
“Encontramos

nossa própria

forma de fazer

e a assumimos”

O Coletivo da Cidade re-
tomou neste segundo semestre
sua inovadora metodologia edu-
cativa voltada a crianças e ado-
lescentes. Criada em 2012 pelos
educadores e educadoras do pro-
jeto, as Rodas de Aprendizagem
foram reincorporadas no cotidiano
das atividades após o último pe-
ríodo de férias do ano letivo.

Fruto de uma construção
que partiu das experiências com
produções e pesquisas temáti-
cas feitas conjuntamente com os
educandos, a metodologia con-
siste em um processo educativo
que considera o lúdico e respeita
a participação ativa deles nas
atividades. São cinco as Rodas
de Aprendizagem: roda do criar,
do saber, cuidar, conviver e brin-
car. Cada uma destas rodas tra-
balha uma dimensão que o
Coletivo e o Observatório da Cri-
ança e Adolescente (OCA) con-
sideram fundamentais no
processo de educação, abordan-
do direitos e processos formati-
vos através de brincadeiras,
jogos, do respeito mútuo, da afe-

tividade, da criatividade e do
aprendizado constate.

“Fomos percebendo que o
trabalho estava acontecendo em
etapas que contemplavam di-
mensões importantes e diferentes
da aprendizagem e então passa-
mos a estudar juntos sobre essas
dimensões e sobre caminhos pa-
ra organizar e qualificar esses
espaços de construção coletiva”,
afirma a coordenadora pedagógi-
ca do Coletivo da Cidade, Jacke-
line Sousa, uma das criadoras do
projeto na Estrutural.

,

Em 2014, a proposta meto-
dológica das Rodas de Aprendiza-
gem ganhou uma importante
contribuição do educador José Pa-
checo, reconhecido internacio-

nalmente por suas experiências
na Escola da Ponte em Portugal .
Após visitar o Coletivo da Cida-
de, Pacheco sugeriu novas leitu-
ras e materiais de estudo que
ampl iaram a perspectiva de atu-
ação do grupo.

“Aí a gente começou a es-
tudar mais, intercambiar apren-
dizagens com educadores de
outros estados e passamos mais
um ano, em 2015, experimentan-
do elementos e recursos novos
pra gente, até que no final desse
processo, percebemos que nesse
momento as rodas de aprendiza-
gem coletiva de fato eram a nossa
metodologia e a que melhor tra-
duzia o nosso trabalho e nossa
intenção”, conclui Jackel ine, que
reitera a importância deste per-
curso de elaboração, desenvolvi-
mento e modo de fazer das
atividades até ser retomado
neste ano de 201 6.

As rodas seguem movi-
mentando sonhos e embelezan-
do o caminhar de educandos e
educadores na construção de
uma nova forma de aprender e
ensinar, transformando as vidas
dos participantes, a comunidade
e ensaiando o mundo melhor
que todos desejam. Vida longa
às Rodas de Aprendizagem!
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Rodas de Aprendizagem
educação inovadora no Coletivo da Cidade
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A Roda do Brincar faz
parte da metodologia do
Coletivo da Cidade.
As outras rodas são: criar,
saber, cuidar e conviver.
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No dia 1 5 de setembro,
onze adolescentes do Coletivo
da Cidade e OCA participaram
de uma oficina de dança do pas-
sinho que aconteceu no teatro
garagem do SESC. A oficina foi
oferecida pelo Festival Satel i te
061 que trouxe a coreógrafa
Lavinia Bizzotto e o grupo #Dan-
ça do Passinho, responsáveis pe-
la apresentação desta dança na
abertura das Olimpiadas do Rio.

Na atividade, os adoles-
centes puderam conhecer vári-
as técnicas, coreografias e um
pouco da historia da dança do
passinho, que é considerada
uma manifestação urbana tipi-
camente brasi lei ra.

A atividade foi conduzi-
da de maneira bem didática e
participativa pelo bai larino Igui-
nho Imperador.

Os educandos do Coleti-
vo e do OCA aval iaram muito
positivamente a oficina e se
comprometeram a ensaiar e
apresentar um pouco do que
aprenderam nesse encontro. Es-
se repasse faz parte do compro-
misso com a comunidade e com
a cultura popular que a dança
urbana faz parte.

A Estrutural
que se prepare

Dança do passinho
contagia educandos do Coletivo da Cidade e OCA

Sete educandos do Cole-
tivo da Cidade e OCA participa-
ram de atividade conhecida como
“Vaga Viva” no Dia Mundial sem
Carro, 22 de setembro. O evento
foi organizado pela Secretaria de
Mobil idade (Semob), outros ór-
gãos do Governo do Distrito Fe-
deral, Embaixada da Holanda e
organizações da sociedade civi l ,
como o Rodas da Paz e Bike Anjo.

Na tarde em que aconte-
ceram as atividades, os adoles-
centes se diverti ram com
bicicletas, conheceram um pou-
co sobre plantas e sementes
medicinais, ouviram orientações
de trânsito do Detran, apresen-
tações musicais como a do Seu
Zé do Pife e brincaram de ping-
pong em um mesa montada em
uma tenda.

Um dos objetivos do
evento é a conscientização para
o uso de meios de transporte
não poluentes, como a bicicleta,
e outros não individual izados,
como o transporte coletivo. O
trânsito é um problema global e
tem se complicado cada vez mais.
O Distrito Federal tem aproxima-
damente 1 .190.000 carros para
uma população de cerca de
2.900.000 habitantes, o que dá
uma média de mais ou menos
um carro para cada 2,4 morado-
res do DF, uma das mais altas do
país. Este modelo de transporte
que privi leg ia os carros é in-
sustentável para a cidade e o
planeta.

22 de
setembro:
mais bicicletas,

menos carros,

por um mundo melhor.

Por um mundo
mais verde,

com transporte
público de

qualidade e com
muitas bicicletas.

#5
outubro
2016



Durante o mês de setem-
bro, os educandos do Coletivo
da Cidade participaram de um
processo de oficinas de vídeos
nos encontros de Educomunica-
ção no espaço. As oficinas foram
real izadas em uma parceria do
Observatório da Criança e Ado-
lescente (OCA) e o Estúdio Gun-
ga, contratado para fazer o vídeo
do projeto no ano de 201 6.

Nos encontros, os ado-
lescentes discutiram vários di-
reitos que envolvem o cotidiano
de sua comunidade, como saú-

de, educação, lazer e direito a
cidade, além da questão da vio-
lência pol icial , que diz respeito a
outro direito, a segurança. A tur-
ma da manhã escolheu apre-
sentar o Coletivo da Cidade e a
Estrutural de forma bem lúdica,
usando uma bola de futebol co-
mo personagem. Já o grupo da
tarde produziu uma ficção sobre
o abuso na abordagem pol icial
no vídeo “Segurando o muro”.

O objetivo desta forma-
ção era apresentar as diferentes
l inguagens e gêneros do audio-

visual, além de capacitar os edu-
candos a contarem suas próprias
narrativas através desta impor-
tante ferramenta de comunicação
que é o vídeo. Um dos focos des-
tas atividades foi reforçar a im-
portância dos jovens serem
protagonistas de sua própria
história.

Com oficinas como estas
e jovens conscientes de seus di-
rei tos, quem sabe não estamos
formando uma nova geração de
cineastas na cidade. Ficamos
na torcida.

Novos cineastas da Estrutural
Oficinas de audiovisual no Coletivo da Cidade

Estamos vivendo um peri-
goso período de retirada de direitos.
Projetos que estão sendo votados
no Congresso Nacional podem pio-
rar e muito o que já é deficitário, co-
mo os serviços públ icos essenciais
como a saúde e a educação.

A Proposta de Emenda
Constitucional 241 /201 6 (PEC 241 )
modifica o orçamento públ ico e irá
afetar a população por 20 anos, já
que propõe o congelamento de no-

vos recursos neste período para po-
l íticas públ icas e serviços funda-
mentais, mesmo que a demanda
aumente. Como exemplo deste
possível cenário, pode-se dizer que
na Estrutural , onde já faltam vagas
nas escolas de educação infanti l e
fundamental e não tem ensino mé-
dio, esta oferta poderá ser drastica-
mente reduzida pois vão diminuir os
recursos para as políticas sociais.

A Reforma do Ensino Médio

que está sendo aprovada por meio
de medida provisória sem uma dis-
cussão ampla com a sociedade (MP
746/201 6), funciona como se fosse
um decreto e já vale mesmo antes
de ser votada. E la precariza a edu-
cação para a população que depen-
de exclusivamente das escolas
públ icas, dificultando o acesso ao
ensino superior, às universidades
públ icas e deixando para quem vive
com menos renda uma formação
precária para o mundo do trabalho.

Mas estas propostas não
passarão sem resistência popular, é
o que podemos ver nas ocupações
de escolas e institutos de ensino su-
perior país afora. O Instituto Federal
de Brasíl ia com sede na Estrutural é
um destes lugares em que a juven-
tude resolveu reagir, ele foi ocupado
pelos estudantes no dia 1 4 de outu-
bro. Um alento de esperança diante
de tanto retrocesso.

Estudantes ocupam IFB da Estrutural
contra retrocesso da PEC 241 e MP 746

A comunidade e os direitos a partir do
olhar dos adolescentes educandos.

Oficinas de audiovisual nas atividades de educomunicação
no Coletivo. Parceria com o Estúdio Gunga.
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Estrutural premiada na tela do cinema

Setembro foi um mês de
estreias nos cinemas do Distri to
Federal , especialmente com a
real ização do 49º Festival de
Brasíl ia do Cinema Brasi leiro.
Dois fi lmes que concorreram na
categoria longa-metragem do
festival abordavam a Cidade Es-
trutural em suas histórias.

Um deles é o documentá-
rio Estrutural de Webson Dias,
exibido no dia 24 de setembro. O
fi lme aborda sob diferentes pers-
pectivas confl i tos e fatos mar-
cantes na formação da cidade
nos anos 90 até os dias atuais
com a expansão para o Setor de
Chácaras Santa Luzia. Educan-
dos e educadores do Coletivo da
Cidade e Observatório da Crian-
ça e Adolescente (OCA) estive-

ram presentes e prestigiaram a
exibição do documentário no Ci-
ne Brasíl ia.

O outro fi lme que tem co-
mo cenário a Estrutural é Cata-
dores de História de Tânia
Quaresma. O fi lme mostra o co-
tid iano de catadoras e catadores
de materiais recicláveis, partin-
do do "Lixão da Estrutural", mai-
or l ixão a céu aberto da América
Latina. Segundo a sinopse do fi l -
me, “o documentário desvenda a
multi facetada real idade desses
profissionais que, apesar das
condições sub-humanas de tra-
balho, conseguem dar exemplo
de união, dignidade, sol idarieda-
de e cidadania”.

Catadores de História,
que contou com a colaboração

ativa do Coletivo da Cidade, saiu
do Festival de Brasíl ia com 3 prê-
mios, o de Melhor Fotografia, por
Waldir de Pina, Melhor Tri lha So-
nora, por Dimir Viana, André Luiz
Ol iveira, Renato Matos, Claudio
Vinícius e GOG , e Melhor fi lme
de longa-metragem da Mostra
Brasíl ia pelo Júri Oficial .

É a digna história da Es-
trutural mostrando todo seu valor
em uma das mais prestigiadas
telas de cinema do país. Assim
comprovamos a máxima da mú-
sica dos Racionais Mc's grafitada
na quadra do Coletivo:

“Tenha fé porque
até no lixão nasce flor”!

Assim seguimos sonhando.

Coletivo da Cidade presente na exibição do documentário Estrutural no Festival de Cinema de Brasíl ia.
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