmicos que, nesse estudo, busco, dentre outros pontos, analisar, expressar e revelar a 

experiência vivida nesse espaço coletivo de formação humana, social, individual, profissional, 

artística e política, mais especificamente no interior da escola que é o Programa de Animação 

Cultural como uma prática pedagógica de Educação Popular. 

Essa construção epistemológica pauta-se numa concepção de Educação Popular 

que procura oportunizar momentos formadores, reflexivos e críticos, momentos 

incentivadores da arte de se conquistar autonomia constituindo-se na capacidade de criar, 

recriar, expressar, valorizar a cultura popular, a solidariedade, o trabalho coletivo, a discussão 

em grupo, o conhecimento gerado nas experiências junto aos jovens educadores, e nas 

conquistas que se dão no âmbito da coletividade do Programa de Animação Cultural. 

Com esta perspectiva, o processo desta pesquisa foi realizado seguindo diversos 

passos, por vezes longos, por vezes curtos, estreitos, com muitas armadilhas, mas em muitos 

momentos passos largos, abertos, que nos possibilitaram ir descortinando os caminhos das 

descobertas, levando em consideração os temas e os sujeitos que se harmonizam no processo 

pedagógico do Programa de Animação Cultural e a concepção de juventudes, arte, animação 

cultural e Educação Popular que defendemos. 

 Então... Nos Passos Iniciais: no Caminhar, com um olhar atento percebi: 

juventudes e educação; arte-educação na escola; animação cultural na escola pública e a 

Educação Popular, Programa de Animação Cultural e o Movimento de Cultura Popular 

na rede municipal de ensino do Recife.  

Nestes passos vamos seguindo com um olhar atento e respeitoso aos sujeitos da 

pesquisa, jovens educadores, e com eles dialogando, discutindo, levantando as questões 

pertinentes às juventudes e sua inserção no campo da educação na escola pública, assim 

como, os problemas decorrentes de uma relação conflituosa geracional entre as juventudes e 

os docentes das escolas.  
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Vamos caminhando vislumbrando “um como” reinventarmos formas cada vez 

mais humanas para atuar e intervir na formação permanente do mundo histórico-cultural que 

construímos desde quando somos jovens estudantes. Significa que não é só um compromisso 

de mudança para um mundo que pense e veja os jovens como sujeitos, pessoas, educadores. 

São mais passos à frente para não estar mais no mesmo lugar. 

Trazemos a reflexão sobre a concepção de arte-educação que nos inspira 

defendendo o potencial formador da arte, que ganha corpo, sobretudo, para contribuir com a 

permanente formação humana de nós mesmos como seres inconclusos, em comunhão com o 

entendimento de Freire (1967).  

A perspectiva que nos inspira aqui defende um mundo artisticamente mais 

humano na luta contra as injustiças sociais, econômicas e políticas que pode ser trabalhada 

pedagogicamente através das atividades da animação cultural na escola a partir dos preceitos 

da Educação Popular.  

Situamos o histórico da animação cultural no Brasil como um processo e uma 

concepção de educação que expressa o antagonismo que nutre nossa perspectiva de arte-

educação e cultura, em contraposição a uma possível concepção de arte que ganha existência 

no mundo social da competitividade, do individualismo, da destruição da natureza e de nós 

mesmos como seres humanos inconclusos. Foi este o norte pedagógico que fez surgir o 

Movimento de Cultura Popular no Recife na década de 60, que inspirou Paulo Freire e tantos 

outros intelectuais e artistas que, a partir deste Movimento, deram início ao processo de 

criação do que hoje é a rede municipal de ensino do Recife e, na nossa compreensão nesse 

estudo, consequentemente alimentou as concepções pedagógicas para a criação do Programa 

de Animação Cultural. 

Seguindo Passadas: o percurso para chegar a alguns pontos dessa história, 

temos para início de conversa, a roda de diálogo como um processo metodológico de 
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pesquisa-ação-crítico-colabativa que se inspira nas rodas de conversa de Célestin Freinet e 

nos círculos de cultura de Paulo Freire. Tal processo nos possibilitou uma abertura na coleta 

dos dados da pesquisa numa relação transparente, reflexiva e colaborativa entre sujeitos e 

pesquisadora. Nesse percurso vamos adentrando na história do Programa de Animação 

Cultural da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife tendo como norte os 

conceitos e princípios da Educação Popular.  

A partir da descrição do processo da formação continuada dos animadores 

culturais, vamos introduzindo a análise dos dados da pesquisa quando estes sujeitos, jovens 

educadores populares trazem nos seus depoimentos o olhar sobre essa formação continuada 

do PAC para sua prática pedagógica na escola, o que possibilita aos mesmos conhecimentos 

para a sua profissionalização e para a vida.  

Já nos Passos de Aprofundamentos: quase chegando lá.. Vamos levantando 

algumas questões com os que fazem parte dessa história; com os depoimentos e reflexões 

dos jovens educadores sobre a experiência de ser animador cultural, discutindo também a 

relação diferenciada dos professores e estudantes e animador cultural e estudantes e 

ainda, a experiência e as dificuldades de ser jovem educador.  

Nestes passos fomos envolvendo-nos com os dados da pesquisa com o olhar dos 

animadores culturais sobre a escola.  

Os diálogos, reflexões e debates foram suscitando, revelando, de fato, as questões 

que compreendemos como imprescindíveis para o entendimento de como acontece a prática 

pedagógica do Programa de Animação Cultural na interlocução com a Educação Popular no 

âmbito da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife, sendo levados ao ponto crucial 

do caminhar desta pesquisa.  
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Nos Passos de Chegada e Também de Partida: chegando ao ponto, suscitamos 

a hipótese: Educação Popular - interlocuções com a animação cultural na escola pública: 

uma prática pedagógica possível? 

 Aqui buscamos caminhar na perspectiva de um entendimento de Educação 

Popular que incentiva a coletividade de todo sujeito exercer seu direito de sonhar sonhos 

possíveis, lutar permanentemente pela transformação e superação de estruturas sociais 

marcadas por injustiças diversas, dentre elas, o desrespeito às diferenças, à proibição político-

estrutural que dificulta ou mesmo proíbe o direito dos seres humanos de ser mais. O direito 

conquistado de dizer a palavra molhada de experiências vividas e vivendo-se. 

Estes foram os passos desta pesquisa e, numa Conclusão Inconclusa, com certeza 

e incertezas que constituem os possíveis achados para contribuir com mais reflexões do que 

respostas, preferimos que cada um, cada uma que se sinta inspirado a entrar conosco neste 

caminho, venha e por si mesmo desvele as reflexões e descobertas que foram encontradas 

nesse processo.  

O que podemos garantir, com toda certeza, é que só descobrimos, revelamos 

segredos, damos respostas a perguntas quando corremos o risco de, por diferentes estradas, no 

caminhar ir construindo o caminho. Assim, convidamos-lhes a embarcar conosco nesta busca 

de possíveis descobertas, porque como diz Paulo Freire: “A educação é um ato de amor, por 

isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à 

discussão criadora, sob pena de ser uma farsa” (FREIRE, 2001, p. 104).  

Que a entrada neste caminho lhe traga surpresas agradáveis como trouxe a mim!
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Passos Iniciais: no caminhar, com um olhar atento  
percebi...

Grupo dos cem estudantes no frevo - atividade do PAC no ano letivo cem anos do frevo - 2007 
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 Juventudes e educação 

 

O tema da juventude tem tomado corpo no Brasil de forma bastante intensa nos 

últimos anos, ampliando e diversificando os focos anteriormente existentes e colocando novas 

questões e desafios para a construção de diagnósticos e possibilidades de trabalho para quem 

atua em ações e iniciativas dirigidas aos jovens. Portanto, como nesta pesquisa os sujeitos são 

jovens educadores populares, e estando a mesma focada no espaço escolar, é nesse âmbito das 

juventudes que vamos nos ater nesta parte do trabalho. 

Como as possibilidades são amplas, para que possamos seguir neste caminho, 

vamos primeiro à definição do que seja o conceito de juventude. Segundo Helena Abramo: 

A noção mais geral e usual do termo juventude, se refere a uma faixa etária 
de idade, um período de vida, em que se completa o desenvolvimento físico 
do indivíduo e ocorre uma série de transformações psicológicas e sociais, 
quando este abandona a infância para processar sua entrada no mundo 
adulto. No entanto, a noção de juventude é socialmente variável. A definição 
do tempo de duração, dos conteúdos e significados sociais desses processos 
se modificam de sociedade para sociedade e, na mesma sociedade, ao longo 
do tempo e através de suas divisões internas. Além disso, é somente em 
algumas formações sociais que a juventude configura-se como um período 
destacado, ou seja, aparece como uma categoria com visibilidade social 
(1994, p. 1). 

 

A classe social do indivíduo, sua condição étnica e de gênero, sua presença no 

mundo do trabalho e na escola, seu local de moradia, se rural ou urbano, sua situação familiar 

e sua orientação religiosa são fatores, entre outros, que vão diferenciando internamente este 

grupo que chamamos de juventudes. E à medida que nos aproximamos ainda mais da 

realidade social vamos percebendo que estas singularidades tendem a aumentar. 
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Por isso, ao falarmos das experiências de vida juvenis, é preciso reconhecer uma 

multiplicidade de fatores, porque o campo das experiências dos jovens brasileiros é 

extremamente complexo e múltiplo, o que implica diversas maneiras de viver e entender 

“essas juventudes”. 

Ser jovem, como ser criança ou velho, não é uma etapa de vida apenas, é a própria 

vida. E se é a própria vida, os jovens precisam viver como tais na sociedade a que pertencem. 

Dessa forma, percebemos a pertinência e a importância da atuação dos jovens hoje nos 

espaços de socialização e aprendizagem, onde procuram viver, evoluir como cidadãos 

autônomos, organizados e com projetos de vida fundamentados numa atuação presente e 

futura. Para isso a questão da escolarização se apresenta como um dos grandes desafios desse 

processo de construção da autonomia dos jovens. 

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2001 eram 10 milhões os brasileiros que tinham entre 15 e 17 anos, 

faixa etária considerada ideal para se cursar os três anos de ensino médio (CORTI, 2001). No 

entanto, apenas quatro milhões desses jovens estavam neste nível de ensino, ou seja: 60% dos 

brasileiros com idade ideal para cursar o ensino médio não estavam nas salas de aula onde 

deveriam estar. Cerca de um milhão ainda fazia o ensino fundamental ou cursos 

profissionalizantes e cerca de cinco milhões estavam fora da escola. 

Esses dados confirmam a existência de dois problemas comuns no sistema 

educacional brasileiro: a elevada taxa de exclusão dos jovens do ensino médio e a distorção 

idade/série dos que estudam. Esta última atinge grande parcela de jovens que ingressaram no 

ensino médio imediatamente após concluírem o ensino fundamental. 

Os dados do IBGE mostram também que nos últimos anos a educação foi o setor 

da gestão pública que mais centralizou a formulação e a implantação de políticas de 
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juventudes, especialmente aquelas relacionadas com a escolarização de jovens entre 15 a 17 

anos, passando de 55,3% para 78,8%.  

Assim, percebemos que os jovens possuem, hoje, mais acesso à escolarização 

formal. No entanto, suas trajetórias escolares ainda se caracterizam por elevados níveis de 

reprovação, abandono e evasão, gerando graves índices de distorção idade/série, e 

dificuldades de acesso ao ensino superior. 

É importante que o Estado e a sociedade pensem proposições de políticas públicas 

que superem esses desafios como a má qualidade da educação na escola pública, onde estuda 

70% das juventudes das metrópoles brasileiras como o Recife. 

No entanto, sabemos que as relações entre juventudes e educação são amplas e 

complexas. A escola convive hoje com outros espaços e instituições que desempenham um 

papel educativo importante na vida dos jovens. 

A preocupação central de Paulo Freire é a educação, inclusive a escolar, 
como um problema cultural, como uma atividade cultural e um instrumento 
para o desenvolvimento da cultura, capaz de contribuir para a 
democratização fundamental da sociedade, da própria cultura e para o 
enriquecimento cultural de seus diferentes sujeitos, especialmente dos 
sujeitos populares (SOUZA, 2002, p. 29). 

 
A escola é uma instituição central e tem um papel estratégico na distribuição das 

oportunidades para os jovens ao longo de seu percurso de vida. A posição destes em relação 

ao sistema escolar é um fator essencial para a construção das trajetórias juvenis, em termos de 

identificação e dos seus projetos de vida (CORTI, 2001, p.99). 

A escola e sua clientela juvenil são partes indissociáveis do processo educativo. 

Mas, a distância entre o mundo da escola – com seus saberes, regras e procedimentos – e o 

mundo dos jovens estudantes – com suas experiências e interesses próprios – tem apresentado 

problemas para todos os envolvidos: profissionais da educação, famílias e os próprios jovens 

(ABRAMOVAY, 2006, p. 54). 
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É inegável que este desencontro entre o mundo da escola e o mundo dos jovens 

traz perdas para todos os envolvidos nesse processo, já que eles acabam imersos numa rotina 

desinteressante e pouco motivadora, num ambiente pouco propício para os aprendizados e 

vivências que a escola pode e deve promover (CORTI, 2001, p. 16). 

Como um dos exemplos desse desencontro estão os problemas apresentados num 

cotidiano escolar conflituoso com altos índices de fracasso escolar dos jovens, com atos de 

violência verbal e física e depredações, consideradas como atitudes de desrespeito ao convívio 

escolar, apatia dos alunos frente aos conteúdos oferecidos pelos professores, além da crise de 

relações afetivas entre estes e os jovens (ABRAMOVAY, 2006, p. 57). 

Estes problemas trazem a reflexão sobre a falta de entendimento da escola de que 

os jovens estudantes são bem mais que apenas estudantes: são jovens que possuem 

experiências exteriores à escola, constroem práticas e interagem com o mundo de formas 

variadas, tendo como base vivências como trabalhadores, consumidores, telespectadores, 

filhas e filhos, mães e pais, negros e negras, brancos, rappers, pagodeiros, grafiteiros, etc. 

Essas dimensões constituem os jovens como sujeitos muito diversificados entre si, embora 

compartilhem algumas características típicas de quem está nessa fase da vida (CORTI, 2001, 

p. 18). 

Percebemos que o estudante jovem que chega à escola carrega para este espaço 

suas angústias, desejos, frustrações, projetos, gostos musicais, e de costumes, etc., mas é 

visto, muitas vezes, unicamente como o objeto da prática pedagógica dos professores, que em 

geral se concretiza por meio de um conjunto de atividades rotineiras. Pouco se faz para 

possibilitar ao estudante jovem ter espaços de interlocução entre si e com os adultos-

educadores-gestores das escolas, a fim de apreender suas opiniões, preferências, críticas e 

sugestões. 
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Mas se é verdade que a escola tem dificuldades em reconhecer seus estudantes 

jovens como sujeitos (CORTI, 2001, p. 21), também é verdade que a própria organização e 

ritmo escolares não abrem brechas para uma aproximação entre professores e gestores 

escolares e os jovens.  Poucas são as condições para que os educadores interessados em 

conhecer melhor seus alunos e ouvi-los possam efetivamente assim fazer. 

As dificuldades vão desde a frenética rotina escolar, que mantém os educadores na 

sala de aula quase o tempo todo, sem permitir que haja momentos de reflexão e discussão 

entre os demais sujeitos da escola, até a ausência de um conhecimento, por parte desses 

educadores, de como proceder para realizar essa aproximação com o mundo dos estudantes 

jovens (ABRAMOVAY, 2006, p. 61). 

A distância entre a escola e a “escola da vida”, como dizem muitos jovens, é uma 

das grandes responsáveis pelo acúmulo de insucessos escolares, sobretudo por parte dos 

estudantes das classes populares, para quem a distância se faz mais aguda. Desinteressante, a 

escola não reconhece a importância dos saberes que os estudantes trazem e deixa de cumprir 

seu papel de difusora de conhecimentos. 

Os jovens, por sua vez, vivem um momento de intensidade, de sentimentos, 

descobertas, prazeres e angústias, em meio ao qual vão construindo suas identidades e 

projetos de vida. Para dar conta dessa tarefa, lançam mão dos diferentes recursos: famílias, 

meios de comunicação de massa, religião, grupos de amigos, etc., e vão elaborando uma 

diversidade de respostas e condutas que a escola desconhece e ou não reconhece, porque 

também não entende esses processos dos estudantes jovens – que parecem ser “pessoas 

diferentes” no universo da escola (CORTI, 2001, p, 25). 

Ainda há uma enorme ausência de discussão destinada a identificar e dar respostas 

a essas demandas juvenis, às suas inquietações, aos seus anseios. É preciso a criação de 

mecanismos de diálogo, de expressão e de discussão de políticas públicas coerentes com as 
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necessárias contribuições para o desenvolvimento das juventudes que precisam ser entendidas 

a partir de suas potencialidades para o desenvolvimento humano do País (ABRAMOVAY, 

2006, p.72). 

Não podemos aceitar mais que as propostas de ações das instâncias 

governamentais para a escolarização dos jovens estejam pautadas em políticas de correção 

social e que sejam colocadas como propostas de ressocialização, ou de correção de fluxo, 

porque ressocialização vai além dessas intervenções e ações que não educam, que não 

humanizam conforme coloca Souza: 

Os saberes, construídos na práxis pedagógica (escolar ou não escolar) podem 
contribuir de maneira significativa para a ressocialização de adolescentes, 
jovens, crianças e adultos que participam de organizações sociais, que 
iniciem em sua escolarização ou a retomem. A ressocialização, enquanto 
processo de recognição e reinvenção permanentes, garante a educação ao 
longo de toda vida, isto é, a luta pela construção da humanidade do ser 
humano (SOUZA, 2007, p. 302). 

 

Tomando como exemplo esta fala de Souza, entendemos que estas propostas de 

ressocialização dos poderes governamentais precisam ser repensadas, já que os jovens se 

ressentem, justamente, de uma forma humanizada de relação, do entendimento de sua 

condição de jovem pelo mundo adulto. É preciso pensar políticas públicas para as juventudes 

não apenas para a educação, mas também para a saúde, moradia, trabalho e acesso aos bens 

culturais, porque tudo isso está na sociedade e faz parte indissociável das vivências e 

necessidades dos jovens e da sua qualidade de vida. 

É preciso perceber seus potenciais e mais: oportunizar possibilidades sócio-

educativas que despertem o prazer pela vida, pelo sonho de se construir uma realidade sócio-

cultural humanizada. Um processo de ressocialização para o ser mais (Paulo Freire, 1987), 

conforme coloca Souza: 

A nossa condição fundamental de inconclusão e a busca diuturna de formas 
mais agradáveis de convivência humana nos impulsiona a ir em frente. Por 
isso, não é suficiente a socialização que se vive na primeira infância. Serão 
necessários outros processos de socialização. Os processos de socialização 



28 
 

 

que vamos experimentar ao longo de nossa existência/experiência, depois do 
processo vivido na primeira infância, na verdade são processos de 
ressocialização que supõem as socializações anteriores, as quais necessitam 
ser superadas para nos tornarmos mais socializados (2007, p. 303). 
 

O mundo adulto ainda tem demonstrado uma assombrosa incapacidade de 

perceber, detectar e gerir o que é peculiar ao desenvolvimento juvenil, momento intenso de 

abertura de possibilidades de inserção social – escolhas profissionais e educacionais, 

formação de famílias, de parcerias amorosas, de adesões grupais e de invenção de novas 

formas de viver, características extremamente peculiares das juventudes que, geralmente 

pouco são levadas em consideração quando se pensa em ações/programas de órgãos públicos 

ou privados voltados para os jovens. Falta o entendimento dos adultos que esse é o período no 

qual jovem exercitará o seu caminho em busca da autonomia com a necessidade de 

estabelecer uma identidade sobre ideais próprios e um senso único de si (ABRAMO, 1994, p. 

21). 

Por isso, é imprescindível perceber que uma das dimensões importantes da escola 

está em possibilitar o encontro entre gerações, fazendo com que diferentes visões de mundo e 

vivências sejam intercambiadas entre jovens e adultos. Para que isso ocorra de forma que 

possibilite ao jovem se sentir acolhido e construindo na escola seus projetos de vida, e os 

educadores capazes de cumprir esta missão com eles.É fundamental que os sujeitos adultos 

das escolas compreendam como vivem e quem são esses estudantes jovens, suas 

especificidades, as diferentes relações que constroem com o conhecimento e com a escola. 

O debate sobre escolarização dos jovens, que durante muito tempo foi 
dominado pelo tema do acesso, numa conjuntura em que a maioria se via 
excluída, passou a focalizar também a questão da permanência e do 
desempenho, aspectos ligados à qualidade da educação. Ou seja, 
conseguimos levar os jovens para a escola, mas quais seriam os objetivos 
dessa educação e como realiza-la de forma adequada às necessidades desses 
sujeitos? (CORTI, 2001, p. 101). 

 
Segundo Corti, diretrizes curriculares mais recentes afirmam a necessidade da 

escola trabalhar com temas caros à democracia, como a tolerância, o respeito à diversidade 
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cultural, a ética e a solidariedade. Porém, mesmo que tenham sido incorporados ao currículo, 

pouquíssimas vezes esses temas se conectam a um processo prático de democracia interna nas 

escolas. 

Acreditamos, contudo, que esse pode ser um caminho para uma outra relação 

entre escola e jovens estudantes que não soluciona todos os problemas gerados nessa relação, 

mas aponta caminhos. 

Garantir a participação dos estudantes nos espaços de decisão da escola é 

fundamental para compreender o que os jovens possuem como expectativa em relação à 

instituição (ABRAMOVAY, 2006, p.68). Ao mesmo tempo, é uma forma de fazer com que a 

escola seja um espaço de vivência democrática e participativa de fato. Contudo, esses 

encaminhamentos dependem de um posicionamento político da escola em querer se tornar um 

espaço mais democrático e aberto aos jovens estudantes. É preciso que a escola se abra a 

outras perspectivas na relação com os estudantes jovens. 

Dessa forma, se a escola não abrir os olhos e ouvidos e der a atenção devida ao 

mundo juvenil e suas demandas continuará contribuindo para um processo de produção 

desigual de juventudes no Brasil, excluindo seus estudantes jovens das possibilidades de 

participarem da construção de territórios escolares significativos, intermediando múltiplas 

escolhas e possibilidades de expressão pessoal e coletiva que de forma dialógica educam para 

a vida. 

 

 

Arte-educação na escola 

 

       A arte tem representado, desde a pré-história, uma atividade fundamental do 

ser humano, sendo um modo específico do indivíduo de estabelecer uma relação com o 
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universo e consigo mesmo. A arte é um conjunto de atos pelos quais se muda a forma, se 

transforma a matéria oferecida pela natureza, pela cultura.  

Entendemos e acreditamos que a arte constitui um canal privilegiado para apurar 

os sentidos sobre a cultura e a construção de identidades individuais e coletivas, sendo para 

crianças, adolescentes e jovens imprescindível para o fortalecimento de sua auto-estima, 

entendimentos de seus sonhos e desafios, extraindo desta prática, conhecimentos para sua 

experiência de vida. 

Nos últimos anos, muito se tem falado e escrito sobre a necessidade da inclusão 

da arte na escola de forma mais efetiva. Contudo, foi apenas em 1971, pela Lei 5692, que a 

disciplina educação artística torna-se parte dos currículos escolares. A partir de então, os 

termos educação através da arte e arte-educação vão se incorporando ao vocabulário 

educacional ((FUSARI, 2001, p. 19). 

Este fato reforçou as propostas que buscavam reverter a situação em favor de uma 

escola que valorizasse os aspectos educativos contidos no universo da arte minimizando a 

postura inadequada de que o contato com o universo mágico da arte na escola é importante, 

mas não é imprescindível.  

Na década de 80, muitas foram as discussões e reflexões sobre as concepções de 

nomenclatura para o ensino da arte no espaço escolar. Havia defesa em torno da definição 

educação através da arte e também da arte-educação. No entanto, as duas concepções tinham 

como norte um movimento educativo e cultural que buscava a constituição de um ser humano 

completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista e democrático. Valorizando no ser 

humano os aspectos intelectuais, morais e estéticos, procurando despertar sua consciência 

individual e coletiva, harmonizada ao grupo social ao qual pertence. 

A esse respeito, Ana Mae Barbosa faz a seguinte consideração: 

Como a matemática, a história e as ciências, a arte tem domínio, uma 
linguagem e uma história. Constitui-se, portanto, num campo de estudos 
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específicos e não apenas em meia atividade [...] A arte-educação é 
epistemologia da arte e, portanto, é a investigação dos modos como se 
aprende arte na escola de 1° grau, 2° grau, na universidade e na intimidade 
dos ateliers. Talvez seja necessário para vencer o preconceito, sacrificarmos 
a própria expressão arte-educação que serviu para identificar uma posição e 
vanguarda do ensino da arte contra o oficialismo da educação artística dos 
anos setenta e oitenta. Eliminemos a designação arte-educação e passemos a 
falar diretamente de ensino da arte e aprendizagem da arte sem eufemismos, 
ensino que tem de ser conceitualmente revisto na escola fundamental, nas 
universidades, nas escolas profissionalizantes, nos museus, nos centros 
culturais a ser previsto nos projetos de politécnica que se anunciam. (1991, 
p. 6-7) 
 

                  Consideramos a importância da demarcação histórico-político-social da autora 

para a compreensão e aceitação do ensino da arte como um processo pedagógico em si 

mesmo. No nosso entendimento esse processo histórico demarcou a interação entre a 

concepção de arte e a concepção de educação a encaminhar-se na confluência do que 

conhecemos ainda hoje como arte-educação. Dessa forma, decidimos adotar o termo arte-

educação para definir os processos pedagógicos do Programa de Animação Cultural. 

Acreditamos que é através de investimentos na formação e na qualificação de 

profissionais com essa consciência que a arte deixará de ser mero apêndice pedagógico de 

outras disciplinas, ou um meio utilizado para organização de festas escolares em datas 

específicas. Nada contra a festa, pelo contrário. Uma proposta centrada na arte não pode 

deixar de lado o seu aspecto festeiro, lúdico e mágico.  

Mas acreditamos que uma proposta pedagógica em arte deve ter uma consistência 

do entendimento e aceitação da arte para além do seu aspecto apenas festeiro, E, uma proposta 

pedagógica em arte, por melhor que seja, não se sustenta se não contar com profissionais que 

tenham conhecimentos dos processos pedagógicos da arte-educação. Com esta 

responsabilidade no ensino da arte-educação, as receitas serão deixadas de lado e o trabalho 

dar-se-á de forma instigante, privilegiando-se a descoberta dos códigos e signos da arte e de 

sua trajetória através dos tempos. Assim, cabe aos educadores redirecionar a sua atenção no 
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sentido de fazer com que a arte-educação ocupe seu espaço na escola como integrante 

indissociável dos processos pedagógicos (FUSARI, 2001, p. 28). 

A escola como um espaço educativo pode, efetivamente, dar uma contribuição 

significativa no sentido de possibilitar o acesso à arte para as crianças, adolescentes e jovens, 

num contato sistematizado com o universo artístico e suas diversas linguagens: artes visuais, 

teatro, dança, música, literatura, etc. 

Contudo, o que se percebe é que a arte-educação ainda está relegada ao segundo 

plano na escola, ou é encarada como mera atividade de lazer e recreação no sentido pejorativo 

dessas duas atividades, como atividades que “apenas colaboram para passar o tempo” dos 

estudantes sem entendimento de que tais atividades educam, por isso, necessitam de um olhar 

atento e planejado dentro da formação integral do estudante. 

Não devemos isentar o conjunto da escola da responsabilidade de modificar a 

prática da arte-educação, e com isto promover a educação estética em sua totalidade, inclusive 

reconhecendo o potencial dos jovens educadores que trazem consigo experiências vividas em 

suas práticas cotidianas como os animadores culturais formados e em formação no âmbito dos 

movimentos sociais e governamentais como o Programa de Animação Cultural.  

Num universo amplo, uma vez que diz respeito ao que é humano e envolve o fazer 

e o pensar, a arte-educação não pode deixar de interagir com outras áreas do conhecimento. 

Dessa forma, o trabalho de produção da arte-educação a ser desenvolvido pela escola deverá 

configurar-se numa concepção de uma disciplina que se relaciona com outras. Neste sentido, 

na dimensão da educação para o lazer, França enfatiza que: 

As práticas corporais no âmbito do lazer, considerando seus aspectos 
educativos, contribuem para a compreensão do novo mundo social e a 
intervenção nele. Nesse contexto, torna-se relevante refletir sobre o lazer, 
tanto pelo seu teor educativo propositivo, quanto pelo seu aspecto político-
social (2009, p. 53). 
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A partir das colocações da autora, reconhecendo a influência da arte e do lazer em 

sua capacidade pedagógica transformadora, torna-se fundamental aos educadores evidenciar 

as possibilidades de acesso à mesma como um direito do homem. Aceitar que o fazer artístico 

e a fruição estética contribuem para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens é 

ter a certeza da capacidade que eles têm de ampliar o seu potencial cognitivo e assim 

conceber e olhar o mundo de modos diferentes. 

Mas isso só é possível se há planejamento e educadores engajados no 

conhecimento das linguagens artísticas, então os educandos terão acesso a outras 

possibilidades de perceber e atuar no mundo e, consequentemente, poderão participar da 

construção social de formas diferentes. Se a dança for apresentada como linguagem e 

construção de arte, o corpo e o movimento serão vividos de outras formas pelos estudantes; se 

a música for apresentada como linguagem e construção de arte, os sons e as músicas ofertadas 

no meio social serão consumidos de outras formas.  

Esta maneira de propor o ensino da arte-educação rompe barreiras de exclusão, 

visto que a prática educativa está embasada não “no talento ou no dom”, mas na capacidade 

de experienciar de cada um. Estimulam-se os estudantes a se arriscarem, a desenhar, 

representar, dançar, tocar, escrever, pois se trata de uma vivência lúdica, afetiva e educativa, e 

não de uma competição.  

Este processo pedagógico busca a dinâmica entre o sentir, o pensar e o agir. 

Promove a interação entre saber e prática relacionados à história, às sociedades e às culturas, 

possibilitando uma relação de ensino e aprendizagem de forma efetiva, a partir de 

experiências vividas, múltiplas e diversas. Considera-se, também, nesta proposta a vertente 

lúdica e artística como processo e resultado, conteúdo e forma. 

O conhecimento da diversidade artística permite ampliar o universo da 

comunicação humana, das relações interpessoais, das relações entre o indivíduo e o coletivo, 
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seja no âmbito da amizade, no espaço familiar e no ambiente educacional. O conhecimento da 

arte que foge ao consumo imediato e descartável da indústria do entretenimento permiti criar 

redes de relações entre as pessoas que não perpassem, necessariamente, pelo universo da 

compra e da venda que propõe o mercado consumista do entretenimento. 

O conhecimento artístico tem o potencial não somente de ampliar, diversificar 

relações e relacionamentos, mas, sobretudo, de aprofundar e, eventualmente, transformar a 

visão monocórdia do consumo descabido, da ganância sem ética, de fins que justificam meios 

vexatórios, escandalosos e desrespeitosos, e o melhor lugar para se vivenciar este processo é a 

escola, desde os anos iniciais da educação.  

A arte-educação provoca o desenvolvimento de possibilidades e capacidades, de 

fazer as pessoas (estudantes e educadores) perceberem-se, se amarem, querer viver 

plenamente suscitando novas relações entre si. Apaixona as pessoas pela sua história, suas 

tradições, suas raízes culturais, possibilita a elas construir uma nova relação com a vida, sua e 

de seus companheiros. Desenvolve o gosto pela participação e pelo exercício da cidadania. 

Uma cidadania consciente, crítica, participativa e democrática, de quem conhece o mundo em 

que vive, que vive o mundo que conhece, que sabe de onde é, porque é de onde é, o que quer 

ser e fazer da vida, na sua família, na sua comunidade, cidade, País, no mundo. 

A arte cumpre sua função social quando permite ao indivíduo exercer sua 

possibilidade de crítica e de escolha; quando amplia, ao incomodar, as formas de ver a 

realidade; quando educa para a necessidade de olhar cuidadosamente (tão importante em um 

mundo de signos e símbolos); também quando desencadeia vivências prazerosas. Quando 

cumpre esses papéis, a arte extravasa sua existência para além da manifestação em si. Quando 

não, as obras podem não passar de algo amorfo para alguns, privilégio de uma minoria 

(MELO, 2006, p. 36-37). Entender e estimular o ensino da arte-educação nesta perspectiva 
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tornará a escola um espaço vivo, produtor de um conhecimento novo, revelador, que aponta 

para a transformação. Pensemos a partir das reflexões de João Francisco Duarte Jr.  

A educação é, por certo, uma atividade profundamente estética e criadora em 
si própria. Ela tem o sentido do jogo, do brinquedo, em que nos envolvemos 
prazerosamente em busca de uma harmonia. Na educação joga-se com a 
construção do sentido – do sentido que deve fundamentar nossa 
compreensão do mundo e da vida que nele vivemos. No espaço educacional 
comprometemo-nos com a nossa “visão de mundo”, com nossa palavra. 
Estamos ali em pessoa – uma pessoa que tem os seus pontos de vista, suas 
opiniões, desejos e paixões. Não somos apenas veículos para a transmissão 
de idéias de terceiros: repetidores de opiniões alheias, neutros e objetivos. A 
relação educacional é, sobretudo, uma relação de pessoa a pessoa, humana e 
envolvente (1991, p. 74).  
 

Mas como educar através da arte numa escola pública possibilitando a descoberta 

e o conhecimento de todos esses valores humanos? Possibilitando aos estudantes descobrir 

suas potencialidades, seus valores, sua dignidade? Incentivando-os à vida em equipe, ao gosto 

pela colaboração, pelo companheirismo, pela solidariedade? Abrindo-lhes os olhos para a 

riqueza de suas raízes, a beleza das tradições da sua terra e estimulando-os a curtir a sua 

identidade cultural, o jeito de seu povo cultivar, expressar e celebrar a vida? 

Oportunizando aos estudantes descobrirem-se como cidadãos e cidadãs, 

responsáveis pela cidade, seres políticos, capazes de participar da construção do bem-comum? 

Incentivando-as à tarefa cultural de dar continuidade a este processo criativo, buscando 

respostas atualizadas para os desafios de hoje, para os novos apelos, a fim de que a vida 

cresça, floresça e frutifique sempre? 

Atiçando sua fantasia, aguçando sua curiosidade para novos horizontes, para que 

o sonho continue sempre a borbulhar, como fonte inesgotável de vida e de cultura? São 

perguntas que só a vivência pedagógica com a arte-educação pode responder. Mas, é sempre 

bom o educador fazer estas perguntas no afã de viver a arte-educação e descobrir as respostas 

que cada um pode encontrar e com elas refletir e agir cada vez melhor na sua prática 

pedagógica. 
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Animação cultural na escola pública 

 

Apresentaremos aqui algumas contribuições da construção dos conceitos de 

animação cultural como uma proposta pedagógica e seus diversos processos, assim como os 

impactos por ela causados na ambiência escolar, em todo o seu desenvolvimento de 

idealização e implementação em diversas instâncias. 

A nossa busca é por uma conceituação teórica que formule e afirme a animação 

cultural como uma prática pedagógica que pode ser exercida em diferentes contextos e 

espaços sociais e que possui uma finalidade clara com a Educação Popular. Assim, instaura-se 

a partir do desejo de modificar a realidade e da compreensão de que uma atuação dentro desta 

perspectiva pode ser uma prática pedagógica importante para essa conquista tanto em espaços 

escolares como em outros espaços e momentos da vida. 

No nosso entendimento, em qualquer espaço, mas principalmente no espaço 

escolar, a animação cultural se apresenta como uma proposta pedagógica de ação 

fundamentada na arte-educação, visando a uma formação societária mais justa, igualitária e 

democrática, com os indivíduos respeitando-se em suas diferenças, com capacidade de 

reconhecer e explorar suas possibilidades criativas e de obtenção de prazer; e se posicionando 

de maneira ativa, crítica e reflexiva perante a sociedade. 

Embora existam teorias diferentes sobre animação cultural, em sua maioria elas se 

aproximam de uma experiência dessa formação cidadã, assim (Marcellino, 1998) e (Melo, 

2006), colocam que suas ações estariam focadas no campo do lazer, da arte e da cultura. E é 

neste caminho que resolvemos seguir na nossa argumentação teórica da animação cultural: 
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uma proposta pedagógica de arte-educação na escola que forma para a vida, concepção que se 

aproxima dos conceitos e objetivos da Educação Popular de que trata Freire (1987) e Souza 

(2007). 

Compreender o profissional de arte-educação e lazer a partir de suas 

especificidades e relacionado com a cultura, é entender que a intervenção neste âmbito é 

complexa e que necessita de uma fundamentação não linear e simplista. Das propostas atuais 

sobre qual tipo de profissional de lazer se deve se formar, relacionado com os aspectos da arte 

e cultura, destaca-se a animação cultural (PEREIRA, 2005). Quando nos reportamos ao 

profissional de lazer, o fazemos numa perspectiva interdisciplinar, como apontado por 

Dumazedier na década de 1960 e referendado por França que afirma: 

[...] os profissionais da Educação e Esporte, devem assegurar um saber 
sistematizado, o qual possibilite gerar novas informações à luz de 
referenciais cientifico-ético-político-pedagógicas, que orientam o trato com 
conhecimento, também, no campo do Lazer/Recreação, em diferentes 
âmbitos de intervenção social – no interior e fora da escola – buscando 
problematizar ações educativas comprometidas com a construção de novas 
aprendizagens sociais para a superação do descompasso entre as 
políticas/propostas para vivências do lazer e da realidade social (1998, p. 
133). 

 
 

No Brasil, no conjunto de suas formulações teóricas, a proposta pedagógica de 

animação cultural originariamente se constituiu a partir de uma série de pensamentos sobre a 

educação advindos do movimento europeu e, notadamente, sobre a educação brasileira em seu 

passado recente, com o movimento da Escola Nova, ilustrado nas figuras de Anísio Teixeira e 

Darcy Ribeiro.  

Os autores pioneiros das reflexões sobre a animação cultural, por vezes entendida 

como recreação, a compreendiam-na como uma boa solução para minimizar os problemas 

desencadeados pela modernidade, possibilitando intervenção na educação, quanto na saúde e 

na higiene dos habitantes.  
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Estando mais relacionada nessa época a uma simples recreação, rapidamente se 

estabeleceu uma forte relação da animação cultural com o profissional de Educação Física, 

sendo identificado como aquele que possuía a formação mais adequada para atuar no campo 

dessa recreação que se estruturava.  

Dessa forma, durante muitos anos este foi o profissional que esteve mais atuante 

com as atividades de recreação, facilmente identificável nas disciplinas ligadas ao campo de 

sua atuação em praticamente todos os cursos de formação da área de Educação Física. 

Ao sintetizar as ações do fazer pedagógico das práticas de animação cultural 

vislumbra-se uma consonância com as concepções crítico-transformadoras evidenciadas no 

cotidiano dos praticantes. Aqui, se caracteriza o papel do profissional como problematizador 

de uma Educação Popular nutrida pela animação cultural como substância de sua ação no 

diálogo e na reflexão. Esta concepção revela muita proximidade com as reflexões que França 

sistematiza em seus estudos. Diz a autora: 

É também importante ressaltar aqui que as reflexões, concepções, 
teorizações ora apresentadas trazem elementos significativos para estudar as 
problemáticas acerca da formação e da intervenção profissional e suas 
implicações para valorização da práxis à luz do saber da experiência cultural. 
Essa contribuição teórica não deve ser entendida como um conjunto de 
normas fixas, ou até infalível receituário. Mas, sobretudo, caminhos 
alternativos que possam contribuir, por exemplo, para um determinado 
processo de integralização desencadeado nos Cursos de Formação, nas 
Diretrizes de Formação Continuada e/ou nas Políticas Públicas (1998, p. 
139). 
 

 
Retomando as reflexões de França, destacamos questões centrais que ela coloca 

como necessárias na mudança do entendimento do tempo-lazer na escola. 

(...) reafirmamos a relevância educativa de práticas no âmbito do lazer, 
explorando temáticas à luz de reflexões sobre a realidade sóciopolítico-
educacional, propiciando ruptura com práticas desvinculadas das atuais 
exigências sociais. Creio ser esse o desafio que se coloca como uma tarefa 
coletiva inadiável. Creio, também, além de análises e críticas, que cabe à 
escola a responsabilidade de criar condições objetivas para materializar 
projetos coletivos e sociais, concebendo o lazer enquanto possibilidades de 
educação e fator de qualidade de vida, dando ênfase ao lúdico, ao 
participativo, organizando e estruturando manifestações no âmbito da 
cultural corporal e esportiva que viabilizem avançar na constatação, 
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compreensão e explicação do saber, objetivando a construção do tempo de 
lazer (2003, p. 45). 
 

 
              Esta atitude exige rever criticamente as bases teórico-práticas que 

promovem as relações do tempo-espaço-ritmo do animador cultural, que bebe na fonte das 

práticas de lazer. O que significa buscar possibilidades de expressão no universo contextual 

em dimensões quantitativas e valorativas. Para esse profissional, considerar as dimensões do 

sensível, do perceptível, do valorativo, da transcendência em diferentes níveis de expressão 

representa a busca da unidade da multiplicidade da ação do lazer e da arte-educação como 

prática pedagógica do animador cultural. 

É somente no final da década de 1960 e no decorrer da década de 1970 que as 

discussões relacionadas ao lazer e à animação cultural ampliam-se e tornam-se mais 

freqüentes, tanto nas instituições acadêmicas quanto no âmbito das organizações 

governamentais e no movimento social.  

No âmbito das universidades, organizam-se grupos de pesquisa, realizam-se 

eventos científicos, escrevem-se artigos e livros sobre a temática, no interior de diferentes 

áreas de conhecimento, entre as quais se podem destacar as iniciativas advindas das Ciências 

Sociais, da Educação Artística, da Psicologia, da Comunicação Social e da Educação Física. 

Em comum entre essas diferentes reflexões, deve-se ressaltar a compreensão da característica 

multidisciplinar da temática animação cultural.  

 Destaca-se aqui a tendência de abordar o assunto de forma mais crítica. Isto é, 

não mais oferecer um conjunto de atividades para o simples passar do tempo, que acabam 

contribuindo para a alienação do indivíduo perante a ordem social. Trata-se de perceber que 

temos uma poderosa proposta pedagógica de intervenção na busca da construção de uma nova 

ordem social, mais fraterna e mais justa, principalmente se levada às escolas, possibilitando 

uma formação humana desde os primeiros anos escolares. 
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No Brasil, se ouviu falar em animação cultural atuando no âmbito educacional por 

intermédio do Professor Darcy Ribeiro, na década de 80, durante a criação dos Centros 

Integrados de Educação Pública – CIEPs no Rio de Janeiro. Para estes centros a animação 

cultural consubstanciava-se na diversidade de práticas lúdico-culturais incentivando e 

facilitando o envolvimento do indivíduo neste processo. 

Nessa perspectiva, segundo Darcy Ribeiro (1986), os princípios fundamentais de 

um programa de animação cultural era formar um cidadão consciente de sua história, sensível 

às manifestações culturais que o cercava e pronto a construir, a partir da escola, uma 

sociedade mais igualitária, fraterna e capaz de incluir, mais do que excluir pessoas. 

A animação cultural é desenvolvida nos CIEPs como um processo 
conscientizador, que resgata o mais autêntico papel político e social da escola. 
(...) Tudo começa com a cultura local, suas manifestações, o fazer da 
comunidade, seus artistas e seu cotidiano (antes tão ausentes dos currículos 
escolares) que são progressivamente incorporados no dia-a-dia da escola. Neste 
ponto se impõe o compromisso com o fazer criativo, isto é: a presença do artista 
torna-se indispensável, porque é a pedra angular de todo o processo. 
Normalmente veiculado a educação não-formal, o artista no CIEP, encontra pela 
primeira vez a oportunidade real de engajar-se em processo contínuo e diário de 
educação. Ao trazer para o espaço da escola sua formação pessoal, sua 
experiência em caracterizar como instrumento de trabalho a vivência e a 
manipulação do real e do imaginário, da emoção e da sensibilidade, o artista está 
bastante apto para promover o resgate dos referenciais culturais mais próximos 
dos alunos como ponto de partida para um diálogo com a cultura universal (p. 
133). 

 
Segundo Victor Andrade de Melo, no livro Animação Cultural: conceitos e 

propostas (2006), a animação cultural é uma prática pedagógica que pode ser empregada em 

diferentes contextos e espaços sociais e que possui uma finalidade clara de intervenção social. 

Embora relute em apresentar uma definição precisa e estática, ele a define: 

[...] como uma tecnologia educacional (uma proposta de intervenção 
pedagógica), pautada na idéia radical de mediação (que nunca deve 
significar imposição), que busca contribuir para permitir compreensões mais 
aprofundadas acerca dos sentidos e significados culturais (considerando as 
tensões que nesse âmbito se estabelecem) que concedem concretude a nossa 
existência cotidiana, construída a partir do princípio de estímulo às 
organizações comunitárias (que pressupõe a idéia de indivíduos fortes para 
que tenhamos realmente uma construção democrática), sempre tendo em 
vista provocar questionamentos acerca da ordem social estabelecida e 
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contribuir para a superação do status quo e para a construção de uma 
sociedade mais justa (MELO, 2006, p. 28-29). 
 
 

Nossa opção político pedagógica toma acento nestas reflexões acima e na 

dimensão do pensar pedagógico de Paulo Freire (1987) de continuarmos na escuta das 

utopias, tanto por resistência quanto por persistência e, principalmente, por “acreditarmos que 

a esperança é necessidade ontológica do homem. Por isso mesmo, ainda chamamos atenção 

para que a luta esteja presente nos limites de nossa prática social e concreta como agentes de 

lazer/educadores” (MASCARENHAS, 2000, p. 42). 

No âmbito da Educação Popular, entendemos que a animação cultural não é 

apenas “uma recreação”, e sim uma referência cultural de prática pedagógica e social calcada 

nas atividades de arte-educação que interfere no desenvolvimento humano dos indivíduos. 

Aqui, é possível dialogar com a concepção de lazer como tempo conquistado. Um tempo de 

re-construção em que a animação cultural favorece e estimula a produção criativa do lúdico 

como uma concepção de lazer que, conforme a carta Internacional de Educação para o Lazer 

elaborada pela Associação Mundial de Recreação e Lazer (WLRA, 1993, p. 1), é “direito 

humano básico, como educação, trabalho e saúde e ninguém deverá ser privado deste direito 

por discriminação de sexo, orientação sexual, raça, religião, credo, saúde, deficiência física ou 

situação econômica”. 

Esta é uma discussão que aponta elementos na direção da sistematização de uma 

política pública e/ou educacional inserida no sistema escolar governamental e de organizações 

não-governamentais em que se possa exigir ações coordenadas a partir do desejo de modificar 

a realidade social e da crença de que uma atuação dentro da perspectiva da própria animação 

cultural pode ser uma importante prática pedagógica escolar para essa conquista, um meio 

para tal transformação.  

A animação cultural na escola pode ser, portanto, o estabelecimento de um 

processo pedagógico de arte-educação que possibilite aos estudantes conhecimentos para a 
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construção de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, na qual os indivíduos 

possam viver livremente e de maneira digna, respeitando e mediando suas diferenças, 

reconhecendo e explorando suas possibilidades criativas, posicionando-se de maneira ativa e 

crítica perante a sociedade.  

Melo (2006) assegura que a animação cultural poderia acontecer também em 

espaços sociais que permitiriam a atuação do animador cultural com vista a esses objetivos:  

 
A animação cultural é uma proposta de Pedagogia Social que não se 
restringe a um campo único de intervenção (pode ser implementada no 
âmbito do lazer, da escola, dos sindicatos, da família, enfim, em qualquer 
espaço possível de educação), nem pode ser compreendida por somente uma 
área de conhecimento (2006, p. 29). 

 

No entanto, para ele, é preciso evitar possíveis considerações utópicas ou 

supervalorizações a respeito da animação cultural como a principal ou a única proposta de 

intervenção pedagógica para a construção de uma nova ordem escolar ou social. Para o autor, 

a transformação na sociedade se dá também a partir da transformação do indivíduo:  

[...] uma construção social mais justa somente pode se dar quando tivermos 
indivíduos fortes e ativos, sujeitos que possam se expressar e se posicionar 
de maneira clara e explícita. [...] Logo, é necessário dar espaço para a auto-
descoberta dos indivíduos e isso só será possível pelo questionamento dos 
excessos de disciplina e controle (2006, p. 65). 

 

Ao se libertar de concepções que se preocupam em disseminar, por intermédio das 

práticas situadas apenas no âmbito do lazer “pelo lazer”, valores supostamente 

revolucionários e em determinar antecipadamente o que deve ou não ser feito, o que é ou não 

correto, ele acaba oferecendo uma alternativa de intervenção que direciona o raio de atuação 

da sua proposta intervencionista para a característica que, a nosso ver, é central nas atividades 

da animação cultural, que é o prazer. 

O autor propõe que se ofereçam aos sujeitos, não uma uniformidade de valores 

determinados de forma antecipada, segundo vontades e ideais de educadores supostamente 
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dotados de razão e senso moral, nem certos tipos limitados de atividades de arte e lazer, mas 

sim um leque variado de opções das quais os estudantes poderão extrair prazer e desenvolver 

seu senso crítico a ponto de julgar por si mesmo quais são os valores a serem assimilados para 

sua formação cidadã. Neste sentido sua teoria tem forte aproximação com a proposta 

pedagógica do Programa de Animação Cultural que se baseia em 05 (cinco) eixos: 

 A consciência da própria dignidade e conseqüente auto-estima,  
 A convivência respeitosa, solidária e colaborativa,  
 A identidade cultural,  
 O cuidado com o meio ambiente  
 A consciência de direitos e a participação cidadã para uma cultura da vida e da            

paz, o exercício pleno da cidadania. 
(Contrato de Convivência elaborado pelo Programa, 2008, p. 1 – documento completo no Anexo C). 

 
 
Mas, o que queremos ressaltar dos conceitos teóricos do autor, é a discussão sobre 

a animação cultural como uma educação estética que poderia e deveria contribuir para a 

atuação pedagógica principalmente no que se refere aos interesses culturais.  

Nesse contexto, sua teoria se aproxima, ainda mais com a proposta pedagógica do 

Programa de Animação Cultural da rede municipal de ensino do Recife que trabalha 

desenvolvendo suas ações pedagógicas com base na arte-educação. 

Entendendo a estética como um dos elementos constitutivos da arte-educação e 

esta como uma das formas pela qual o indivíduo se apropria da realidade, Melo (2006) 

considera fundamental uma atuação que vise estimular a sensibilidade e a percepção dos 

indivíduos, pois isso lhes permitiria desenvolver novas formas de encarar a realidade e assim, 

consequentemente, a possibilidade de transformá-la. 

Segundo o autor, um processo de educação estética, de educação das 

sensibilidades, ao oferecer novas formas de interpretar e experimentar a realidade ampliaria a 

capacidade de julgamento dos indivíduos tornando-os mais críticos e mais tolerantes, e, 

possivelmente, potencializaria o prazer de cada um em vivenciar esse processo.  

O animador cultural deve ser fundamentalmente um estimulador de novas 
experiências estéticas, alguém que em um processo de mediação e diálogo, 
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pretende apresentar e discutir novas linguagens; um profissional que educa 
ao incomodar e informar sobre as possibilidades de melhor sorver, acessar e 
produzir diferentes olhares (MELO, 2006, p. 60). 

 

A educação estética pode possibilitar ao estudante, através do desenvolvimento de 

suas subjetividades, julgar, a partir de seu próprio referencial, qual seria, por exemplo, a obra 

de arte mais bela, o filme mais interessante a ser assistido, a atividade de lazer mais prazerosa 

e, até mesmo, qual atitude seria a mais correta a ser tomada no convívio social. Essa liberdade 

individual de julgamento depende das oportunidades e do estímulo para o desenvolvimento 

das subjetividades, sendo a atuação do animador cultural, por meio da educação estética, 

necessária e indispensável para isso.  

Cyntia Farina (2008), ao relacionar práticas estéticas com práticas pedagógicas, 

comenta que algumas práticas estéticas podem afetar o que há de institucionalizado em nossa 

forma de ser: “A atenção às práticas estéticas poderia ajudar a pedagogia a problematizar e 

cuidar do que nos desestabiliza atualmente, não para estabilizá-lo ou reconduzi-lo, mas para 

experimentar com a produção de novas imagens e discursos a formação do sujeito” (p. 95). 

É nesse sentido que Melo (2006) defende uma proposta pedagógica no âmbito do 

lazer, lembrando-nos que cuidados também são necessários neste caso, pois, segundo ele, não 

se deve idealizar e determinar uma subjetividade a ser aplicada, mas sim oferecer espaços e 

possibilidades que permitam aos indivíduos construírem suas próprias subjetividades: 

Cabe ao animador cultural, mais do que conduzir rebanhos por supostos 
caminhos de felicidade, buscar despertar e ampliar em cada indivíduo a 
descoberta subjetiva do prazer enquanto princípio transformador de vida. É 
óbvio que cada indivíduo possui a capacidade de sentir prazer e escolher, 
mas seria isto um princípio de sua vida? Estaria essa possibilidade minorada, 
reduzida, acanhada? Trata-se da descoberta de novos princípios de vida, com 
menos constrangimentos, com mais poesia e arte no cotidiano, apoiada em 
compreensões estéticas diversas, ampliadas e divergentes, e não homogêneas 
e restritas (MELO, 2006, p. 67). 

 

Já ao abordar as questões relacionadas à arte ele reafirma a importância de uma 

educação das sensibilidades ao defender que “arte seria aquilo que as pessoas sentem como 
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arte”. No entanto, uma questão perpassa essa afirmação: que condições os indivíduos têm para 

que possam desenvolver ou não seu potencial de sentir e de entender “esta arte”? 

Mas, criticando o julgamento antecipado e preconceituoso sobre o valor artístico 

de uma manifestação cultural, Melo defende que arte não é só aquilo que as classes 

dominantes definem, mas toda a manifestação que pode ser sentida como arte por qualquer 

sujeito, da erudita à popular. Dever-se-ia, portanto, ampliar o conceito de arte. Por isso ele 

trata as atividades relacionadas ao lazer e ao esporte como uma arte. 

Acreditamos que sua contribuição ao nosso objeto de pesquisa se dá quando Melo 

entende e considera a animação cultural no campo da estética, da arte e do lazer como uma 

prática pedagógica que possibilita uma formação humana e cidadã. 

Segundo Bruno Adriano R da Silva, em entrevista com a professora Cecília 

Conde, no artigo “O Programa de Animação Cultural nos CIEPs: remontando a sua 

história segundo sua idealizadora” (2007), na experiência dos CIEPs no Rio de Janeiro, essa 

responsabilidade de dirigir conscientemente essa formação humana, de incluir mais do que 

excluir, ficou a cargo de artistas populares que desenvolviam este papel de animadores 

culturais. Orgânicos à produção comunitária, a eles caberia difundir essa nova escola e 

construir no interior do processo pedagógico uma nova forma de se entender o quadro social, 

não mais somente assimilativa, mas participativa.  

Caberia ao animador cultural expor um conjunto significativo de valores que 

pudessem ilustrar as desigualdades de acesso e possibilitar uma ação consciente, comunitária, 

no sentido de possibilitar a superação dessas desigualdades e, assim, constituir espaços de 

acesso e produção aos bens culturais como um processo pedagógico de formação humana, 

numa constante integração entre os animadores culturais, a comunidade e a escola. No 

entanto, no início, as dificuldades para a implementação dessa dinâmica nas escolas foi 

grande: 
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Tivemos muitos problemas (...) Muitas dificuldades, com os diretores que se 
sentiram ameaçados do poder da educação, o professor se sentiu muito 
ameaçado com a presença do artista, pela maneira de vestir, que era 
diferente, pelo gestual, pela fala, por ele ser um poeta, por usar um cabelo 
negro de trancinha, ou por ele ser um chileno e usar uma faixa roxa com uma 
calça rosa. Então isso, ainda na década de oitenta, a escola estava muito 
resistente, e eles ficavam apavorados, ai começaram também a ver que eles 
não estavam ali para competir, estavam para apoiar, ai começou realmente a 
vir a admiração e a preocupação de cada um ter os melhores animadores, 
porque começaram a perceber que a escola crescia com a presença deles, que 
passou a funcionar todos os dias, sábado e domingos, então a comunidade 
começou a tomar conta da escola, a ter o espaço, aula de ginástica, as mães 
começaram a fazer as oficinas, fazer poesias, fazer discussão da associação, 
quer dizer uma escola aberta para discutir com a comunidade (CONDE, 
1985, p. 40). 

 

No depoimento acima, a professora Cecília Conde coloca de que maneira, no 

início do trabalho dos CIEPs com a animação cultural, a proposta era vista como uma 

possibilidade de aprendizado no interior das competências oriundas das comunidades para as 

escolas, o que era próprio, produzido na comunidade e também o que essa produção gerava, 

suas necessidades para o seu desenvolvimento local representava um movimento atrelado à 

compreensão de que o aumento das formas de produção cultural, o trabalho com a arte e a 

cultura, geraria elementos diferenciados na construção do conhecimento, no modo de se olhar 

a ciência e o que, em decorrência disso, seria o elo de percepção da cultura, da identidade 

cultural, em suas formas de propagação e difusão nas escolas. 

Em outras palavras, nessa experiência percebia-se a arte, a cultura e sua produção, 

como uma ação pedagógica de distinção social sobre o papel da escola.  

Estava evidente a necessidade de reconhecimento do novo, de ampliar as lutas 

sociais para além do âmbito de uma relação linear entre sociedade civil e sociedade política e 

via-se, na cultura, um palco privilegiado para esse debate, principalmente por uma 

modificação de atitude no âmbito da sociedade civil perante as suas necessidades, 

compreendidas no contexto histórico brasileiro da década de 80, período em que o País ainda 

vivia sob a tensão do final da ditadura militar que silenciou muito o movimento social por 

quase duas décadas. 
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As temáticas lazer e animação cultural, nos últimos 30 anos, têm se tornado cada 

vez mais uma preocupação e avançam as iniciativas ligadas tanto à reflexão teórica sobre o 

assunto quanto ao número de experiências concretas de intervenção nas comunidades e nas 

escolas, assim como essas intervenções são propostas tanto pelas instâncias governamentais, 

como é o caso do Programa de Animação Cultural da Rede Municipal de Ensino do Recife, 

como por instituições da sociedade civil que trabalham a construção da cidadania através da 

arte-educação ou do lazer.  

Segundo Nelson Marcellino em seu livro Pedagogia da animação cultural (1989) 

é preciso redescobrir o lugar do sonho, reencontrar as origens da alma. Esta seria a tarefa 

educativa fundamental, preliminar a tudo o mais que se possa fazer para modificar a estrutura 

escolar, e a animação cultural é uma possibilidade. 

Para o autor o que se verifica, hoje, é a manifestação de um processo de ruptura na 

escola, e de modo enfático, principalmente, no início do processo de escolarização, às vezes 

brutal, com a cultura da criança, em conteúdo e forma. Assim a ruptura não implica em 

continuidade da formação cultural pelo contato com a tradição, mas em negação que implica 

em substituição/imposição. O universo cultural de referência da criança é abafado, 

esmigalhado. 

Com um entendimento da necessidade urgente de mudança desse processo escolar 

de uma educação bancária, de domestificação das crianças, o autor traz uma proposta da 

Pedagogia da Animação para a escola como um processo de educação para e pelo lazer. 

No entanto, na sua proposta de trazer para dentro da escola uma Pedagogia da 

Animação Nelson Marcellino reconhece que sua idéia é utópica porque: 

Facilitar o encontro, abrindo espaço e tempo para a convivência e a vivência 
do lúdico na Escola, adotando suas características no desenvolvimento do 
trabalho educativo, inclusive na sala de aula, justifica correr uma série de 
riscos. Como os ensejados pela perspectiva moralizante – nunca é demais 
lembrar que os temas e as atividades recreativas foram introduzidas na 
escola nessa perspectiva, controladora de comportamentos, e que assim 
entendida e praticada, a recreação deixou de ser re-creação, assumindo a 
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perspectiva “utilitarista” – busca de eficiência através de formas amenas de 
transmissão de conteúdos necessários para o bom desempenho de funções 
específicas; pela perspectiva do “populismo pedagógico”, que leva à 
renúncia do papel do docente; ou pelo receio da bagunça, da falta de 
seriedade, de indisciplina (1989, p. 107). 

 

A escola como um todo propiciando o encontro de experiências humanas 

diferenciadas seria um agente facilitador das oportunidades para que o lúdico possa se 

manifestar com intensidade e com repercussões que extrapolem aquele espaço e aquele 

momento, não só para os alunos, mas também para a comunidade, incluindo os professores. 

Mesmo reconhecendo que a proposta da Pedagogia da Animação na escola é 

utópica, Melo (2006) a defende porque entende que ela está pautada na concepção dialética de 

educação, e assim faz a sua defesa considerando que não está propondo algo impossível, mas 

sim trilhando um novo caminho para questionar a ordem vigente da escola como espaço 

apenas de escolarização domesticante. E acredita estar num caminhar possível e que esse 

caminhar se faz coletivamente, dessa forma, acredita que outros caminharão junto com ele 

nessa utopia. 

Ainda são enormes os desafios a serem encarados e muitas as ações e tarefas a 

serem encaminhadas para tornar melhor nossa compreensão e nossa capacidade de 

intervenção a partir de uma proposta pedagógica de animação cultural principalmente nas 

escolas, e ainda mais nas escolas públicas, pois se a escola apresenta hoje diversos problemas 

relacionados aos resultados de aprendizagem, imaginem o quanto de valorização, nesse 

contexto, se dá a um programa que não trabalha apenas com a escrita e a leitura como forma 

de educar para a vida.  

Assim como Marcellino (1989), Freire (1996), França (2003), Melo (2006) e 

Souza (2007), acreditamos que é através do caminho tomado pelo processo educativo na 

escola que poderemos considerá-la como instituição capaz de possibilitar, através de uma 
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práxis, os conhecimentos e os valores considerados válidos para uma formação humana numa 

educação para a vida. 

Mas para tanto, é necessária uma nova ordem organizacional que leve em 

consideração a transformação de valores, costumes e crenças sociais no universo sociocultural 

da realidade escolar, deixando de considerar as coisas comuns, normais, relativas ao fracasso 

escolar como cotidianos e naturais, acolhendo as mudanças da realidade escolar, na medida 

em que esse acolhimento busque atingir uma ação comunicativa entre escola e comunidade 

com a proposta da animação cultural, que mesmo não sendo uma receita poderá trazer 

algumas alternativas pedagógicas para os graves problemas da educação escolar na 

contemporaneidade, pode ser uma proposta pedagógica que viabilize se vir “luz no fim do 

túnel”. Uma proposta pedagógica dialética para a transformação social, assim como foi a 

proposta do MCP e como é a do Programa de Animação Cultural. 

 

 

Educação Popular, Programa de Animação Cultural e o Movimento de Cultura 
Popular na rede municipal de ensino do Recife 
 

 

Pensar num conceito único de Educação Popular é, para nós, muito difícil, 

principalmente levando em consideração as transformações que a mesma sofreu e ainda vem 

sofrendo ao longo dos últimos 50 anos, além de termos como referência proposições e 

pensamentos de diversos autores, todos com seus entendimentos e conhecimentos a partir de 

diferentes prismas, olhares, práticas e experiências tanto nos movimento sociais, na 

universidade, quanto fora dela.  

Situaremos nosso objeto de pesquisa nos conceitos da Educação Popular segundo 

Paulo Freire (1987 e 1996), Carlos Rodrigues Brandão (1986 e 2002) e João Francisco de 
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Souza (1989 e 2008). Isso porque, estaremos nos voltando mais especificamente ao período 

das décadas de 60 a 90, do século XX quando entendemos que a Educação Popular 

desenvolvida pelo Movimento de Cultura Popular foi a mola propulsora da formação da rede 

municipal de educação do Recife onde se situa a ação do Programa de Animação Cultural que 

analisaremos neste trabalho. 

De acordo com João Francisco de Souza no artigo Pesquisa Sobre a Educação 

Popular na América Latina: 

A partir da década de 1950, a mudança de seu significado se conecta a uma 
tradição de educação popular que vem se desenvolvendo a partir das 
experiências e reflexões dos movimentos sociais, como as Ligas 
Camponesas, mas também os movimentos educativos como o Movimento de 
Cultura Popular, o Centro Popular de Cultura e o Movimento de Educação 
de Base, entre outros. Mas particularmente, à atuação de Paulo Freire no 
Nordeste brasileiro e, em seguida, no mundo. Atualmente, todas as 
iniciativas, inclusive, em suas novas versões, encontram-se desafiadas por 
novas tarefas, colocando-se diante de realidades diferentes, de outros sujeitos 
e de cenários emergentes (2007, p. 17). 

 

Brandão em Saber e Ensinar (1986), ao analisar a Educação Popular e os 

movimentos de cultura popular descreve-os como norteadores das propostas progressistas da 

educação dos anos 60, período de fertilidade política, reafirmando que foram as ações 

pedagógicas desses movimentos que ainda hoje são referências a serem conquistadas para 

efetivação de nossas utopias revolucionárias na educação, as quais perseguimos diariamente 

no nosso quefazer pedagógico. 

Um fato curiosamente esquecido com o passar dos anos deve ser lembrado 
aqui. Na conjuntura dos grupos de origem da educação popular, quase todos 
eles quiseram se reconhecer como parte de um amplo movimento de cultura 
popular. Entre outros motivos, este foi um dos que ensejou a que fosse 
aprovada a formação de uma “comissão coordenadora dos movimentos de 
cultura popular” ao final do 1°. Encontro Nacional de Alfabetização e 
Cultura Popular, realizado no Recife, em setembro de 1963 (BRANDÃO, 
1986, p. 39). 

 

O autor ressalta ainda: 

Do mesmo modo como acontece hoje em dia com maior intensidade ainda, 
durante os anos de origem grupos e movimentos de educação junto aos 
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setores populares foram sendo constituídos por agências diversas: quanto ao 
seu modo de inserção na sociedade e quanto aos seus interesses sociais e sua 
ideologia. Setores avançados e conservadores da igreja católica e de outras 
denominações religiosas, do poder de Estado, de universidades oficiais e 
particulares, de agências internacionais e estrangeiras (a atuação da Aliança 
para o Progresso era particularmente intensa na ocasião), de agremiações 
estudantis e de outras categorias de intelectuais, dividiam iniciativas entre si, 
dividiam experiências e, aqui e ali, intenções de hegemonia provisória. 
(BRANDÃO, 1986, p. 37). 

 

Citando ainda essa movimentação que tomava conta da sociedade naquela época, 

Brandão se refere aos movimentos que surgiram e fortaleceram a prática da Educação Popular 

no seio dos movimentos sociais no Brasil: 

 
Entre grupos de origens muito diversas e ideológicas bastante distantes, uma 
série de pressupostos relativamente comuns possibilitou uma convergência 
de nomes e experiências de um modo que nunca mais se repetiu no país. 
Assim, agências da igreja, do estado e do estudantado organizaram 
movimentos de trabalho popular cujos próprios títulos eram muito 
reveladores: Movimento de Cultura Popular (de alguns governos estaduais e 
municipais, e também de grupos da sociedade civil, principalmente entre 
estudantes e professores universitários); Centro Popular de Cultura (da 
União Nacional dos Estudantes e de outras agremiações de estudantes e 
artistas); Movimento de Educação de Base (da Igreja Católica em convênio 
com o Ministério da Educação); centros de cultura (unidade de trabalho de 
alguns MCPs e CPCs); círculos de cultura (unidade de alfabetização no 
“Método Paulo Freire”); Campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a 
Ler" (da Prefeitura Municipal de Natal, no Rio Grande do Norte). De 
maneira explícita no título e/ou no estatuto, a palavra-chave de todos os 
projetos entre 60 e 65 nunca foi educação ou educação popular, mas sim 
cultura e cultura popular. Isto pela razão de que todos eles se reconheciam 
como grupos de mediação cuja prática se realiza integralmente através da 
cultura, de uma cultura popular de que a educação era um momento. 
(BRANDÃO, 1986, p. 38) 

 

Deste período em que as instâncias sociais e governamentais desenvolveram esses 

movimentos com base na Educação Popular e na cultura popular, é imprescindível para nossa 

pesquisa trazer o exemplo do MCP – Movimento de Cultura Popular, que impulsionou o 

estabelecimento da rede municipal de ensino do Recife na década de 60, durante a gestão do 

Prefeito Miguel Arraes, antes do golpe militar. 

Segundo Letícia Rameh Barbosa (2009), o Movimento de Cultura Popular foi um 

movimento social instituído, no início da década de 1960, por um grupo de intelectuais que 
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pensou junto com o povo e elaborou idéias filosóficas a partir da arte, fundamentando-se nas 

raízes da cultura popular. O MCP trouxe mudanças significativas nas condições de vida da 

população pernambucana e transformações relevantes na cultura popular que possibilitou, por 

meio da educação e cultura, melhor qualidade de vida.  

O MCP enfatizou e ampliou as ações de Educação Popular desenvolvidas no 

Brasil, transformando-se num movimento social de ampliação da história da educação no 

País, que, com seus integrantes, artistas e intelectuais lutavam pela transformação estrutural 

da sociedade através da cultura popular feita com e pelo povo. 

O amplo projeto do MCP, que teve como sede o Sítio da Trindade, na Estrada do 

Arraial, o velho Arraial do Bom Jesus, envolvia, dentre outras atividades sociais e 

educacionais, o centro de cultura com danças, teatro popular, e os círculos de cultura. Paulo 

Freire no MCP foi o coordenador do Projeto de alfabetização de adultos. Nestes círculos de 

cultura com os quais ele trabalhava na alfabetização de jovens e adultos, organizavam-se 

debates envolvendo assuntos econômicos, sociais e políticos, tão compartilhados 

informalmente na vida social do povo naquele espaço-tempo (SOUZA, 1987). 

As pessoas voluntárias, geralmente jovens universitários que muito acreditavam 

na contribuição da educação no processo de mudança, faziam uma pesquisa prévia entre as 

pessoas das classes populares, objetivando colher sugestões temáticas para os instigantes 

diálogos. Essas temáticas seriam posteriormente estudadas, organizadas, ampliadas e levadas 

ao diálogo no círculo de cultura. Nesse intercâmbio, o diálogo configurava a metodologia e 

era compreendido também como necessidade humana de comunicar, ouvir, opinar, discutir, 

interagir, participar. Enfim, uma estratégia política de conscientização e valorização da 

sabedoria popular (SOUZA, 1987). 

Em 1960 o Recife ainda não tinha estabelecido uma rede de escolas públicas 

municipais e o MCP vinha fazendo verdadeira revolução na educação de Recife. As aulas de 
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alfabetização de crianças e adultos eram ministradas por voluntários saídos de colégios, como 

o Instituto de Educação de Pernambuco, em clubes de bairro, igrejas e até mesmo em ligas de 

dominó, praças e parques públicos. 

Foi nesse processo de participação popular que a rede de escolas públicas 

municipais originou-se no MCP que congregava formas mais democráticas de educação 

estabelecendo o diálogo da intelectualidade com o. 

Recife, nessa época, estava crescendo para a periferia e as escolas do Governo do 

Estado eram situadas nos bairros centrais. Foi quando Miguel Arraes convidou a professora 

Anita Paes Barreto, integrante ativa do MCP, para ser diretora de ensino do que seria a rede 

municipal de ensino.  

A partir de uma pesquisa que realizou, levantando os dados de analfabetismo dos 

recifenses, Anita Paes Barreto, elaborou com outros intelectuais do MCP um plano municipal 

de ensino. Nessa época, mais precisamente 1960, o MCP já vinha fazendo uma verdadeira 

revolução na educação em Recife, tanto que após seu surgimento foram criadas 201 escolas, 

com 626 turmas que atendiam 19.646 alunos entre crianças, adolescentes e adultos 

(BARBOSA, 2009). 

 Segundo Anita Paes Barreto em entrevista a Barbosa: 

O MCP dispunha-se a despertar o compromisso social do homem de baixa 
renda mediante um processo de conscientização e aos meios informais de 
educação, de modo a torná-lo, realmente, capaz de lutar por melhor 
qualidade de vida e de libertar-se, o mais depressa possível, de estruturas de 
vida infra-humana (2009, p. 126). 

 

Ainda de acordo com Barbosa: 

 
Então, a partir desse movimento do MCP para a criação da rede municipal 
de ensino, foi necessária a organização de voluntários capazes de prestar 
serviços e interessados na recuperação moral, econômica e social do povo 
recifense. Desse modo, estabeleceu-se um plano de educação popular com 
bases duplas o qual aproveitasse todos os recursos já existentes na 
comunidade, de modo a despertar-lhe a consciência coletiva, para tentar 
solucionar o problema da educação. Além disso, organizou-se uma 
associação de pais destinada a levar o povo a desejar, cada vez mais, 
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contribuir para a sua própria educação e, portanto, colaborar com o poder 
público na manutenção e defesa da escola pública. Assim, com o apoio da 
comunidade, mais rapidamente se multiplicaram as escolas municipais 
(2009, p. 128). 
 
 

A história do MCP na criação da rede municipal de ensino do Recife como uma 

experiência de Educação Popular na escola pública teve ampla influência na vida das pessoas 

da Cidade e do País, tanto social quanto política, econômica e cultural acarretando mudanças 

nos costumes do povo em relação à educação, à arte e à sua identidade cultural, conforme 

declara Argentina Rosas em entrevista a Barbosa: 

O MCP, para mim, foi de uma importância fundamental. Mudou a minha 
cabeça tanto política como socialmente. Passei a valorizar o que é nosso. (...) 
O artesão se sentiu valorizado, seus produtos eram vendidos no Recife, eram 
expostos no MCP. Outra mudança muito grande foi abrir as portas do teatro 
Santa Isabel, e o povo foi ao teatro e gostou dos concertos. Desmoralizou o 
preconceito de que o povo não gosta de teatro nem de música clássica. O 
MCP fez concertos populares e o povo ia. José Wilker, que é respeitado no 
cinema e na TV, começou no MCP. O MCP inovou também nisso em levar 
o povo ouvir o clássico. Deu oportunidade ao povo e ele mostrou que não 
existe classe social que só goste de um estilo de música (2009, p. 136). 

 

Em um contexto dessa natureza, a partir deste amplo Movimento, a vida das 

populações mais pobres tornou-se significativa quanto à educação e à qualidade de vida. Daí 

concordarmos com Paulo Freire quando diz que toda educação é política e não pode ser 

neutra. E ainda: 

A educação popular ganha uma força maior por várias razões. Comento 
algumas: penso naquele estilo de fazer política que era próprio do 
populismo. Nesse estilo de fazer política as massas e os movimentos 
populares “aparecem”: coloquei entre aspas “aparecem” e nós sabemos 
porque: os grupos e movimentos populares entravam em cena de forma 
tutelada e vigiada. No entanto, havia muita gente que trabalhava muito a 
sério essa participação de movimentos ou grupos populares; houve quem 
levasse a sério um país onde fosse possível e importante a participação e 
movimentos sociais organizados. Surgiu uma compreensão sobre 
movimentos de classes populares. Não estou afirmando isso se deu “graças” 
ao populismo. Não. Estou dizendo que o contexto e aquela maneira de fazer 
política permitiram que tomassem corpo preocupações desse gênero. Alguns 
grupos populares produziram os seus intelectuais e fizeram possível uma 
concepção “orientada” de educação (FREIRE, 1986, p. 16). 
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As propostas de Educação Popular no Recife, portanto, nasceram nesse contexto, 

em função da emancipação das classes populares. Paulo Freire foi um dos atores principais de 

tal momento histórico de profundo significado para a sociedade brasileira, sobretudo quanto à 

compreensão da relação entre política e educação, tanto quanto Germano Coelho, Abelardo da 

Hora, Paulo Rosas, Anita Paes Barreto e tantos outros. 

 
Dentre as reivindicações dos novos educadores, estava o desenvolvimento de 
um trabalho educativo com o homem e não para ele e a renovação dos 
métodos e processos educativos baseados na discussão e uso de técnicas de 
educação de grupos com a ajuda de diversos recursos audiovisuais e da arte e 
cultura (BARBOSA, 2009, p. 160). 

 

Levando em consideração o histórico do MCP, entendemos que a rede municipal 

de ensino do Recife teve sua criação pautada na Educação Popular na qual, segundo Paulo 

Freire (1987), o processo educativo tem como ponto de partida a prática política, isto é, o 

conhecimento do mundo é construído através das práticas da realidade, e entendendo-a como 

mobilização, como organização popular para exercício do poder que se vai conquistando, para 

depois sistematizar o saber juntamente com os grupos populares. 

Compreendemos, portanto, que há uma interlocução do MCP com o Programa de 

Animação Cultural, no processo como este foi pensado e proposto pela Secretaria de 

Educação na época, 1993, sob a gestão da professora Edla Soares. Entendemos que estas duas 

experiências de práticas pedagógicas fazem parte da história da Educação Popular na escola 

pública, mais especificamente na cidade do Recife.  

Como o PAC se desenvolveu e está sendo implementado como uma proposta 

pedagógica é o que iremos analisar a partir dos sujeitos que o fazem e assim comprovar ou 

não nossa hipótese de uma Educação Popular que conforme Brandão: 

(...) não é uma prática onde as camadas populares se “preparam” para outras 
atividades consideradas “mais políticas”; não é uma prática onde essas 
camadas “ensaiam” novos tipos de poder. Dentro de nossa proposta, a EP é 
um lugar – entre muitos outros lugares – da vida das camadas populares, 
onde elas efetivamente exercem um outro tipo de poder. Qual o poder? O 
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poder de criar e desenvolver entre si relações não dominadoras; o poder de 
agir na prática de EP de acordo com seus interesses e a partir de decisões 
tomadas por elas mesmas; o poder de fazer valer e desenvolver suas 
próprias formas de pensar, apreender, expressar e explicar a vida social: o 
trabalho, as relações patrão-empregado, a família, a religião, o governo, as 
relações entre os trabalhadores, a escola, o sindicato, o partido, outras 
formas de organização, o universo, a técnica, a história, a amizade, a arte, as 
suas próprias lutas, e muitas outras coisas; enfim o poder de questionar e 
aprofundar, em conjunto, as suas próprias teorias, e de criar e desenvolver 
um tipo de poder que reforça a sua capacidade de transformar o sistema. 
Nessa prática de poder, elas elaboram e incorporam um conhecimento que – 
então sim – passa a se constituir num elemento que aumenta o seu poder de 
resistência e de luta em todas as situações, lugares e momentos de sua vida 
– e não apenas naquele “lugar da EP” (1986, p. 88). 

 
 

Assim como não foi fácil na época do MCP colocar em prática os princípios da 

Educação Popular em prol de uma educação para a vida, para a humanização, 

compreendemos que não é simples desenvolver um processo como o Programa de Animação 

Cultural na escola. Mas acreditamos que é possível sim, pois só um novo caminho poderá 

possibilitar uma nova escola como afirma João Francisco de Souza: 

É urgente o debate sobre novas concepções de educação, inclusive de 
educação escolar, de sua organização, sua dinâmica e seu funcionamento, 
especialmente em relação à questão dos conteúdos pedagógicos (educativos, 
instrumentais e operativos) como um dos Pólos ou uma das complexidades 
da concepção e realização da práxis pedagógica (2007, p. 23). 

 

Continuando sua reflexão e pertinente afirmação, o autor coloca que: 

 
Nossas hipóteses, provenientes da Educação Popular, entendem a educação 
como atividades culturais para o desenvolvimento da cultura, contribuindo 
para superação das negatividades de todas e quaisquer culturas, e para 
afirmação e impulso de suas positividades tendo em vista a construção da 
humanidade de todos os seres humanos em suas diferentes feições, em todos 
os quadrantes da pós-modernidade/mundo (SOUZA, 2007, p. 27). 

 

Neste contexto, observa-se que a Educação Popular, torna-se uma proposição 

encharcada de uma pedagogia revolucionária, a qual se expressa como marco de emancipação 

política e humana, podendo ser o componente que recupere o compromisso da escola a 

serviço das classes populares. Busca-se com essa proposta de Educação Popular construir 
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processos educativos e formativos libertadores, na perspectiva do desenvolvimento de 

consciência e de cultura, de pessoas e de sociedades: 

 
(...) que a educação se abra a todos, (alunos, pais, comunidade educativa) 
Que ela seja pensada, proposta e praticada a partir das condições de classe 
subalternas e de uma visão de mundo das classes populares. Que antes de ser 
uma “fala a” ela seja uma “escuta de”, aberta e atenta a ouvir as culturas às 
quais se dirige. A aprender delas e com elas, e a tomar os seus símbolos e os 
sentidos originais como uma fonte prioritária de conteúdos e diálogos 
pedagógicos (BRANDÃO, 2002, p.148-149).  
 
 

Ainda conforme Brandão, os sujeitos dessa Educação Popular devem ser pessoas 

capazes de desenvolver este processo, pois: 

(...) lida com rostos que tornam o seu rosto, entre tantos outros, popular. Ao 
escolher ir aos que ficaram à margem, ao convocá-los ao círculo do diálogo 
e não à monotonia das carteiras em filas silenciosas, o educador desta 
escolha aprende a viver a sua realidade. Ao dizer aos seus estudantes que 
digam o que pensam para que daí algo se construa da maneira mais solidária 
possível, o educador popular aprende a lidar, com o mistério do outro dentro 
de uma experiência de educação onde não se pode falar em pedagogia sem 
se falar – da maneira mais genuína possível – do amor. E é sempre ele quem 
aponta os caminhos e sugere os passos (2002, p. 43). 

 

No Encontro de Intercâmbio de Pesquisadores/as em Educação Popular, 

promovido pelo GT Educação Popular da Anped em 1997, em João Pessoa, na Universidade 

Federal da Paraíba, reuniram-se dez pesquisadores e pesquisadoras de vários pontos do país 

para discutir o tema: A pesquisa em Educação Popular: novos olhares, novas conexões, novas 

possibilidades de problematização.  

O professor João Francisco de Souza sobre o tema Educação Popular para o 

terceiro milênio – desafios e perspectivas, toma como fundamento para discutir as 

perspectivas e os desafios da Educação Popular no terceiro milênio três processos que 

levantaram questões e reflexões: 

1 – A III Assembléia geral do CEAAL (Conselho de Educação de Adultos da 

América Latina), realizada em 1994, em La Habana, Cuba, onde se discutiu o “Programa de 

Refundamentación de la Educación Popular”.  
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2 – o IV Seminário realizado em João Pessoa em 1994, dentro das ações dos 

Seminários Internacionais: Universidade e Educação Popular. 

3 – O Programa de Sistematización de la Educación Popular em América Latina, 

criado em 1991, sob a Coordenação do CESO (Centro para o Estudo da Educação Popular nos 

Países em vias de Desenvolvimento), da Holanda que congregou nove pesquisadores de oito 

países latino-americanos. 

 Souza na sua apresentação discorre sobre esses processos como 

(...) uma tradição de Educação Popular que vem se desenvolvendo, a partir 
das experiências e reflexões de Paulo Freire no Nordeste brasileiro e, em 
seguida, no mundo, e se vêem hoje, desafiados por novas tarefas colocando-
nos diante de realidades diferentes, de outros sujeitos e de cenários 
emergentes (SOUZA, 1998, p. 13). 

 
Nessa perspectiva, para o autor, desenha-se como exigência fundamental da 

Educação Popular para o terceiro milênio, o fortalecimento da dimensão pedagógica das ações 

coletivas escolares ou dos movimentos sociais. Apresentam-se novas exigências aos 

educadores e novas tarefas práticas e teóricas. O educador atualmente requerido pelos 

processos sociais e escolares é de outra qualidade.  

Aliar formação e profissionalização é o mínimo que podem fazer os sistemas 

oficiais de escolarização e o movimento de Educação Popular, perspectiva que remete à 

urgente necessidade de um maior relacionamento entre sistemas escolares, movimentos 

sociais, políticos e universidades.  

Dessa forma, percebemos como são enormes os desafios para a Educação Popular 

no terceiro milênio, principalmente no que tange à formação de educadores populares e à 

sistematização de práticas da Educação Popular que evidenciem seus processos pedagógicos e 

seus resultados na educação para a vida, humanização, principalmente no âmbito da educação 

escolar. Por isso acreditamos ser importante, tanto para a universidade, quanto para a 

sociedade, a sistematização da história e processos pedagógicos do Programa de Animação 

Cultural na rede municipal de ensino do Recife. 
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Ainda sobre Educação Popular e a escola, especificamente a escola pública, Souza 

afirma que este tema: 

(...) esteve ausente da prática e da reflexão dos educadores populares por 
mais de duas décadas – a escola pública – nos últimos anos tem ocupado seu 
pensamento e sua ação. Vários educadores populares de diferentes países da 
América Latina têm se empenhado na luta pela garantia de uma escola 
pública de qualidade para todos, além de alguns terem desempenhado como 
autoridade educacional. Intervenção que requer uma pesquisa comparada e 
que poderia lançar luzes significativas para a compreensão desses processos 
(1998, p. 122). 
 

 
Para o autor, parece que hoje é mais do que imprescindível a necessidade de 

intervenção dos educadores populares no âmbito da educação escolar, sobretudo da escola 

pública como uma necessidade de garantir: 

(...) as relações da Educação Popular com outros domínios, como, por 
exemplo, com a Educação Básica, particularmente no que se refere á escola 
pública, na perspectiva universalizante (escola para todos, gratuita e de boa 
qualidade), assumida por todos os países participantes da Conferência 
Mundial sobre Educação para todos, realizada em Jomtien (Tailândia) (1998, 
p. 22). 

 
 

                 Dentre os desafios da Educação Popular para o terceiro milênio, torna-

se questão central a escolarização das camadas populares a partir da escola pública, assim 

como, a formação dos educadores populares para que possam assumir e superar tais desafios. 

No entanto, tais desafios devem ser assumidos por todos que trabalham, estudam e pesquisam 

a Educação Popular, pois a educação só será popular se nos ajudar nessa construção pessoal e 

coletiva, aproximando a lógica do discurso de quem pesquisa, à lógica de quem pratica, 

fazendo-as fecundar-se mutuamente para um novo caminhar no processo histórico-político-

social-pedagógico da educação. 

A partir de então, das colocações de Freire (1996), Brandão (1986 e 2002) e 

Souza (2007) compreendemos que a Educação Popular não pode ser reproduzida como uma 

receita. Na escola, no entanto, podem existir práticas pedagógicas que com base nos conceitos 

e objetivos propostos pela Educação Popular, possibilitem um novo fazer escolar, centrado 
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principalmente no processo de construção coletiva de educadores e estudantes construindo e 

valorizando um pensamento para uma nova escola que humaniza e produz conhecimentos 

para a vida. 

Uma Educação Popular que apresenta uma abrangência na formação humana que 

não corresponde a certificados e titulações imediatistas que a escola reproduz. É preciso uma 

reforma educacional na qual a dinâmica dessa Educação Popular para a humanização seja 

contemplada, discutindo novos paradigmas nos quais sejam incorporados conceitos como as 

dimensões políticas, sociais e culturais da humanidade com as suas subjetividades 

colaborando num movimento para a transformação social. 

Essas propostas podem contribuir para a superação de uma educação escolar que 

amplia as desigualdades e exclui agressivamente quem nela não se enquadra. Buscando 

contribuir com propostas para superação dessa realidade que desumaniza, precisamos analisar 

a escola e os fenômenos sociais que se dão no seu interior, os problemas de sua organização e 

manutenção, sobretudo planejar e experimentar a re-invenção de uma escola que garanta às 

maiorias sociais possibilidades e mecanismos de inclusão encaminhando para a humanização 

de todos que nela convivem e sobrevivem. Para isso, há que se buscar romper com seus 

processos excessivamente burocráticos e rotineiros. Caso contrário, não há reorientação e 

reorganização possível.  
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Seguindo Passadas: o percurso para chegar a alguns pontos 

dessa história...

Grupo de dança da escola Pedro Augusto 
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Para início de conversa, a roda de diálogo como um processo metodológico de 

pesquisa-ação-crítico-colaborativa  

 

Para início de conversa, trazemos as rodas de diálogo, que no nosso entendimento 

trata-se de um processo pedagógico e dialógico proveniente das rodas das conversas, de 

Célestin Freinet, e dos círculos de cultura, de Paulo Freire. São processos que valorizam a 

conversa, o debate, enfim, o diálogo como condição primordial da prática pedagógica. 

A roda da conversa e os círculos de cultura foram experiências desenvolvidas 

entre e os educadores e estudantes, como atividades pedagógicas de conscientização, 

despertar de pertencimento ao grupo, valorização do coletivo escolar e identificação de tema 

gerador. Mas por que escolher esta metodologia para esta pesquisa acadêmica?  

Porque guardadas as diferenças que se estabelecem entre o trabalho do educador 

francês de crianças e o de um educador brasileiro de adultos, podemos identificar muitas 

similaridades entre os empreendimentos educativos de Célestin Freinet e Paulo Freire. 

Célestin Freinet era francês e participou da 1ª Guerra Mundial. Tendo sido ferido, 

convalesceu durante quatro anos da perda de um pulmão. Em 1920, recusa a aposentadoria 

por invalidez a que tinha direito e assume seu primeiro posto de professor primário. 

No início de seu trabalho como docente, em sala de aula, Célestin Freinet se 

deparou com grande desinteresse por parte de seus estudantes para com as tradicionais aulas 

na classe. A realidade com que se deparou o fez buscar alternativas às práticas tradicionais e 

valorizar a dialogicidade nas relações professor-estudantes (OLIVEIRA, 1995). 
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Diante de tal desinteresse pelas matérias que tinha para ensinar, Freinet percebeu 

que era necessário o estabelecimento de um nível de diálogo com os estudantes que 

extrapolasse o universo demarcado pelos assuntos corriqueiros do ambiente escolar. 

Preocupado em oferecer aos seus estudantes a oportunidade de conhecer melhor o mundo fora 

da escola, pelo qual tanto se interessavam, e apreendê-lo por meio das atividades escolares, 

passou a levá-los para passeios no campo e na cidade com o intuito de servirem como tema 

gerador de cada dia letivo. Estava criada a “aula-passeio”. 

Após muito estudar e refletir a partir de suas próprias experiências, Freinet 

resolveu mudar sua prática com relação às leituras obrigatórias que os estudantes deveriam 

fazer, constantes no currículo comum. Por isso, passou a realizar uma nova atividade de 

escrita e leitura, de modo que, quando voltava dos passeios com as crianças, escrevia no 

quadro um resumo do que tinha acontecido durante aqueles momentos tão vivos. As crianças 

liam, comentavam, acrescentavam observações e depois copiavam o texto nos seus cadernos, 

ilustrando-os com desenhos ou da forma que quisessem (SAMPAIO, 1989). 

Os estudantes passaram a se interessar muito mais pelas aulas e Freinet foi 

percebendo que era possível ensinar estudantes por meio das diferentes atividades que lhes 

iam proporcionando no decorrer dos períodos letivos. Entretanto, ainda perseguindo a 

qualidade superior no estabelecimento do diálogo entre estudantes e destes com o educador, 

Freinet desenvolveu um outro processo pedagógico que passou a ser utilizado até os dias 

atuais por diversos educadores: a roda da conversa (SAMPAIO, 1989). 

Partindo de uma questão simples, colocada diariamente aos estudantes no início 

do dia, educador e educandos organizavam uma série de atividades que davam sentido ao 

ensinar e ao aprender, contribuindo para a transcendência da práxis educativa na realidade 

daquele lugar e daquele tempo. A essa roda da conversa, atividade inicial de cada dia, Freinet 

chamou de “O que há de novo?”, e somente mais tarde, aqui no Brasil, os educadores do 



 64  

 

 

Movimento Freinet passaram a chamar esse formato de aula, ou essa metodologia de roda da 

conversa. 

Na prática de suas experiências coordenando o Projeto de educação de adultos, no 

MCP, na década de 1960, Paulo Freire estabeleceu em suas salas de aula um formato inovador 

que passou a chamar de círculos de cultura. Os círculos de cultura favoreceram a ampliação e 

entendimento do que veio a se tornar, internacionalmente conhecido como o “método” de 

alfabetização de adultos de Freire (BARBOSA. 2009). 

Ele reelaborou e ressignificou uma maneira de trabalhar a alfabetização de adultos 

que tinha por objetivo mais que ensinar-lhes a ler e escrever. Sua prática educativa buscava 

problematizar com cada aluno a sua realidade cotidiana como sujeito das próprias 

transformações humanas e sociais, mas sujeitado às relações peculiares ao modo de produção 

em que estava inserido.  

A prática pedagógica adotada nos círculos de cultura incorporava ao pensar 

didático atitudes educativa, política, econômica, antropológica e social, ajudando, assim, o 

alfabetizando a inserir-se, como sujeito culturalizado, no processo de reconhecimento de sua 

própria cultura no qual o educador, por meio do diálogo, suscita a interação educador-

educando. 

A turma de alfabetizandos reunia-se numa classe, muitas vezes improvisada, em 

que se sentavam em círculo juntamente com o educador, onde eram estimulados a diálogos 

com os temas propostos por meio de fichas de cultura. Essas fichas apresentavam figuras que 

se relacionavam ao cotidiano daqueles alunos, elaboradas a partir de uma pesquisa prévia 

junto à comunidade. Somente depois do diálogo é que se iniciavam os trabalhos de 

alfabetização, de aprender-e-ensinar a ler e escrever.  

Num mesmo círculo, todos estavam uns ao lado dos outros e nunca uns atrás de 

outros e diante de um professor, todos eram motivados a participarem de um livre debate, 
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incentivados pela apresentação de uma seqüência de fichas de culturas em que diferentes 

imagens introduziam a idéia de serem, eles próprios, agentes criadores do mundo de cultura 

em que viviam (BARBOSA, 2009). 

É na característica de aproximação dos educandos naquilo que lhes toca em seu 

dia-a-dia, nos frutos educacionais das rodas da conversa, que se estabelece uma das 

importantes conexões entre os trabalhos dos educadores Célestin Freinet e Paulo Freire.  

Os dois atuaram em situações, locais e com estudantes diferentes, mas com 

objetivos e desafios marcados por um mesmo ideal de transformação do aprender-ensinar na 

sociedade. 

Nos círculos de cultura de Freire assim como nas rodas de conversa de Freinet, o 

diálogo se estabeleceu como fonte de descoberta dos conhecimentos que os participantes 

elaboram, e cada qual carrega consigo, agindo diante da realidade e interagindo com ela para 

transformá-la em nova condição de vida. Freinet e Freire demonstraram que falando, 

conversando, dialogando se possibilita um nascedouro de idéias que, proporcionando as 

devidas condições para transcender as imposições naturais e as sociais, leva os estudantes a se 

fazerem sujeitos de suas vidas. Contribui para que homens e mulheres, crianças e adultos, se 

façam humanos. 

Foi muito mais com inspiração em Freire, em seus círculos de cultura, que fomos 

conduzidos a utilizar como processo metodológico dessa pesquisa a roda de diálogo. 

Dois fatores fortaleceram ainda mais a escolha pelas rodas de diálogo: primeiro, 

porque já é um processo utilizado na formação dos animadores culturais e desses com seus 

estudantes nos grupos culturais nas escolas; segundo, porque acreditávamos que seria, para os 

sujeitos desta pesquisa, um formato em que se sentiriam à vontade para falar da prática 

pedagógica no Programa de Animação Cultural, e dos resultados dessa experiência para sua 

vida pessoal e profissional, sem se sentirem tolhidos nem avaliados no que possa ter de mais 
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pejorativo num processo de avaliação, principalmente, tendo em vista que a pesquisadora é a 

responsável pela gestão do PAC na Secretaria de Educação.  

O que poderia ser um entrave entre os sujeitos e a pesquisadora se tornou um 

condicionante para reflexões, a partir da abertura e da sinceridade dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa, sem a posição de quem fala primeiro, o que fala e como fala. Ou, aliás, o que deve 

ser falado e como deve ser falado, como coloca Brandão: 

A consciência humana é uma construção. O conhecimento é humanamente 
acumulativo, mas a consciência crítica de si mesmo, do outro e do mundo é 
criticamente integrativa. (...) É a qualidade das trocas, de ações e de idéias o 
que responde pela maneira como cada pessoa constrói a sua própria 
consciência (2002, p. 19-20). 

 
Dessa forma, adotamos as rodas de diálogo como forma de propiciar, aos sujeitos, 

uma relação confortável, de franqueza e transparência com a pesquisadora, ao mesmo tempo 

em que possibilitava a oportunidade de uma reflexão crítica sobre sua prática pedagógica no 

PAC. 

Segundo Pimenta, sobre as características da metodologia da pesquisa-ação, essa 

significa uma contínua intervenção no sistema pesquisado; envolvimento dos sujeitos da 

pesquisa na mesma; mudanças seguidas da ação, a partir da reflexão (2006, p. 43). 

Consideramos a roda de diálogo como um processo de pesquisa-ação-crítico-

colaborativa, já que os sujeitos, jovens animadores culturais, coordenadores e assessoria 

pedagógica do PAC, estiveram envolvidos de modo cooperativo e participativo com a 

pesquisa. Desenvolvendo-se num clima de interação, integração e cooperação que possibilitou 

reflexões, entendimentos e, na troca dessas reflexões novos conhecimentos para os sujeitos e 

pesquisadora, que também é sujeito histórico da experiência pesquisada e, segundo Pimenta:  

O conhecimento do objeto investigado nos envolve em sua complexidade de 
tal modo que se constrói uma identificação com o que somos, isto é, nossa 
identidade pessoal acaba por se identificar com objeto, dado nosso 
envolvimento e imbricação com o real. (2006, pág. 9) 
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Diz ainda Pimenta: “Fazemos frequentemente investigação para descobrirmos 

mais de nós mesmos” (2006, p.11). Sendo assim, a partir da ação-crítica-reflexão-

colaborativa, as rodas de diálogo possibilitaram encaminhamentos de processos pedagógicos 

para a formação dos animadores culturais e para sua prática pedagógica, já que se envolveram 

com a pesquisa e a pesquisadora. Nesse aspecto a autora coloca que: 

Os problemas estão postos diante de nós, passam por nós e passamos por 
eles quando procuramos alguma coisa; nós os tornamos evidentes quando 
permitimos que falem por intermédio da pesquisa e do pesquisador. Nisso há 
uma relação de intimidade conflitante entre sujeito e objeto pesquisado, e é 
isso que possibilita o conhecimento, a explicação e a compreensão de uma 
dada realidade (2006, p. 14). 

 

Outro ponto importante para a escolha da roda de diálogo como processo 

metodológico tem a ver ainda com minha vivência nos movimentos sociais e no PAC, numa 

prática de escuta atenta e comprometida, porque acredito que parte da nossa compreensão do 

que está sendo dito também decorre da nossa capacidade de entender quem está falando.  

Com isso, quero dizer que escolhi a roda de diálogo como processo metodológico 

também porque entendo que dentro das classes subalternas, como os jovens educadores 

animadores culturais, há um conhecimento construído nas suas vivências práticas que precisa 

ser ouvido e entendido seriamente.  

É preciso escutar com atenção esses sujeitos, possibilitando a devida atenção e 

valorização de sua história, não partindo de uma premissa de que, nós como pesquisadores, 

oferecemos nossos saberes e conhecimentos interpretando o que esses sujeitos falam, dizem, 

pensam, interpretando a partir do nosso modo de ver o que queremos ver para pensar sobre e 

dizer o que interpretarmos. Sobre este assunto, Valla coloca que: 

(...) a relevância de ouvir com atenção e levar em consideração o que o 
“outro” está dizendo ou fazendo. Por estar tão convencido de que “nossa” 
maneira de ver o mundo é a correta, se torna difícil incorporar os 
argumentos do outro dentro do nosso. Esse problema, se, de um lado, já é 
um problema na militância e na academia, ainda é mais difícil quando 
lidamos com membros das classes populares, isto é, dos pobres e humildes 
com quem nos relacionamos nos trabalhos da educação popular. O próprio 
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vocabulário de palavras como “verdade e “rebocar”, faz parte de uma longa 
tradição dos militantes-profissionais-técnicos “apontarem” o caminho 
“correto” para aqueles que “não sabem”. E essa relação “vertical”, que 
felizmente tem sido questionada com freqüência em discussões sobre 
educação popular acaba escamoteando o fato de que essas mesmas classes 
populares são capazes de fazerem sua leitura da realidade e de produzir 
conhecimentos independente da nossa colaboração (1998, p. 151). 

 

Para esta pesquisa foram entrevistados 06 (seis) ex-animadores culturais, 06 (seis) 

atuais animadores culturais, 10 (dez) coordenadores de linguagens, a coordenação geral do 

programa e o assessor pedagógico. 

Foram realizadas 03 (três) rodas de diálogo em dias diferentes. A primeira com os 

ex-animadores culturais, a segunda com os atuais animadores culturais e a terceira com a 

coordenação geral do programa e os respectivos coordenadores de linguagem e assessoria 

pedagógica. 

 

Roda de diálogo com os ex-animadores culturais 

 

 As rodas de diálogo foram realizadas da seguinte forma: 

- Nas rodas de diálogo com os ex e atuais animadores culturais a pesquisadora provocou o 

debate a partir de temas geradores que entendia-mos como possibilidades de crítica-reflexão-

ação-colaborativa renovadora para o Programa, tais como: a importância do Programa para as 

suas vidas pessoal e profissional, a formação continuada, ser jovem educador, a relação 
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estudante-educador, a prática do programa em interlocução com a Educação Popular na 

escola. 

- Já na roda de diálogo com os coordenadores e assessoria do Programa a pesquisadora levou 

como tema gerador as discussões e avaliações do debate com ex e atuais animadores culturais 

a partir dos seus olhares sobre a prática pedagógica do PAC. 

- As discussões das rodas de diálogo foram gravadas com a devida autorização dos sujeitos, e 

transcritas resultaram num texto que analisado pela pesquisadora gerou a problemática central 

mais abordada nas rodas de diálogo: a prática pedagógica do PAC em interlocução com os 

conceitos da Educação popular. 

 Nesse processo, o que mais chamou nossa atenção foi o fato dos sujeitos, ex e 

atuais animadores culturais terem este entendimento sobre o Programa, mas não saberem 

verbalizar tal procedimento numa análise teórica e conceitual, mas exemplificando-a a partir 

da sua prática pedagógica nas escolas com seus grupos culturais. 

 

Roda de diálogo com os atuais animadores culturais 

Cada roda de diálogo foi uma experiência rica que nos ofereceu um 

aprofundamento no universo de informações sobre os temas da pesquisa, principalmente 

porque todos os sujeitos: jovens animadores culturais, coordenadores e assessorias se 

mostraram abertos e atentos ao que falavam e ao que nós correspondíamos trazendo e 



 70  

 

 

externalizando nas falas, de forma espontânea a importância da pesquisa não se limitar a 

observar os problemas identificados, mas também contribuir para esclarecer e oferecer 

possibilidades de mudança dos mesmos a partir das atividades pedagógicas dos atores da 

pesquisa construindo novos conhecimentos. 

 

Participação da pesquisadora na formação dos animadores culturais 

 
As rodas de diálogo propiciaram um movimento de relação diferenciada entre a 

pesquisadora e os sujeitos, pois não havia quem guiava quem, e sim uma relação dialógica e 

dialética, que possibilitou uma verdade à fala de cada um: pesquisadora e sujeitos, 

oportunizando uma experiência de escuta e fala num respeito mútuo, o que por si só 

desencadeou um processo de confiança e auto-avaliação do objeto pesquisado, o que 

contribuiu significativamente para a ação-reflexão-ação-colaborativa para o Programa de 

Animação Cultural. 
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O Programa de Animação Cultural da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer 
da Prefeitura do Recife 
 

 

Há 16 anos, em 1993, na segunda gestão de Jarbas Vasconcelos como Prefeito do 

Recife, tendo à frente da Secretaria de Educação a professora Edla Soares, foi criado um 

projeto-piloto com o nome de Juventude em Movimento (JEM), para ser desenvolvido nas 

escolas municipais que ficavam nos morros do Ibura, na RPA (Região Política 

Administrativa) 06. Tal projeto era gerido pelo Departamento de Atividades Culturais e 

Desportivas (DACD), ligado à Diretoria Geral de Ensino. 

Em 1994, a partir de uma avaliação positiva dos processos pedagógicos do JEM, 

como a diminuição da depredação das escolas atendidas no Ibura, suas atividades foram 

ampliadas para todas as RPAs, atendendo cerca de 50 escolas da rede municipal de ensino do 

Recife.  

Para Reginaldo Veloso, assessor e um dos fundadores do PAC, em seu 

depoimento nas rodas de diálogo, o Juventude em Movimento surgiu como uma resposta 

rápida e sensata a um clamor da conjuntura na época, que era a onda das “galeras”, compostas 

de jovens estudantes, principalmente de 5ª a 8ª séries, hoje 3° e 4° ciclos, que segundo a 

Secretaria estavam pichando e depredando espaços de todo tipo na comunidade e, mais 

especificamente, as escolas municipais daquele bairro.  

Segundo Veloso, o entendimento da Secretaria era que essa situação apresentava 

um sintoma da falta de oportunidades lúdicas e recreativas para estes jovens estudantes.  
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Dessa forma, propôs-se então um projeto-piloto como um espaço para o diálogo e 

a criatividade, onde a cultura e a arte seria o elemento estimulador para a formação de grupos 

culturais, em contraponto à formação das galeras. 

Para pensar, planejar e desenvolver este projeto, junto com os estagiários, jovens 

educadores populares atuando como animadores culturais foram chamados, além de 

Reginaldo Veloso, na época presbítero das Cebs (Comunidades Eclesiais de Base) no Morro 

da Conceição, subúrbio do Recife, Antonio Guinho, professor da Faculdade Frassinete do 

Recife; Inalda Batista, pesquisadora da Organização Não Governamental Centro Luiz Freire; 

e João Simão Neto, assessor da Pastoral da Juventude do Meio Popular. 

A proposta pedagógica do projeto tinha como base inspiradora o Movimento de 

Cultura Popular (MCP). Um Movimento social instituído no início da década de 1960, por um 

grupo de intelectuais que buscava construir uma política cultural que possibilitasse, por meio 

da educação, uma melhor qualidade de vida para a população do Recife, e que, 

principalmente, diminuísse os índices de analfabetismo da cidade.  

De caráter técnico, apartidário, pluralista, que não discriminava filosofia, credo ou 

convicção ideológica, o MCP unia os intelectuais, estudantes e populares em função da 

emancipação do povo por meio da educação, da arte e da cultura (BARBOSA, 2009). 

A efervescência político-cultural do MCP, impulsionado por intelectuais com 

vistas à emancipação humana, vivida com e na tensão da contradição dentro do contexto dos 

anos 60, aquecia os corpos e mentes com movimentos criticamente sintonizados e 

consolidados em educar a população do Recife na construção de transformações reais e 

concretas para a melhoria das suas condições objetivas de vida. 

Cada grupo de profissionais trabalhava a cultura popular dentro do seu saber, ou 

seja, do seu conhecimento, transmitindo para a sociedade as artes, as músicas, os teatros, as 
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danças e as artes plásticas com traços expressivos de seus aprendizados acumulados e 

oriundos das expressões das manifestações da cultura popular pernambucana e brasileira. 

Na elaboração do projeto-piloto Juventude em Movimento, a convicção da 

Secretaria de Educação era de que as atividades lúdicas e artísticas, assim como foi no MCP, 

seriam atividades pedagógicas eficazes para um processo educativo que implicava em 

possibilitar o encontro desses jovens, tanto estudantes quanto educadores, favorecendo e 

propiciando o encontro de cada um consigo mesmo e a tomada da consciência de suas 

potencialidades e da sua própria dignidade e valor. 

A criação dos grupos culturais, até hoje a ação principal dos animadores culturais 

nas escolas municipais, possibilitava o encontro amistoso dos animadores culturais e os 

estudantes, em termos de mútua acolhida das diferenças com um espírito de solidariedade e 

colaboração. O grupo cultural possibilita o encontro dos estudantes com seu povo, sua história 

e tradições e com sua identidade cultural. Um encontro com sua cidade feito de consciência 

de direitos e deveres e do exercício da cidadania. 

 

Quadrilhão de 350 estudantes - Pátio de São Pedro/2008 

 

O projeto Juventude em Movimento foi realizado dessa forma de 1993 a 1996. De 

1997 a 2000, durante a gestão do Prefeito Roberto Magalhães, que teve como Secretária de 
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Educação Margarida Cantarelli, o JEM teve suas ações reduzidas, desde a equipe gestora, 

animadores culturais ao atendimento à quantidade de escolas atendidas.  

Em 2001, com a chegada do Prefeito João Paulo à Prefeitura do Recife e a volta 

da professora Edla Soares à Secretaria de Educação, e, ainda sob a administração do 

Departamento de Atividades Culturais e Desportivas, o projeto Juventude em Movimento 

muda de nomenclatura passando a chamar-se Programa de Animação Cultural e ganha novo 

impulso em suas atividades com ampliação do atendimento às escolas e conseqüente 

ampliação dos estagiários-animadores culturais. 

A partir de 2005, na segunda gestão do Prefeito João Paulo e com a chegada da 

professora Maria Luiza Aléssio à Secretaria de Educação, houve uma modificação no 

organograma da Prefeitura do Recife incluindo também a Secretaria de Educação, que passou 

a chamar-se Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (SEEL), e o Departamento de 

Atividades Culturais e Desportivas (DACD), passou a ser Gerência de Animação Cultural 

(GAC), ligada à Diretoria Geral de Ensino e Formação Docente.  

E assim, o que era Departamento vira uma Gerência, cuja referência maior de 

atividade é o Programa de Animação Cultural (PAC). A Gerência de Animação Cultural, além 

de implementar o PAC nas escolas da rede municipal de ensino, assume também a 

organização de toda a programação de eventos culturais da Secretaria de Educação, Esporte e 

Lazer. 

O Programa de Animação Cultural se insere na proposta pedagógica da rede 

municipal de ensino no quadro das ações educativas complementares, que reconhece as ações 

artísticas e culturais como um direito dos estudantes, legalmente consignado no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, de poder viver seu tempo ocioso de maneira prazerosa, saudável, 

educativa e proveitosa: 
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Em consonância com os princípios definidos para as ações educativas 
complementares da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife, o 
Programa de Animação Cultural (PAC) compõe-se de ações sócio-
educativas, artísticas e culturais, tais como teatro, dança, jogos e 
brincadeiras, capoeira, artes plásticas e música (canto coral, banda, 
percussão) integradas nas escolas e comunidades do entorno. Crianças e 
jovens são acompanhados por Animadores Culturais, participando de 
diferentes atividades artísticas em tempo integral, nos finais de semana, e em 
horários alternativos, durante a semana (Relatório de Gestão da SEEL, 2005-
2008). 

 

Hoje, o Programa de Animação Cultural conta tem 340 jovens estagiários que 

atuam como animadores culturais, distribuídos em 100 escolas do 1° ao 4° ciclos da rede 

municipal de ensino, desenvolvendo atividades nas linguagens de teatro, dança popular, artes 

plásticas, capoeira, música (sendo percussão, canto coral e bandas marciais) e jogos e 

brincadeiras e FALE – fórum de acesso livre aos estudantes. 

 

Encontro de 350 estudantes do FALE/2005 

 

Com o reconhecimento dos resultados positivos do Programa de Animação 

Cultural, desde 2005 que os eventos do calendário escolar e outros emergentes, no âmbito da 

SEEL, e até eventos maiores promovidos pela PCR, contam quase sempre com participação 

expressiva e substancial dos grupos culturais do PAC.  



 76  

 

 

O trabalho permanente desenvolvido nos grupos culturais termina repercutindo 

nos eventos como culminância, dando maior oportunidade de visibilidade e importância aos 

processos pedagógicos e culturais vivenciados pelos grupos culturais em cada escola. 

Dentre as atividades pedagógicas de culminância do Programa de Animação 

Cultural destacam-se as mostras de dança-afro e danças folclóricas; mostra histórico-

percussiva; mostra de canto coral; mostra de bandas e fanfarras; mostra de capoeira; cantata 

natalina; caminhada do mês da consciência negra; mostra de jogos e brincadeiras e a mostra 

de teatro. Além das colônias de férias nos meses de janeiro e julho e os encontros semestrais 

do FALE (Fórum de Acesso Livre aos Estudantes), um encontro de 350 estudantes, 

adolescentes e jovens no período de uma semana desenvolvendo atividades artístico-culturais 

e sociais. 

 

Cantata natalina/2008 

O PAC tem como um dos pilares da sua proposta pedagógica a responsabilidade 

da formação continuada dos animadores culturais que são jovens, em fase de formação, 

chamados a desempenhar o papel de educadores populares, num Programa que têm uma 

compreensão de educação como uma formação humana, uma formação para a vida, de 

crianças, adolescentes e jovens, através de um processo continuado e fecundo, que propicie a 

estes sujeitos o desenvolvimento saudável e prazeroso da auto-estima, do relacionamento 
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solidário e colaborativo, da identidade cultural, da consciência ecológica e da consciência 

cidadã, através da sua participação em grupos culturais, dedicados ao desempenho de 

atividades artísticas e lúdicas. 

 

Formação continuada dos animadores culturais 

A formação continuada dos animadores culturais do PAC é um desafio porque 

busca os seguintes objetivos: 

a) Formar jovens educadores para desencadear um rico processo de 

mobilização e enturmação, numa fecunda dinâmica de grupo, onde a atividade 

artística e lúdica seja o mote para o encontro profundo, a mútua confiança, o 

compartilhar vida e anseios, o diálogo que faz crescer; 

b) Formar jovens educadores para a escuta atenta, a instigação, o 

questionamento, a construção coletiva do pensamento e do espírito de iniciativa e 

criatividade dos estudantes; 

c) Formar jovens educadores para o cultivo (a cultura) de pessoas, 

de valores, de um novo modelo de convivência e sociedade. 

Pela descrição acima, percebemos que o processo pedagógico da formação 

continuada dos jovens animadores culturais tem uma forte ligação com o processo de 

formação de educadores populares do Movimento de Cultura Popular – MCP que, conforme 

coloca Letícia Rameth Barbosa (2009): 
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(...) podemos afirmar que o MCP se inspirou no modelo francês Peuple et 
Culture (povo e cultura). Aqui fizeram-se as adaptações regionais e locais, 
pois lá já não existiam franceses analfabetos (os que não sabiam ler eram 
imigrantes). Então, para compreendê-lo melhor, achamos necessário 
perceber a descrição a respeito do grupo de trabalho constituído pela 
associação Peuple et Culture, que, em 1964, a título provisório e 
experimental, criou o Diploma oficial de Conselheiro de Educação Popular. 
Tal diploma destinava-se à pessoa que desejasse ser animador popular, 
deveria, antes de tudo, servir para revelar as aptidões e os conhecimentos 
para o exercício de uma função sociocultural nova. Dentre os principais 
papéis que deveria desempenhar o futuro conselheiro de educação popular, 
destacavam-se alguns que implicavam aptidões e conhecimentos.... e mais: a 
formação do animador popular deveria ser arquitetada em função de um 
exame que tendesse a controlar aptidões e experiências concretas de 
animação, muito mais do que de conhecimentos teóricos (BARBOSA, 2009, 
p. 67). 

 

O grande desafio do PAC é desenvolver um processo de formação dos jovens 

animadores culturais, onde assim como o animador popular do MCP, sejam educadores que 

ajudem, provoquem e mantenham os grupos formados por eles num desenvolvimento pleno 

de uma tomada de consciência em prol da construção de sua autonomia e cidadania, ou seja, 

uma educação para a vida. 

Cabe considerar que essa historicidade do PAC nos estimula a lançar nossos 

olhares para um Programa que, como afirma Veloso (ANEXO B, 2009), numa carta:  

O PAC, ao longo de 16 anos de exitosa experiência, conseguiu afirmar-se 
como modelo de política pública para a infância, adolescência e juventude, 
com clareza de objetivos e originalidade de métodos. Seu raio de ação se 
ampliou para mais de 100 escolas da Rede, e os resultados têm sido os mais 
significativos.  Seu maior mérito, talvez, tenha sido consolidar uma prática 
de Formação Continuada para estagiários, que dificilmente se encontrará em 
outras instâncias de estágio. Foi não foi, de quem passou pela experiência, 
ouvem-se as melhores expressões de agradecimento pelo privilégio de haver 
desfrutado desta oportunidade (Carta completa em anexo). 
 

Deste olhar sensível sobre o PAC, consideramos o perfil dos animadores culturais 

– jovens educadores populares – que ao longo desses 16 anos constituem-se nos construtores 

desta história. 
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Perfil dos animadores culturais 
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E GRE S S OS  DO  PAC
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*Dados coletados das fichas dos animadores culturais arquivados na Gerência de Animação Cultural. 
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Analisando os dados acima consideramos algumas questões importantes para uma 

reflexão do perfil desses jovens educadores: 

 - 98% estão na faixa etária de 18 a 24 anos; 

 - A escolaridade, onde 98% são oriundos do ensino médio de escolas públicas; 

 - 70% egressos do PAC, o que significa que fizeram o ensino fundamental numa 

escola da rede municipal de ensino; 

- 90% têm no PAC sua primeira experiência no mundo do trabalho. 

O que aporta a estes jovens educadores um diferencial é terem participado do 

PAC enquanto estudantes, integrantes de um dos grupos culturais numa escola municipal, o 

que lhes possibilita um conhecimento para além da teoria dos componentes curriculares 

escolares, um conhecimento prático da arte, em qualquer uma das linguagens desenvolvidas 

pelo PAC. No entanto, não podemos deixar de considerar que tal condição de baixa 

escolaridade dificulta o seu processo na formação continuada. Como exemplo citamos a 

questão da falta de entendimento teórico dos conceitos da Educação Popular, o que pode ser 

resultado do baixo rendimento na leitura e escrita de textos. Nessa perspectiva, há que se 

considerar o contexto cultural no qual estão inseridos estes jovens e as instituições 

educacionais de onde são oriundos, do ensino médio ou universitário, educadores e estudantes 

marcados por processos pedagógicos excludentes que devem ser revistos para uma educação 

que tenha por objetivo uma formação integral de toda e qualquer pessoa humana. 

Portanto, os desafios dessa formação para estes jovens educadores como 

animadores culturais estão sempre presentes e vão além da necessidade de investimentos para 

aquisição de excelência técnica e de recursos materiais adequados. Este processo de formação 

continuada acontece da seguinte forma: 

1) Um seminário de formação intensiva: ao longo de uma semana (20 

horas), no início de cada semestre, com caráter de iniciação-recepção para os 
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animadores novatos, e de aprofundamento para os veteranos, onde, a par das questões 

de fundo da proposta pedagógica do programa, se aborda a temática ligada ao tema do 

ano letivo da rede municipal de ensino do Recife;  

2) Uma manhã de formação: cada semana, às terças-feiras, assim 

programada: 

1ª terça-feira - encontro geral: abordando assunto de interesse geral com 

participação de especialistas que garantem um momento de provocação, um tempo de 

discussão em grupos e o compartilhamento de pontos de vista em plenária, bem como 

a complementação, que o especialista, dialogando com as falas dos grupos, achar 

oportuno fazer; 

- 2ª e 3ª terças-feiras - encontros por linguagem artística e lúdica: onde 

a abordagem feita no encontro geral ecoa como desafio à didática própria de cada 

linguagem, onde o cotidiano dos grupos culturais é conversado, onde se planejam as 

atividades dos grupos e a intervenção pedagógica dos animadores culturais e de seus 

respectivos coordenadores;  

- 4ª terça-feira - intercâmbio entre as linguagens: quando a experiência 

dos animadores de uma linguagem é apresentada para os animadores das demais, em 

geral, com apresentações variadas de grupos culturais, com a finalidade de 

enriquecerem-se mutuamente na troca de experiência artístico-lúdico-pedagógica entre 

as várias linguagens do programa. 

Existe um interesse do PAC em propiciar aos jovens animadores culturais um 

processo de formação continuada que possibilite aos mesmos uma atuação coerente nas 

escolas onde atuam com os princípios pedagógicos do Programa em interlocução com a 

Educação Popular, oportunizando conhecimentos para que possam desempenhar, de fato, o 
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papel de educador e assim terem maiores possibilidades de êxito na inserção no mundo do 

trabalho na área da educação após a experiência no PAC. 

Com o entendimento desses desafios e com o compromisso de considerar a 

importância da formação continuada para estes jovens educadores, ao longo de 16 anos, o 

PAC na formação continuada prima pela coerência, no qual o próprio estilo, a própria 

dinâmica, a própria configuração das práticas de formação se tornam o referencial mais forte e 

sugestivo do fazer pedagógico que estes animadores irão desenvolver junto aos grupos 

culturais de jovens estudantes das escolas da rede municipal de ensino, num processo 

pedagógico que busca educar e que humanizar. 

 

 

O olhar dos animadores culturais sobre a formação continuada do PAC 

 

Percebemos nas rodas de diálogo que a formação continuada do PAC está pautada 

numa abordagem de temas transversais com base nos conceitos e objetivos de uma Educação 

Popular que possibilita aos mesmos trabalharem na escola com a linguagem artística, mas 

também com questões de diversas ordens do cotidiano escolar, comunitário e social, o que 

amplia sua capacidade de exercer o papel de educador, daquele que junto com o estudante 

desenvolve a prática pedagógica de educar para a vida, para a humanização, conforme coloca 

o animador cultural Jerônimo: 

Nem sempre o que a gente planeja a gente faz na escola, na prática, na hora 
algumas coisas precisam ser improvisadas a partir do que o grupo responde, 
das condições da escola, de material, etc. Mas a formação possibilita que 
você faça essa improvisação sem errar tanto, com uma base do que precisa 
ser feito.  
 

O objetivo dessa formação é desenvolver um processo que oportuniza 

conhecimentos para os animadores culturais conseguirem seguir um caminho pedagógico 
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digno, tornando-se um verdadeiro educador no que há de mais singular nesta denominação, 

entendendo que o conhecimento e a avaliação crítica do contexto sócio-cultural constituem 

parte importante do processo educativo dele e dos estudantes e do seu grupo cultural. Esta 

posição fica reforçada na fala de Lúcio Roberto, ex-animador cultural: “Mesmo que você já 

trabalhe na área como eu, a formação te dá o norte de ser educador social, de trabalhar de 

forma diferente com diversos temas na linguagem que você faz na escola, mas também de 

trabalhar com os assuntos cotidianos dos estudantes”. 

A formação continuada do PAC possibilita aos animadores subsídios teóricos e 

práticos para trabalhar com a linguagem artística, ampliando o leque de possibilidades para 

além da técnica em si mesma. O animador se capacita para trabalhar com o teatro, a dança, a 

música como eixo pedagógico dos processos educativos para uma formação cidadã, como cita 

Policássia, animadora cultural: “Eu não sabia que era capaz de ser educadora, nem sabia o que 

ia trabalhar na escola, mas a formação me possibilitou isso, de ir aprendendo e fazendo. Aí fui 

crescendo e fazendo a minha prática cada vez melhor”. 

Há um reconhecimento dos animadores sobre a importância da formação 

continuada, possibilitando-lhes uma experiência prazerosa e rica que lhes aporta um 

diferencial diante do quadro de descrédito do mundo adulto para com as juventudes, pois os 

jovens, educadores atuando como animadores culturais adquirem também uma auto-estima, 

envolvendo-se de forma mais confiante na construção de seu caminho no mundo do trabalho.  

É interessante ressaltar que a constatação na fala acima, de Policássia, evidencia-

se também quando Admir, atual animador cultural, expressa: 

A formação é um momento para a gente trabalhar a linguagem do PAC na 
escola através da educação, pensando em possibilitar aos alunos mais 
oportunidades de conhecimentos. Mas ao mesmo tempo a gente também vai 
construindo nossos caminhos. Depois do Programa eu sei que quero ser 
educador.  
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Na formação continuada do PAC o animador cultural se percebe como um agente 

multiplicador dos conhecimentos adquiridos e possibilita também para os integrantes do seu 

grupo cultural o acesso aos conteúdos que ele apreende na formação, trabalhando com os 

estudantes os processos de dinâmicas de grupo, de interação e integração, o que faz a 

diferença dos estudantes na relação com o corpo docente da escola, torná-os agentes sociais, 

cidadãos que conhecem seus direitos e deveres na sociedade. A fala animadora cultural Luana 

Conceição enfatiza a importância desse processo: “Eu não sabia a responsabilidade que ia 

assumir na escola. A formação me preparou e aos poucos fui entendendo como enfrentar os 

desafios e como preparar meus estudantes para isso também”. 

A formação continuada do PAC possibilita ao jovem animador cultural se 

preparar para sua prática pedagógica na escola, seja na linguagem artística em que atua ou 

com os temas transversais, levando em consideração que o animador cultural é jovem, 

estagiário, e está em processo de formação para a sua vida profissional como relata o 

animador cultural Júlio Mesquita: 

A formação me ensinou a ser animador cultural, educador social. Eu era 
bailarino e ai me tornei educador. E sou até hoje. Mas nunca imaginava que 
fosse capaz. Só consegui por causa da formação. De tudo que aprendi na 
dança e com os temas que faziam parte da formação e que eu levava para 
minha prática. Me ajudou muito mesmo, me ajudou a descobrir quem eu sou 
enquanto educador.  

 
 

Neste depoimento tão afirmativo fica claro que há uma experiência trazida por 

estes jovens que atuam no PAC e que eles estão cada vez mais se organizando nas periferias, 

levando suas ações artísticas e culturais para o centro da cidade, buscando a valorização de 

suas formas de expressão, entendendo isso como um direito.  

São jovens que estão também nos espaços de discussão de políticas públicas e 

sabem expor suas realidades e suas causas sociais e, assim, buscam respostas dos poderes 

públicos para seus anseios e necessidades, conforme depoimento do coordenador de dança 

Genivaldo Francisco: 
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Concordo com os animadores em suas colocações sobre a importância da 
formação continuada, pois é um espaço onde eles podem se colocar e 
também absorver conteúdos que os ajudam tanto no processo pedagógico 
junto aos alunos como também nos espaços que eles desenvolvem outras 
ações. Também acredito que as formações gerais são uma grande troca de 
experiências entre eles, aonde eles podem se colocar e também discutir 
assuntos relevantes à sua prática no Programa de Animação Cultural, pois 
como tenho contato com a maioria em outros espaços, consigo observar nas 
falas deles o entendimento do conteúdo trabalhado em cada formação.  

 

Um dado importante na reflexão sobre a formação continuada do PAC é que os 

animadores culturais da área de pedagogia que são oriundos das universidades e faculdades, 

públicas e privadas apresentam as mesmas dificuldades dos animadores do ensino médio, o 

que para nós aponta a necessidade de um debate sobre a formação de educadores nos cursos 

de licenciatura. A fala da coordenadora do programa Roseane Freitas nos traz essa realidade: 

Como eu trabalho diretamente com estagiários de pedagogia, você os 
ouveeles falando que o que estão aprendendo aqui é muito mais que 
aprendem na Universidade. Inclusive citam que na universidade, hoje, eles 
fazem a diferença nas colocações nas aulas, porque estão pautados numa 
realidade que é a prática da escola. A formação contribui e muito para eles 
saírem da teoria que trazem da universidade e da faculdade para a prática. 
Muitos quando saem, dizem: eu realmente aprendi aqui. E você sabe quem 
faz a diferença na prática na escola é aquele estagiário que, de fato, levou a 
sério a formação no PAC.  

 

Nesta perspectiva de relacionar a experiência do PAC com as instâncias de 

escolarização formal é importante registrar que de todos os programas e projetos da SEEL, 

que atuam estagiários, o único que, desde sua origem até os dias atuais, mantém um processo 

de formação continuada é o PAC. Formação esta que é planejada, organizada e acompanhada 

por um grupo de coordenadores e assessores pedagógicos do planejamento às atividades a 

serem desenvolvidas na escola, relatórios e visitas de acompanhamento, tendo como norte os 

conceitos e princípios da Educação Popular. 

Outro fator importante da formação continuada dos animadores culturais do 

Programa de Animação Cultural é o reconhecimento das potencialidades e habilidades deles 

como sujeitos sociais, visando fortalecê-los como protagonistas de sua história, com 
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capacidades de colocarem suas questões no espaço público, pautando como temas geradores 

da formação questões que lhes dizem respeito, contemplando 03 dimensões: 

1 - A construção de sujeitos autônomos, aqueles capazes de organizar seus 

projetos de vida significando suas escolhas e tomadas de decisões. Tomamos aqui as 

afirmações de Carvalho (2004) quando escreve sobre a interculturalidade como saber 

para melhoria do humano, diz a autora: 

[...] sustenta a prescrição dialógica entre culturas e a constituição do cidadão 
multicultural, ou seja, sustenta uma pedagogia que tem como preocupação a 
produção de identidades culturais que contemplem as alteridades 
multidimensionais a partir de gênero, raça, geração, sexualidade, classe. [...] 
tem como vontade de verdade uma educação intercultural humanizante na 
perspectiva de formação do sujeito autônomo, solidário. Tem como vontade 
de verdade uma pedagogia que tem como técnicas de subjetivação as 
histórias de vida e alicerça-se numa gramática que ressalta processos 
pedagógicos relacionados com a auto-estima, autonomia, auto-imagem e 
auto-avaliação (CARVALHO, 2004, p. 460). 

 
2 - O fortalecimento da organização juvenil que demanda ser agente social, 

estando inserido nas instâncias de debates, proposições e acompanhamento das 

políticas públicas voltadas para a juventude na Cidade e no País. Corti (2005) nos traz 

uma reflexão a respeito do desinteresse da juventude pelo caráter social da 

participação em instâncias coletivas.  

Já foi dito que a imagem predominante da relação dos jovens com a política 
é bastante pessimista. Os jovens estariam cada vez mais distanciados da vida 
pública e recolhidos ao seu individualismo, descrentes do futuro, das 
possibilidades de transformação social e, por isso, desmobilizados para 
qualquer ação de caráter coletivo. (...) Vimos que, atualmente, as formas 
tradicionais de participação convivem com uma multiplicidade de novas 
modalidades de ação coletiva, que parecem bem mais atrativas aos jovens 
(CARVALHO, 2004, p. 69-70). 

 

3 - E a participação nos espaços públicos de decisão e debate político, sendo esta 

dimensão um dos pilares do entendimento de ser cidadão. Não basta saber o que está 

acontecendo, deve-se vivenciar e exercer o papel de protagonista nos processos do 

exercício diário e contínuo de cidadania, como coloca Freire (1996) na Pedagogia da 

Autonomia: 



 88  

 

 

Por isso é fundamental que, na prática da formação docente; o aprendiz de 
educador; assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses 
nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem 
desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o 
ingênuo tem de ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o 
professor formador. (...) Por isso é que na formação permanente dos 
professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática 
(FREIRE, 1996, p. 38-39). 

 

Com base em Paulo Freire ressaltamos na formação continuada do PAC, o fato 

desse processo ser desenvolvido pelo corpo de coordenadores e assessores com base nos 

conceitos da Educação Popular levando em consideração as características do grupo de jovens 

educadores. Jovens que trazem consigo um aporte de experiência que faz a diferença na 

prática pedagógica, na escola, com outros jovens estudantes, que conhecem a realidade da 

comunidade, entendem e sabem que tipo de atividade artística e cultural está sendo 

desenvolvida e tem agradado e agregado as juventudes das periferias da cidade.  

Constatamos, ainda, que através da formação continuada é possível encontrar um 

jeito dessas minorias, desses jovens educadores oriundos das periferias da cidade, atuando 

como animadores culturais, despertarem para a auto-estima, para a dignidade, suas 

capacidades e seus direitos, o que não é fácil para quem nasceu e cresceu no mundo dos 

“sem”.  

A formação continuada do PAC possibilita aos jovens animadores culturais 

conhecimentos para que possam criar espaços e oportunidades dentro das escolas públicas de 

novos processos pedagógicos. Quem sabe assim elas poderão adquirir novo ânimo, uma alma 

nova? Conseguiremos então, resgatar a auto-estima dos estudantes e do corpo docente para 

pensar possibilidades de construir uma sociedade calcada em valores mais humanos, em 

valores de respeito e solidariedade a partir da educação escolar pública? 
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Passos de Aprofundamentos: quase chegando lá...  
Levantando algumas questões com os que fazem parte dessa 

história... 
 

 

 

 

 

 

Atividade de dança circular na formação continuada  dos animadores culturais 
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A experiência de ser animador cultural  

 

Assim como a importância da formação continuada outro tema bastante pertinente 

e recorrente nas rodas de diálogo foi o que discorreu sobre a experiência de ser animador 

cultural. 

O depoimento abaixo da animadora cultural Luana Conceição expressa o que os 

ex e atuais animadores culturais, e os coordenadores de linguagens do PAC explicitam sobre o 

quanto a experiência de ter sido animador cultural marcou as suas vidas. Luana Conceição, 

animadora cultural, coloca de forma simples, clara e direta o que representou para ela esta 

experiência: “Foi uma experiência que mexeu com a minha cabeça. Mudou o meu sentido de 

vida”. 

A citação abaixo do animador cultural Júlio Mesquita, 19 anos, ressalta o 

depoimento de Luana Conceição, 20 anos, dois jovens, como os demais 340 animadores 

culturais, que atualmente fazem parte, do Programa de Animação Cultural, desenvolvido nas 

escolas da rede municipal de ensino do Recife. São estagiários, estudantes universitários, das 

áreas de ciências humanas e do 1° ou 2° ano do ensino médio. 90% desses 340 animadores 

culturais têm no PAC sua primeira experiência no mundo do trabalho, por isso ressaltam a 

importância da experiência de ser animador cultural: “Foi importante para a minha vida. 

Depois do PAC tudo mudou. Eu virei educador. E agora sei que é isso que quero, além de ser 

bailarino, mas mesmo sendo bailarino eu vou continuar sendo educador  (Júlio Mesquita, 

animador cultural)". 
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Percebemos claramente também que a participação no PAC se transformou numa 

experiência ímpar, marcando a trajetória de vida desses jovens, gerando um impacto em suas 

escolhas pessoal e profissional, como cita a animadora Policássia: “Foi tão importante para a 

minha vida que eu resolvi fazer faculdade de dança. Passei no vestibular da Federal para o 

curso de dança. Isso significa que mudou a minha vida, coisa que eu nunca imaginava.” 

Ressaltando a fala de Policássia, o ex-animador cultural Ephrem Ross coloca: “Foi um marco 

na minha vida. Eu entrei querendo ser músico instrumentista e me tornei educador e é isso que 

eu quero ser para o resto de minha vida. Inclusive passei no concurso de agente de 

desenvolvimento infantil da SEEL”. 

 Para Reginaldo Veloso, assessor do PAC, o animador cultural é: 

Antes de tudo, alguém que acorda, desperta, mobiliza, suscita ânimo, anima, 
encoraja, provoca, mas é, sobretudo, alguém que vai fundo no sentido de 
animar pessoas a se cultivarem como seres dignos, capazes e 
empreendedores e cultivarem os valores da solidariedade e da cidadania, na 
perspectiva de um mundo diferente, onde todos possam ser felizes. É um 
educador sempre atento e vigilante, que vivencia com os estudantes um 
processo educativo que faz de tudo quanto a vida e o cotidiano oferecem, 
oportunidade de educação e crescimento pessoal e social. 

 

A partir desta fala de Veloso, podemos ressaltar que a experiência de ser animador 

cultural traz um diferencial para as vidas desses jovens educadores porque aporta valores que 

educam tanto o estudante quanto o educador, a partir do olhar atento, da escuta prolongada, da 

meditação profunda. Educa como uma arte de fazer desabrochar, de provocar a livre 

expressão e o confronto enriquecedor de idéias, de interesses, de sonhos, de gostos e vontades 

entre educadores e estudantes aprendendo mutuamente com a vida. 

Para fazer parte do PAC, todos os jovens fazem uma seleção que leva em 

consideração, principalmente, suas experiências de vida na comunidade e no envolvimento 

em grupos juvenis culturais, artísticos ou sociais. O que mais importa não é só o 

conhecimento teórico escolar, mas sim suas histórias de vida, e este é um diferencial que as 
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falas comprovam e revelam a necessidade de termos um olhar diferenciado na proposição de 

políticas públicas para a inserção das juventudes no mundo do trabalho. 

Estes jovens animadores culturais trazem consigo habilidades artísticas e lúdicas, 

conhecimentos que adquiriram na prática da vida cotidiana na comunidade e na escola. 

Muitos fizeram parte do PAC quando estudantes em suas escolas e trazem seus 

conhecimentos artísticos e culturais dessa participação.  

Os animadores culturais desenvolvem as ações do programa nas escolas 

municipais nos dias da semana, no contra-turno e, nos finais de semana, completando um total 

de 20 horas semanais conforme prevê o contrato de estágio (de um ano, renovável por mais 

um ano), num convênio do Centro de Integração Empresas Escola (CIEE) com a Prefeitura do 

Recife. 

É um estágio e como todo estágio precisa de orientação, e um rumo, e a 
formação é para isso. Para orientar. Então, é preciso ter essa noção de que é 
um estágio para poder aproveitar bem os dois anos desenvolvendo um bom 
trabalho para que fique como uma experiência para sua carreira profissional.  

 

O depoimento acima de Ephrem Ross, ex-animador cultural do PAC, traz uma 

reflexão sobre esta forma de contratação do animador cultural como estagiário, o que foi 

colocado por eles nas rodas de diálogo como um problema, pois traz um limite relativo ao 

tempo e à estabilidade. Problemática esta ressaltada pelo coordenador de percussão Márcio 

Soares, que, também faz uma reflexão sobre a necessidade de se pensar e buscar uma forma 

de contratação que não inviabilize a oportunidade de vários jovens passarem pela experiência 

de educador possibilitada pelo PAC: 

O atual processo de contratação do estágio inviabiliza a continuidade de 
aprendizado e o amadurecimento da formação do jovem animador cultural. É 
preciso pensar em outras alternativas que não inviabilizem o processo de 
oportunizar a experiência para diversos jovens na cidade, mas que também 
garantam um aprimoramento da prática pedagógica, tanto para o jovem 
animador cultural, quanto para os estudantes que são atendidos pelo 
Programa nas escolas (Márcio Soares – Coordenador de Percussão do PAC). 
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Outro ponto levantado pelos entrevistados e é importante ressaltar é que, embora 

desempenhem um papel de educador dentro das escolas, sendo agentes sociais que através da 

arte e da cultura também oportunizam aos estudantes conhecimentos, eles sofrem preconceito 

por trabalharem exatamente com arte e cultura, como cita o ex-animador cultural Lúcio 

Roberto:  

A gente também sofre resistência da escola não só por ser jovem e 
estagiário, mas também porque trabalhamos com arte. Quando comecei com 
o meu grupo de teatro a diretora e as professoras diziam que “aquilo” era só 
bagunça, porque os estudantes falavam alto, riam, brincavam, mas elas não 
entendiam que eu também estava ensinando alguma coisa, uma coisa 
importante. 
 
 

Uma das questões que precisamos considerar nesta colocação está centrada na 

própria ação do animador que é a arte-educação. As atividades tornam-se prazerosas e 

promovem conhecimentos e autoconhecimento. Os estudantes, assim como os próprios 

animadores culturais, se tornam fazedores de arte e cultura nas escolas e se sentem 

valorizados porque criam algo novo, criativo, são vistos, valorizados, reconhecidos, 

percebidos, apreciados, aplaudidos, o que lhes traz alegria e o reconhecimento de seus 

potenciais e habilidades. A arte enriquece, aumenta e intensifica a apreciação da vida pelo 

indivíduo, unindo e integrando pessoas dentro de uma comunidade. 

Nessa perspectiva, percebemos que no trabalho do PAC, os animadores têm a 

compreensão da dimensão e importância da arte como a educação e cultura na sua prática 

pedagógica como um direito dos estudantes, como deles próprios, de acesso aos bens culturais 

no fazer e apreciar. Sobre este aspecto, Reginaldo Veloso, assessor do Programa, em seu 

depoimento expressa: 

Importante é que eles estejam tentando fazer um tipo de educação diferente, 
centrado na pessoa do educando como sujeito do processo, utilizando a Arte e o 
Lúdico como caminho para a construção de pessoas, em termos de dignidade, 
tolerância e solidariedade, culturalmente enraizadas, ambientalmente 
responsáveis, com consciência cidadã de direitos e deveres, e o prazer da 
participação. Esse é o nosso jeito de fazer educação. É importante que eles 
tomem consciência da história que está por detrás de tudo isso.  
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É perceptível nas falas dos animadores culturais que eles tomam essa consciência 

citada por Veloso, o que significa um resultado da formação continuada que propicia aos 

jovens educadores conhecimentos que vão além da técnica da linguagem artística com a qual 

trabalham na escola, conforme coloca o animador cultural Luiz da Rocha: 

 
Eu nunca vou esquecer tudo que aprendi. Vou ser educador pro resto da 
vida. Meu contrato está acabando, mas eu já estou vendo outras coisas na 
área de educação para trabalhar e o que eu aprendi na linguagem que eu 
desenvolvo e de outros conhecimentos de arte e cultura que eu vou aplicar 
seja onde for. 

 

Os animadores culturais colocam o trabalho com a arte-educação como algo que 

lhes aporta um diferencial para as ações pedagógicas que desenvolvem nas escolas. No 

entanto, para o corpo docente das escolas, a referência sobre o que é ser animador cultural 

ainda está muito centrada numa ação de recreação, naquele sentido mais restrito do que deve 

ser um recreador, como vimos anteriormente, aquele que apenas anima uma determinada 

atividade, conforme relata a animadora cultural Luana Conceição: 

 
A formação continuada do PAC capacita o jovem educador enquanto 
animador cultural. Pautada numa abordagem de temas transversais 
possibilita aos mesmos trabalharem na escola com a linguagem artística, mas 
também com as questões de diversas ordens do cotidiano escolar, 
comunitário e social. Embora os professores achem que deveríamos ser da 
área de educação física e fazer apenas brincadeiras para os alunos na hora do 
recreio. Todo dia chega alguém da escola pedindo pra gente ficar com os 
alunos que estão sem professor e fazer uma recreação com eles. E se a gente 
se negar, ainda perguntam: mas você não é animadora cultural? 

 

Os jovens educadores têm o entendimento que ser animador cultural é ser um 

educador sensitivo que percebe os sentimentos dos estudantes e que, tendo esta consciência, 

trabalham para que tanto ele quanto o estudante sejam reconhecidos nos seus potenciais e 

capacidades como sujeitos de direitos, conforme coloca a animadora cultural Luana 

Conceição: 
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A gente faz o trabalho e só aos poucos é que as pessoas vão reconhecendo 
nosso potencial, nossa capacidade. Os professores acham que a gente é 
menos importante, o que a gente faz não é educação. Um dia mesmo eu fui 
confundida pelo vigia com uma aluna e fui tratada de forma agressiva, o que 
é um absurdo, porque a aluna deve assim como eu ser reconhecida como um 
ser humano que merece respeito.  

 

Considerando o depoimento acima, trazemos à tona mais uma vez a influência e 

importância da Educação Popular no PAC, pois como dizia Paulo Freire na Pedagogia da 

Autonomia (1996), “uma das preocupações centrais do educador deve ser a de procurar a 

aproximação cada vez maior entre o que digo e o que faço, entre o que pareço ser e o que 

realmente estou sendo”. Este parece ser um norte que nos leva a entender, um pouco, o que 

significa ser animador cultural no Programa de Animação Cultural para a vida de cada um 

desses jovens que educam outros jovens estudantes também para a vida. 

Uma das angústias dos animadores culturais colocadas nas rodas de diálogo ainda 

é a falta de reconhecimento do corpo docente das escolas de seu papel como educadores. Os 

mesmos acreditam que essa falta de reconhecimento se dá porque sua atuação é desenvolvida 

num espaço de maior liberdade e cuja procura dos estudantes é motivada, principalmente, pela 

busca do prazer. O animador cultural toma atitudes junto com os estudantes do seu grupo 

cultural a partir da realidade em construção no cotidiano da escola, das relações que vão se 

estabelecendo no viver na coletividade, no viver em grupo enfrentando as diferenças a partir 

do diálogo. 

Mesmo não trabalhando na perspectiva de conteúdos curriculares pré-

estabelecidos, como é o caso da educação escolar na sala de aula, é importante ressaltar que o 

jovem animador cultural também educa o que, segundo eles, não é percebido pela escola, 

pelos professores, gestores, e outros atores da escola que negligenciam sua ação. 

A atuação do animador cultural precisa ser vista na educação como fomentadora 

de potência, facilitadora das trocas culturais, tanto no nível individual quanto coletivo, 

artístico e de lazer, apresentando-se como uma possível proposta pedagógica para pensarmos 
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a educação com prazer, atrelando a atividade da animação cultural à sala de aula, podendo 

possibilitar ao estudante pensar um mundo visto de diferentes perspectivas.  

 

 

        Uma relação diferenciada: professor e estudante, animador cultural e estudante 
 

 

 Desde muito jovens vivemos em sociedade, fazemos parte e formamos grupos 

com pessoas das mais diversificadas crenças, origens e personalidades. Graças a esse convívio 

no decorrer de nossas vidas, vivemos situações que nos constrangem ou enaltecem, sofremos 

desilusões, aprendemos com nossos erros e acertos e, através de comparações, conseguimos 

construir a nossa personalidade e interagir com o universo ao nosso redor. 

Se as relações humanas, embora complexas, são peças fundamentais na realização 

de mudanças em nível profissional e comportamental, como podemos ignorar a importância 

de tal interação entre professores e estudantes numa escola?  

Para os animadores culturais essa relação dialógica não é esquecida na ação do 

Programa nas escolas, inclusive sendo esta relação um dos temas transversais trabalhados na 

formação continuada que está calcada nos conceitos da Educação Popular. 

Este processo dialógico é repassado para os estudantes através das atividades dos 

animadores culturais no trabalho pedagógico com os grupos culturais, como comenta a 

animadora cultural Policássia: “Eles entendem mais a gente porque a gente sabe como falar 

com eles, sabe conversar, a gente tem um modo, uma maneira de chegar junto e ai eles sentem 

confiança na gente, sentem certeza de que vamos falar algo importante sobre o que eles 

dizem”. 
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Fica perceptível na fala acima da animadora, a importância da relação dialógica 

conforme coloca Freire na Pedagogia da Autonomia: 

Por isso é que, acrescento, quem tem o que dizer deve assumir o dever de 
motivar, de desafiar quem escuta, no sentido de que, quem escuta diga, fale, 
responda. É intolerável o direito que se dá a si mesmo o educador autoritário 
de comportar-se como o proprietário da verdade de que se apossa e do tempo 
para discorrer sobre ela. (...) Ao contrário, o espaço do educador 
democrático, que aprende a falar escutando, é cortado pelo silêncio 
intermitente de quem, falando cala para escutar a quem silencioso, e não 
silenciado, fala (1996, p. 117). 

 
. 

E foi assim que, nas rodas de diálogo, foi explicitado que há, com certeza, uma 

relação diferenciada entre os estudantes e professores e entre os estudantes e animadores 

culturais.  

Cabe aqui uma explicação pela escolha da denominação estudante no lugar de 

aluno. Esta se deu por conta da forma como os animadores se referem aos mesmos. Pois, para 

eles, a palavra aluno significa “sem luz”, enquanto estudante significa “aquele que estuda”. 

Embora haja controvérsias, inclusive na universidade sobre tais nomenclaturas, preferimos 

seguir a escolha da definição dada pelos animadores, já que, foi dessa forma que se referiram 

aos sujeitos/estudantes integrantes dos seus grupos culturais durante as rodas de diálogo e é 

dessa forma que se tratam na escola. Também escolhemos a definição de educador para os 

animadores culturais, pois é assim que os mesmos se definem. E a explicação para eles do 

termo educador tem fundamentado nos textos sobre Educação Popular a que tiveram acesso 

na formação continuada, que baseia os conceitos pedagógicos do Programa de Animação 

Cultural. 

Esta diferença de relação professor e estudante, educador e estudante foi um dos 

temas mais abordados nas rodas de diálogo, pautando uma boa parte das discussões entre a 

pesquisadora e os animadores culturais. Todas as colocações trazem a abordagem da relação 

dos animadores e estudantes como um diferencial do próprio Programa na escola. E, para eles, 

muitas das resistências do corpo docente das escolas às atividades do Programa têm como 
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mote o fato do animador cultural ser jovem e, por conta disso, ter uma relação, considerada 

pelos professores, como aberta demais, sem disciplina, sem controle dos estudantes. 

No entanto, esta relação de abertura e de diálogo é o fator mais importante para os 

animadores culturais na aceitação positiva dos estudantes às atividades do PAC nas escolas, 

conforme coloca a animadora cultural Policássia: “Os estudantes entendem mais a gente 

porque a gente sabe como falar com eles, sabe conversar, a gente tem um modo, uma maneira 

de chegar junto e ai eles sentem confiança na gente, sentem certeza de que vamos falar algo 

importante sobre o que eles dizem das suas vidas”. 

Esta fala nos traz uma reflexão sobre a necessidade de que é preciso ir além do 

que determinam os professores que fazem uma crítica ressentida, que diz para os estudantes 

faça isso, não faça aquilo; bem como dos que nada dizem. É preciso avaliar, apreciar, estimar, 

acreditar, sentir-se educador para a vida, não uma vida falada pelos que educam, mas uma 

vida vivida pelos que educam e pelos que no processo dialógico se educam, como escreveu 

Paulo Freire (1987, p.68): “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 

Esta afirmação de Paulo Freire é ressaltada na fala de Roseane Freitas, 

coordenadora do PAC: “Importante é que eles, os animadores culturais, estejam tentando 

fazer um tipo de educação diferente, centrado nas pessoas do estudante e educador como 

sujeitos do seu processo de educação”. 

Na fala da coordenadora está colocada a necessidade de que se reconheça o papel 

significante do animador cultural como educador, mas isso não pode significar criar um ar de 

disputa e ressentimento entre estes e os professores que atuam na sala de aula. A escola hoje é 

feita não só por professores, mas por todos que participam da vida dos estudantes que dentro 

destas escolas estão a esperar pelo melhor que se pode oferecer para a sua educação escolar, 

para uma educação para a vida.  
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Como pesquisadora e profissional que trabalha diretamente com diferentes 

sujeitos em educação, seja educador, animador cultural ou estudante, observamos que a 

indisciplina em sala de aula é fala constante entre estes diferentes sujeitos. A dificuldade que 

os estudantes encontram em usar a linguagem escrita como elemento de reforço ou registro da 

fala é uma triste realidade, onde os atos de violência escolar já fazem parte do nosso dia-a-dia 

sem mais impressionar ninguém, do professor a qualquer outro ator do corpo docente da 

escola e da sociedade.  

Trazemos essa problemática como uma necessidade de reflexão crítica do 

desempenho e das atitudes adotadas pelo professores como um dos principais fatores que 

podem estar regendo a motivação pelo aprender por parte dos estudantes em formação 

escolar. “Eu não falo com os alunos feito um professor, mas como um educador. A nossa 

metodologia é diferente, é da escuta, do diálogo. E eu acho que a base de uma boa educação é 

o diálogo (Andreza Alves – Animadora Cultural).”  

A fala da animadora Andreza Alvez reforça nossa hipótese, pois sabemos que a 

dinâmica das relações sociais na escola faz com que os estudantes construam seus vínculos 

com a mesma, e o educador é responsável por uma atenção a este fenômeno atual da 

educação, que contribui diretamente para os resultados de uma aprendizagem tanto dos 

conteúdos curriculares como os aprendizados para a vida, conforme a citação abaixo expressa 

pelo animador cultural Luiz da Rocha: “A relação que os estudantes têm com a gente é de 

confiança e acho que isso é porque a gente é jovem, eles se sentem mais à vontade para falar 

de diversos assuntos como sexualidade, que com os professores eles não conseguem falar 

abertamente”. 

Reforçando a questão da importância do diálogo para uma relação amigável entre 

estudantes e educadores, Gadotti (2006) coloca que o educador, para pôr em prática o diálogo, 

não deve colocar-se na posição de detentor do saber, deve, antes, colocar-se na posição de 
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quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo um analfabeto é portador do conhecimento 

mais importante: o da vida. 

Na formação do PAC é trabalhado pedagogicamente o processo desse ensinar 

com prazer, onde o aprender se torna mais interessante quando o estudante se sente 

competente pelas atitudes e métodos que cada animador cultural trabalha através da arte-

educação e da cultura no grupo cultural num processo de aprendizagem mútuo. 

A partir das realizações do grupo cultural o estudante passa a ser reconhecido 

como um ser capaz de produzir algo de bom para si e para os outros, como um ser com 

capacidade, potencial, faz com que os estudantes reconheçam no animador cultural um 

educador diferenciado, aquele que propôs a ele descobertas, prazer, novos conhecimentos, e o 

que é primordial, de forma humanizada e prazerosa. 

Para os animadores culturais há sim uma relação diferenciada deles com os 

estudantes em contraponto à relação do professor e aluno, principalmente pelo fato de serem 

os animadores culturais jovens trabalhando com jovens.  

Por isso, há uma abertura maior para esta relação animador cultural-estudante que 

é pautada na escuta, na transparência, na relação igualitária, de franqueza e confiança. Sobre 

esta relação diferenciada, a coordenadora do PAC, Roseane Freitas, que também foi 

animadora cultural coloca sua experiência como exemplo: 

Com certeza há uma diferença de relação. Eu fui animadora e sei qual a 
diferença. Os professores tratam os alunos como se estivessem fazendo 
favor. Enquanto os animadores culturais estão mais próximos, até porque 
vieram de uma realidade muito parecida com a dos alunos. Muitos são das 
periferias da cidade e isso faz uma diferença. Os jovens se encontram nos 
mesmos lugares onde trabalham e se divertem, juntos estudantes e 
animadores culturais. Gostam das mesmas coisas, das mesmas músicas, das 
mesmas roupas. Enfim, os estudantes se identificam com os animadores 
culturais pela realidade social em que vivem.  
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O que os animadores culturais colocam em seus depoimentos é que um dos 

fatores dessa diferença de relação é que o professor preocupa-se somente com o conhecimento 

através da absorção impositiva de informações curriculares, e não pelo processo de construção 

da cidadania do estudante através de uma relação dialógica, de afetividade, de aproximação 

com o mundo de um e de outro, como cita o ex-animador cultural Anderson Abreu:  

Foi proveitoso para mim e para os alunos. Eles aprenderam muito comigo e 
eu mais ainda com eles. Acho que essa é a diferença entre o animador 
cultural e um professor. É a relação de confiança, transparência numa 
construção de conhecimento para a vida. A gente aprende junto, vai 
construindo as coisas ouvindo eles e eles a gente. 

 

Nesse sentido, Freire, coloca: 

Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do 
educando e, na prática, procurar a coerência com este saber, me leva 
inapelavelmente à criação de algumas virtudes ou qualidades sem as quais 
aquele saber vira inautêntico, palavreado vazio e inoperante. De nada serve, 
a não ser para irritar o educando e desmoralizar o discurso hipócrita do 
educador, falar em democracia e liberdade mais impor ao educando a 
vontade arrogante do mestre (1996, p. 62). 

 

Ainda segundo o autor: 

Como educador preciso de ir “lendo” cada vez melhor a leitura do mundo 
que os grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto imediato 
e do maior do que o seu é parte. O que quero dizer é o seguinte: não posso de 
maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com os grupos 
populares, desconsiderar seu saber de experiência com os grupos populares, 
desconsiderar seu saber de experiência feito. Sua explicação do mundo de 
que faz parte a compreensão de sua própria presença no mundo. E isso tudo 
vem explicitado ou sugerido ou escondido no que chamo de “leitura de 
mundo” que precede sempre a “leitura da palavra” (1996, p.81). 

 

Educadores, amantes de sua profissão, comprometidos com a produção do 

conhecimento em sala de aula, que desenvolvem com seus alunos um vínculo muito estreito 

de amizade e respeito mútuo pelo saber, são fundamentais. Educadores que não medem 

esforços para levar os seus alunos à ação, à reflexão crítica, à curiosidade, ao questionamento 

e à descoberta são imprescindíveis para o estabelecimento de uma nova configuração do 

ambiente escolar, conforme coloca Reginaldo Veloso, assessor do PAC: 
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A relação do animador cultural é mais a de quem está junto, de quem escuta, 
de quem dialoga com os interesses e a vida dos educandos. É tudo o que 
falta na prática de grande parte do professorado, sobretudo, no de 3º e 4º 
Ciclos. E era isso o que mais a gente desejou que “contaminasse” a prática 
docente, desde o início da nossa experiência em 93 com o projeto juventude 
em movimento.  

 

Educadores que, ao respeitar no estudante o desenvolvimento que este adquiriu 

através de suas experiências de vida, conhecimentos já assimilados, idade e desenvolvimento 

mental, são imprescindíveis para a construção de uma nova escola, uma escola que eduque 

para a vida num processo de humanização. Para isso, é necessária a conscientização do 

animador cultural através da formação de que seu papel é de facilitador de aprendizagens, 

aberto às novas experiências, procurando compreender, numa relação empática, também os 

sentimentos e os problemas de seus estudantes e tentar levá-los à auto-realização pessoal e 

coletiva. 

No nosso entendimento, essa relação estabelecida entre animadores culturais e os 

estudantes constitui o cerne de um processo pedagógico diferenciado tomando como base a 

realidade de ambos, animadores culturais e estudantes, que podem ensinar e aprender através 

de suas experiências de vida, já que a maioria dos animadores vem da mesma realidade social 

que os seus estudantes, por isso se entendem, conhecem suas comunidades e as respectivas 

realidades de vida. Ter essa referência de vida faz a diferença nesta relação, pois o que os 

animadores culturais como jovens educadores falam e exemplificam no processo de ensino-

aprendizagem tem a ver com a realidade do estudante, então ele conhece, acredita nesta fala 

do animador, e assim num processo dialógico vão aprendendo a fazer teatro, música, dança e, 

principalmente a viver de forma mais prazerosa na escola e na vida. Embora este fato de dos 

animadores virem da mesma realidade sócio-comunitária colabore para uma relação mais 

próxima com os estudantes, até porque muitos animadores foram egressos do PAC como 

alunos, isso não significa que animadores que não vieram desta realidade não possam ser 

animadores culturais e construírem com os estudantes uma relação de proximidade, respeito 
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mútuo e colaboração, como expressa Freire: “O sujeito que se abre ao mundo e aos outros 

inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e 

curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na História” (1996, p. 136). 

A gente percebe a diferença quando entra na sala para divulgar nosso 
trabalho e o professor já está tratando os alunos com grito. A gente trata eles 
diferentes, com mais atenção, acreditando no potencial de cada um e 
acreditando neles trabalhando com a gente (Daciana – Animadora Cultural). 

 

A fala acima da animadora cultural Daciana reforça a hipótese colocada por todos 

de que, para pôr em prática o diálogo, o animador cultural não deve se colocar na posição 

ingênua de detentor de todo o saber. Ele precisa colocar-se na posição humilde de quem não 

sabe tudo, reconhecendo que o estudante, assim como ele como educador, não é um jovem 

perdido, fora da realidade, mas alguém que tem experiência de vida. Esse reconhecimento 

significa que o animador cultural respeita os saberes dos estudantes sobre dança, música, 

teatro, artes plásticas e que, inclusive, colaboram com o animador nas atividades do 

Programa, como cita o animador cultural Luiz da Rocha: 

Eu sei que fazemos uma educação diferente, principalmente pela relação da 
gente com os estudantes e entre a gente mesmo. A questão do respeito às 
diferenças, da escuta, do trabalho coletivo, pensando numa educação nova, 
num pensamento novo sobre a escola, por que não pensar que é possível? E é 
possível quando a gente começa a fazer, entende?  
 
 

Este diálogo explicitado pelo animador implica em honestidade e diálogo 

entendido como intercâmbio e reflexão entre os sujeitos. Entretanto, favorecer a 

aprendizagem a partir do diálogo é algo que não ocorre de maneira espontânea, requer por 

parte do educador um conhecimento atento do seu grupo cultural, e também implica estar 

aberto a novas idéias e formas de pensar, a novas maneiras de ver e fazer educação, e que não 

estejam fechados em seu próprio ponto de vista. 

A partir dos depoimentos dos ex e atuais animadores culturais, assim como da 

coordenação do PAC, acreditamos que é preciso uma escuta dos gestores da Secretaria de 
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Educação, Esportes e Lazer do Recife, a estes sujeitos, jovens educadores que trazem uma 

experiência pedagógica e que têm algo a dizer que pode contribuir para uma mudança nas 

relações pessoais e sociais nas escolas. 

É muito perceptível que a escola tem sido há anos um local que se identifica com 

o trabalho, que em nossa sociedade, muitas vezes, nada tem a ver com prazer. O lúdico, o 

colorido, o mágico, parece que não pode fazer parte desta organização que é, por natureza, 

séria e não admite “brincadeiras”.  

Mas é esta a escola que tem marginalizado tantos estudantes que estamos 

querendo construir para o próximo século? Não deverá ser a escola um local de prazer para os 

estudantes, onde eles possam experimentar diferentes formas de conhecimento na relação com 

seus mestres para apreenderem conhecimentos para a vida? 

Sabendo que há exceções, os depoimentos indicam que há uma grande diferença 

na relação entre o professor e o estudante; e o animador cultural e o estudante; e que essa 

diferença está pautada fundamentalmente no clima estabelecido pelo professor perante o 

estudante. Uma relação distanciada, de superioridade, de superficialidade nas relações 

afetivas, e já com os animadores culturais há uma relação pautada na sua capacidade de ouvir, 

refletir e discutir no nível de compreensão dos estudantes e de criação das pontes entre o seu 

conhecimento e o deles.  

No nosso entendimento essa relação diferenciada indica também que o animador 

cultural como um educador vem buscando educar para as mudanças, para a autonomia, para a 

liberdade possível numa abordagem global, trabalhando o lado positivo dos estudantes numa 

formação de um cidadão consciente de seus deveres e consciente de suas responsabilidades 

sociais, conforme coloca Júlio Mesquita, ex-animador cultural: “Meus alunos começaram a 

falar/reclamar das coisas na escola. E ai a Diretora veio falar comigo e disse: você está 
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ensinando dança ou o quê para esses alunos? E ai eu falei: to ensinando os direitos e deveres 

deles aqui na escola e na rua, na casa deles. Afinal eles são gente”.  

 Neste depoimento, constatamos ainda que os princípios democráticos 

desenvolvidos nas atividades do PAC nas escolas propiciam aos estudantes um significativo 

autocontrole, auto-estima e capacidade de iniciativa autônoma na interação animador cultural-

estudante e esta relação aponta para um aspecto relevante: é preciso que a escola se torne 

outra, um local que possibilita conhecimentos e prazer acima de tudo, e isso precisa estar no 

diálogo, na interação entre todo e qualquer ator que atua na escola.  

Um dos aspectos da necessidade deste diálogo refere-se ao prazer do estudante em 

freqüentar a escola. Não se pode mais fechar os olhos para esta falta de prazer, de alegria, de 

amor de uns pelos outros num espaço onde se passa um terço da vida. 

O segundo aspecto que os animadores culturais explicitaram nas rodas de diálogo 

tem a ver com os sentimentos de afeição pelos estudantes. É perceptível que nas situações 

pedagógicas de trabalho do animador cultural com seus grupos culturais ocorre nitidamente 

um sentimento de respeito mútuo e não existe respeito sem afetividade. Vejamos o que coloca 

a coordenadora de artes plásticas do PAC, Inaiá Pantoja:  

A gente não pode generalizar, claro que existem professores comprometidos, 
mas o que eles colocam é verdade sim, os próprios estudantes relatam o 
desânimo dos professores em sala, principalmente os de arte, que abordam 
seus conteúdos de maneira seca e mecânica, enquanto que com os 
animadores culturais tem diálogo, ludicidade, afeto e uma prática artístico-
cultural comprometida.   

 

Mas não há receita, nem o Programa de Animação é a salvação da escola, mas 

acreditamos que a experiência do PAC aponta caminhos através de situações concretas, 

relatadas, explicitadas e que é preciso levá-las em consideração na Secretaria de Educação, 

Esporte e Lazer do Recife, para que o Programa possa ser considerado parte indissociável da 

proposta pedagógica da rede municipal de ensino, e não apenas como uma ação educativa 
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complementar, mas como uma ação pedagógica e educativa em si mesma, que educa e educa 

para a vida, para a humanização, conforme os valores da Educação Popular. 

 

 

 A experiência e as dificuldades de ser jovem educador  
 

 

Assim como a diferença de relação entre os animadores culturais e os estudantes, 

em contraponto com a relação professor-estudante, diversas questões referentes às 

dificuldades que os animadores culturais enfrentam para desenvolver suas atividades nas 

escolas foram colocadas nas rodas de diálogo pelos sujeitos participantes da pesquisa, 

conforme relata a animadora cultural Policássia: “Quando a gente chega à escola a direção 

não acredita muito na gente. Não leva a gente a sério porque é estagiário, jovem, não acredita 

que somos capazes de desenvolver um trabalho sério. Mas com o tempo, quando a gente vai 

fazendo o trabalho, eles vão acreditando, mas é uma luta”. 

O depoimento da animadora cultural é reforçado pelo coordenador de jogos e 

brincadeiras, Paulo Estevam, expressa as principais questões dessas dificuldades encontradas 

pelos animadores culturais nas escolas e a credibilidade desses sujeitos, que chegam à escola 

com uma proposta de trabalhar com arte e cultura: 

Com certeza há um grande preconceito e resistência da escola com os 
animadores culturais. Nem se discute. Eu vejo pelo acompanhamento que 
faço nas escolas. Tem diretora que nem com os coordenadores fala direito; 
acho que porque também somos jovens; quanto mais com os animadores 
culturais. E quanto mais novo mais complicado fica. Elas demoram a 
entender que eles são estagiários e precisam também de orientação, que não 
vão chegar prontos na escola não. A gente dá formação sim, mas muita coisa 
eles aprendem na prática e é importante a direção colaborar, mas elas nem 
dão atenção, às vezes nem sabem que tem animador cultural na escola, só 
quando acontece um problema com ele e alguém na escola, é que elas 
procuram a coordenação do PAC para reclamar do jovem (Paulo Estevam – 
Coordenador de Jogos e Brincadeiras do PAC). 
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Sobre esta dificuldade com os jovens educadores Daciana, ex-animadora cultural 

relata o processo que vivenciou: 

Minha monografia no curso de Economia Doméstica foi sobre o PAC com o 
tema: jovem que educa jovem. Isso porque eu percebi que há uma diferença 
do jovem educando outro jovem. Jovem sendo educador. A minha diretora, 
por exemplo, dizia que eu a respondia só porque eu tinha resposta para o que 
ela perguntava, isso porque eu estava preparada para dar essas respostas e só 
assim ela foi aos poucos me respeitando, mas eu nunca disse a ela que era 
universitária, no dia que ela soube parece que tudo mudou, e ela começou a 
respeitar ainda mais minhas argumentações na busca das condições para 
desenvolver meu trabalho, e eu percebia que meus amigos que eram 
animadores do ensino médio sofriam muito preconceito, as direções 
tratavam eles como se eles não soubessem nada.  

 

Reconhecemos nos depoimentos anteriores o pensamento dos adultos quanto à 

juventude: é um desprezo autoritário, que se revela em frases como: “ele não sabe nada da 

vida”, “é ainda um moleque”, “ainda tem muito que aprender”. Essa falta de entendimento 

sobre a juventude revela o grande desrespeito com essa fase da vida. Para muitos adultos há 

uma visão da juventude distorcida; para eles trata-se de um período de aproveitar a vida, 

atirando-se sofregamente a toda espécie de futilidades e prazeres, sem qualquer noção de 

responsabilidades. O depoimento abaixo do ex-animador cultural Ephrem Ross é um exemplo 

desse entendimento: 

A Diretora quando me recebeu disse: “eu vou receber você aqui na escola, 
agora quero ver trabalho viu? Nada de barulho, de deixar os alunos fazerem 
bagunça”. E ai, depois de um tempo ela disse: quando você chegou aqui, eu 
olhei assim e pensei: e esse menino vai conseguir nada, e sabe de nada... ele 
vai é fazer bagunça na escola com os estudantes. Foi uma luta, mas eu 
consegui vencer esse pensamento preconceituoso dela e dos outros 
professores que olhavam pra mim atravessado.  

 

Percebemos a partir dos relatos dos animadores culturais que há um preconceito 

ainda maior do mundo adulto com a juventude da periferia. Uma juventude que é vista, 

ultimamente, apenas como um problema que precisa ser resolvido. Uma juventude tem 

recebido expressões que a denomina como sub-cultural, marginal e delinqüente, como “seres” 

em etapa transitória, na qual se está, mas, todavia, ainda não se é.  
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Os relatos dos animadores nas rodas de diálogo expressam enfaticamente que é 

preciso perceber que a juventude vem tecendo novas formas de olhar, interpretar e agir e 

cujos resultados estão cada vez mais presentes nas iniciativas sociais de projetos 

governamentais e do movimento social, onde a juventude é sujeito do processo como 

educando e educador. Entretanto, sabemos que é preciso trilharmos um longo caminho, 

sobretudo no revisitar de alguns paradigmas e conceitos no campo pedagógico e sociológico, 

para dar conta desta nova realidade. Jovens que educam jovens. 

O relato da coordenadora do PAC reforça esta afirmação: 

Essa realidade do preconceito com o animador cultural porque é jovem e é 
estagiário, é uma coisa que a gente se depara todos os dias. As direções não 
aceitam, por exemplo, que quando elas reclamam, lá da forma delas, com os 
animadores, eles se defendam também da forma deles. Ou quando eles 
defendem os estudantes pautados na questão da garantia dos direitos. 
Ninguém aceita um jovem que contesta, que fala, que diz o que pensa e isso 
quando pensa bem, quando tem condições de se colocar, pior ainda. Todo 
mundo quer aquele jovem bonitinho, caladinho, que sirva para o que ela 
quiser, mas que não reclame de nada, não fale, não exerça seu papel de 
educador. Mas nós no PAC formamos o jovem educador pra que ele conheça 
seus direitos e também saiba que trabalhar com educação, buscar uma 
educação de qualidade para ele e para seus estudantes é um papel que ele 
pode desenvolver muito bem (Roseane Freitas – Coordenadora do PAC). 

 

Conforme expressa Roseane Freitas, é preciso perceber que experiências nas quais 

os jovens estão inseridos, como o Programa de Animação Cultural, estão recheadas de 

representações, por isso, é preciso ouvi-los, possibilitar-lhes a palavra. Deixá-los falar sobre o 

que vivem e como sobrevivem, contar suas histórias, dizer como vêem o mundo, como 

percebem a realidade, apontar as situações de exploração com as quais convivem e como 

estão construindo estratégias de enfrentamento, brechas dentro do sistema sócio-político-

econômico, criando elementos para que possam permanecer dentro da vida, da sociedade, 

serem cidadãos de fato e de direito. Para que isso ocorra com a sua vida e a do estudante com 

o qual trabalha, o animador cultural traça uma verdadeira batalha na escola, como coloca 

Lúcio Roberto, ex-animador cultural: 
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As pessoas não acham que os jovens têm valor. E ai você fica querendo 
provar seu valor e fica naquela tensão. Se for levar a sério demais termina 
não conseguindo fazer seu trabalho. Você tem de acreditar em você como 
jovem e educador e fazer seu trabalho e seguir em frente. Um dia quando 
vêem o resultado, reconhecem seu valor. Mas acho que a gente precisa lutar 
por isso, mas também não precisa ser tão sofrido, se a escola recebesse a 
gente de forma mais aberta, facilitaria para a gente mostrar um resultado do 
trabalho mais rápido, com menos sofrimento.  

 

Este depoimento expressa a importância do trabalho dos movimentos sociais 

voltados para o trabalho com a juventude, para um olhar, de perceber que, por exemplo, a luta 

pelos Direitos Humanos não é monopólio dos adultos, que a juventude está a cada dia 

construindo a necessidade de refletir sobre suas experiências de vida. Antes uma das grandes 

motivações eram as condições de trabalho, e hoje outros focos foram descobertos por eles e 

pelos quais estão lutando e buscando seus direitos, como é o caso da luta pela produção 

cultural, políticas públicas e sociais de lazer, moradia e trabalho.  

No início dos anos 80, eram poucas as oportunidades ou reflexões que pudessem 

ajudar os jovens educadores sociais a refletir suas práticas e construir uma proposta educativa 

centrada em suas necessidades de formação e condições de trabalho. No entanto, ressaltamos 

que, nessa década ainda imperava o silêncio imposto pelos anos árduos da ditadura militar no 

País.  

Paulo Freire, já desde as décadas de 50 e 60, chamava atenção para a construção 

de uma nova postura pedagógica dos educadores e educadoras sociais no trabalho junto às 

crianças, adolescentes e jovens que pouco a pouco se descobriam como sujeitos sociais e 

protagonistas na ação sócio-educativa do País. 

Segundo João Simão Neto, ex-assessor do PAC, citando sua entrevista à Revista 

Em Questão – A escola e o mundo juvenil: experiências e reflexões, em 1995, Paulo Freire 

já se encontrava em Olinda numa Colônia de Férias com jovens educadores e educadoras 

sociais que atuavam no atendimento a crianças e adolescentes num programa de educação e 

cultura da Secretaria de Educação do Município, que tinha o Professor João Francisco de 
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Souza, como Secretário na época, para discutir esse processo de fortalecimento desse 

movimento e da importância da formação desses jovens educadores sociais. 

Estes jovens traziam novas possibilidades de enfrentamento da situação de 

marginalização nas quais as crianças, adolescentes e jovens se encontravam e de que forma 

poderiam se garantir condições pedagógicas desses jovens educadores sociais atuarem no 

enfrentamento desta realidade marcando uma nova forma de fazer Educação Popular nas 

escolas de Olinda e Recife e outros municípios da região metropolitana.  

Para João Simão Neto, ex-assessor pedagógico do PAC, na entrevista citada 

acima, esses jovens educadores/as embarcavam num processo de elaboração/criação constante 

de suas vidas, de suas práticas; vendo e revendo, fazendo e refazendo princípios educativos 

voltados a um atendimento não paternalista, mas, sobretudo libertador assim como é o 

Programa de Animação Cultural, e que segundo os próprios jovens animadores culturais o 

reconhecem como um processo pedagógico que proporciona um novo jeito de educar para a 

vida, conforme nos coloca Reginaldo Veloso:  

A animação cultural existe como uma práxis, uma interação da reflexão e da 
prática. Exerce, além das funções de socialização e de inovação, funções 
lúdicas, criativas, educativas e culturais. Essas funções são também ações 
próprias à organização escolar; o que leva a considerá-la como espaço de 
animação cultural. Não é receita. É um caminho a se perseguir com 
criatividade e esperança, mais movido a sonho do que pelas certezas da 
tecnologia, e certamente não, pela “mão invisível do mercado”, mas com 
certeza pelas mãos que se sentirem sensibilizadas para este novo olhar a 
educação, a escola, os jovens educadores. 

 

Percebemos que nesta convivência e discussão coletiva, esses jovens educadores 

estão construindo condições para efetivar situações grupais autênticas que possam ser 

captadas as expectativas, histórias de vida, valores e habilidades dos estudantes construindo 

uma nova escola.   

Uma das causas para esta postura preconceituosa que impedem os jovens 

educadores de uma participação ativa decorre da imagem construída pelos adultos sobre a 
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juventude ao longo da História, sobretudo sua ausência como função ativa dentro da História 

da Educação.  

Em seu depoimento, Reginaldo Veloso coloca uma reflexão em torno desse 

aspecto do preconceito para com os jovens educadores e o papel que o Programa de 

Animação Cultural procura desenvolver para amenizar este problema: 

É o que o Programa de Animação Cultural tenta desenvolver nas escolas da 
rede municipal de ensino: atingir as mentes, os corações dessa gente 
negligenciada até pelo corpo docente das próprias escolas. Essa gente é a 
juventude. Os educadores e estudantes que vem na ação do programa 
buscando desabrochar, do íntimo dos seres humanos, uma nova consciência, 
que supere os vícios de uma cultura de escravidão, que tem levado, até hoje, 
legiões de seres humanos a se convencerem de que “uns nasceram pra sela e 
outros pra cangalha”, e ainda, de que “manda quem pode e obedece quem 
tem juízo”, e, finalmente, de que “não vale a pena dar murro em ponta de 
faca”, pois “em briga com rico, o pobre sempre leva a pior”, e o bom mesmo 
é “procurar um pau de sombra”, já que “pobre que se junta com outro, são 
dois a pedir esmola”.  

 

Para que haja uma mudança nessa perspectiva e que os animadores culturais 

possam ser recebidos nas escolas e tenham as condições necessárias para desenvolver seu 

papel de educador é preciso, sobretudo, que se perceba a importância dos jovens em seu papel 

ativo dentro da sociedade contemporânea. É preciso suplantar a falta de conhecimento em 

torno da produção de saberes e competências desses jovens e suas experiências exitosas de 

vida no cotidiano social, e no mundo da escola, da comunidade, da família e do mundo 

trabalho. 

 

 

O olhar dos animadores culturais sobre a escola  

 

Como percebemos há atualmente uma ampla discussão em torno da qualidade da 

educação, da crise da educação e dos problemas das escolas públicas. E sobre estes temas 

vários teóricos, estudiosos, pesquisadores e políticos já falaram, opinaram, debateram, 
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escreveram e propuseram ações alternativas para a mudança desse quadro. Acreditamos, a 

partir dos estudos de diversos teóricos já citados neste trabalho, que se faz necessário repensar 

a escola na perspectiva da prática social, a partir das teorias que referenciam pedagogias 

revolucionárias e, que através delas é possível desenvolver processos educativos na 

perspectiva da transformação social e da formação do homem que, modificado, atua 

modificando a sociedade.  

Os ex e atuais animadores culturais, além das coordenações e assessoria do PAC, 

são unânimes em colocar que percebem a situação de desprazer que a escola hoje oferece para 

os estudantes, principalmente os estudantes jovens, como um dos problemas que também 

justificam a crise na qual se encontra a educação no País. Para os sujeitos da pesquisa, a 

escola se parece com um local sem vida: um cemitério de gente viva.  

Com essa compreensão é que os animadores culturais vêm procurando desfazer o 

sentimento de desprazer dos estudantes de estar na escola, buscando o prazer de fazer daquele 

local, muitas vezes sujo, feio, desarrumado, um local de transformação da vida, do trabalho 

coletivo, da construção de formas outras de ver e fazer a vida. 

Sem dúvida é um desafio para os animadores culturais. E eles querem e assumem 

enfrentar este desafio porque acreditam que o PAC se apresenta como uma alternativa que 

tem se mostrado positiva e que pode apontar caminhos para outros processos de relação que 

possibilitem aos estudantes aprendizagens de todos os níveis, tanto dos componentes 

curriculares como para a vida, conforme coloca Reginaldo Veloso, assessor do Programa, 

numa proposta de renovar a escola: 

É preciso pensar a escola como uma comunidade de sentido que são espaços 
onde os seres humanos, ao conviver, ao se olhar nos olhos e reconhecer a 
presença e a importância de cada um, ao buscar juntos respostas para os 
desafios comuns da vida, constroem ou aprendem normas de convivência, 
valores que orientam e motivam, vão respondendo, progressivamente, as 
necessidades econômicas ou ecológicas (dimensão do ter), as exigências de 
ordem social e política (dimensão do poder) e a sede de conhecimento, de 
sentido e beleza (dimensão do saber). E, como resultado de um processo 
dinâmico, permanente e enriquecedor que é a cultura.  
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A cultura é feita de passado e tradição, como lição de futuro e utopia, como 

instigação, e de presente e atualidade, como realização.  

Queremos acreditar que as escolas, a partir da experiência do Programa de 

Animação Cultural, segundo Veloso, se posicionando como comunidades de sentido possam 

ser espaços onde as pessoas, estudantes, educadores e gestores, ancorados e alertados pelos 

ganhos e perdas das experiências já vivenciadas, possam alimentar sonhos de superação e 

progresso, e irem tentando realizá-los com criatividade, no cotidiano escolar feito de rotina, 

mas também de mudança, esperança e alegria de ser e viver. 

Nesse contexto colocado pelos animadores culturais e pela coordenação do PAC a 

educação é chamada a ser, ao mesmo tempo, veículo e combustível, capaz de possibilitar às 

pessoas o acesso às premissas elementares que o passado oferece, capaz de alimentar sonhos, 

esperanças e motivações, com relação ao futuro. Capaz de oferecer ferramentas para a 

realização das tarefas que nos incumbem aqui e agora.  

Educar, então, numa comunidade de sentido, seria a arte de fazer desabrochar, de 

possibilitar o crescimento, o desenvolvimento de sua ação-reflexão-critica-reflexão-ação. Tem 

mais a ver com provocação do que com doutrinação, como relata a Animadora Cultural Luana 

Conceição: “Eu tinha uma aluna que toda a escola falava mal dela. Era conhecida como a 

“peste” da escola. Até que um dia ela entrou no grupo de dança e mudou completamente. A 

relação dela com os outros integrantes do grupo fez com que ela mudasse na escola. Com 

certeza a dança fez a diferença na vida dela”. 

A partir desse exemplo nos perguntamos: em que tipo de escola estamos 

trabalhando? Que educação estamos fazendo? Que papel tem hoje a educação escolar para os 

estudantes? Principalmente para os estudantes das escolas públicas, e ainda mais, das escolas 

públicas das periferias?  
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É impossível desconsiderar as reflexões feitas pelos animadores culturais de que 

há um mal-estar inegável dentro das escolas relacionado ao ambiente escolar: espaço, 

atividades, materiais, formato, principalmente quanto às relações afetivas, desde professores 

entre professores e gestores e destes com os estudantes. É lógico, e aqui ressaltamos que, nem 

todos os problemas são de responsabilidade apenas dos professores nem dos gestores das 

escolas, há um buraco e um problema bem maior que diz respeito ao ensino público brasileiro, 

mas como coloca Roseane Freitas, coordenadora do PAC: 

Não podemos negar que as salas de aula estão cheias de gente vazia de 
interesse e motivação para o ato de ensinar e de aprender, pelo menos, para 
uma proposta de aprendizado que não consegue cativar as mentes e os 
corações juvenis. E há uma legião de professores desencantados e frustrados, 
que encaram sua tarefa como um nadar contra a corrente, e sua profissão 
como um mísero ganha-pão, o que é uma pena quando consideramos a 
escola um espaço de descobertas para os estudantes.  

 

Colocamos ainda como um exemplo desse desprazer e desestímulo dos 

professores de que fala Roseane Freitas, o relato do ex-animador cultural Lúcio Roberto: 

Eu saia muito da escola com os alunos e os professores me chamavam de 
doido. Todos diziam que ia acontecer alguma coisa, que os meninos iam 
aprontar comigo, me fazer passar vergonha. Até a diretora ficava esperando 
quando eu chegava e ficava surpresa de não acontecer nada errado. Mas eu 
preparava eles para saírem da escola comigo sozinho. A gente tinha uma 
relação de respeito. Nunca aconteceu nada de grave, porque existia uma 
relação de cooperação, de franqueza entre a gente, o que tornava o que 
poderia ser difícil e trabalhoso para mim n um prazer para mim e para eles.  

 

É acreditando na escola como um espaço de aprendizagem, de prazer, que os 

animadores culturais têm investido em suas atividades artísticas e culturais com os seus 

grupos culturais de estudantes ávidos por apreender o que de melhor possam levar para sua 

realidade de vida e de mundo, pessoal e coletivo.  

Esses grupos culturais poderão ser espaços privilegiados de escuta e diálogo, 

desabafos e buscas de caminhos, de construção de pessoas, de cultivo de uma nova 

consciência, de valores que dignificam, de novas relações e até de ações transformadoras, no 

ambiente escolar e comunitário.  
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Os grupos culturais podem ser espaços de representação, uma oportunidade ímpar 

desses jovens estudantes e educadores se articularem, se comunicarem e juntos 

compartilharem realidades e desafios, se organizarem e construírem ações de cidadania em 

prol de uma educação de qualidade. 

A animadora cultural Andreza Alvez, no depoimento abaixo explicita bem essa 

compreensão que os jovens educadores têm da necessidade de tornar a escola um espaço 

prazeroso e educativo: 

Logo no início todo mundo fica com o pé atrás com a gente. Até mesmo os 
estudantes, porque ninguém está acostumado com uma relação diferente, 
com educadores que propõem coisas que os estudantes gostem de fazer, de 
perguntar isso a eles, de fazer coisas juntas, a gente chega e aos poucos é que 
eles vão acreditando que fazer teatro, dança, música é bom e prazeroso. Só 
aos pouquinhos é que eles vão se envolvendo. E aí é que começa um outro 
problema, porque eles muitas vezes preferem ficar no grupo cultural a ir pra 
sala de aula. A gente tem de orientar eles para que venham pro grupo 
cultural, mas também venham pras aulas porque também é importante o que 
eles aprendem, mas o problema é que eles não gostam dos professores, da 
sala de aula, do que fazem. 

 

Percebemos que a educação escolar pública está individualizante e avessa às 

práticas coletivas e cooperativas, processos que são propostos pelo Programa de Animação 

Cultural, tendo como foco seus eixos pedagógicos que segundo Reginaldo Veloso: “Os eixos 

do PAC possibilitam que o animador cultural se encaminhe na sua trilha com um pensamento 

de que é possível fazer uma proposta pedagógica com base, principalmente, nas relações 

afetivas e na experiência de vida trazida pelos estudantes. São os eixos pedagógicos do PAC”. 

Ainda, segundo Veloso, mesmo reconhecendo os problemas encontrados nas 

escolas e trazidos pelos animadores culturais, não podemos encarar o ensino escolar como 

uma fatalidade ou um mal necessário, na base do “ruim com ele, pior sem ele”. Muito pelo 

contrário, o entendemos como uma chance imperdível, uma oportunidade inadiável que 

precisa ser aproveitada da melhor maneira pelos estudantes, seja das escolas públicas ou 
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privadas, no caso das escolas públicas é um meio de aprendizagem para quem não tem outras 

oportunidades.  

E será, sobretudo, a partir de uma compreensão essencial, elementar e profunda do 

processo educativo e do papel do educador, que poderá resultar uma nova escola, uma nova 

educação, capaz de motivar quem aprende e quem ensina.  

Essa compreensão precisa ser uma construção coletiva, feita por todos os 

interessados e implicados com o ensino escolar, através de um debate aberto e corajoso para 

discutir, refletir e repensar a educação e o educador no mundo contemporâneo. 

A experiência da animação cultural como uma prática pedagógica de Educação 

Popular na escola pública pode ser um caminho para abrirmos esta discussão, pois, a 

experiência ao longo de 16 anos nos mostra que a alegria de se estar numa escola com 

oportunidades prazerosas abre perspectivas para esta nova educação. A escola deve ter a força 

da alegria e os educadores o prazer de fazer os outros crescerem, possibilitar por diversa 

formas o crescimento, o desenvolvimento dos estudantes, servir ao progresso destes como 

seres humanos cheios de possibilidades para a vida pessoal e coletiva. 
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Passos de Chegada e Também de Partida:  
Chegando ao ponto! 

 

[...] 
São só dois lados 

Da mesma viagem 
O trem que chega 

É o mesmo trem da partida 
A hora do encontro 

É também de despedida 
A plataforma dessa estação 

É a vida desse meu lugar 
É a vida desse meu lugar 

É a vida 
( Milton Nascimento) 

Grupo dos cem estudantes no frevo - atividade do PAC no ano letivo cem anos do frevo - 2007 
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Educação Popular - interlocuções com animação cultural na escola pública: uma 

prática pedagógica possível? 

 
Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação 
da forma histórico-social de estar sendo de homens e mulheres. Faz parte da 
natureza humana que, dentro da história, se acha em permanente processo de 
tornar-se. Não há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança. 
Paulo Freire, em Pedagogia da Esperança (1992, p. 91). 

 

 

O caminho percorrido em passos diversos até aqui nos possibilitou conhecimentos 

sobre os assuntos abordados na pesquisa e nos envolveu em sua complexidade, trazendo-nos 

reflexões sobre nosso papel como pesquisadora e educadora, numa total imbricação com a 

realidade que vem sendo estudada/pesquisada. Conforme cita Severino (2001): “Conhecer é 

sinônimo de viver a experiência de existir em plenitude com a consciência dos limites que a 

história nos impõe, construindo sentidos que fortalecem nosso modo de ser, ao mesmo tempo 

em que realizamos maneiras diferentes de conhecer e fazer saber”. 

Neste caminhar trouxemos as questões relativas às juventudes levando em 

consideração que são estes os sujeitos da pesquisa como jovens educadores – animadores 

culturais - fazendo um levantamento da problemática relativa ao mundo juvenil 

contemporâneo e sua relação com a escola, as dificuldades que a mesma trazem para os 

jovens na construção de sua autonomia como agentes sociais de uma educação 

transformadora, que possibilita humanizar, que oportuniza possibilidades sócio-educativas. 

Percebemos que há uma enorme ausência de discussão destinada a identificar e 

dar respostas às demandas juvenis, às suas inquietações, aos seus anseios. É preciso a criação 
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de mecanismos de diálogos, de expressão e de discussão de políticas públicas coerentes com 

as necessárias contribuições para o desenvolvimento da juventude como potencialidade e 

estratégias de melhoria da qualidade de vida e aumento do desenvolvimento humano do país. 

Retomamos o caminho a partir do entendimento da arte-educação no espaço 

escolar porque a arte é o eixo pedagógico das ações do Programa de Animação Cultural. A 

arte que é importante como conteúdo educativo, mas primordialmente, é importante para o ser 

humano, para sua vida, tornando-se um dos fatores fundamentais da humanização. A arte se 

constitui como um dos fatores específicos de manifestação da atividade criativa dos seres 

humanos ao interagirem com o mundo simbólico e real em que vivem, na maneira de se 

conhecer e interagir com o outro.  

Nesse caminhar, partimos agora na busca da ampliação do entendimento da 

animação cultural em interlocução com a Educação Popular, tornando-se uma proposição 

encharcada de uma pedagogia revolucionária, a qual se expressa como marco de emancipação 

política e humana, podendo ser o componente que recupere o compromisso da escola pública 

a serviço das classes populares, conforme coloca Brandão: 

(...) Que a educação se abra a todos, (alunos, pais, comunidade educativa) 
Que ela seja pensada, proposta e praticada a partir das condições de classe 
subalternas e de uma visão de mundo das classes populares. Que antes de ser 
uma “fala a” ela seja uma “escuta de”, aberta e atenta a ouvir as culturas às 
quais se dirige. A aprender delas e com elas, e a tomar os seus símbolos e os 
sentidos originais como uma fonte prioritária de conteúdos e diálogos 
pedagógicos. (2002, p.148-149)  
 

O autor ao descrever estes componentes da Educação Popular, que nortearam as 

propostas progressistas da educação dos anos 60, período de fertilidade política, reafirma que 

ainda hoje são referências a serem conquistadas para efetivação de nossas utopias 

revolucionárias, as quais perseguimos diariamente no nosso quefazer pedagógico, e é nesta 

perspectiva que vamos nos debruçar numa análise a partir dos diálogos dos sujeitos com a 

pesquisadora.  



 120  

 

 

O depoimento abaixo do animador cultural Jerônimo, reflete outra problemática 

que surgiu com ênfase nas rodas de diálogo: qual o entendimento que os animadores culturais 

e coordenadores têm da interlocução da Educação Popular e a animação cultural:  

“Eu sei que é difícil para eu dizer, explicar, ou escrever o que é Educação 
Popular, porque é tanta coisa, faz tanta coisa com a gente. Esse trabalho 
mesmo de animação cultural eu tenho certeza que é de educação popular 
porque faz uma educação totalmente diferente da educação da sala de aula 
normal.”  
 

Não só este animador cultural teve dificuldade de explicitar claramente esta 

abordagem nas rodas de diálogo, mas os outros participantes da rodas também. Embora os ex 

e atuais animadores culturais, assim como as coordenações do PAC, coloquem enfaticamente 

que a prática pedagógica do Programa está focada na Educação Popular, desde a formação 

dos animadores culturais às atividades desenvolvidas nas escolas da rede municipal de ensino 

do Recife, é grande a dificuldade dos sujeitos da pesquisa em explicitar o que seja a Educação 

Popular a partir de bases teóricas. 

Exceto Reginaldo Veloso, um dos mentores e fundadores do PAC desde o projeto 

piloto Juventude em Movimento em 1993, nenhum outro sujeito conseguiu explicitar com 

clareza, com base em princípios ou conceitos teóricos a interlocução da Educação Popular e a 

animação cultural, mesmo explanando enfaticamente que a prática do Programa está focada 

numa prática pedagógica de Educação Popular. 

Chama atenção, especificamente, a fala de Reginaldo Veloso sobre o 

entendimento/conhecimento dos animadores culturais a respeito da Educação Popular: 

Eles não sabem que estão fazendo Educação Popular, porque são gente que 
não viveu nos anos em que se deu a gestação desse método ou projeto 
educacional. À medida que tivermos o cuidado de conectá-los com essa 
história, com certeza sentirão ainda mais sua importância e consistência. E 
entenderão, inclusive, que não se trata de algo informal ou assistemático ou, 
ainda, de segunda categoria, mas de algo novo, diferente, que tem outra 
forma e outra sistematização, isto é, a que nos parece mais respeitosa com as 
pessoas, principalmente os estudantes, e mais eficaz na construção de uma 
sociedade igualitária, justa e em Paz.  
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O processo formativo que vai além da alfabetização, segundo Freire, deve ajudar 

as pessoas a enxergar mais e melhor, a perceber mais adiante, mais profundamente o seu 

entorno social e a si mesmo. Para Freire, a formação e o saber implicam em tornar as pessoas 

em sujeitos integrais, autônomos. “Ensinar não é transferir apenas conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” (FREIRE, 1996, p. 47). 

Sobre esta questão Costa, coloca que: 

Quem pode dizer qual é a autêntica educação popular para um determinado 
grupo sem estar, com isso, referindo-se à sua própria concepção do que seja 
o certo, o correto, o completo e, a partir daí, determinar o que falta ao outro, 
para supri-lo e torná-lo igual ao que se tem como “modelo”? Mas parece 
que nós educadores e educadoras, não queremos levantar essa questão, pois 
ela implicaria uma mudança radical nas formas como temos lidado com 
isso. Preferimos persistir na crença de que praticamos “pedagogias 
emancipatórias”, sem jamais perguntar aos nossos “outros” se eles querem 
ser “libertados” ou de que ou de quem querem se libertar (1998, p. 56). 

 

Com base nesta explicitação da autora, nos perguntamos: o que é mais importante 

para esses jovens educadores, animadores culturais, saber o que são os conceitos teóricos da 

Educação Popular ou não saber e acreditar que estão a praticá-la? Vejamos o depoimento da 

animadora cultural Luana Conceição: “Eu acho que o que a gente faz é Educação Popular 

sim, com certeza. Mas eu não sei falar exatamente o que é Educação Popular ou escrever”. 

O que será que leva a animadora cultural a afirmar categoricamente que a sua 

prática no PAC é de educação popular? Como ela sabe que é se não tem o entendimento 

teórico dessa prática? Quem lhe informou e lhe deu essa certeza de que a sua prática através 

do PAC nas escolas é Educação Popular? 

Para Callado, no que diz respeito especificamente ao caso da Educação Popular, 

“não é por acaso que ela tem se prestado a uma variada gama de finalidades – legítimas ou de 

caráter duvidoso. Até porque a Educação Popular comporta uma gama imensa de concepções 

e conceitos” (2008, p. 226): 
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Resistência dos movimentos, interiorização da Educação Popular nas escolas 
e em práticas educativas diversificadas no campo e na saúde, o respeito ao 
saber popular, a afirmação da hegemonia de saberes, promoção da 
autonomia dos indivíduos, necessidade de ruptura com sistemas opressores, 
incorporação do saber erudito ao popular, paciência pedagógica, abertura 
para o conhecimento, preservação, criação e re-elaboração de saberes, são 
elementos essenciais e muito enfatizados na Educação Popular (2008, p. 
227). 

 

Na formação continuada dos animadores culturais do PAC, conforme os 

coordenadores e a assessoria do PAC, a teoria da Educação Popular tem espaço nas 

discussões teóricas e também nas práticas. Ressaltando essa colocação, explicita o ex-

animador cultural Ephrem Ross: “Muitos encontros da formação do PAC foram ministrados 

por pessoas que trabalham com a Educação Popular, como de ONGs, do movimento social. O 

conhecimento que eu adquiri sobre Educação Popular foi na formação do PAC, por isso 

acredito que fazemos Educação Popular, com certeza”.  

A afirmação do ex-animador cultural retoma a formação continuada do PAC 

como um processo que aborda os conteúdos teóricos da Educação Popular. Esta afirmação é 

ressaltada também na fala da coordenadora de artes plásticas Inaiá Pantoja: 

Acho que não devemos lhes negar o conhecimento dessa relação entre o que 
eles fazem e a teoria que norteia essa prática, mas é preciso fazer com 
cuidado e atenção para que o conhecimento da teoria não descaracterize a 
prática e sim acrescente ainda mais, pois o programa de animação cultural 
tem muito a contribuir com um novo pensamento sobre a educação escolar, 
por isso que nas formações este tema é pautado, mas sabemos que, por conta 
das condições de conhecimentos cognitivos dos animadores culturais, o que 
eles captam, conseguem entender da teoria é muito pouco, até porque ela é 
complexa, mas o importante é que a gente não deixa de falar sobre, 
relacionar a prática do PAC à Educação Popular.  

 

O depoimento da coordenadora traz uma das possibilidades da lacuna entre o 

entendimento dos animadores culturais sobre a compreensão prática pedagógica do PAC de 

Educação Popular e a falta de conhecimento teórico dos animadores culturais sobre Educação 

Popular. 
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 No entanto, nos perguntamos se isso invalida a consistência da sua prática 

pedagógica na escola, já que eles têm a certeza de que é uma prática pedagógica que educa 

para a vida, que educa para a transformação social, que educa para a humanização? 

O depoimento do coordenador de percussão Márcio Soares ressalta esta nossa 

compreensão: 

Eles, os animadores culturais, acham que fazem Educação Popular, mas nós 
falamos pouco, ou seja, diretamente como forma de doutrinação, sobre esse 
tema, não fazemos essa caracterização com freqüência, apesar dele (nosso 
trabalho) ser norteado a todo tempo pela Educação Popular. Nós falamos que 
fazemos animação cultural, isso também é Educação Popular, mas como 
falei anteriormente, o déficit intelectual, muito mais cognitivo escolar, da 
maioria os impede de uma elaboração mais adequada para entender que o 
que fazem é Educação Popular. 

 

Na fala do coordenador percebemos que uma outra lacuna da problemática do 

conhecimento teórico dos animadores, que tem relação direta com a formação escolar do 

jovem educador popular. É uma lacuna que trazem do seu processo de escolarização. O PAC 

se vê, portanto, numa encruzilhada.  

Como não negligenciar tal problema tendo consciência que mesmo assim não irá 

solucioná-lo porque isso requer outros investimentos numa formação escolar que vai além da 

formação que o PAC possibilita. Com essa mesma compreensão, o coordenador prossegue na 

sua análise: 

Se formos observar o vocabulário deles, após algum tempo na animação 
cultural (sobretudo por conta da formação continuada) melhora bastante, 
mas eles quando fazem um relatório não escrevem corretamente as palavras 
que pronunciam (falo do ponto de vista da gramática, para não entrar na 
regência etc.). As palavras que já fazem parte do dia a dia, eles se atropelam 
na hora de escrever.  
 

Reforçando este entendimento explicitado pelo coordenador Maria Vorraber 
Costa, nos traz uma pertinente reflexão quanto ao papel do educador popular: 

 
De qualquer modo, parece, hoje, ser consenso a necessidade da intervenção 
e do potencialismo dessa intervenção dos educadores populares no âmbito 
da educação escolar, sobretudo da escola pública. Esta perspectiva entra no 
campo das articulações da EP com outras práticas sociais. (...) A 
escolarização das camadas da classe popular se transforma numa questão 
central para a educação popular e é nesta área que, também, se torna urgente 
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a atuação dos educadores populares que atualmente retomam um contato 
mais íntimo com os problemas vividos no processo de escolarização da 
maioria (COSTA, 1998, p. 22). 
 

 
A partir das colocações acima de Costa, trazemos novamente a fala do 

coordenador na sua análise sobre a situação da escolarização dos animadores culturais e a 

responsabilidade do PAC no seu processo de formação continuada, pois segundo Márcio 

Soares: 

Isso é um problema que trazem da escola, universidade, conservatório, 
infelizmente, lá no PAC não temos como dar conta disso. Penso que a idéia 
de Educação Popular para eles está clara na prática, você ouve os discursos e 
você pensa, entende que é de um educador que entende a prática da 
educação como uma prática para a humanização. Isso é Educação Popular 
sim, não é só um discurso de que a mesma educação é uma educação que se 
dá fora da escola, nas ruas, ONGs, etc. Acho que é só uma questão de 
entendimento mesmo do que dizem, fazem e entendem enquanto formulação 
teórica.  
 

 
No entanto, a partir da fala do coordenador, trazemos uma reflexão que Souza 

(1998) nos aponta: 

Apresentam-se novas exigências aos educadores e novas tarefas tanto práticas 
como teóricas. O educador atualmente requerido pelos processos sociais e 
escolares é de outra qualidade. Aliar formação e profissionalização é o 
mínimo que podem fazer os sistemas oficiais de escolarização e o movimento 
de Educação Popular. Perspectivas que remete à urgente necessidade de um 
maior relacionamento entre sistemas escolares, movimentos sociais e políticos 
e universidades. Inclusive para que se criem as condições que possam evitar 
processos de cooptação e manipulação tanto dos educadores quanto dos 
movimentos e das escolas (SOUZA, 1998, p. 17). 
 
 

O depoimento do ex-animador cultural Lúcio Roberto, reforça a necessidade da 

responsabilidade do PAC na formação continuada, de que fala Souza (1998), desses 

educadores populares: 

A gente percebe que a educação que a gente faz é diferente da educação 
formal. Tem valores diferentes. A relação é diferente. Mas não sei se isso é 
educação popular. Eu acho que é porque meu coordenador na época falava 
que era e na formação eu ouvi muita coisa sobre educação popular, talvez eu 
não tenha aprendido tudo, mas aprendi que é uma educação que possibilita 
uma educação diferente da de sala de aula, mas como explicar isso é 
complicado, só sei mesmo fazendo (Lúcio Roberto, ex-animador cultural). 
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Reconhecemos que a lacuna colocada pelo coordenador Márcio Soares é 

verdadeira e está presente no histórico escolar desses educadores, sendo proveniente da 

defasagem dos conhecimentos cognitivos trazidos de uma escolaridade precária, onde 98% 

dos animadores culturais são oriundos do ensino médio de escolas públicas. Mas ressaltamos 

que os mesmos estão em processo de formação para uma possível inserção no mundo do 

trabalho, e muitos, conforme já foi explicitado anteriormente em seus relatos, escolhem a área 

da educação para darem continuidade ao seu projeto de vida profissional após a experiência 

no PAC, assim concordamos com Souza, que traz a pertinente colocação: 

A temática da formação e da profissionalização de todos os educadores são 
outras perspectivas e outros desafios revelados pelos processos de 
refundamentación, desencadeados pela comunidade do CEAAL (Conselho de 
Educação de Adultos da América Latina). (...) E se agiganta a importância do 
domínio da formulação teórica pelos educadores de tal maneira que os habilite 
à fundamentação de um pensamento pedagógico que se nutra (...) da própria 
história (da EP) e que seja capaz de dar conta dos processos que estão sendo 
vividos; que estejam também em condições de gerar uma base de 
racionalidade crítica e estratégica que sustente as práticas que estão se 
desenvolvendo (1998, p. 16). 
 
 

Mesmo reconhecendo que sim, a prática que desenvolvem tem foco nos conceitos 

da Educação Popular, acreditamos que é mais do que imprescindível esses jovens educadores 

terem o conhecimento da teoria também, e este conhecimento não vai inviabilizar a prática. 

Pelo contrário, vai agregar valores a esta prática pedagógica tão exacerbada pelos animadores, 

que educa para a vida, assim como vai agregar valores à escola. 

Entendemos que há sim uma interlocução entre a Educação Popular e as ações 

pedagógicas do Programa de Animação Cultural. É, sim, uma prática pedagógica privilegiada 

na escola, uma prática de Educação Popular de estímulo à cooperação, participação coletiva, 

respeito às diferenças. Espaço este defendido nas atividades dos grupos culturais, onde a 

relação é de reciprocidade, transparência e colaboração nas atitudes e decisões conduzidas 

com capacidade pelos animadores culturais. 
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Embora os jovens educadores como animadores culturais não explicitem 

teoricamente os conceitos da Educação Popular, entendem que o objetivo do PAC é 

possibilitar processos de renovações pedagógicas, promovendo, a partir da arte-educação, a 

participação dos sujeitos na construção de um projeto político de sociedade através de 

soluções construídas coletivamente, nas quais se pretende a superar as desigualdades sociais 

investindo na formação de um novo homem, humanizado, conforme coloca a ex-animadora 

cultural Daciana: 

A educação que a gente trabalha é diferente da educação formal, da sala de 
aula. Primeiro pela roda no início e no fim das atividades onde a gente ouve 
os alunos. No PAC eu entendi mais sobre o que é Educação Popular, acho 
que é o que a gente faz na prática na escola, com os estudantes, mesmo que a 
gente não saiba explicar a teoria, mas a gente faz de verdade. E o que é mais 
importante: nós buscamos uma nova forma de fazer educação, uma nova 
forma de educar para a vida com a consciência cidadã. 

 

A fala da animadora cultural reforça nossa tese da interlocução da Educação 

Popular e a animação cultural, já que, os conteúdos desta prática pedagógica consideram o 

saber acumulado pelo educando e pelo educador na ação educativa e o que foi historicamente 

produzido pelo homem, numa visão dialética e de forma contextualizada. A metodologia do 

PAC pretende ser democrática, participativa e promotora da ação/prática/ reflexão/ação, ou 

seja, práxis. 

Encara-se a práxis pedagógica como uma ação coletiva, por isso 
argumentada e realizada propositadamente para garantir a realização de 
determinados objetivos das educações e a finalidade da educação 
explicitamente assumida pelos sujeitos que conformam a instituição 
formadora, institucionalmente, e pelos sujeitos educandos. Já que a 
instituição é mais que a soma dos indivíduos que conformam. É uma síntese 
dos sujeitos e das estruturas que a constituem (SOUZA, 2006, p. 15). 

 

A partir desta colocação, entendemos que o Programa de Animação Cultural, 

na verdade, não se constitui como práxis na escola. Tal constatação é possível ser feita 

levando em consideração que o conceito de práxis pedagógica para Souza (2206), faz parte 

de um processo coletivo consciente e planejado: 
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Por isso, entendemos a prática pedagógica como uma práxis. (...) Uma ação 
coletiva específica, dentro do fenômeno social mais amplo, que é a 
educação, pois é uma ação organizada com finalidade e objetivos explícitos 
a serem trabalhados em conjunto pela instituição. É a ação coletiva de 
formação humana do sujeito humano, na perspectiva filosófica por nós 
assumida, que busca garantir as condições em todos e quaisquer quadrantes 
da Terra, inclusive a sua profissionalização como um dos meios que 
contribuem para nos tornar humanos ou para desumanização. E, nesse último 
caso, não a entendemos como educação (SOUZA, 2006, p. 15). 

 

Neste sentido, então, o Programa de Animação Cultural não é também uma práxis 

da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife, já que os gestores da mesma não 

consideram o PAC em sua proposta pedagógica como um processo pedagógico que educa, 

mas apenas como uma ação educativa complementar.  

Mas, acreditamos que o PAC é a práxis da Gerência de Animação Cultural, já que 

é uma ação organizada e planejada por toda a equipe da Gerência desde os coordenadores aos 

animadores culturais. Para fazermos esta afirmação consideramos que os gestores da Gerência 

têm o entendimento da importância da prática pedagógica da animação cultural em 

interlocução com a Educação Popular que oportuniza uma educação humanizada, para a vida 

pessoal e coletiva dos estudantes. Talvez seja por isso que os animadores culturais tenham a 

consciência de que é Educação Popular o que exercitam na prática pedagógica do PAC, já que 

eles mesmos são oriundos desta realidade e lutam por um mundo mais justo e igualitário. 

Nesta perspectiva, para Souza (1996), se desenha como exigência fundamental da 

Educação Popular o fortalecimento da dimensão pedagógica das ações coletivas escolares ou 

dos movimentos sociais.  

É preciso que os processos de Educação Popular contribuam efetivamente para a 

construção de um poder ético a partir das lutas e da solidariedade que podem reduzir o ímpeto 

avassalador do processo de exclusão perversa da maioria da população, permitindo o avanço 

das condições da democracia através da participação popular efetiva. Esta emerge como a 

construção das possibilidades da realização integral da pessoa humana, em suas condições de 
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gênero, étnico-culturais, de idades, intersubjetivas e subjetivas, numa sociedade política, 

social e culturalmente humanizada. 

Os animadores culturais partilham desse entendimento de mundo trazido dos 

movimentos sociais de onde são oriundos como jovens estudantes. Onde pautam sempre uma 

discussão sobre a autonomia pessoal e coletiva e até mesmo sobre o reconhecimento da 

importância dos movimentos sociais para a emancipação do povo, mesmo quando são 

institucionalizados por instâncias administrativas como é o caso da escola pública que 

desenvolve Programas como o PAC. 

Estes jovens animadores culturais a partir de suas vivências têm sim o 

entendimento dos conceitos da Educação Popular mesmo que tais conceitos não sejam 

teorizados cientificamente em suas falas. O conceito que eles têm de Educação Popular é 

daquela que tem o objetivo primeiro de uma educação pelo e com o povo, na construção de 

práticas que incluam o conhecimento, que os libertem das diversas formas de exploração 

trabalhista, que impossibilitem o exercício de sua cidadania.  

Podemos dizer que, mesmo estando dentro da rede municipal de ensino, o 

Programa de Animação Cultural sendo desenvolvido no âmbito das escolas, com suas 

atividades artísticas e lúdicas, por si mesmas carregadas de dinamismo fortemente educativo, 

social e cultural, sendo o eixo aglutinador de pessoas, anseios, sonhos e iniciativas, permite o 

desencadeamento de um processo pedagógico que traz à tona os princípios e as concepções da 

Educação Popular. Neste sentido, Brandão coloca que: 

Práticas originalmente subalternas são um ponto de partida da educação 
popular. A qualificação política, através do trabalho cultural destas mesmas 
e de outras práticas de classe, é o seu ponto de chegada. Portanto, qualquer 
que seja o setor de aplicação de um trabalho de educação popular, ao lado de 
resultados imediatos e setoriais (...) Que as pessoas envolvidas encontrem ali 
meios eficazes de: revalorizar e recriar o que é próprio e propriamente 
relevante em sua cultura; re-experimentar situações pessoais e coletivas 
democráticas de vida comunitária e de experiência política; comprometer-se 
com liberdade em experiências comunitárias e de classe em qualquer setor 
da ação popular; adquirir, como saber, aquilo que redimensiona e fortalece 
as bases pessoais de presença social; criar e incorporar uma identidade de 
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sujeito comprometido com a história de seu próprio destino, assim como o 
destino da história de sua classe, de sua sociedade. (1986, p. 75). 

 

Ressaltamos então, nossa hipótese de que mesmo numa escola formal, pública, 

com os índices de defasagem da escolarização e todos os demais problemas de espaço, 

materiais, recursos humanos, gestão, etc., é possível desenvolver um processo pedagógico de 

animação cultural em interlocução com a Educação Popular, podendo ser tal experiência, 

inclusive, uma injeção de renovação nessa educação escolar do novo milênio. Para Miguel 

Arroyo:  

Falar da escola possível para o povo significa muita coragem diante do 
desânimo que tomou conta dos profissionais da educação, diante de uma 
longa história de fracassos da escola, e diante de um Estado falido enquanto 
responsável pelos serviços públicos. Até para certos setores falar na escola 
possível pode representar ingenuidade política: defender a escola, aparelho 
ideológico do Estado capitalista por excelência? Estamos entre aqueles que 
acreditam que a educação escolar para o povo é possível e necessária. (1991, 
pág. 12) 

 

Sendo assim a animação cultural deve ser pensada como uma intervenção 

(pensamento-ação-reflexão) pautada na idéia de mediação cultural, isto é, atuar no âmbito dos 

conflitos, tensões e lutas que marcam a vida em sociedade, e que buscam contribuir para 

reflexões mais aprofundadas acerca das possibilidades e potencialidades da vida humana, 

portanto, prática pedagógica de uma Educação Popular que pode ser realizada na escola 

pública. 

Por que não dizer que a proposta pedagógica do Programa de Animação Cultural 

em interlocução com a Educação Popular poderá participar da fundação de novos modos de 

pensamento, novas racionalizações, novas perspectivas de utopia e de contribuição para a 

renovação de princípios organizacionais das sociedades a partir da escola formal? Utopia? 

Que seja, pois como afirma Paulo Freire (1987):  

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos 
tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em quem 
apreender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico 
do que meramente repetir a lição dada. Apreender para nós é construir, 



 130  

 

 

reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à 
aventura do espírito. 
 
 

A animação cultural age no âmago, na essência da cultura, na sua movimentação, 

na sua inconstância, na sua idiossincrasia, não privilegiando regimes, normas, valores, 

parâmetros ou regras, mas, a partir deles, compreendendo seus limites e carências, 

contribuindo para novas formas de vivência social na escola.  Pensamos que o Programa de 

Animação Cultural como uma proposta pedagógica de Educação Popular pode ser um 

processo dialético de transformação social da escola pública.  

A animação cultural pode ser considerada uma prática pedagógica de Educação 

Popular desenvolvida na escola pública, mais especificamente nas escolas da rede municipal 

do Recife, pois, face a uma sociedade minada por privilégios e pela manipulação, desenvolve 

o diálogo, a ação comunicativa e a solidariedade entre seus pares, jovens educadores 

populares atuando como animadores culturais e os estudantes num processo pedagógico de 

educação para a humanização. 
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Uma conclusão Inconclusa... 

 

 

 

 

           Encontro do FALE - Fórum de Acesso Livre aos Estudantes - 2005 
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Reflexões mais que respostas... 

 

Esta pesquisa foi realizada num caminhar por procuras que possibilitaram 

descobertas a partir de reflexões levantadas em cada passo dado, em cada novo encontro com 

os sujeitos e com novos conhecimentos. As pistas encontradas neste caminhar mais do que 

encerrar conclusões descortinam outros caminhos e outros olhares e indagações, sugerindo 

novas perspectivas com relação ao nosso modo de ver e de buscar verdades sobre a vida, esta 

vida que ao mesmo tempo em que vivemos descobrimos outras possibilidades desse viver, e 

por isso continuamos pesquisando, refletindo sobre novas descobertas tendo como campo 

epistemológico o ambiente escolar e nossas experiências de vida. 

Considerando todas as colocações, reflexões e debates dos sujeitos dessa pesquisa 

e concebendo a importância que projetos como o Programa de Animação Cultural têm para a 

construção de uma sociedade menos desigual, por meio de ações voltadas para o crescimento 

pessoal e desenvolvimento dos conhecimentos na escola pública, faz-se necessário a defesa 

das seguintes teses:  

- Para o Estado, o repensar sobre políticas culturais que possam incentivar 

a implantação de programas como o de animação cultural com o intuito de promoção 

de melhoria na qualidade de vida desses indivíduos a partir da escola pública num 

processo pedagógico que educa para a vida e humanização de todos; 

- A consistência da formação continuada do Programa de Animação 

Cultural reside na permanente reflexão sobre o seu formato e as aplicações teóricas 
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fundamentais dos princípios, conceitos e conteúdos da Educação Popular, de forma 

que seja mais ampla a obtenção de resultados plenos da formação dos jovens 

educadores - animadores culturais e da prática pedagógica deles nas escolas com base 

conceitual teórica da Educação Popular, que não inviabiliza a prática, pelo contrário, a 

fortalece; 

- Os animadores culturais, jovens inseridos no processo de formação para 

atuação nas áreas do campo pedagógico, social, artístico e cultural representam um 

coletivo político engajado nas lutas sociais e, por isso, precisam estar conscientes da 

importância de uma formação de ensino superior como garantia de aprendizado amplo 

para além da experiência no Programa de Animação Cultural. Conforme coloca Souza: 

As práticas de educação popular proporcionaram a construção de uma 
ocupação coletiva com a idéia de qualidade social do trabalho educativo e 
uma maior preocupação com a efetividade dos resultados obtidos pelos 
participantes dos projetos. E, por outro lado, revelaram que, mesmo tendo a 
convicção de que é preciso trabalhar a partir das necessidades das pessoas, 
nem sempre foram desenvolvidos os dispositivos metodológicos adequados 
para garantir processos de aprendizagem que implicam diálogo de saberes e 
sistematização de conhecimentos (1998, p. 16). 
 

 
- À Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife em sua estrutura gestora, 

cabe-lhe a responsabilidade de reconhecer a importância do Programa de Animação 

Cultural para além das ações educativas complementares, assumindo-o na sua 

proposta política pedagógica como uma política pública de direito dos estudantes de 

acesso aos bens culturais no fazer e apreciar. 

- Que, sendo compreendido e assumido como política pública educacional o 

Programa de Animação Cultural não fique suscetível a uma implementação 

diferenciada a cada nova gestão da Secretaria de Educação no âmbito da Prefeitura do 

Recife.  

- Que o Programa de Animação Cultural seja entendido e reconhecido pela 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer e pela sociedade, como uma proposta 
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pedagógica histórica de Educação Popular que faz parte da história da educação da 

cidade do Recife. 

- É preciso que a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife, assuma o 

caráter inovador e até mesmo revolucionário do PAC como uma proposta pedagógica 

que no âmbito da rede municipal de ensino, nas unidades escolares, promove um 

processo que educa para a vida, e assim sendo, deve fazer parte de forma indissociável 

da vida escolar ao Gabinete dos gestores da Secretaria, pois, como relata Reginaldo 

Veloso:  

Animação cultural existe como uma práxis, uma interação da reflexão e da 
prática. Exerce, além das funções de socialização e de inovação, funções 
lúdicas, criativas, educativas e culturais. Essas funções são também ações 
próprias à organização escolar; o que leva a considerá-la como espaço 
próprio para animação cultural. Não é receita. É um caminho a se perseguir 
com criatividade e esperança, mais movido a sonho do que pelas certezas de 
um mundo contemporâneo alheio aos anseios e desejos humanos de quem 
vive uma vida verdadeiramente em sociedade. 

 

A partir das teses colocadas nesta “inconclusão”, e tendo como base a análise das 

rodas de diálogo entre os sujeitos e a pesquisadora, trazemos mais que uma resposta, uma 

reflexão que nos inspira baseada no depoimento de Reginaldo Veloso – assessor do PAC que 

em seu depoimento na roda de diálogo expressa:  

 
“há séculos funciona, sinistra e implacavelmente, uma 

máquina de produzir exclusão e miséria, que se chama precisamente 
civilização ocidental. Somos o último patamar de uma escalada de 
exclusão provocada por uma cultura essencialmente racista, machista, 
classista, intolerante do ponto de vista religioso, econômico e sexual, 
que, por todos os meios e modos, apregoa e impõe uma visão de 
pretensa superioridade do branco, do macho, do patrão, do cristão e 
do heterossexual, em prejuízo das demais etnias, da mulher, do 
trabalhador, das demais orientações religiosas e sexuais, classificados 
como minorias, porque supostamente de menor capacidade e 
importância, sistematicamente excluídas das benesses de que goza 
uma elite dominante, os privilegiados do poder, do saber e do ter”.  
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Com base nessa reflexão ressaltamos a necessidade de reconhecimento do PAC 

com os jovens animadores culturais e os estudantes mostrando, provando, fazendo uma 

prática pedagógica diferenciada, uma proposta que vem sendo desenvolvida há 16 anos, que 

continua preservando seus valores e ações com base nos valores da Educação Popular em prol 

de uma educação de qualidade na escola pública, assim, como tão bem coloca a professora 

Severina Ilza do Nascimento: 

Hoje, além dos espaços sempre tidos como próprios à educação popular 
(sindicatos e organizações de trabalhadores urbanos e rurais, grupos 
comunitários, de mulheres, de jovens e adultos, etc.), recupera-se a escola, 
não apenas a comunitária, mas a do poder público, como espaço da luta por 
uma educação verdadeiramente popular e, ainda mais, incorporam-se novos 
espaços abertos pelo desenvolvimento dos meios de comunicação. A 
questão é apropriar-se de todos os produtos da atividade humana que se 
consubstanciam no desenvolvimento científico e tecnológico, a nível 
mundial, adquirindo o domínio de sua finalidade social e de sua 
operacionalização, colocando-as a serviço das classes populares (1998, p. 
224). 

 

Para Reginaldo Veloso – assessor do programa:  

O desafio é, então, desencadear um amplo e articulado processo de animação 
cultural. Mas antes de tudo, desenvolver uma compreensão, ao mesmo 
tempo simples e profunda, ampla e abrangente do que entendemos por 
cultura. ”Segundo ele: Cultura é o resultado do verbo “cultivar”. São todas 
as formas e expressões do permanente e universal cultivo da vida. São as 
respostas que cada grupo humano, no seu afã de viver e ser feliz, dá aos 
desafios todos do seu existir. Respostas coletivas, de seres humanos, 
enquanto seres interdependentes, seres de relação e comunhão, seres de 
projeto e iniciativa. 

 

Acreditamos que só assim, criando espaços e oportunidades dentro das escolas, é 

que os educadores, gestores e, principalmente os estudantes, poderão adquirir novo ânimo, 

uma alma nova, é assim que conseguiremos resgatar a auto-estima das pessoas para construir 

uma sociedade calcada em valores mais humanos, em valores de respeito e solidariedade a 

partir da escola com base na Educação Popular. 

Este, nos parece ser o desafio maior da educação neste momento preocupante e, 

quem sabe, decisivo da História da Educação no País, conforme explicita Freire: 
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Parece-me importante deixar claro que a educação popular seja posta em 
prática, em termos amplos, profundos e radicais, numa sociedade de classe, 
se constitui como um nadar contra a correnteza é exatamente a que, 
substantivamente democrática, jamais separa do ensino dos conteúdos o 
desvelamento da realidade. É a que estimula a presença organizada das 
classes sociais populares na luta em favor da transformação democrática da 
sociedade, no sentido da superação das injustiças sociais. É a que respeita 
os educandos, não importa qual seja sua posição de classe e, por isso 
mesmo, leva em consideração, seriamente, o seu saber de experiência feito, 
a partir do qual trabalha o conhecimento com rigor de aproximação aos 
objetos. (...) É a que entende a escola como um centro aberto à comunidade 
e não como um espaço fechado, trancado a sete chaves, objeto de 
possessivismo da diretora ou do diretor, que gostariam de ter sua escola 
virgem da presença ameaçadora de estranhos (1992, p. 101-102). 
 

  
Acreditamos que é nessa nova escola que devemos apostar e acreditar. E não é 

questão de receita, é muito mais questão de consciência, de sensibilidade, de 

responsabilidade, de amor à vida e ao povo, de compromisso e de atitude.  

A criatividade e as habilidades de cada gestor, de cada educador, de cada 

estudante e a troca de experiências entre todos, poderão mostrar os caminhos e forjar as 

dinâmicas e metodologias de um processo de animação cultural como Educação Popular nas 

escolas, educando para a vida, para a humanização. 
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No caminhar, o que li... Com quem aprendi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade de dança circular na formação continuada  dos animadores culturais 
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ANEXO A – Fotos das atividades do Programa de Animação Cultural 
 

                  

Banda da Gerência de Animação Cultural 

 
 
 
 
 
 

   
               Mostra de Dança Afro – 2005 
 
 
 
 

  Desfile Cívico de 07 de Setembro - 2007  
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  Formação dos Animadores Culturais – 2006 
 
 
 
          
 

Formação dos Animadores Culturais - 2005  
 
 
 
 
 

 
 

Grupo dos Cem Estudantes no Frevo - Ano Letivo Cem Anos do Frevo – 2007 
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Grupo de Teatro da Gerência de Animação Cultural 

 
 
 
 

                                    
Mostra Cultural do PAC – 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Encontro do FALE – 2006 
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 Mostra Cultural do PAC – 2006 
 
 
 
 

                                     Mostra Cultural - 2007  
 
 
 
 

  
Cantata Natalina com 400 estudantes – Teatro de Santa Izabel - 2007 
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  Formação dos Animadores Culturais - 2004  

 
 
 
 

 Formação dos Animadores Culturais – 2007 
 
 
 
 
 

                                                                                
                                                           Quadrilhão com 300 estudantes – Pátio de São Pedro – 2006 
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ANEXO B – Carta manifesto/denúncia escrita por Reginaldo Veloso 

Aos Companheiros e Companheiras 
Vocês viram como está o muro do Centro Administrativo-Pedagógico (CAP) da Secretaria 
de Educação, Esporte e Lazer (SEEL)?... Lembram-se do Ano Letivo “Poetas do Recife”?... 
O grafite realizado pelos Grupos Culturais de Artes Plásticas – Animadores e Estudantes – 
do Programa de Animação Cultural (PAC) no imenso muro do CAP simplesmente encantou, 
pela genialidade dos traços, a variedade alegre das cores, a beleza e a riqueza de 
significado dos poemas... 
 
E o que andou acontecendo, este ano, que já vai chegando ao final?... Será que o Ano 
Letivo “Recife, Cidade Educadora” não mereceria a mesma atenção, o mesmo cuidado, a 
mesma emblemática expressão artística, a dar um enfático e sugestivo recado a todo 
mundo que chega ao CAP ou mesmo a quem simplesmente passa pela Rua Frei Matias 
Teves?... Lá estão os “Poetas” do ano passado, desbotando e descascando... 
 
É apenas um dos sintomas de que a coisa mudou pras bandas da SEEL... O discurso da 
“continuidade” do “projeto político” que elegera e re-elegera a gestão passada, ficou só 
nas palavras, “nada mais que palavras”. 
 
Nos primeiros meses da nova gestão, havia a desculpa de que a transição precisava de 
tempo para se consolidar... Mas as sucessivas posturas e tomadas de decisão da nova 
gestão claramente demonstravam uma espécie de “operação desmonte”.  
 
No que tange à SEEL, “a Secretaria mais bem avaliada” da gestão passada, esse desmonte 
é evidente, pelo menos para nós da Gerência de Animação Cultural. Senão vejamos: 
 

 O PAC, ao longo de 16 anos de exitosa experiência, conseguiu afirmar-se como 
modelo de política pública para a infância, adolescência e juventude, com 
clareza de objetivos e originalidade de métodos. Seu raio de ação se ampliou para 
mais de 100 escolas da Rede, e os resultados têm sido os mais significativos.  

 Seu maior mérito, talvez, tenha sido consolidar uma prática de Formação 
Continuada para estagiários, que dificilmente se encontrará em outras instâncias de 
estágio... Foi não foi, de quem passou pela experiência, ouvem-se as melhores 
expressões de agradecimento pelo privilégio de haver desfrutado desta 
oportunidade...  Pois bem, por falta de local, ao longo destes nove (nove) meses de 
ano letivo, não conseguimos fazer mais que um Encontro Geral de formação, coisa 
que acontecia regularmente na 1ª terça-feira de cada mês, prejudicando toda a 
continuidade do processo formativo, que deveria prolongar-se ao longo de cada mês, 
em sucessivos Encontros por Linguagem (2ª e 3ª terça-feira), culminando na 
Mostra Cultural, na última terça, novamente a demandar um local que pudesse 
comportar três centenas de Animadores (as), mais alguns Grupos Culturais da 
Linguagem que se apresenta naquele mês para intercambiar com as demais 
Linguagens... Nove meses não foram suficientes para se encontrar um local, fazer 
um convênio, estabelecer uma parceria qualquer, que possibilitasse a realização de 
atividades de tamanha importância tanto para o embasamento pedagógico da ação 
do PAC quanto para a formação humana e profissional desses (as) jovens 
estagiários?... 

 No mês de abril deveria haver acontecido em escolas-polo das várias RPAs, a 3ª 
Mostra de Dança Indígena, a partir de oficinas desenvolvidas com mestres de 
caboclinhos. Tudo programado pelos Animadores (as) de Dança... De última hora 
não pôde acontecer, por falta de condições (transporte, alimentação, materiais etc.)... 
Pela mesma razão, no final de agosto, deixou de acontecer o 4º Festival de Dança 
Folclórica, no Teatro do Parque, que teria reunido cerca de 2.000 crianças, 
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adolescentes e jovens... No mês de setembro, por iguais razões, não pôde acontecer 
a Mostra de Banda e a Mostra de Jogos e Brincadeiras... E neste sábado, 27 de 
setembro, deveria estar acontecendo a 2ª edição do “Mutirão de Artes Plásticas: 
Projeto ARTE VISTA”, cuidadosamente planejado pelos Animadores (as) de Artes 
Plásticas. Cerca de 130 crianças, adolescentes e jovens de várias escolas estariam 
se encontrando na EM Luiz Vaz de Camões, para um dia de encontro, passeio e 
oficinas de grafite, desenho, origami, reciclagem etc. Foi suspenso e adiado, porque 
necessitava de transporte e alimentação e não havia quem pudesse autorizar... A 
única pessoa que poderia fazê-lo, viajou... 

 Programação de evidente valor educativo como Quinta Pede Música, com 
apresentações didáticas da Banda da GAC, cada semana numa escola da Rede, 
deixou de acontecer porque a banda está sem local adequado para ensaio, 
carecendo de reposição dos instrumentos deteriorados, da possibilidade de contratar 
serviço de som necessário e de transporte... Já o Quarta Tem Teatro, Sim Senhor, 
vem acontecendo de maneira precária, sem o brilho que poderia ter, se os Grupos 
de Teatro contassem com o que precisam em termos de material cênico (figurino, 
maquiagem, adereços etc.)... 

 E como não lamentar a extinção dos Grupos do FALE?... Eram Grupos de 
Adolescentes e Jovens que se encontravam com foco nas questões atuais da 
Juventude, questões relativas a direitos de Adolescentes e de Jovens, exercício da 
Cidadania... preparando essa gente para sua participação no Fórum de Acesso Livre 
ao Estudante, conquista histórica dos estudantes da Rede Municipal... E não seria o 
FALE, a partir destes Grupos de base, que mais teria condições de preparar 
devidamente adolescentes (16 anos...) e jovens para participar da eleição de 
conselheiros para o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do 
Recife, no próximo dia 17 de outubro?... Na ausência do FALE, no âmbito das 
escolas da Rede, quem o fará?... Como o fará?... Com a mesma eficiência e 
qualidade do que e como o FALE faria?... Pode-se duvidar e, pior, amargar a perda 
de oportunidade de exercício da cidadania por parte de tanta gente, que aí poderia 
chegar para uma participação com qualidade efetivamente cidadã. 

 E o que foi feito da “Conexão 17”, uma prática já consolidada, talvez, o evento de 
maior expressão, em termos de sensibilização do professorado para com a 
importância da Cultura, do papel cada vez mais atual das linguagens artísticas no 
processo do ensino/aprendizagem, organizado, sem falsa modéstia, com exímia e 
reconhecida competência pela GAC?... Adiaram por quê, para quando e para quê?... 

 Já nossos Coordenadores (as) de Linguagem, responsáveis pelo 
acompanhamento e formação específica de cada categoria de Animadores (as), até 
então contratados em regime de convênio da SEEL com alguma entidade que apóia 
atividades deste gênero, desde o mês de maio que não recebem sua parca 
remuneração, pelo fato de um convênio haver expirado e não se ter feito novo 
convênio... Pela importância que eles (elas) têm no acompanhamento e na formação 
dos Animadores (as) das respectivas linguagens, dá para entender que permaneçam 
cinco meses a ver navios?... Essa irresponsabilidade e descaso não demonstram 
suficientemente que o PAC não interessa a esta gestão?... A intenção seria matar 
por inanição?... 

 E que pensar da maneira como está sendo encaminhado o Orçamento 
Participativo das Crianças e Adolescentes, que até hoje contou com a 
participação efetiva e decisiva da Gerência de Animação Cultural, através da 
atuação eficiente de nossos Animadores Culturais ao longo de todo o processo de 
sensibilização, mobilização e, sobretudo, da realização das assembléias 
eletivas?... Mesmo contando com a presença lúcida e competente de nossa gerente 
e sua adjunta na preparação do próximo ciclo, programado para agosto/2009-
julho/2011, nossa Gerência foi simplesmente ignorada e desconhecida, para não 
dizer alijada, pelo que se pode verificar no texto da programação do mesmo, há 
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pouco divulgado... De repente, passamos não servir mais para nada?... Temem 
alguma coisa?...  

 Por fim, precisaria conversar com o Coordenador da linguagem de Jogos e 
Brincadeiras e com o Coordenador de Animação Cultural das Escolas de Tempo 
Integral, para saber deles as repetidas e insistentes solicitações de programação 
para o Dia da Criança, mês que vem... Que pena que a resposta não possa ser 
mais que esta: “Não existe programação para o Dia da Criança, porque o que tinha 
de haver já houve no Dia do Estudante. Pelo menos, essa foi a explicação dada pela 
assessoria do gabinete do Secretário, o qual “entende que o mês de outubro é mês 
do Professor”.  

 Que pena que as pessoas que hoje detêm o poder não se pautem por princípios tão 
antigos quanto aquele que um pensador cristão do século IV assim resumia e 
sentenciava: “Autoridade é aquele que cala”, isto é, para um reto exercício do 
poder, o primeiro cuidado a se ter é escutar, ouvir as pessoas e grupos que têm algo 
a dizer. Quem, até agora, escanteou a GAC sabia do que esta Gerência fazia e do 
como fazia?... Imaginava o prejuízo causado a tantas crianças, adolescentes e 
jovens, participantes dos Grupos Culturais e jovens Animadores (as) Culturais dos 
mesmos, bem como às Comunidades Escolares e Famílias, e à própria Rede como 
um todo?...  

 Além do mais, nos grandes eventos tanto os promovidos por esta Secretaria 
(Abertura do Ano Letivo, COMUDE, Conexão 17, Desfile de 07 de Setembro, Dia 
Nacional da Consciência Negra, Cantata Natalina), quanto os do calendário cultural 
da cidade (Janeiro de Grandes Espetáculos, Aniversário da Cidade do Recife, 
Festival Internacional de Dança do Recife, Festival de Teatro Nacional do Recife, 
Festival Estudantil de Teatro e Dança do Recife, São João Multicultural do Sítio da 
Trindade, Amostra Brasileira de Dança, CINE PE, Copa de Banda do Governo do 
Estado de Pernambuco, Festival de Literatura do Recife, SPA das Artes, Bienal do 
Livro, Projeto Educação para o Teatro, Projeto Domingo Tem Teatro no Sítio, 
Bandeiras ao Alto, todo mês, no Museu da Cidade do Recife, Ensaio da Orquestra 
Sinfônica da Cidade do Recife), quem mais deu visibilidade à mesma, que nossos 
Grupos Culturais (apresentando-se ou desfrutando), nossa primorosa Banda e seu 
competente Maestro Fábio César, nosso genial Grupo de Teatro e seu criativo 
Diretor Zé Ramos?... 

 
As demais Gerências da DIRE, as demais Diretorias da SEEL e suas Gerências será que 
não teriam algo a acrescentar?... Talvez nós da GAC sejamos o exemplo mais aberrante do 
“desmonte”, mas é bem possível que outras instâncias se ressintam igualmente da ação 
funesta desse rolo compressor que vem se abatendo sobre esta Secretaria... 
 
A quem recorrer?... Para quem apelar?... Alguma coisa precisa ser feita?... Por 
quem?...  
 
 
Reginaldo Veloso, assessor do PAC. 

 
Recife, 26 de setembro de 2009. 
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ANEXO C 
 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. 

DIRETORIA GERAL DE ENSINO E FORMAÇÃO DOCENTE 
GERÊNCIA DE ANIMAÇÃO CULTURAL 

 
 

Contrato de Convivência 
e Normas 

Para Aprimorar o Fazer Pedagógico do PAC 
2007/2008 

 
 
 

CIRCULAÇÃO RESTRITA 
Documento de circulação restrita para orientação às equipes de 

Animadores Culturais 
 

 
 
“Uma das preocupações centrais do educador deve ser a de procurar a aproximação cada 

vez maior entre o que digo e o que faço, entre o que pareço ser e o que realmente estou 
sendo.” 

Paulo Freire – Pedagogia da Autonomia 
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Programa de Animação Cultural 
 

O Programa de Animação Cultural - PAC, faz parte das Ações Educativas 
Complementares na perspectiva da Educação Integral, portanto, está situado no contexto 
das diretrizes da SEEL na atual gestão. O PAC desde a sua criação, vem dando resposta a 
um desafiante contexto cultural com que se defronta grande parte das crianças, 
adolescentes e jovens das periferias do Recife. Garantir-lhes espaços de convivência 
saudável, criativa, prazerosa e educativa, nas próprias unidades escolares, foi a resposta 
mais adequada, não apenas a uma conjuntura preocupante, mas a um direito permanente 
desses estudantes sedentos de realização. Hoje, são 300 Animadores Culturais - Acs, 
que, em processo continuado de formação, utilizando-se das mais diferentes linguagens 
artísticas e lúdicas, reúnem milhares de crianças, adolescentes e jovens, em Grupos 
Culturais - GCS, em 100 escolas do 1° ao 4º ciclos da Rede Municipal de Ensino do 
Recife. As atividades artísticas e lúdicas, por si mesmas carregadas de dinamismo 
fortemente educativo, são o mote aglutinador de pessoas, anseios, sonhos e iniciativas, 
permitindo o desencadeamento de um processo pedagógico, que gira em torno de cinco 
Eixos essenciais:  
 

 A consciência da própria dignidade e conseqüente auto-estima,  
 A convivência respeitosa, solidária e colaborativa,  
 A identidade cultural,  
 O cuidado com o meio ambiente  
 A consciência de direitos e a participação cidadã para uma cultura da Vida e da Paz, 

o exercício pleno da cidadania. 
 

Em cada escola, forma-se o Núcleo de Animação Cultural - NAC, com participação das 
ACS e representação dos vários segmentos da comunidade escolar, encarregado de 
integrar, planejar, desenvolver e avaliar as ações do PAC, em sintonia com o Projeto 
Político-Pedagógico da escola e da Rede. A expectativa é de que, da experiência dos GCS 
se irradie, tanto para a Comunidade Escolar, quanto para a Comunidade Humana do 
entorno das escolas, uma nova inspiração, uma força transformadora. 
 
 

CONTRATOS DE CONVIVÊNCIA E NORMAS DO PAC 
 

O cotidiano de qualquer organização necessita de que, entre todos e todas que na 
mesma convivem e atuam, a bem de uma saudável, prazerosa e produtiva 
convivência, se estabeleçam acordos, contratos de convivência, e, coletivamente, se 
construam normas a serem assumidas por todos e todas. Sem isso, a prevalecer o 
espontaneísmo, o gosto, o humor ou o capricho de cada um, de cada uma, não se 
chegará a lugar nenhum, a não ser, ao pior dos mundos, onde reina a acomodação 
irresponsável de uns, o voluntarismo individualista de outros, o desentendimento e 
mal-estar entre todos. Por tudo isso, precisamos definir, entre todos e todas, e 
assumi-lo com espírito de disciplina e responsabilidade, as normas que regerão 
nossa convivência, nossa presença e atuação, enquanto Animadores e Animadoras 
Culturais do Programa de Animação Cultural. Eis, a seguir, os acordos a que 
chegamos: 
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1. Com relação ao GRUPO CULTURAL (GC): 
 
1.1 – Quanto à expectativa e meta de mobilização... 

 
 O Grupo Cultural – GC é a concretização básica do PAC. O AC é convocado, antes 

de tudo, para formar, acompanhar e animar um GC: espaço e oportunidade de cultivo 
das pessoas e da sociedade. 

 O GC se forma através de um trabalho de mobilização, em meio aos Estudantes da 
Escola, devendo, também, agregar, nos fins de semana, isto é, no sábado, crianças, 
adolescentes e jovens da Comunidade do entorno, que manifestem interesse de 
participar das atividades; 

 Todos os ACs têm o compromisso de reunir um Grupo de, no mínimo, 25 (vinte e 
cinco) estudantes da Escola em que atua. O AC tem uma carga horária de 20 
horas semanais para desenvolver suas atividades, sendo 04 de formação nas terças-
feiras, e as demais 16 horas deverão ser dividas durante a semana, de maneira que 
possa atender um número maior de Estudantes sendo os do seu Grupo Cultural, ou 
outros interessados nas ações da linguagem e do PAC; 

 O AC tem ainda o compromisso de, entre as suas 16 horas na Escola, colaborar com 
o Programa Educação no Recife – Cuidando em Tempo Integral, onde fará um 
horário de comum acordo com a Direção da Escola e demais AC do Núcleo e 
estudantes do seu GC; 

 No sábado, então, se reúne com todos os integrantes do seu Grupo Cultural, num 
encontro que tem o caráter de dar continuidade ao processo pedagógico que 
desenvolve com o seu GC, do Planejamento do Núcleo, e etc.; 

 A comunicação visual, em lugares estratégicos, o diálogo com o professorado, o 
contato direto com os estudantes, tanto em sala de aula, quanto no recreio, a 
utilização oportuna dos recursos da própria Linguagem... Tudo isto e o que mais a 
criatividade de cada um (a) puder aportar, poderão servir para uma eficaz e 
permanente mobilização; Que a inegável importância da qualidade não sirva de 
pretexto pra descuidar deste mínimo de quantidade esperado. Chega-se a um ponto 
em que um mínimo de quantidade revela, também, a qualidade do que se faz. 

 
1.2 – Quanto ao compromisso ao Grupo que anima e acompanha, no que se refere a dia, 

hora e local dos encontros... 
 

 O AC assume como uma questão de compromisso e respeito ao GC que 
acompanha e anima, o cumprimento deste acordo com relação a dias e horas de se 
encontrarem, inclusive, com o cuidado de chegar antes, para as providências 
imediatas, em função das atividades a serem desenvolvidas. Esse “chegar antes” não 
implicará em aumento da carga horária... estará incluído na mesma. 

 Esta programação de todos os GCs do Núcleo será afixada em lugar estratégico, de 
fácil visibilidade para todas que chegam à escola, bem como, devidamente 
comunicada, tanto ao Coordenador (a) da Linguagem, quanto à Direção da escola, 
mantendo-os informados sobre qualquer modificação ou eventual impossibilidade de 
cumprimento da mesma; 

 Assinar, conforme a programação acordada, o livro de ponto é a maneira mais 
simples e segura de comprovar a freqüência e cumprimento dos horários de trabalho; 

 
1.3 – Quanto à postura pessoal nos encontros, em termos de vestimenta, vocabulário, 

atitudes, valores... 
 

 O AC se apresentará na escola e sempre que estiver em atividade com o GC, com a 
camisa do PAC; 

 Pelo resto, utilizará figurino apropriado à sua Linguagem, cuidando sempre, porém, 
de usar um vestuário condizente com o ambiente escolar, espaço de educação, e 
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sua tarefa de Animador (a) Cultural, de educador (a), portanto, cuja postura, o tempo 
todo, servirá de referência aos Estudantes, na sua busca de valores que dignificam; 

 Do mesmo modo e pelas mesmas razões, quanto à sua maneira de falar e aos 
conteúdos que expressa, adote um linguajar claro e coerente com sua tarefa 
educativa e cultural, isto é, com os valores que se propõe cultivar com o GC, tendo 
sempre em vista os 05 Eixos do PAC; 

 Em toda a sua postura, nunca esquecer que o AC é um Educador, consciente dos 
limites e conveniências da relação educadora (a)-educando, da responsabilidade 
de acompanhar um Grupo Cultural, dentro e fora da escola, atento a todos e a cada 
um (a), de modo a poder ajudá-l@s a crescer, individualmente e como grupo, em 
dignidade e solidariedade, em responsabilidade e cidadania; 

 Uma postura educativa importa em construir com os Educandos acordos, contratos 
de convivência, regras, enfim, que estabeleçam, de maneira clara e por todos 
assumida, as possibilidades e limites de uma convivência criativa e responsável; 

 O AC precisa deixar bem claro que seu papel é tão somente de companheiro, 
amigo e educador (a), evitando atitudes que confundem os papéis e prejudicam o 
relacionamento igualitário com os demais integrantes do GC; 

  O AC precisa estar atento, todo o tempo, a seus próprios impulsos,  
afetivos ou não, com atenção especial para os processos possíveis de 
enamoramento de parte a parte. Lembre-se sempre que, enquanto 
educador (a), jamais poderá derivar para quaisquer tipos de relações 
com integrantes do GC, bem como entre os colegas estagiários, que 
venham a prejudicar, ou pôr em dúvida, seu relacionamento por igual 
com todos, e, também, a qualidade do seu trabalho enquanto educador (a); 

 É importante que o animador cultural fundamente sua relação com os estudantes a 
partir do que pressupõe o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/90), 
que reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e estabelece para 
toda sociedade o dever de atuar na garantia desses direitos e efetivar o princípio da 
proteção 
integral ao seu desenvolvimento em condições de liberdade e dignidade. 

 
1.4 – Quanto à coerência no cumprimento da proposta político-pedagógica da Secretaria 

de Educação, Esportes e Lazer, no que se refere ao PAC enquanto um Programa de 
Ações Educativas Complementares da REDE: 

 
 Planejar e avaliar, entre nós, é tarefa prioritária e inadiável. Tem a ver com critérios, 

prioridades e participação. Que nenhuma atividade seja improvisada, lembrando 
que, ao longo de cada atividade, vai ser sempre preciso muita presença de espírito 
e capacidade de improvisar. Mas só improvisa bem quem se preparou da melhor 
maneira para tal atividade. Então, antes de tudo planejar! 

 Nossos critérios fundamentais são os cinco Eixos do PAC, definidos e 
consubstanciados, a partir de uma experiência que já leva 15 anos. É importante 
entendê-los, interiorizá-los e tê-los sempre claramente presentes em todos os 
momentos de planejamento e avaliação. São eles que dão a identidade própria de 
nossa experiência de animação cultural.  

 A participação em roda-de-diálogo, a dinâmica do círculo-de-cultura, o regime de 
construção coletiva é a marca paulofreireana da nossa pedagogia e da nossa 
didática, capaz de estimular a palavra, a criatividade e o empoderamento de todos e 
todas que, como sujeitos, integram o Grupo Cultural. 

 Comece cada encontro, em roda, com um “bom dia” ou um “boa tarde” inspirador, 
uma palavra amiga e motivadora, uma canção sugestiva, uma dança circular, uma 
brincadeira que desbloqueie e integre mais a turma. É de muita utilidade uma breve 
troca de informações importantes para o andamento das atividades do dia, entre 
todos os participantes do GC, e a lembrança de cuidados e orientações a serem 
levados em conta; 

 Do mesmo modo, termine cada encontro em roda, animando uma esclarecedora e 
proveitosa avaliação do encontro, sempre de olho nos cinco Eixos do PAC, 
realçando atitudes positivas e êxitos, individuais e coletivas, questionando sobre 
falhas e desvios, ajudando a tirar lições da experiência vivida e estimulando sonhos 
impulsionadores do espírito de iniciativa; e uma troca de informações sobre as 
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coisas importantes por acontecer na escola e na comunidade, os passos seguintes 
do planejamento do GC, do planejamento do Núcleo e do planejamento geral do 
PAC; 

 O planejamento do GC precisa ser mantido em dia, e para tal, é importante que seja 
exposto para os estudantes, de forma facilmente visualizável, com datas, horários e 
locais das atividades. Aí constarão também as atividades realizadas pelo Núcleo e as 
que forem planejadas pela Linguagem, bem como as que fazem parte do calendário 
geral do PAC.  

 Tudo quanto for planejado deverá ter metas claras e objetivas, de forma a poderem 
ser alcançadas em curto prazo, pois é isso que possibilitará, ao mesmo tempo, que 
o GC tenha consciência dos objetivos das atividades que desenvolve com apoio do 
AC, e o AC possa fazer com o GC uma avaliação sistemática e permanente do 
trabalho. 

 O planejamento do GC deve ser do conhecimento do Núcleo, da Direção da 
Escola e do Coordenador (a) da Linguagem. Qualquer mudança no planejamento, 
ou qualquer atividade “extra”, deverá ser informada aos mesmos. 

 
1.5 – Quanto aos cuidados com o ambiente, onde se realizam as atividades, antes e depois 

das mesmas... 
 

 Chegar a tempo de poder preparar bem o ambiente, em termos de limpeza, 
arrumação e ornamentação, para receber da melhor maneira o GC, além de 
demonstração de cuidado e respeito para com o GC, é oferecer uma eficaz referência 
de ordem, higiene e beleza;  

 Organize previamente os equipamentos, materiais e subsídios a serem utilizados 
nas atividades do dia, para melhor desempenho e utilização do tempo; 

 No final, provoque o olhar da turma sobre como se encontra o espaço utilizado... 
Compare com a forma como o encontraram ao chegar... Anime-os a deixar tudo 
limpo e organizado, antes de ir embora. É por aí, que começa a cultura do cuidado 
com o meio ambiente, 4º Eixo do PAC. 

 
1.6 – Quanto aos cuidados antes dos passeios e excursões pedagógicas, durante os 

mesmos e no final... 
 

 Para a realização de qualquer atividade fora da Escola, antes de qualquer outro 
cuidado, informe, com antecedência, a Direção da Escola e o Coordenador (a) da 
Linguagem para onde vai e o objetivo da atividade externa; 

 Nunca saia da Escola para qualquer atividade com os Estudantes, sem o conhecimento 
e consentimento da Direção; 

 Solicite sempre a autorização, assinada por escrito, dos familiares responsáveis pelos 
estudantes. Esta autorização deverá ser entregue à Direção da Escola para que a mesma 
fique ciente de que o Animador (a) Cultural cumpriu os procedimentos corretos para a 
saída da Escola. É importante que o Animador (a) Cultural guarde com atenção as 
autorizações, ela é um documento que o resguarda de qualquer problema que possa 
ocorrer com o estudante durante a atividade externa; 

 Saia, exclusivamente, com estudantes que são da sua convivência e proximidade, os 
quais ofereçam condições mínimas de se fazerem os acordos necessários ao bom 
andamento da atividade, indo e voltando; 

 Ao sair com mais de 10 (dez) estudantes, a bem de um acompanhamento responsável 
dos mesmos, solicite a colaboração de familiares responsáveis, do pessoal da Escola ou 
de algum (a) outro AC do Núcleo, em número proporcional ao quantitativo de Estudantes; 

 Sempre que ocorrer a necessidade de transporte para a condução de Estudantes a 
alguma atividade externa, solicite-o na GAC com antecedência, mediante ofício assinado 
pela Direção da Escola; 

 Tenha sempre bem presente que o Animador (a), desde que cumpra as exigências e 
formalidades acima expostas, contará sempre com o respaldo da GAC, com a 
consciência de que você é o responsável imediato por qualquer ocorrência durante a 
atividade fora da Escola e o primeiro a ser responsabilizado, caso ocorra algum acidente 
ou coisa que o valha.  
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1.7 – Quanto à memória e registro da vida e da experiência do GC... 
 

 No início de cada semestre, entregue, por escrito, seu planejamento semestral os 
colegas do Núcleo, o Coordenador (a) da Linguagem e à Direção da Escola; 

 No final de cada mês, entregue aos mesmos o relatório mensal das atividades 
desenvolvidas ao longo do mês; 

 Registre, com detalhes e reflexão, os inícios da experiência... Momentos marcantes na 
continuidade da mesma... e seu olhar retrospectivo, no final da mesma, realçando os 
lances mais significativos da participação individual e coletiva dos estudantes e do 
acompanhamento pedagógico, bem como os resultados “culturais” mais importantes e os 
desafios mais sérios que ficam por responder. Estes registros, não só fazem parte do 
processo de profissionalização do AC, enquanto educador (a), como poderão lhe 
servir, mais adiante, para outras exigências curriculares ou trabalhos científicos, na área 
de educação;  

 Um caderno de anotações deve ser um companheiro de todos os momentos. E é bom 
lembrar que a experiência educativa do PAC é algo dinâmico, que dificilmente se contém 
num manual ou coisa que o valha. O registro e a troca de experiência são os pontos de 
partida mais sugestivo do processo de formação continuada do PAC. 

 
2. Com relação ao NÚCLEO DE ANIMAÇÃO CULTURAL (NAC) e ao conjunto da vida da 

COMUNIDADE ESCOLAR: 
  
2.1 – Quanto a seu entrosamento com @s colegas ACs de Linguagem, com o AC do FALE 

e o AC de Pedagogia... 
 

 O Núcleo de Animação Cultural - NAC se organiza em cada uma das 35 Escolas de 3º 
e 4º ciclos e se compõe, basicamente, dos próprios ACs de Linguagem, o AC do Fórum 
de Acesso Livre ao Estudante – FALE e o AC de Pedagogia, podendo integrar, no 
decorrer da experiência, representantes de cada GC, bem como, representantes dos 
vários segmentos da Comunidade Escolar (Direção, Corpo Docente, Pessoal de 
Serviços, “Escola Aberta” e demais Programas e Projetos desenvolvidos na Escola, 
Famílias, Comunidade do entorno);  

 O AC de Pedagogia cumpre a função de Coordenador (a) do Núcleo, encarregado, 
especialmente, de fazer acontecer os contratos de convivência e normas contidos 
neste documento; verificando freqüência, pontualidade, quantitativo de Estudantes, 
assiduidade, o planejamento e sua execução; 

 O NAC se reunirá semanalmente, no mesmo dia e hora, mantendo informados sobre 
esta programação os Coordenadores (as) das Linguagens dos respectivos ACs e a 
Direção da Escola.  

 Neste encontro semanal do NAC se faz a avaliação das atividades da semana que 
passou, o planejamento da semana seguinte, a comunicação regular de tudo quanto se 
planeja em cada GC; as informações e esclarecimentos necessários, quando ocorrem 
ausências; a reflexão sobre as dificuldades e desafios comuns; a solução das 
pendências; 

 O NAC é o espaço apropriado para a discussão das diferenças de visão e de 
prática, e das questões pessoais entre ACs (se houver). Nunca discuti-las na frente 
dos estudantes, mantendo uma postura de maturidade, como educador (a) e de lealdade, 
como colega de trabalho, a bem da atuação do PAC na Escola, e, sobretudo, do 
processo educativo junto aos estudantes; 

 Ao NAC caberá planejar e participar das ações integradas da Escola, envolvendo todos 
os GCs, especialmente por ocasião de eventos maiores do calendário escolar e, 
regularmente, nos dias de atividades do projeto “Juventude, Cultura e Arte – JUCA!”, 
que ocorre uma vez por mês nas escolas de 3° e 4° ciclos. Esta participação do NC no 
JUCA, além de contribuir com as ações da Escola, tem também a finalidade de dar maior 
visibilidade ao PAC na Escola e cativar mais estudantes para os GCs. 

  
2.2 – Quanto à participação na elaboração e implementação do Projeto Político 

Pedagógico da Escola, bem como no planejamento escolar semestral... 
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 Marque presença, junto com os demais colegas do NAC, na reunião semestral de 
planejamento da Escola, constante no calendário da SEEL. Sua participação atenta e 
propositiva resultarão em aprendizado pessoal e poderá ser importante contribuição 
para a vida da Escola; 

 Preocupe-se com integrar sua participação pessoal, as atividades do GC e a atuação do 
Núcleo, ao conjunto da vida da Escola, procurando sintonizar com seu Projeto Político-
Pedagógico, o ensino regular das disciplinas, o calendário escolar e a vida da 
comunidade do entorno. 

  
2.3 – Quanto a seu relacionamento com a Direção da Escola... 
 

 Desde o início de sua atuação na Escola, procure manter uma relação de cordialidade e 
respeito com a Direção da Escola, consciente do papel da hierarquia em qualquer 
organização, bem como das possibilidades, competências e limites do seu próprio papel, 
enquanto AC; 

 Entregue o planejamento do GC e do NAC à Direção; 
 Mantenha a Direção ciente dos dias e horários de atividade do GC, das reuniões e 

ações do NAC, e de qualquer mudança que venha a ocorrer na programação do GC e 
do NAC; 

 Mantenha a Direção informada do calendário da GAC-PAC; 
 É interessante que a Direção saiba quem é o Coordenador (a) da sua Linguagem e do 

PAC e que, em qualquer necessidade pode entrar em contato com o mesmo na GAC; 
 Comunique-se com o Coordenador (a) da sua linguagem sempre que houver alguma 

pendência que necessite da mediação da mesma, junto à Direção da Escola. 
 

2.4 – Quanto a seu entrosamento com o Corpo Docente e demais Servidores da Escola... 
 

 Buscar sempre aproximação com os Professores (as) e cultivar uma relação cordial 
com os mesmos, tendo sempre presente o papel importante que desempenham na 
educação dos estudantes e a complementariedade das ações educativas, todas 
importantes no processo educativo dos Estudantes; 

 Procure o jeito melhor de o Vigia conhecer os integrantes do GC e estabelecer com o 
mesmo uma relação cordial de diálogo e cooperação; 

 Observe o mesmo com relação à Merendeira e demais servidores (as); 
 Os Estudantes que participam do GC, no horário normal de suas atividades, têm direito à 

merenda, tanto quanto aos demais Estudantes em horário de aula. A solicitação da 
merenda será feita diretamente à Direção da Escola; 

 Para tanto, mantenha a Direção informada sobre o quantitativo de estudantes do GC, 
afim de que a merenda seja solicitada com base nesse quantitativo; 

 Mantenha igualmente informada a Merendeira sobre este quantitativo, para que não haja 
problema na distribuição da mesma os Estudantes do GC; 

 Da mesma forma, se houver aumento ou diminuição do quantitativo de Estudantes, ou 
mesmo cancelamento de alguma atividade, com o conseqüente cancelamento da 
merenda, tanto a Direção, quanto a Merendeira sejam devidamente informadas; 

 Cada vez que planejar um evento extra, solicite a merenda, com 15 dias de 
antecedência, à Direção da Escola e comunique-o ao Coordenador (a) da Linguagem.  

 
2.5 – Quanto a seu entrosamento com o Conselho Escolar (CE)... 

 
 Mantenha-se informado sobre o dia e hora da reunião do CE; 
 Procure conhecer o papel e a dinâmica de funcionamento do mesmo, para melhor situar 

a própria participação e a participação dos Estudantes; 
 Com esta finalidade, mantenha-se entrosado, particularmente, com o AC do FALE, a 

quem cabe, de modo especial, cuidar da participação dos estudantes-representantes, em 
todas as instâncias políticas, isto é, de decisão sobre os interesses coletivos da Escola, 
da Comunidade e do conjunto da Sociedade. 

 
2.6 – Quanto a seu entrosamento com os demais Projetos e Programas que atuam na 

escola... 
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 Procure entender a peculiaridade e importância de cada Projeto ou Programa que 

desenvolve ações específicas no âmbito da Escola; 
 Considere-os como parceiros no processo educativo, a bem dos Estudantes por eles 

beneficiados e, oportunamente, convide seus agentes a participarem da reunião do NAC, 
sobretudo, na oportunidade de alguma ação maior, em que a integração das ações 
específicas seja o melhor que possa acontecer; 

 Qualquer pendência ou problema que venha a ocorrer, procure resolver em clima de 
diálogo, junto com o NAC e, se for o caso, com a presença da Direção da escola; 

 Caso não se encontre uma solução satisfatória e seja necessária alguma interferência 
em nível de GAC, comunique-se com o Coordenador (a) da Linguagem e do PAC. 

 
3. Com relação à LINGUAGEM: 
 
3.1 – Quanto à importância de inserir-se num grupo de ACs que cultivam a mesma 

Linguagem... 
 

 As Linguagens artísticas e/ou lúdicas são a porta de entrada do PAC: para os 
Estudantes (crianças, adolescentes e jovens) são o ponto de interesse imediato, o 
“mote”, a motivação primeira; para os ACs, o instrumento, a ferramenta cotidiana do seu 
fazer educativo, sua primeira opção ao entrar no PAC; 

 Esteja preparado para planejar, organizar e participar das Mostras e Intercâmbios por 
linguagem. Estas atividades se tornaram um ponto alto das atividades do PAC, 
possibilitando aos estudantes e aos Animadores Culturais mostrarem os resultados de 
seus processos pedagógicos, artísticos e culturais; 

 Considere seus (suas) colegas e o Coordenador (a) da Linguagem como parceiros num 
esforço coletivo de criatividade, a buscarem juntos o aprimoramento do fazer artístico e 
educativo, para um serviço de qualidade aos Estudantes; 

 Lealdade, co-responsabilidade, amizade, entre outras, são virtudes e atitudes que 
tornarão a convivência no grupo da Linguagem uma gostosa e estimuladora 
experiência, que, com certeza, repercutirá positivamente na sua atuação junto ao GC 
que você acompanha.  

 
3.2 Quanto à importância prioritária das oportunidades de Formação Continuada 

 
 Para uma ação educativa de qualidade aos estudantes do GC, você precisa ter suficiente 

domínio teórico e prático acerca do seu papel como AC e, especificamente, acerca da 
Linguagem a ser por você trabalhada com o GC; 

 Priorize as oportunidades de Formação Continuada que lhe são oferecidas: o Seminário 
de Formação Intensiva, no início de cada semestre; e as manhãs de terça-feira, ao longo 
de todo o ano,  

 Seja sempre pontual, para não perder momentos importantes de entrosamento 
(dinâmicas), de informação e de aprendizado, de troca de experiências e de reflexão; 
chegar atrasado, além do mais, quase sempre, é um atrapalho e desrespeito para com os 
demais; 

 Ao chegar, colabore com a arrumação do ambiente e, ao terminar o encontro, antes 
de ir embora, cuide com os demais de deixar tudo no seu lugar, devidamente arrumado, 
por respeito aos que virão depois de vocês e expressão elementar de cuidado com o 
meio ambiente, um dois eixos do PAC que você deve trabalhar e incentivar no seu GC; 

 Esteja atento a todas as manifestações culturais da cidade, bem como a todos os 
eventos que oportunizam reflexão sobre temas do seu interesse como AC, e procure 
aproveitá-los para seu crescimento pessoal e melhor embasamento da sua tarefa 
educativa. A “Agenda Cultural” da cidade é entregue a você, a cada mês, com esta 
finalidade. 

 
4. Com relação à GERÊNCIA DE ANIMAÇÃO CULTURAL – GAC: 
 

 A preocupação dominante e permanente da GAC é o melhor atendimento possível 
Estudantes, organizados em seus GCs, para uma experiência cultural significativa, que 
tenha rebatimento sobre sua vida pessoal, familiar, escolar e comunitária. Para isto é que 
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se conta com você Animador (a) Cultural. Considere-se sempre como parte integrante 
desta Gerência; sendo assim, sempre que se fizer presente em alguma instância da 
Escola, da Comunidade do entorno, da SEEL, da PCR ou da Sociedade, de modo geral, 
não se sinta nem se expresse como se a GAC fosse uma entidade externa ou estranha 
a você, sempre se inclua com autonomia e também como um dos responsáveis desta 
Gerência;  

 Procure estar sempre informado sobre o calendário da GAC e do PAC, especialmente, 
sobre a programação mensal e semestral da Formação Continuada, a participação da 
GAC e do PAC na programação e eventos da SEEL. Qualquer dúvida procure 
esclarecer com o Coordenador (a) da Linguagem e do PAC; 

 Por fim, em qualquer necessidade burocrática, pedagógica e/ou administrativa, você 
conta com uma equipe na GAC (Agentes Administrativas, Secretária, Estagiários, os 
Assessores do PAC, os Coordenadores (as) e a Gerente) pronta e disposta a colaborar 
com você para que possa desenvolver suas atividades na Escola, enquanto AC, da 
melhor maneira possível. Assim sendo, disponibilizamos o espaço da GAC para 
necessidades de uso do computador, do telefone para providências de articulação e 
comunicação referentes à sua atividade. Assim como disponibilizamos um quantitativo de 
cópias de textos e outros materiais para o desenvolvimento de suas atividades, desde 
que solicitado com antecedência ao Coordenador (a) de sua Linguagem. Tudo isso 
porque acreditamos que estamos juntos nessa caminhada em prol de uma educação de 
qualidade, direito de toda criança, adolescente, jovem e educador (a). 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 




