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Chegança 

 

Este estudo foi um dos pilares da base teórico-metodológica adotada para a realização 

do projeto Movimento e Cultura na Escola: Dança fomentado pelo Projeto Núcleo de Ensino-

2009, da Pró-Reitoria de Graduação da Univ Estadual Paulista – PROGRAD/UNESP, para 

melhoria do ensino público. Teve por objetivo o conhecimento/reconhecimento da 

comunidade escolar onde esse projeto foi desenvolvido, no que se refere à apropriação de 

bens culturais, tendo em vista a segregação de classe em zonas de exclusão social. 

No ano de 2009, portanto, o Grupo de Pesquisa Dança, Estética e Educação – GPDEE 

se deslocou semanalmente para uma escola da periferia da Zona Oeste do Município de São 

Paulo, após encontros e acertos com a respectiva direção, coordenação e professores. Tal 

atuação marcou o fortalecimento da parceria firmada com a Secretaria Municipal de Educação 

de São Paulo – SME, via Diretoria Regional de Ensino – DRE de Pirituba, desde o Projeto 

Núcleo de Ensino-2008 “Dançando na Escola”, juntamente com o projeto de ação cultural 

“Dança criança na vida real”, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Univ Estadual Paulista 

– PROEX/UNESP, em que ficou patente a carência de contato e acesso daquela população 

aos bens culturais, apesar de residente numa metrópole cosmopolita. 

O GPDEE está vinculado ao Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes da 

Universidade Estadual Paulista – IA/UNESP, Campus de São Paulo, liderado pela Profa. Dra. 

Kathya Maria Ayres de Godoy, e reúne estudantes de graduação e pós-graduação de 

mestrado, além de três pesquisadoras doutoras, respectivamente, em Educação Física, 
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Semiótica e Educação, sendo que duas delas encontram-se em estágio pós-doutoral em Artes 

no IA/UNESP e outra em Antropologia na PUC de São Paulo. Tem como uma diretriz, 

efetivar a integração entre ensino, pesquisa e extensão, que esteve contemplada no presente 

trabalho ao focar a pesquisa junto à comunidade escolar devido ao que foi identificado como 

interveniente no ensino da Dança, nos projetos de ensino e extensão realizados no ano 

anterior. 

Logo na chegada à escola, saltou aos olhos da equipe, principalmente aos que estavam 

indo pela primeira vez, a realidade das condições de moradia, nível econômico e acesso a 

bens simbólicos contrastante àquela em que se insere a maioria dos pesquisadores. Fato ao 

mesmo tempo chocante e instigante, uma vez que se tornou evidente o que vinha sendo 

estudado em termos da exigência científica sobre a necessidade de se conhecer a realidade em 

que se pretende intervir. O que também provocou perguntas que colocavam sob suspeita 

noções arraigadas numa posição de classe, relativizando a distância, já que ficou evidente que 

ela depende do posicionamento da pessoa que fala. Mas afinal, quem mora longe? Onde fica o 

longe? O que é estar longe de tudo? O que é esse tudo? 

De fato, a distância existente entre a Escola e o IA/UNESP, além das condições 

precárias do transporte coletivo, demandou uso de veículos particulares para transportar a 

equipe e os materiais utilizados, como equipamento de som, extensões elétricas, câmeras 

filmadoras, DVDs e outros aparatos emprestados da UNESP, além dos materiais comprados 

especialmente para aquele trabalho na escola. 

Sendo assim, embora nosso objetivo fosse o ensino e apreciação da Dança para 

crianças da terceira série do Ensino Fundamental, o projeto tomou contornos de significativa 

contribuição para a diminuição da distância cultural em que aquela comunidade se 

encontrava; uma distância já visível em relação à própria equipe responsável pelo projeto, até 

mesmo no vocabulário corrente de cada um. E, desse modo, como ponto crucial a ser 

considerado, a equipe assumiu também a responsabilidade, de exercer um dos papeis 

precípuos da Universidade que representa: socializar o conhecimento ampliando horizontes 

sociais, se colocando, neste caso, como via de acesso e respeito aos valores da comunidade 

que se configura na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Antonio Rodrigues de 

Campos (EMEFARC), preservando as autenticidades, entendida no âmbito da alteridade, 

como manifestação cultural específica. 

 

Segregação espacial urbana 
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A abordagem adotada por Haroldo da Gama Torres (2004) no âmbito da pesquisa 

social, leva-o a considerar quadros do tipo da comunidade aqui representada, como aspectos 

de uma sociedade cada vez mais segregada socialmente, quando se levam em conta os 

indicadores de pesquisas sobre a realidade vivida e observável no Brasil e em países latino-

americanos, tal como no Chile e no México. Para ele, as autoridades responsáveis tratam da 

segregação social, como um fenômeno que não atende ao que realmente ocorre nesses 

lugares. Torres (2004) acredita que há influência demasiada da tradição norte-americana dos 

métodos de pesquisa do fenômeno, com base na questão racial. No Brasil, por exemplo, há 

uma prevalência de estudos sobre os aspectos habitacionais e socioeconômicos mais gerais. 

No entanto, o estudo do autor voltado para a região metropolitana de São Paulo, evidencia 

que na grande parte da literatura sociológica e urbanística brasileira, a segregação residencial 

é um fato incontestável, além de discutir a importância dessa segregação para as políticas 

sociais. E, destaca: 

Peter Marcuse (2001), (...) defende uma definição mais rigorosa do fenômeno, 
considerando-o o processo por meio do qual uma determinada população é forçada de 
modo involuntário a se agrupar em uma dada área. Entre os componentes que 
induziriam essa aglomeração forçada estariam tanto mecanismos de mercado – que 
induzem à valorização ou à desvalorização imobiliária de determinadas áreas – como 
instrumentos institucionais (taxação, investimentos públicos, remoção de favelas etc.) 
e práticas efetivas de discriminação (por exemplo, por parte de agentes imobiliários). 
Essa definição também ressalta o aspecto, algumas vezes menosprezado, de que a 
segregação é – sobretudo – um fenômeno relacional: só existe segregação de um 
grupo quando outro grupo se segrega ou é segregado (Torres, 2004, p.42). 

 

Efeitos de vizinhança é um dentre os seis elementos que constituem as ferramentas de análise 

de Torres para evidenciar a importância da compreensão do fenômeno da segregação nas 

várias dimensões da vida em sociedade, tais como concentração da pobreza, educação, 

emprego, problemas ligados à adolescência e a criminalidade: 

 
Diversos estudos evidenciam que crescer em bairros com alta concentração de 
pobreza tem efeitos negativos relevantes em termos de avanço educacional, 
emprego, gravidez na adolescência e atividade criminal (Duralauf, 2001; Briggs, 
2001; Cardia 2000). Embora os mecanismos que explicam a relação entre pior 
desempenho educacional e residência em locais de elevada concentração de pobres, 
por exemplo, não sejam bem conhecidos, é evidente que o pior desempenho 
educacional nessas áreas contribui para perpetuar e reproduzir a pobreza a longo 
prazo. Por outro lado, na medida em que a rede de relações sociais de um indivíduo 
ou família contribui para seu acesso a empregos e a serviços públicos, o isolamento 
social presente nas áreas segregadas tende a contribuir significativamente para a 
redução das oportunidades das famílias residentes nesses locais (p.43). 
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Isso implica em considerar o local e as condições de moradia relacionados às possibilidades 

de deslocamento e acesso das pessoas aos vários espaços urbanos em grandes centros, como 

ocorre à população que compõe este estudo, em relação ao centro cultural do Município de 

São Paulo, em que está geograficamente incluída. Por isso, o fato de o grupo de pesquisa ter 

se deslocado até a escola e o modo que se colocou frente aos valores daquela localidade, pode 

ser visto como uma maneira de diminuir a distância espacial que configura o quadro de 

exclusão verificado. 

Nesse mesmo sentido, o grupo, assumindo uma atitude engajada, como pesquisadores 

e educadores, configurou a opção teórica deste estudo indo a campo explorar, junto aos 

familiares dos alunos, dados que levassem à compreensão da comunidade em termos de 

desigualdade social e de dificuldade de acesso aos bens culturais e econômicos, o que 

impulsionou à reflexão sobre o sentido e a finalidade social do projeto que o demandou. 

 

Capital e bens culturais 

 

Alguns conceitos foram importantes para compreender a dinâmica econômica e social 

da desigualdade de apropriação de bens culturais numa sociedade capitalista. Um deles é o 

conceito de capital, presente na obra de Karl Marx, como acumulação privada do trabalho 

social, o que constitui a mais-valia, parte da energia humana despendida no trabalho, não 

paga.   

É Pierre Bourdieu (2003a, 2003b, 2005, 2007) quem amplia a noção num nível 

simbólico. A acumulação capitalista deve se dar num outro nível, intangível, no acúmulo de 

bens simbólicos, uma vez que trabalho intelectual e manual estão separados. Em termos 

contemporâneos esta dicotomia pode ser verificada nas empresas em que há uma equipe 

decisória dos processos de produção. Para configurar esta hierarquia, a lógica do capital deve 

produzir e reproduzir os mecanismos de seleção de quem fica no topo e quem deve obedecer.  

Isto é, deve haver no plano intelectual um fluxo desigual de bens simbólicos, cuja 

desigualdade entre as classes constitui o que ele chama de violência simbólica. O indivíduo 

ocupa hierarquicamente um lugar social a depender de como as trocas simbólicas se dão no 

meio do indivíduo, ou do grupo, ao qual ele pertence.  A apropriação maior ou menor dos 

bens resulta na produção e reprodução da própria sociedade capitalista. Isto é, o conhecimento 

universal, padronizado para todas as classes, se revela “mais eficiente” para as classes mais 

abastadas. Dito de outra forma, a distribuição desigual de capital simbólico se traduz, 
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ideologicamente, como diferença de inteligência, quando na verdade está intrinsecamente 

ligada à manutenção de uma forma de produção econômica, a capitalista. 

 
O capital simbólico – outro nome da distinção – não é outra coisa senão o 
capital, qualquer que seja a sua espécie, quando percebido por um agente 
dotado de categorias de percepção resultantes da incorporação da 
estrutura da sua distribuição, quer dizer, quando conhecido e reconhecido 
como algo de óbvio (BOURDIEU, 2007, p. 145). 

 

O capital cultural caracteriza-se como um recurso de poder constituído pelo acúmulo 

de bens culturais, que se traduzem em diferentes formas de saber, dignas ou não de crédito, 

que conferem valor social ao agente detentor desse tipo de capital.  

O espaço ocupado socialmente revela a distinção que se faz entre os indivíduos na 

sociedade desde seu ingresso na escola, quando é possível identificar sua classe social e, 

também sua aproximação à cultura tida como referencial na sociedade burguesa, o que mostra 

seu caráter hegemônico na transmissão de bens culturais. Mas para que um determinado saber 

seja qualificado como capital cultural é necessário que seja socialmente legitimado por meio 

das instâncias de legitimação do conhecimento, da arte e da cultura, tais como o sistema de 

ensino, os museus ou a crítica de arte. 

Em síntese, as relações sociais numa sociedade capitalista dependem diretamente da 

posição que o indivíduo “produtor” ocupa no gradiente social. O que quer dizer que a atuação 

do indivíduo no meio social revela hierarquias, legitimidades, situações de reprodução, 

perpetuação, ou até mesmo de confrontação com a realidade social. 

Uma das formas de avaliar a segregação de classe em zonas de exclusão social e 

avaliar a apropriação de bens culturais é verificar a percepção, que neste estudo voltou-se aos 

familiares dos alunos que constituem a comunidade escolar escolhida para o projeto. O que é 

esclarecedor à medida que revela a troca simbólica no ambiente familiar, o que também 

define, delimita, segrega, a ocupação social do espaço em bairros onde se encontra uma 

dominação através da violência simbólica e uma desigualdade econômica. A compreensão é 

de que os direitos humanos devem considerar a sua própria viabilidade, isto é, a realização 

real dos princípios universais do homem, uma vez que estes só podem ser garantidos na 

intersecção de um duplo atendimento às condições materiais e culturais do humano. 

 

Sobre o lugar, as pessoas, a comunidade 
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De modo geral, da aplicação do roteiro de entrevistas elaborado pelo GPDEE 

depreende-se que os familiares dos alunos da EMEFARC são alheios à vida escolar dos 

filhos, sob diversas justificativas. Alguns dizem que não dispõem de tempo para dar atenção 

ao desempenho escolar dos filhos porque trabalham fora ou porque cuidam da casa, ou ainda 

porque tem outros filhos para acompanhar. Outros parecem ter pouca intimidade com o 

conteúdo escolar em si.  

Os pais revelam confusão entre o que entendem por atividades artísticas e aulas de 

educação física. Em resposta a perguntas relativas ao interesse em que seus filhos 

participassem de alguma atividade artístico-cultural, os pais diziam que os filhos faziam 

educação física e houve quem dissesse que gostaria de matriculá-los numa escolinha de 

futebol. Supomos que os pais associam as atividades artísticas com as aulas de educação 

física porque a professora dessa disciplina é uma profissional que promove atividades 

culturais junto aos alunos na escola.  

Observamos uma espécie de resistência “confusa” ou “indecisa” em relação a 

atividades artísticas bem como de sua importância para o desenvolvimento das crianças. Um 

pai disse estar muito preocupado porque o filho é criativo e gosta de desenhar o dia todo e 

que, por isso, julgava necessário matriculá-lo numa escolinha de futebol para afastá-lo do 

desenho. Para ele a dança não é cabível em sua vida, no sentido de ser uma espécie de 

atividade imoral, visto que para ele a dança está associada principalmente ao funk carioca. 

Por outro lado, houve quem demonstrasse interesse em atividades artístico-culturais. 

Uma das senhoras entrevistadas revelou seu esforço para propiciar as suas filhas momentos de 

descoberta. Para isso inventa os meios para fazê-lo. Assim, se gosta de dançar, dança em casa 

com as filhas e, se gosta de música, liga o karaokê. Esta senhora, em particular, manifestou 

interesse, principalmente, em relação à educação formal. Porém, a TV é sua principal fonte de 

informação, embora acesse também a internet. A entrevistada reconhece os objetos e valores 

culturais e objetiva oferecê-los às filhas, pois imagina que por meio do conhecimento se pode 

“crescer” como indivíduo. 

Outra mãe entrevistada permite que o filho participe de atividades culturais apenas na 

escola e não tem interesse de que o filho nem a família tenham contato com tais atividades 

fora do ambiente escolar. Afirmou, ainda, não gostar de danças “pagãs” e que não permite que 

o filho participe desse tipo de dança. Além disso, acredita que a responsabilidade cultural, isto 

é, dos bens culturais que transitam no universo do aluno é da escola. 

A expectativa de que a escola seja responsável pela promoção e difusão da cultura é 

um aspecto recorrente na fala dos pais. O que ocorre muito provavelmente pela ausência de 
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casas de cultura, centros culturais, cinemas ou qualquer outro espaço cultural no bairro. Isso 

se soma à visão que aquela comunidade tem da escola como instituição detentora e promotora 

do saber e do conhecimento, conferindo-lhe atribuições além das cabíveis, como detentora de 

um capital simbólico. 

Ademais, no que diz respeito ao espaço físico para apropriação de bens simbólicos, a 

escola, as creches e as igrejas são os únicos espaços que podem abrigar as manifestações 

culturais naquele bairro. 

Há também famílias que buscam, fora do bairro, cursos e atividades culturais. Uma 

das mães entrevistadas contou que leva a filha ao SESC Pompéia para que ela faça aulas de 

teatro. Mas a maioria não consegue sair do bairro para levar seus filhos a participarem de uma 

atividade regular. Alguns porque desconhecem a existência dessas atividades, outros porque 

precisam dar atenção aos filhos e à casa. Para as mães, de modo geral, a própria organização 

do lar, no que diz respeito a cozinhar, lavar, passar e limpar, é um impedimento, pois essas 

atividades tomam a maior parte de seu tempo. 

Há para outros, ainda, a questão do orçamento familiar e da dificuldade de transporte 

público na região. Outro aspecto mencionado pelas famílias foi a falta de segurança para o 

deslocamento até o centro da cidade, principalmente quanto ao horário de retorno para suas 

residências. 

Até aqui, a percepção dos familiares dos alunos diz respeito à sondagem feita antes do 

início do projeto na escola, realizada quando responderam ao convite feito pela direção da 

EMEFARC para uma reunião de pais. Esse procedimento foi adotado seguindo a avaliação da 

equipe escolar de que é a forma mais eficaz para atrair a presença dos pais/responsáveis. 

Desse modo, a amostra obtida corresponde a que normalmente é assídua no comparecimento 

àquela escola, incluindo os que acontecem por receio de cobrança por parte do Conselho 

Tutelar.  E, por isso a consideramos representativa. Em seguida, dos acréscimos advindos da 

segunda conversa estabelecida com a comunidade escolar, do mesmo modo da anterior, são 

apresentados traços finais ao desenho da situação em que se encontram aspectos que tocam a 

valorização e apropriação de bens culturais no contexto do projeto que abarca este estudo. 

Desse modo, viu-se que os pais não se deram conta da participação dos filhos em uma 

atividade diferente das aulas convencionais no período de permanência de nosso projeto. Ao 

serem perguntados a respeito da participação das crianças no Movimento e Cultura na Escola: 

Dança, uma senhora comentou que sua filha falava muito sobre as coisas da escola, mas que 

ela não guardava essas falas na memória. E, que se estava bom para a filha, estava bom para 

ela também. É exemplo do problema da comunicação no meio familiar, que esta averiguação 
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desvelou como obstruída, por vários motivos. Muitos pais ocupados com seus afazeres, ou 

ainda, tomados pelo cansaço após um dia de trabalho, não prestam atenção ao que os filhos 

falam. Outros nem sequer compreendem o que os filhos estão dizendo.  

No entanto, vale destacar a reflexão a que remete a posição em que muitos desse 

contexto colocam a escola. Para grande parte dos pais, se o filho está na escola ele está sendo 

educado. O que, a princípio, equivale a pensar que os pais atribuem valor positivo à 

instituição escolar na sua capacidade de promover educação e cultura. No entanto, deixam 

pistas de que tal valor pode desdobrar-se de concepções distorcidas sobre papeis sociais, 

inclusive da própria família, quanto à formação das crianças para que exerçam conscientes e 

plenamente seus direitos de apropriação de bens como seres humanos responsáveis pela 

construção/reconstrução de ambientes de convivência pacífica e feliz. O que também valida, 

para a realidade estudada, as justificativas do Projeto Movimento e Cultura na Escola: 

Dança, que ainda podem ser experimentadas em outras escolas públicas do país; além de abrir 

discussões, aqui circunscritas ao âmbito dos propósitos deste estudo. 

  

Movimento e Cultura na Escola: Dança – a apropriação cultural 

  

O projeto objetivou difundir a Dança como um bem cultural incentivando sua 

apropriação por alunos e professores. O contato propiciado pelos encontros e vivências 

planejados pelo GPDEE levou à identificação da necessidade de que fossem dados passos no 

sentido do aprofundamento da ação junto à comunidade, a começar pelos familiares dos 

alunos. Ficou claro que é preciso pensar em ações pontuais, que não tomem muito tempo 

dessas famílias, aproveitando que a maioria delas demonstrou interesse em participar de 

alguma atividade artístico-cultural.  

Na “Rodrigues”, modo como as pessoas se referiram à EMEFARC, o primeiro desafio 

foi fazer com que as pessoas tivessem acesso aos bens culturais ali disponibilizados pelo 

projeto, passando a reconhecê-los como próprios, uma vez que verificou-se uma distância 

econômica, geográfica e, sobretudo, simbólica entre os indivíduos e a cultura, a dança e a arte 

em geral.  

Para exemplificar, quando perguntados em relação a atividades culturais 

desenvolvidas com os filhos, alguns dos pais contaram que os levam para passear numa 

lanchonete de uma grande e conhecida rede de fast food. Vale mencionar que não há uma 

lanchonete dessa rede no bairro; o que demonstra o valor simbólico conquistado pela referida 

empresa junto às pessoas, mas como valor de consumo. Essa grande rede de fast food vale-se 
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de mecanismos da cultura de massa para se impor como bem simbólico. Mas, o papel da 

educação é outro, não é o de impor um, mas é, ao contrário, de transformar as imposições. 

Portanto, se o que se quer é a aproximação das famílias, nem a escola, nem a universidade 

pode agir como autoridade de um saber hegemônico, portadora única de bens simbólicos 

verdadeiros dentro da comunidade.  

A ideia estandartizada de que a comunidade, leiga, não valoriza o conhecimento e a 

cultura, sustenta uma pequena parcela de verdade apenas quanto ao fator alienação, cuja raiz é 

histórica e culturalmente alimentada. Trata-se de um processo complexo, um paradigma com 

o qual devemos romper, ainda que gradualmente, por meio de ações culturais. Foi desse modo 

que a equipe responsável por este trabalho se colocou, sempre. 

Uma reunião de pais valeu para propiciar uma oportunidade de aproximação aos 

valores daquela comunidade. Na presença dos pais se conversou sobre o projeto, e foi por 

meio de suas falas que foram coletadas as primeiras impressões a cerca de seus valores, 

expectativas e compreensão do papel da escola, em particular, no que diz respeito à cultura e à 

Dança. Avançando dessa forma, reunindo na escola, alunos, pais e professores, a academia se 

inseriu, universidade e pesquisador, naquela comunidade escolar. Para, a partir daí, 

empreender uma ação concreta junto a ela, almejando a efetividade. 

Era nítida a inquietação no rosto dos pais quando perguntados sobre sua postura em 

relação ao acompanhamento do desempenho escolar de seus filhos; ou quando indagados em 

relação a dedicar algum tempo para eles; além da dificuldade e/ou desconforto em dizer o que 

pensavam sobre Arte, Dança e Cultura e sobre nossa atuação junto a seus filhos. Reações que 

dão margem a novas investigações para as quais o GPDEE se viu instigado a se preparar, 

abrindo-lhe frentes de estudo; o que o torna também um beneficiado.   

Voltando rapidamente ao propósito do GPDEE mencionado inicialmente sobre a 

integração ensino, pesquisa e extensão, cabe salientar que as vivências de iniciação à Dança 

desenvolvidas neste projeto Movimento e cultura na escola: Dança, foram construídas 

também a partir dessas considerações, tendo como mote o “olhar para si”, o “olhar para o 

outro” e o “olhar para o meio”, para que em “olhares” todos os olhares trabalhados 

anteriormente se integrassem e as crianças se dispusessem a apreciar uma apresentação de 

dança, que aconteceu ao final, com o grupo de dança IAdança. 

Quanto ao local, do ponto de vista técnico, o estudo evidenciou sua carência acentuada 

de recursos básicos de saúde, lazer e acesso aos bens culturais. A falta de infra-estrutura 

urbana, social e cultural restringe o contato com a arte, e, em particular, com a dança cuja 

representação se fixava na destacada pela mídia. Mas o desafio a tais circunstâncias, e até com 
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recursos simples – um aparelho de som portátil, caixas de som e cd’s – organizados 

estrategicamente para que suscitassem situações propícias à emergência, identificação e 

experimentação de habilidades, limites, possibilidades, necessidades e expectativas dos 

participantes, fez acontecer uma vivência inusitada no dia-a-dia daquela escola, que faz parar 

para refletir também sobre tantos desafios à atuação profissional na escola. 

Valeu o entendimento de que é preciso partir do que se tem, isto é, da positividade, no 

sentido que conferiu Ezpeleta & Rockwell (1989) como movimento construtivo no interior da 

Escola de resistência ao olhar viciado para o que falta. De fato há muitas faltas; mas por pior 

que sejam as condições materiais, nada supera a falta de valores humanos; da mesma forma, 

nada resiste ao amor. No caso desta pesquisa, seus resultados indicaram que havia condições 

para que se alcançasse algo mais, um lugar condizente ao que a Dança, e outros distintivos 

culturais tem de específico e altamente pertinente ao campo da educação e, 

consequentemente, ao da Escola. Nesse último campo evidenciou-se que cabia investir na 

competência específica da equipe pedagógica, que foi um dos aspectos trabalhados durante o 

projeto no sentido de mobilizá-los quanto à revisão e adoção de novas práticas dentro da 

escola em relação ao ensino da arte, das linguagens artísticas e com relação a eles próprios; na 

mesma linha em que fora proposto aos alunos, tendo em vista aspectos artísticos e 

educacionais da dança na escola, contextualizando-a como manifestação cultural presente na 

sociedade, no caso, a partir daquela realidade local. 

No que concerne ao recorte feito neste artigo, vimos que os alunos das classes de 3ª 

série do ensino fundamental (rótulo atribuído na época da realização do projeto), seus 

professores e seus familiares confirmaram que a proposta e a dança, que não conheciam, 

ampliaram o repertório cultural da comunidade escolar. Isso porque lhes foram oferecido 

alguns elementos para reflexão superando o simples cumprimento de um cronograma, para se 

constituir e proporcionar às pessoas um processo de ação-reflexão-ação que exige o esforço 

e a vontade política do coletivo escolar (Veiga, 2001, p.56).  

A escola se rendeu ao convite para início de construção de uma cultura da dança. Isso 

foi facilitado pelo conhecimento prévio e respeito à cultura prevalente na realidade estudada; 

embora esteja claro para todos que ainda há lacunas nos relacionamentos, que do ponto de 

vista da positividade são espaços para aproximação entre os segmentos escolares e 

estabelecimento de trocas de informações sobre o tema do projeto, que precisa acontecer com 

maior amplitude, frequência e em continuidade. 

Sem dúvida, uma iniciativa desta natureza não resolve o problema específico da 

segregação residencial, até porque deve ser objeto de outras esferas de intervenção. Mas como 
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educadores e agentes de cultura representando a instituição universitária, coube ao GPDEE 

dar um passo atrelando ensino, pesquisa e extensão, para despertar a atenção, aguçar o 

interesse e aproximar aquela comunidade escolar no que se refere aos bens simbólicos que 

possam ser identificados por ela como seus também por direito, dos quais não podem estar 

apartados, muito menos por, relativamente, poucos quilômetros de distância.  

A expectativa é de que, em algum ponto dentre os vários aspectos levantados pelo 

conteúdo e forma da presença naquela unidade escolar, tenha sido notado pelos participantes 

deste trabalho, que esses bens fazem parte do acervo construído pela humanidade e que a 

distância maior é criada por uma hierarquização capitalista hegemônica, que nos termos aqui 

expostos, os fazem sofrer uma violência simbólica. 

Nesse sentido, há muito mais a fazer. A começar pela própria comunidade escolar. É 

preciso avaliar a sua própria realidade; distinguir e discutir a cultura da e na escola 

considerando sua realidade e sua pertença à realidade cultural da maior metrópole da América 

Latina. A partir desse conhecimento, reconhecer seus interesses, tomando decisões sobre a 

que bens culturais, a que distância e em que nível desejam acessá-los. Contudo, ao menos, 

projetos como este oferecido à “Rodrigues”, que abarcam atividades de ampliação do 

universo cultural das pessoas, materializam o exercício da cidadania. 
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