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APRESENTAÇÃO

O Anuário de Atividades de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura congrega
expressiva produção, pertencente a diferentes Departamentos Pedagógicos do Colégio Pedro II.
Contudo, no tocante às atividades culturais, estas se caracterizam, por natureza, como
transdisciplinares. São ações, projetos e programas que acontecem de forma interdisciplinar ou
transdisciplinar e que, muitas vezes, adquirem uma perspectiva intercampi ou de itinerância,
dificultando, sobremaneira, seu encaixe em determinado Departamento Pedagógico ou campus
institucional. Desta forma, apresentaremos a estrutura e o funcionamento da Diretoria de
Culturas, através de suas ações, projetos e programas, realizados em diferentes campi, por
professores pertencentes a diferentes Departamentos Pedagógicos, assim como pela sua
Coordenadoria de Projetos e Cursos e pelo Espaço Cultural do Colégio Pedro II.
O Espaço Cultural do Colégio Pedro II foi o primeiro espaço de arte e cultura, criado
numa escola pública de educação básica na cidade do Rio de janeiro. Hoje, encontra-se ligado
diretamente à Diretoria de Culturas – PROPGPEC e tem sido responsável por propagar arte e
cultura, dentro e fora do Colégio, tornando-se conhecido por sua trajetória em Arte-educação,
na cidade do Rio de janeiro.
A Coordenadoria de Projetos e Cursos reinventou-se durante o período de isolamento
social, com a criação de inúmeras ações artísticas de acolhimento e formação cultural.
Da Semana de Saúde Mental à parceria com o Museu da Pessoa, culminando na
criação do Núcleo Museu da Pessoa Colégio Pedro II a Diretoria de Culturas se coloca atenta à
importância do espaço escolar como espaço de prazer, afetos, alegria e trocas significativas,
valorizando cada história de vida como patrimônio imaterial a ser preservado.
O Anuário oferecerá ao leitor acesso à Rede de Saberes em Arte e Culturas na
Educação Básica, hoje existente no Colégio Pedro II.
Boa leitura!

Eloísa Sabóia
Diretora de Culturas – Colégio Pedro II

5

DIRETORIA DE CULTURAS – PROPGPEC: POLÍTICAS DE ACESSO À
CULTURA

FUNDAMENTOS

A escola é uma instituição eminentemente cultural onde as relações entre o cotidiano
e as diversas culturas que permeiam sua existência constituem uma única trama, que entrelaça
fios de forma orgânica e prenhe de significados. Nessa ambiência, as culturas são reinventadas
diariamente por seus diferentes atores e desafiadas pelas mais diversas práticas educativas. Ao
admitir a existência de diferentes culturas no cotidiano escolar, investe-se na interação e na
integração das mesmas, contemplando pluralidade e dinâmica, num processo de circularidade
cultural.
As diferentes culturas constituem-se como forte agente de identificação pessoal,
social, histórica e política; forjam identidades e remetem os sujeitos às ancestralidades, na
medida em que modelos de comportamentos passam a integrar diferentes gerações e segmentos
sociais. Essa relação atávica desperta recursos internos e simbólicos, fomentando interações
que permitem a realização pessoal e a expansão de potencialidades em pensamentos,
sentimentos, ações e expressões diversas.
Nesse sentido, o Colégio Pedro II trabalha com um conceito de cultura ampliado,
superando a noção exclusiva de evento ou entretenimento e entendendo-a como um conjunto
de manifestações relacionadas à cidadania, à sustentabilidade, ao patrimônio e a outras áreas do
conhecimento, vinculadas à sociedade e à vida. Sob essa ótica, a cultura constitui-se como
forma de responder às indagações e aos desafios presentes no mundo contemporâneo, capaz de
gerar transformações educacionais, políticas e sociais.
A Diretoria de Culturas do Colégio Pedro II é internamente um espaço de referência,
apoio, integração, divulgação e avaliação de produções acadêmicas e práticas nas áreas de Arte
e Cultura, desenvolvidas por servidores e estudantes do CPII. Para o público externo a Diretoria
de Culturas atua como espaço de acolhida institucional aos diversos grupos, projetos e
atividades, oriundos de outros órgãos e instituições, que habitualmente, recorrem ao Colégio
Pedro II, buscando-o como parceiro em diferentes projetos e programas, assim como campo de
investigação acadêmica, artística e cultural.
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A meta da Diretoria de Culturas é empreender políticas culturais com as comunidades
interna e externa do Colégio Pedro II, baseadas na integração, troca e valorização dos recursos
artísticos e simbolizações, promovendo práticas emancipadoras, inclusivas e interculturais.

OBJETIVOS

A política cultural do Colégio Pedro II implementada pela Diretoria de Culturas tem
os seguintes objetivos:
• Estabelecer intercâmbio com o Ministério da Cultura, IPHAN, FUNARTE e instituições afins,
em nível federal;
• Firmar parcerias com as Secretarias municipal e estadual de cultura; museus; centros culturais;
ONGs; OSCIPs; pinacotecas; conservatórios; bibliotecas; academias; fundações; institutos;
escolas de música, teatro, dança, artes visuais e demais espaços de arte e culturas, objetivando
a ampliação das atividades a serem oferecidas aos estudantes;
• Apoiar, divulgar e participar das atividades e eventos artísticos e culturais já existentes no
Colégio Pedro II, nos diferentes campi, realizados por servidores docentes e técnicoadministrativos;
• Analisar e estabelecer planos, metas e ações institucionais, incrementando e enriquecendo os
eventos artísticos e culturais com outras atividades de interesse da comunidade escolar;
• Criar e manter atualizado o banco de dados de atividades, eventos e projetos das áreas de arte
e culturas, a fim de favorecer intercâmbio no interior do próprio Colégio Pedro II e deste com
outras instituições;
• Editar mensalmente um periódico virtual com informações sobre eventos das áreas de arte e
culturas, mantendo sempre a interface entre as produções locais e outras possíveis produções
de caráter também local, regional, nacional e internacional, que sejam passíveis de diálogo;
• Incentivar, promover e coordenar a criação de oficinas, cursos livres e de aperfeiçoamento,
referentes ao ensino e à aprendizagem das diferentes linguagens artísticas, realizados por
docentes do Colégio Pedro II e que se destinem à formação continuada e à capacitação de
docentes;
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• Buscar parcerias e convênios com instituições e órgãos públicos, objetivando a
potencialização de ações artísticas e culturais para o Colégio Pedro II, a partir da apresentação
de projetos e produções acadêmicas que envolvam seus docentes, técnico-administrativos,
responsáveis, estudantes e comunidade externa;
• Avaliar a pertinência e viabilizar propostas de parcerias artísticas e culturais realizadas por
outras instituições no Colégio Pedro II, mantendo cadastro atualizado destas atividades,
projetos ou convênios firmados;
• Viabilizar a interação da instituição de ensino - comunidade, abrindo-se à escuta e à
identificação de demandas nas áreas artística e cultural, buscando recursos e estratégias de
atendimento;
• Apoiar a promoção de programação artística e cultural em todos os campi do Colégio Pedro
II, ampliando qualitativamente o repertório cultural das comunidades interna e externa;
• Oferecer espaços de expressão, em diferentes linguagens artísticas, para estudantes,
servidores, responsáveis e comunidade, favorecendo a participação e a plena utilização de seus
recursos expressivos;
• Planejar, organizar e promover eventos diversos, como seminários, mostras, colóquios,
exposições, oficinas, palestras, lançamentos de livros, saraus e apresentações em diferentes
linguagens artísticas, relevantes à vida social e cultural e às necessidades das comunidades
interna e externa;
• Colaborar com a formação integral do estudante do Colégio Pedro II, de forma a proporcionar
que Artes, Ciências e Tecnologias se complementem e se retroalimentem mutuamente,
propiciando atitudes reflexivas, críticas e criativas, necessárias ao desempenho proativo na
sociedade contemporânea;
• Propiciar aos servidores docentes e técnico-administrativos do Colégio Pedro II, em atividade
ou aposentados, a constante oportunidade de encontro, atualização cultural e troca de
experiências, fundamentais para um ambiente de trabalho salutar e producente;
• Realizar um projeto de educação patrimonial itinerante, a ser desenvolvido em todos os campi,
junto aos diferentes setores já existentes no Colégio Pedro II, responsáveis pelo acervo
memorial e histórico da instituição.
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ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Até bem pouco tempo, as políticas culturais tinham como foco apenas o
desenvolvimento das linguagens artísticas. Atualmente, os planos de cultura baseiam-se em três
dimensões básicas, que se complementam: a cultura como expressão simbólica; a cultura como
direito à cidadania e, finalmente, a cultura como trabalho e produção - potencial para o
desenvolvimento econômico.
A política de cultura ofertada à comunidade escolar CPII tem os seguintes eixos de
ação: Programa de Apoio a Eventos Artísticos e Culturais; Programa de Apoio a Projetos de
Iniciação Artística e Cultural; Programa de Apoio ao Fortalecimento de Núcleos de Arte e
Cultura; Programação Artística do Espaço Cultural do Colégio Pedro II e da Coordenadoria de
Projetos e Cursos e Núcleo Museu da Pessoa Colégio Pedro II.
A seguir, passamos a especificar cada um desses programas:
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EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Os eventos artísticos e culturais podem ser oriundos da Coordenadoria de Projetos e
Cursos da DCULT, da Chamada Interna de Apoio a Eventos Artísticos e Culturais, do Espaço
Cultural do Colégio Pedro II ou provenientes de demandas externas, que buscam o CPII como
parceiro em eventos culturais, a serem desenvolvidos com as comunidades interna e externa.

COORDENADORIA DE PROJETOS E CURSOS

A Coordenadoria de Projetos e Cursos da Diretoria de Culturas do Colégio Pedro II
tem como objetivo principal criar, fomentar e incentivar ações, projetos e cursos ligados às artes
e às culturas, em suas diferentes linguagens e manifestações. As ações propõem a
democratização do conhecimento, a partir de uma visão diferenciada: a escola não é um espaço
de mera reprodução de técnicas e práticas distanciadas da sensibilidade e do diálogo - ao
contrário, acreditamos na escola como um espaço de criação, lugar de troca e construção de
uma prática cidadã e inclusiva, pautada por valores como a ética e a solidariedade.
Os projetos, cursos e atividades oferecidos constituem um leque de opções
diversificado, de grande importância, mesmo em momentos extremos como os vividos
recentemente ao longo da pandemia: o sofrimento imposto pelas perdas e pelo isolamento social
foi amenizado pela característica de acolhimento de muitas destas ações.
Entende-se a escola a partir de uma ótica que propõe educar pelos sentidos e não
adestrar os sentidos. A partir de um enfoque voltado para a sensibilidade, aliada à curiosidade
que conduz ao efetivo aprendizado, surgiram ações como a série de lives “Arte, Culturas e
Educação em Tempos de Pandemia”, o projeto literário “Narrar é Resistir”, o projeto de Teatro
“Teatro e Pandemia: os 5 anos do grupo de teatro Fazendo o Quê”, o curso “Roda de Leitura
Online”, o sarau “Sopa de Letras Virtual” e o projeto” Teatro das Histórias Online”.
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Curso Roda de Leitura

O curso Roda de Leitura teve a proposta de
trabalhar o texto literário a partir de leituras
dramatizadas

e

dentro

de

uma

perspectiva

interdisciplinar. A iniciativa presencial e como projeto
surgiu no CPII desde 2007 e teve como objetivo
incentivar a leitura do texto literário, a partir de
encontros que possibilitem o diálogo com os diversos
campos de conhecimento. Assim, textos oriundos de
outras áreas de conhecimento entram nessa roda de
pesquisa, leitura e diálogo, que completou 14 anos,
agora no formato de curso remoto para professores,
estudantes e comunidade externa.
No ano de 2021 foram oferecidas duas turmas
Figura 1: Cartaz de divulgação “Roda de Leitura primeira turma”

com encontros semanais, sempre às segundasfeiras, das 17 às 18h, pela plataforma Google Meet. A

primeira turma teve início no dia 22 de fevereiro e a segunda em 16 de agosto. Em 13 de
dezembro ocorreu o encerramento, com a realização de um encontro especial, no qual puderam
apresentar os textos e falar um pouco da experiência.

Figura 2: Realização “Roda de Leitura”
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Projeto Teatro das Histórias
Em

2021

o

projeto “Teatro das Histórias” criado em
2020 foi retomado. Direcionado a
pessoas com 60 anos ou mais, o projeto
propôs a fazer um resgate das memórias
das histórias de vida de cada um, através
de textos literários e jogos teatrais,
construindo um espaço de confiança e
afeto onde se é possível compartilhar
experiências e memórias. Os encontros
visaram a estimular a criatividade dos
participantes, convidando-os a registar –
em formato de diário ou cartas – suas
Figura 3: Cartaz de divulgação “Teatro das Histórias”

memórias.

Foram oferecidas duas turmas ao longo do ano de 2021, sendo a primeira com início
em 02 de março e a segunda em 17
de agosto. Os encontros, com
duração semanal de 1h, foram
marcados pelo trabalho com a poesia
e

também

pela

sensibilidade,

mostrando que a arte e o afeto são as
bases do resgate das memórias e da
construção de novas relações com o
mundo.

Os

encontros

de

encerramento mostraram a potência
dessa reescritura afetuosa, que forma
uma comunidade de aprendizado
pautada

pelo

diálogo,

pelo

acolhimento, pela escuta e pela arte
como caminho de re-existência.

Figura 4:Cartaz de divulgação “Teatro das Histórias – nova turma”
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Figura 5: Realização “Teatro das Histórias”

Sarau Sopa de Letras

Figura 6: Cartaz de divulgação “Sopa de letras - Toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar”

O Sopa de Letras é um sarau que trabalha múltiplas linguagens e acontece há 13 anos
no Colégio Pedro II. A proposta é promover um encontro poético aberto a todos que queiram
participar, mostrando suas poesias, músicas e outras linguagens artísticas.
Durante o período de pandemia, o Sopa sofreu algumas adaptações para se adequar ao
formato virtual. Cada sarau foi marcado pela presença de muitos convidados, participação de
alunos, ex-alunos e da comunidade escolar, com apresentações diversificadas.
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Cada encontro foi pensando a partir de
um tema, com uma inspiração musical, que serviu
como guia para as apresentações, sem que, no
entanto, o planejamento se desse de forma
restritiva. Ao longo do ano de 2021 ocorreram
quatro encontros especiais pela plataforma Zoom.
No 15 de abril tivemos o primeiro
encontro com o tema “Para todo mal, a Cura”.
Inspirados pela música de Lulu Santos, foram
realizadas conversas sobre o poder da arte na
construção da cidadania crítica e sensível.
Figura 7: Cartaz de divulgação “Sopa de Letras –
para todo mal a cura”

Em 05 de julho, tivemos mais um Sopa, dessa vez o tema escolhido foi “Toda vez que
eu dou um passo o mundo sai do lugar”, celebrando os 13 anos do Sarau e renovando as apostas
nas artes e na poesia como possibilidades de construção de outros mundos possíveis.
No dia 11 de agosto, ocorreu uma edição especial como parte da Semana de
Acolhimento do Campus Tijuca II, direcionado para os alunos e ex-alunos do PROEJA.”
O Sopa de Letras também fez
parte da II Semana de Saúde Mental do
Colégio Pedro II, compondo o quarto dia
da programação, no dia 30 de novembro.
Integrado à programação, o tema
motivador foi “Não aperte o botão!”, em
homenagem à Nise da Silveira e sua aposta
nas artes como ferramenta de cuidado da
saúde mental. Marca uma referência à
recusa de Nise em apertar o botão do
eletrochoque em um paciente da instituição
onde trabalhava. Este Sopa de Letras foi
Figura 8: Cartaz de divulgação “Sopa de Letras – abraço poético
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um convite a todos para nos conectarmos com
a nossa potência artística e nos cuidarmos
nesse diálogo com as artes!
Em um formato remoto fechado,
contou com a participação de Simone Mazzer,
Eduardo Tornaghi, Luciana Pedroso, Carmem
Elias, Silvia Barros, Cris Pizzoti, Niágara
Cruz, Kátia Iunes, Thiago Arauvas, Debby
Eidam, Fabiane Valmore, Maria Cabral,
Raulf, PS Raio Negro, Lolita Merker, Larissa
Marques, Rômulo Sá e Marina D’ávila e
Orlando Santos Baptista.
O último Sopa de Letras do ano foi

Figura 9: Cartaz de divulgação “Sopa de Letras – Não aperte
o botão!”

realizado no dia no dia 16 de dezembro, às 18h.
Com o tema "O que será do amanhã?", o evento apresentou a mesma alegria e irreverência de
sempre - aliadas à poesia e à vontade de aprender e criar coletivamente! O evento foi fechado
para convidados e posteriormente publicado no nosso canal no YouTube da Diretoria de
Culturas.

LIVES E ENCONTROS PROMOVIDOS PELA COORDENADORIA DE PROJETOS
E CURSOS

A série de lives Arte, Educação e Culturas em Tempos de Pandemia teve como
objetivo principal promover uma aproximação entre as comunidades interna e externa e os
nossos entrevistados.
Os convidados foram artistas e pessoas ligadas à Cultura, selecionados a partir de
critérios que envolvem desde a relevância da contribuição acadêmica à notoriedade da produção
artística.
Utilizando o recurso das lives (estratégia possível no período de distanciamento físico),
deflagramos um processo de discussão e diálogo acerca de diferentes temáticas ligadas às Artes
e às Culturas e suas implicações na educação.

15

Entrevistamos personalidades de grande importância no cenário artístico-cultural
brasileiro: podemos listar nomes como Amir Haddad, Cecília Boal, Miriam Celeste Martins, o
cantor Pedro Luís, entre outros.

Live Arte, Cultura e Educação – Centenário de Paulo Freire

Figura 10: Cartaz de divulgação “Live Arte, Culturas e Educação – Centenário de Paulo Freire”

No bojo das comemorações do centenário de Paulo Freire, patrono da educação
brasileira, a Coordenação de Projetos e Cursos da Diretoria de Culturas, apresentou mais um
episódio da série de lives “Arte, Cultura e Educação”.
No dia 4 de março, a professora Dilma Mesquita recebeu três integrantes da equipe do
espetáculo “Paulo Freire, o Andarilho da Utopia”: Richard Riguetti (ator); Junio Santos
(dramaturgo) e Josy Dantas (assessoria pedagógica), debatendo a criação e produção do
espetáculo teatral, a importância do legado do grande educador e o papel do teatro e das artes
em geral na educação. O encontro foi transmitido pelo canal da Diretoria de Culturas no
YouTube.
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Figura 11: Realização “Live Arte, Culturas e Educação – Centenário de Paulo Freire”

Literatura Negro Afetiva – Encontro com a escritora Sônia Rosa

Em diálogo com as lutas e movimentos da
sociedade, a Coordenadoria de Projetos e
Cursos da Diretoria de Culturas, realizou
atividades voltadas ao Novembro Negro. Para
tanto, convidou Sonia Rosa, Mestre em
Relações Étnico Raciais pelo Cefet/RJ,
pedagoga, professora e contadora de histórias,
que acumula mais de 50 títulos publicados ao
longo de seus 26 anos de carreira. Em 2020,
seu livro “Três Histórias de Encanto” foi
finalista do Prêmio Jabuti, o mais tradicional
prêmio literário do Brasil.

Figura 12: Cartaz de divulgação Literatura Negro Afetiva

Atualmente, Sônia dedica-se aos trabalhos
ligados ao Letramento Racial e à literatura, especialmente a Literatura Negro Afetiva, conceito
criado pela autora para definir sua obra, onde leitores encontram muito amor e
representatividade negra em protagonismo. Esse e outros temas foram discutidos em uma live
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realizada no dia 25 de novembro, às 17h, com transmissão ao vivo para o canal da Diretoria de
Culturas do Colégio Pedro II no YouTube. O evento teve mediação da Professora Dilma
Mesquita.

Figura 13:Escritora Sônia Rosa e Professora Dilma Mesquita, durante a realização do evento “Literatura Negro Afetiva –
Encontro com a escritora Sônia Rosa”

II Semana de Saúde Mental do Colégio Pedro II

A Diretoria de Culturas, através de
sua Coordenadoria de Projetos e Cursos e de
seu Espaço Cultural organizou de forma
remota a II Semana de Saúde Mental do
Colégio Pedro II. A primeira edição, realizada
em 2019 no Campus Tijuca II pela professora
Dilma

Mesquita,

que

hoje

assume

coordenação nesta Diretoria, trouxe para a
escola o debate sobre a importância das artes
e

das

culturas

como

ferramentas

de

manutenção da saúde mental.
Na Galeria Virtual do Espaço
Cultural do Colégio Pedro II foi realizada a
exposição

“Caminhos

do

Afeto:

Arte,

Figura 14: Cartaz de divulgação “II Semana de Saúde Mental”

Cultura, Educação e Saúde”, apresentando acervos de importantes instituições e grupos
comprometidos com a saúde mental da população – Museu de Imagens do Inconsciente, Museu
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Bispo do Rosário Arte Contemporânea e Projetos e Ações de Vitor Pordeus, como o Teatro de
DyoNises e outros.
O evento aconteceu de 27 de setembro a 1º de outubro, com uma semana inteira de
eventos artísticos e culturais, debates, exposição e rodas de conversa, contando com a
participação da Coordenação de Orientação Educacional e Pedagógica do Colégio Pedro II
(COEP) e dos NAPNEs Campus Centro e Campus Tijuca I.

Figura 15: Programação “II Semana de Saúde Mental”

Figura 16: Programação “II Semana de Saúde Mental”
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No

dia

27

de

setembro tivemos a abertura
da II Semana de Saúde
Mental do Colégio Pedro II
com uma Roda de Conversa
entre
diversos

representantes

de

programas

e

projetos que possuem em
comum a aposta das artes
como forma de cuidado e
Figura 17 : Evento de abertura da II Semana de Saúde Mental do Colégio Pedro II

manutenção da saúde mental.
Participaram da Roda a Prof.ª

Dra. Dilma Mesquita (depoimento sobre Teatro DyoNises), Dra. Gladys Maria Schincariol
(Museu de Imagens do Inconsciente) e Dra. Raquel Fernandes (Museu Bispo do Rosário Arte
Contemporânea). O evento contou também com a presença da Pró-Reitora de Pós-Graduação,
Pesquisa, Extensão e Cultura Prof.ª Márcia Martins de Oliveira e da Diretora de Culturas Profª
Eloisa Sabóia.
O segundo dia da programação da II Semana de Saúde Mental promoveu a Mesa “Criar
e cuidar: a revolução pelo afeto”, onde especialistas falaram sobre saúde mental na infância,
adolescência, maturidade e terceira idade. A mesa teve a presença da Prof.ª Karla Demoly,
abordando a temática
da saúde mental de
professores,

do

Mestre Lucas Veiga,
que trouxe a questão
da saúde mental da
população

negra

e

Dra.

Pâmela

Nogueira,

falando

sobre a saúde mental
na primeira infância e
na adolescência.

Figura 18: Realização II Semana de saúde Mental - Mesa “Criar e cuidar: a revolução pelo
afeto”
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Em seu terceiro
dia, a II Semana de
Saúde Mental voltou-se
para

a

temática

da

relação entre escola e a
importância das artes e
das

culturas

como

ferramentas

de

manutenção da saúde
mental,
Figura 19: Realização II Semana de saúde Mental - Mesa “Escola é espaço de criação”

encontro

a

partir

do

“Escola

é

espaço de criação”. O
debate foi propiciado pela presença de Thiago Raíces, psicólogo transcultural, Carlos Turque e
Cláudia Barata, da Coordenação de Orientação Educacional e Pedagógica do Colégio Pedro II
(COEP), Taisa Candido, do NAPNE Campus Centro, Flavia Câmara, do NAPNE Campus
Tijuca I; os professores: Pedro Borges (Música – Campus São Cristóvão III); Janaína Laport
(Artes Visuais – Campus Duque de Caxias) e Isabela Blanche (Ed. Física – Campus Niterói); e
responsáveis por estudantes e ex-estudantes: Luciana Zanetti, Claudia Souza, Deborah
Trindade.
Como apontado
anteriormente, no quarto
dia

da

programação

experienciamos o espaço
do Sarau Sopa de Letras
“Não aperte o botão!”,
que se organizou tendo
como foco o trabalho da
Dra. Nise da Silveira pela
luta antimanicomial.
Por
encerramento

fim, o
da

II

Figura 20: Realização II Semana de saúde Mental - Mesa de encerramento “Toda vez
que dou um passo o mundo sai do lugar”

Semana de Saúde Mental,
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foi realizado com a mesa “Toda vez que dou um passo, o mundo sai do lugar”, promovendo o
encontro de diferentes dispositivos culturais e suas propostas terapêuticas, através das artes, das
culturas. Neste evento, tivemos a participação de Adilson Nogueira do Amaral – Bloco
carnavalesco “Tá pirando, tá pirado, pirou”, Ariadne de Moura Mendes e Abel Luiz de Oliveira
– Bloco carnavalesco “Loucura Suburbana”, Bernardo Ferreira – Bloco carnavalesco “Zona
Mental” e Vandré Vidal – Banda dos cancioneiros do IPUB.

OUTROS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS & ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS EM PARCERIAS COM OUTROS GRUPOS E INSTITUIÇÕES

Leitura dramática do texto “RE-ACORDAR”

Figura 21: Cartaz de divulgação “Tuca 50 anos”

A Diretoria de Culturas do Colégio Pedro II recebeu remotamente no dia 25 de março,
às 17h, o grupo de teatro TUCA – Teatro Universitário Carioca – para uma leitura dramática
do texto “RE-ACORDAR”.
O texto, de autoria dos integrantes do grupo, conta a história do TUCA e inclui
passagens da peça “Coronel de Macambira”, de Joaquim Cardozo, músicas inéditas de Sérgio
Ricardo e relatos dos integrantes sobre os tempos sombrios pós AI-5. A direção do espetáculo
é de Amir Haddad, que também participou da leitura como narrador. O evento foi gratuito,
aberto à toda a comunidade escolar e realizado através do Zoom.
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Afrofuturismo: Representações e imaginários nas histórias em quadrinhos

Em parceria com o Campus
Engenho Novo II, tivemos o encontro
“Afrofuturismo:

sobre

Representações e imaginários nas
histórias em quadrinhos”. Elbert
Agostinho, fundador do Laboratório
Carioca de Histórias em Quadrinhos,
apresentou seu trabalho sobre os
super-heróis

negros

representações

nas

e

suas

histórias

em

quadrinhos.
Foram

dois

encontros

voltados para os alunos do 8º ano do
Campus Engenho Novo II, que
Figura 23:Cartaz de divulgação “Afrofuturismo: Representações e
imaginários nas histórias em quadrinhos”

aconteceram nos dias 08 e 13 de
outubro,

com

mediação

das

professoras Juliana Berlim e Paula Alves, que apresentaram seus respectivos projetos, os quais
dialogavam com a proposta apresentada.

Figura 22: Realização “Afrofuturismo: Representações e imaginários nas histórias em quadrinhos” – 08/10/2021
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No dia 11 de novembro, Elbert
Agostinho retornou ao Colégio a convite
da Diretoria de Culturas, em parceria
com o Laboratório de Estudos em
Educação e Diversidade (LEDi-CPII),
coordenado pela professora Cristiane
Cerdera, para a realização de mais um
encontro, aberto a toda comunidade,
como um dos eventos de celebração do
Novembro Negro. A mediação deste foi
realizada pelo artista PS Raio Negro.
Durante

o

bate-papo,

os

participantes conheceram o conceito de

Figura 24: Cartaz de divulgação “Afrofuturismo: Representações e
imaginários nas histórias em quadrinhos” – 11/11/2021

Afrofuturismo e como pensar relações
raciais a partir dos super-heróis e super-heroínas negras da cultura pop.

Projeto Experimente Cultura

Durante o período de isolamento social pela pandemia de Covid19, a Diretoria de
Culturas estabeleceu parceria com o projeto em questão, divulgando sua programação em
todos os campi CPII e nas redes sociais da DCult para participação dos estudantes.
O projeto Experimente Cultura é um programa de incentivo à visitação presencial ou
remota a espaços culturais e experimentação de ambientes que transmitem história, arte e
cultura na cidade do Rio de Janeiro, por meio de visitas virtuais e presenciais a importantes
museus da cidade; oferece transporte gratuito e atividades lúdicas especificamente preparadas
para que as crianças já se ambientem com cada destino, durante o trajeto. Com atenção especial
a estudantes de rede pública e jovens em vulnerabilidade socioeconômica, o projeto pretende
democratizar e facilitar o acesso à cultura, buscando como resultado desta experiência, o
fortalecimento do elo entre o público e a cultura, promovendo hábitos culturais mais ativos em
seu dia a dia.
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Visita virtual à exposição “Nise da Silveira – A Revolução pelo Afeto”
No dia 9 de setembro, a Diretoria de Culturas do CPII, em parceria com o projeto
Experimente Cultura, promoveu visita virtual à exposição “Nise da Silveira – A Revolução pelo
Afeto”. A exposição esteve em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB - RJ) de
09/06 a 15/11.

Figura 25: Visita virtual à Exposição Nise da Silveira

Peça “Diários Marginais: um encontro com Lima Barreto e João do Rio”

A parceria entre Oráculo Cia de Teatro, Diretoria de Culturas/PROPGPEC e
Departamento Pedagógico de Português e Literaturas de Língua Portuguesa, promoveu no dia
12 de março, duas sessões exclusivas para alunos do Colégio Pedro II da peça “Diários
Marginais: um encontro com Lima Barreto e João do Rio”. As sessões foram transmitidas pelo
canal do YouTube da Diretoria de Culturas e seguidas por um bate-papo com o elenco.
A peça mostrou os últimos dias de vida de Lima Barreto, confinado em sua biblioteca
para terminar “Cemitério dos vivos”, sua obra inacabada. Em seus delírios, Lima tem um
encontro com João do Rio, e a partir daí travam um verdadeiro duelo em defesa de suas ideias.
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Produzida pela Oráculo Cia de Teatro, a peça
teve sua estreia em 2015 e esteve em cartaz em
diversas salas da cidade, trazendo os atores
Gilson Gomes no papel de Lima Barreto e
Wagner Brandi como João do Rio.

Figura 26: Cartaz de divulgação peça “Diários marginais”

Contação de Histórias “A Conselheira do Rei”

O livro a Conselheira do Rei foi publicado em 2017 e logo virou uma bela Contação
de Histórias. O texto aborda temas como honestidade, priorizando uma narrativa inclusiva e
uma protagonista feminina forte e independente.
No ano de 2021, com apoio da Lei Aldir Blanc, foi desenvolvido um projeto especial
com material virtual que incluía Contação de histórias e atividades para crianças (música, jogos,
brincadeiras). Em parceria com a Diretoria de Culturas, esse material foi divulgado para todos
os Campi I e CREIR, como possibilidade de atividades com as crianças.

Figura 27: Divulgação "A conselheira do rei"
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Oficinas de arte circense “Manipulando alegria”
O CIRCOLU durante o período da
pandemia

desenvolveu

o

projeto

“Manipulando Alegria”, um conjunto de 09
oficinas de arte circense, voltadas para
crianças (a partir de 6 anos), adolescentes e
adultos.

As

oficinas

trabalhavam

com

desenvolvimento de habilidades corporais
utilizadas na arte circense. O material que
trabalha com muita brincadeira e diversão, em
parceria com a Diretoria de Culturas, foi
divulgado nas redes sociais da DCult para as
comunidades interna e externa.
Figura 28: Oficinas de arte circense “Manipulando alegria”

Cinedebate sobre o documentário “Codinome Clemente”

Os Grêmios Estudantis do Colégio
Pedro II, em parceria com a
Associação

dos

Estudantes

Secundaristas do Rio de Janeiro
(AERJ) e Sociedade de Debates do
CPII (SDCPII), realizaram no dia 29
de março um cinedebate sobre o
documentário Codinome Clemente
(2019). O filme conta a história de
Carlos Eugênio Paz (1950-2019),
Figura 29: Cartaz de divulgação Cinedebate “Codinome Clemente”

ex-aluno do CP2 e militante contra a
ditadura militar nos anos 1960 e

1970. Após a sessão, aconteceu o debate com Isa Albuquerque (diretora do filme, historiadora
e ex-esposa do protagonista) e mais três estudantes relacionadas ao Colégio Pedro II e à luta
estudantil!
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PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
O Programa de Apoio a Eventos Artísticos e Culturais é destinado a todos os campi
do Colégio, oportunizando aos servidores – professores e técnicos – a dinamização curricular
de seus projetos de trabalho, pelos vieses tanto das linguagens artísticas como das culturas,
priorizando ações afirmativas, significativas, prazerosas e formativas para as comunidades
interna e externa.
Os eventos artísticos e culturais congregam as áreas de Artes Visuais, Música, Teatro,
Dança, Circo e Literatura, sob a forma de espetáculos, festivais, feiras, apresentações, saraus,
exposições, mostras, oficinas e lançamentos de produtos.
Os eventos podem ser promovidos pelos Departamentos Pedagógicos, Setores
Administrativo-Pedagógicos, Núcleos de Estudo e Pesquisa e Programas de Pós-Graduação do
Colégio Pedro II.
Em 2021 foi realizada a Chamada Interna Nº 06/2021 - Cadastro de Eventos Artísticos
e Culturais. A chamada teve por objetivo cadastrar os eventos artísticos e culturais promovidos
pelos Departamentos Pedagógicos, Setores Administrativo-pedagógicos, Núcleos de Estudo e
Pesquisa e Programas de Pós-Graduação do Colégio Pedro II, que ocorreram no ano de 2021
no formato virtual e sem a concessão de apoio financeiro.
A seguir, passamos a especificar os eventos cadastrados pela Diretoria de Culturas em
2021:

I Encontro de SLAM do CP2

Unidades responsáveis: Departamento de Educação Musical do Colégio Pedro II, em
colaboração com o coletivo Atako RJ e com apoio da Diretoria de Culturas/Propgpec
Sobre o Projeto: O I Encontro de Slam do CPII teve como objetivos divulgar a arte do SLAM
e incentivar os estudantes a conhecerem sua cultura. O Slam é uma batalha de poesias que
tratam, principalmente, de temáticas caras à população periférica, se constituindo como uma
das principais culturas de resistência artística da contemporaneidade. Estiveram presentes
jovens da comunidade interna e externa que puderam usar o espaço para apresentar suas
poesias.
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O I Encontro de Slam do Colégio Pedro II foi no dia 7 de maio, através do Google Meet e com
transmissão simultânea para o Youtube,

Figura 30: Cartaz de divulgação “I Encontro de SLAM do CPII”

Festival de Música Mário Lago

Figura 31: Cartaz de divulgação “Festival de Música Mário Lago
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Unidades responsáveis: Departamento de Educação Musical, com apoio da Diretoria de
Culturas/Propgpec
Sobre o Evento: Nos dias 1º e 02 de dezembro, o Departamento de Educação Musical realizou
o Festival de Música Mário Lago/ Edição 2021. O evento deste ano teve a participação de
estudantes e servidores que compartilharam conosco suas expressões artísticas por meio da
prática musical.
A edição teve caráter de
mostra pedagógica e foi
realizada

de

totalmente

forma
virtual,

possibilitando

a

participação

de

estudantes dos Anos
Iniciais

do

Ensino

Fundamental, além de
integrantes dos Anos
Figura 32: Realização “Festival de Música Mário Lago” – 01/12/2021

Finais

do

Fundamental

Ensino
e

do

Ensino Médio, grupos que tradicionalmente vêm participando desses eventos; houve ainda a
participação de um estudante do Curso de Especialização em Práticas Musicais na Educação
Básica e de servidores da instituição.

Figura 33: Realização “Festival de Música Mário Lago” – 02/12/2021
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Festival HumAnização

Figura 34: Divulgação Festival Humanização

Unidades responsáveis: Departamento de Artes Visuais (DAV), Núcleo de Ensino e Pesquisa
em Audiovisual (NEPA CP2) em parceria com Diretoria de Culturas/Propgpec e Laboratório
de Educação em Direitos Humanos do Colégio Pedro II (LAEDH).
Sobre o Evento: O Festival teve por objetivo expressar, através das linguagens artísticas e
midiáticas dos memes, gifs e dos vídeos de curta metragem, as ideias sobre os direitos humanos
na nossa vida cotidiana, fazendo refletir sobre os desafios contemporâneos e contribuindo para
ações e relações humanizadas.
O Festival Humanização realizou ao longo de sua programação diversos encontros e
lives para debater o tema, promovendo um ambiente de formação crítico e reflexivo. Durante
o período de inscrição, foram realizadas duas lives, respectivamente sobre Memes e Direitos
Humanos, com a convidada Ludmilla Duarte (UNIRIO) e Audiovisual e Direitos Humanos,
com o convidado Rafael Romão (Rede Record e UFF) e com a participação da professora
Silzane Carneiro, coordenadora do LAEDH e integrante do NEPA CPII.

a. Live “Memes e Direitos Humanos”
Live com a arte/educadora, artista visual e mestranda pela UNIRIO/Grupo de Pesquisa
CACE, Ludmilla Duarte. O debate girou em torno da criação, das características e dos usos de
memes na comunicação online e da relação deles com questões dos Direitos Humanos. O evento
virtual foi realizado, no dia 2 de junho.
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b. Live “Audiovisual e Direitos Humanos”
Live com a prof.ª Silzane Carneiro, Coordenadora Geral do Departamento de
Sociologia do Colégio Pedro II e do Laboratório de Educação e Direitos Humanos – LAEDH
CPII, e o Especialista em Tecnologia e Inovação, na ONG Recode, roteirista e orientador de
documentários estudantis, mestrando pelo PPGCINE-UFF, Rafael Romão. O evento virtual foi
realizado, no dia 9 de junho.

Figura 36: Cartaz de divulgação Festival
Humanização “Live “Memes e Direitos
Humanos”

Figura 35: Cartaz de divulgação Festival
Humanização “Live “Audiovisual e Direitos
Humanos"
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PROJETOS DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
O Programa de Apoio a Projetos de Iniciação Artística e Cultural é destinado a alunos
que participam de projetos de diferentes Departamentos Pedagógicos do Colégio Pedro II, com
ênfase no aprofundamento das linguagens artísticas e das vivências culturais. O Programa busca
despertar a curiosidade e interesse por desenvolvimento acadêmico e profissional, através das
linguagens artísticas, estimulando a relação dialógica entre as diversas disciplinas e cursos do
Colégio Pedro II e suas interfaces com as produções artísticas e culturais da sociedade.
As áreas de abrangência dessas ações são História da Arte, Linguagens Artísticas,
Artes Visuais, Música, Teatro, Dança, Literatura, Produções Artísticas Híbridas e Memória e
Patrimônio.
A Chamada Interna, publicada em 2021, teve por objetivo cadastrar projetos Artísticos
e Culturais desenvolvidos por docentes do Colégio Pedro II, sem a concessão de bolsas. Os
(As) estudantes participantes dos projetos de Iniciação Artística e Cultural atuaram na condição
de voluntários.
A seguir, passamos a especificar os Projetos de Iniciação Artística e Cultural
cadastrados pela Diretoria de Culturas em 2021:

Arte_terra_anima
Unidades responsáveis: Departamento de Artes Visuais e Campus Centro em parceria com
Diretoria de Culturas.
Professora responsável: Tatiana Caldeira de Oliveira Barros
Sobre o Projeto: O projeto desenvolveu um trabalho relacionado à arte da cerâmica, tendo
como objetivos desenvolver gradualmente os seguintes tópicos de pesquisa: identificar a
produção em cerâmica dos povos originários em nosso estado, mapeando locais de pesquisa e
de visitação destes acervos; pesquisar sobre o desenvolvimento da cerâmica no estado do Rio
de Janeiro; mapear a produção contemporânea em cerâmica, (mapeamento de ateliês); pesquisar
sobre a produção em cerâmica na arte brasileira. Em relação à linguagem da animação,
desenvolveremos em paralelo às pesquisas do tópico anterior, sequencialmente: conhecer os
princípios básicos da animação e experimentá-los a partir de exercícios práticos; conhecer
alguns programas básicos de animação, sobretudo para uso da animação tradicional em
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desenho, em colagem e em stop motion; a partir das pesquisas realizadas, desenvolver pequenos
filmes de animação em duas vertentes: a apresentação dos dados levantados nas pesquisas; a
criação poética a partir das formas, histórias e associações vivenciadas.

Oficina Literária Ato Zero: Ler e escrever literatura na quarentena
Unidades responsáveis: Departamento de Português e Literaturas de Língua Portuguesa
e Campus Engenho Novo II em parceria com Diretoria de Culturas
Professor responsável: Luiz Guilherme Ribeiro Barbosa
Sobre o Projeto: O objetivo geral dessa proposta estava relacionado com a perspectiva
vocacional para as humanidades, no sentido de estimular as práticas criativas de produção de
conhecimento na adolescência. Especificamente, explorar os sentidos do escrever na
adolescência, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, em contexto pandêmico, pode revelar
aspectos relevantes para o ensino de literatura praticado no Colégio Pedro II e em demais
instituições de ensino. Além disso, contribuir para a formação científica em diálogo com as
artes foi outro aspecto presente nessa proposta.

Oficina de Poesia pela Janela
Unidades responsáveis: Departamento de Sociologia e Campus Humaitá II em parceria com
Diretoria de Culturas.
Professor responsável: Heyk Brauner Pimenta Estanislau
Sobre o Projeto: O projeto propôs uma desauratização da palavra escrita, com intenção de
torná-la viva, cotidiana e assim fazer parte da vida dos estudantes. A poesia foi o ponto de
partida para um trabalho de comunicação, de construção de linguagem, de expressão,
autoconhecimento e de compreensão do contexto histórico e social desses estudantes. Nesta
edição do projeto, foram trabalhadas aptidões como concatenação de ideias, desenvolvimento
de argumentos e leitura atenta e fina dos contextos sociais.

Cinestesia Coletivo de Cinema
Unidades responsáveis: Departamento de História e Campus Niterói em parceria com
Diretoria de Culturas.
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Professor responsável: Alex Sandro Barcelos Côrtes
Sobre o Projeto: O projeto realizou encontros semanais para exibição e discussão de alguns
dos filmes mais importantes da cinematografia nacional e mundial. Teve como objetivo realizar
oficinas audiovisuais com vistas a desenvolver saberes importantes para o fazer audiovisual:
história do cinema, linguagem cinematográfica, argumento e roteiro, fotografia e iluminação,
produção, realização, distribuição e exibição audiovisual, som, direção de arte, edição e
montagem, etc. Fomentar a realização de curtas-metragens com vistas a criação de uma mostra
audiovisual no fim do ano letivo ou na próxima Mostra de Iniciação Artística e Cultural – VI
MIAC.

Impressões concretas de mundos abstratos: o impacto de personalidades
fictícias na realidade
Unidades responsáveis: Departamento de Filosofia e Campus São Cristóvão III em parceria
com Diretoria de Culturas.
Professor responsável: Diego de Barros Ramalho
Sobre o Projeto: O trabalho desenvolvido visava a refletir acerca da pertinência da provocação
relativa a uma suposta personagem mais influente de todos os tempos; identificar características
comuns entre grandes personagens da história das produções artísticas e literárias; estabelecer
uma interface profícua entre a Filosofia, a Literatura e outras formas de expressão humana afins
à pesquisa; analisar a repercussão de obras literárias em outras dimensões da cultura, como o
cinema, o teatro e a música.
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AGENDA CULTURAL DIÁRIA
Ao longo do período de pandemia, onde o isolamento social foi imposto modificando
drasticamente a vida das pessoas, as atividades virtuais de arte e cultura assumiram especial
importância na dimensão do cuidado e manutenção da saúde integral. Nesse sentido, a Diretoria
de Culturas alterou a agenda mensal para uma Agenda Cultural diária, divulgada nas redes
sociais para toda a comunidade escolar.
A Agenda Cultural Diária tinha o intuito de oferecer atividades gratuitas e
diversificadas, com propostas que possibilitassem a ampliação de repertório, a apropriação da
cidadania cultural e o investimento na formação de público fruidor de arte e cultura. A
programação da agenda preocupou-se com a diversidade de públicos, estilos e demandas das
diversas faixas etárias e grupos da comunidade do Colégio Pedro II.
Aos poucos, começaram a ser ofertadas também atividades presenciais, equipamentos
culturais e espaços públicos, que garantissem o cumprimento dos protocolos de higiene
necessários.
A Agenda Cultural diária consolidou -se ainda como um espaço para produção e
divulgação de conteúdos específicos, com temas de relevância para a formação dos estudantes,
referências a datas ou momentos históricos. A divulgação de eventos e atividades relacionadas
ao Colégio foi outro braço do trabalho desenvolvido nas redes sociais da Diretoria de Culturas.

Disponível em:
https://www.facebook.com/culturas.cp2/
https://www.instagram.com/culturas.cp2/
https://twitter.com/culturas_cp2?s=08
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NÚCLEO MUSEU DA PESSOA COLÉGIO PEDRO II
Em setembro de 2021, o Colégio Pedro II, através de sua Diretoria de Culturas –
PROPGPEC estabeleceu parceria com o Museu da Pessoa (MuPe -SP) para a criação do Núcleo
Museu da Pessoa Colégio Pedro II.
O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo com foco no registro,
preservação e disseminação de histórias de vida. Tem como objetivo valorizar histórias de vida
de toda e qualquer pessoa da sociedade como fonte de conhecimento, conexão e compreensão
entre pessoas e grupos sociais.
O museu busca contribuir com a construção de novos valores na sociedade,
reconhecendo a experiência de todas as pessoas como referência de nossa memória coletiva.
Valorizar histórias das pessoas como patrimônio é entender que a experiência de todos conta
para a compreensão do passado e presente de qualquer grupo ou sociedade.
No ano de 2021 o CPII foi contemplado como bolsista no Programa de Expansão de
Núcleos do Museu da Pessoa. Três servidores da PROPGPEC se inscreveram e realizaram curso
de formação para a criação desse Núcleo – Profª Dilma Mesquita, Profª Eloísa Sabóia e o TAE
Thiago Farias dos Santos. Esta equipe é hoje a responsável pela implantação do Núcleo MuPe
Colégio Pedro II.

Por que esse Núcleo?
O Colégio Pedro II possui um patrimônio cultural riquíssimo, pelos diferentes
momentos históricos pelos quais passou, ao longo de seus 184 anos – do Império à República.
É incrível se pensar em quantas histórias de vida se entrelaçaram à história da instituição e o
quanto essa instituição foi importante para cada uma das pessoas que aqui viveram como
estudantes, servidores, responsáveis, terceirizados e até mesmo como comunidade externa. Ver
tudo isso registrado e valorizado como nosso patrimônio imaterial será certamente uma grande
realização. O Núcleo Museu da Pessoa Colégio Pedro II trará uma perspectiva de educação
patrimonial contínua – nossa herança cultural, tecida em nosso cotidiano com todos que
viveram e vivem esta instituição de educação. O conhecimento crítico e a apropriação
consciente de seu patrimônio pela comunidade do Colégio Pedro II são fatores indispensáveis
no processo de valorização e preservação sustentável desses bens, assim como no
fortalecimento dos sentimentos de identidade, pertencimento e cidadania.
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Expectativas
Através das histórias de vida do nosso acervo, queremos gerar visibilidade e
apropriação da ideia de que a história de cada pessoa é um patrimônio da humanidade e que
suas experiências de vida e sentimentos devem ser fonte de conhecimento, compreensão e
conexão entre pessoas e povos, configurando-se então como um poderoso antídoto contra a
intolerância.

Como participar?
Inicialmente, no ano letivo de 2022 o grupo responsável pela implantação do Núcleo
Museu da Pessoa Colégio Pedro II realizará Rodas de Conversa com diferentes pessoas da
comunidade escolar, tomando como base o envolvimento desses grupos com diferentes
momentos históricos da instituição.
Memórias de estudantes, professores, servidores técnicos, terceirizados, familiares de
estudantes e de pessoas que atuavam/atuam nas cercanias do Colégio. Estas pessoas podem
estar na ativa ou serem ex-alunos, servidores aposentados – o importante será a sua história no
ou com o Colégio Pedro II. Se você quer contribuir ou gostaria de sugerir a participação de
alguma pessoa, basta enviar sua sugestão e justificativa para o e-mail da Diretoria de Culturas
dcult@cp2.g12.br.

Somos nossas histórias
No Museu da Pessoa você pode contar sua história, organizar suas próprias coleções e
conhecer histórias de pessoas de todas idades, raças, credos, profissões do Brasil.
Conheça o Museu da Pessoa:
Disponível em: https://museudapessoa.org/
A Diretoria de Culturas acredita que a partilha dessas histórias de vida nos motiva,
protege a memória, nos leva a compreender o presente e ajuda a transformar a realidade que
nos cerca, vislumbrando um futuro melhor.
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ESPAÇO CULTURAL DO COLÉGIO PEDRO II
O Espaço Cultural do Colégio Pedro II foi fundado em 1999 e está diretamente ligado
à Diretoria de Culturas e à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da
instituição. Configura-se como um espaço pedagógico que privilegia uma concepção de arte
não hierarquizada e que ultrapassa as fronteiras mercadológicas.
Espaços de Arte e Cultura são fundamentais em instituições educacionais, pois
permitem a aproximação e a apropriação dos múltiplos sentidos das linguagens artísticas como
formas de conhecimento do mundo; ampliam repertórios artísticos e estéticos, remetem às
ancestralidades, valorizam e criam subjetividades comprometidas com as dimensões poética e
política da vida – em resumo: promovem a Cidadania Cultural.
Há, no Espaço Cultural, um amplo hall de exposições para a divulgação de trabalhos
em pintura, gravura, fotografia, escultura, instalação, performance e outras categorias de arte e
para manifestações diversas, incluindo outras linguagens artísticas. Além disso, buscamos
realizar exposições itinerantes, com o intuito de que mostras artísticas estejam presentes em
todos os 14 campi e no Centro de Referência em Educação Infantil.
Devido à pandemia de Covid 19, que teve início em março de 2020, o referido ano
letivo ocorreu no primeiro semestre de 2021. Ao longo deste período, todo o trabalho do
Colégio Pedro II aconteceu de forma remota, tendo o Espaço Cultural mantido suas atividades
a partir de mostras em sua Galeria Virtual, criada no início do ano de 2020.
O trabalho desenvolvido nesse semestre do ano civil de 2021 seguiu sendo todo
realizado de forma virtual. A Galeria virtual e as salas dos ambientes virtuais Meet e Zoom
foram os espaços de atuação do Espaço Cultural, além da parte de divulgação e comunicação,
que foi ampliada com os trabalhos realizados em parceria com a equipe de Comunicação da
Diretoria de Culturas, atuando no Facebook, Instagram e Twitter.
Foram desenvolvidas três exposições virtuais na Galeria Flickr: Espaço a Céu Aberto,
Olhares Íntimos; e Caminhos de Afeto, de onde se desdobraram outros eventos, oficinas e
encontros entre alunos e artistas/professores.
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Mostra Espaço a Céu Aberto

Figura 37: Cartaz de divulgação “Mostra Espaço a Céu Aberto”

A mostra apresentou quatorze artistas que têm em comum a linguagem da arte
urbana, formando uma rede de poéticas que se encontram espalhadas pelas ruas de diferentes
bairros da cidade e por outros locais do país. A relação entre arte e cidade está em constante
construção, sendo a arte a grande propulsora de transformações, tanto da paisagem visual,
quanto do imaginário coletivo, criando pontes entre sensibilidades e o cotidiano das pessoas.
Com origens e formações distintas, os artistas trazem em comum suas atuações pelos territórios
urbanos, deixando suas marcas através de formas, cores, nomes e palavras, abrindo espaços de
democratização da arte.
Participaram da exposição 14 artistas, sendo eles:
1 – Amorinha; 2 – Andressa; 3 - Beto Fame; 4 - Caio Chacal; 5- Cazé; 6 - Davi Baltar;
7 - Dolores Esos; 8 – Gut; 9 – Leleco; 10– Lolly; 11- Klein; 12 – Pandronobã; 13 – Vinnil; e
14 - Rafamon.
A abertura da mostra ocorreu no dia 24 de abril de 2021, com transmissão ao vivo para
o Facebook e para o canal no YouTube do Espaço Cultural. O evento contou com a presença e
a participação de 10 dos 14 artistas da mostra, que se apresentaram falando um pouco de seus
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trabalhos e da importância da participação coletiva em uma galeria virtual de um colégio
público de Educação Básica.
Além dos artistas participantes, de toda a equipe do Espaço Cultural e da Diretora de
Culturas, Eloísa Sabóia, também esteve presente na sala a aluna do projeto Colégio Pedro II
aberto à Terceira idade, Lolita Merker, que recitou um poema autoral em homenagem à mostra
e aos artistas, ressaltando o lugar da criação em nossas vidas.
Também estiveram presentes na sala de abertura da mostra, os alunos Paulo Maurício
Salvador dos Santos, os alunos Raio Negro, do Campus São Cristóvão III, e Raulf Henrique
Gomes Jatobá, do Campus Realengo, meninos artistas que trazem a palavra através do Slam
para comunicar suas formas de ler o mundo e nele intervir.
Nesse movimento, o debate sobre o uso e acesso da cidade também se fez presente,
ressignificando os conceitos de arte e espaço urbano.

Figura 38 :Realização do evento de abertura da Mostra “Espaço a céu aberto”

A exposição Espaço a céu aberto foi desdobrada em alguns importantes eventos
virtuais. Os artistas participantes se disponibilizaram a conversar com os alunos e a realizar
oficinas e encontros, trazendo às comunidades interna e externa excelentes momentos de
vivência e reflexão coletiva acerca da arte.
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I.

Encontro com o artista: Davi Baltar

Em 17 de maio tivemos o nosso primeiro
encontro com o artista Davi Baltar que nos
contou sobre a história do Graffiti no estado
do Rio de Janeiro, falando dos grupos
pioneiros e de sua participação em um
destes grupos do início do movimento, em
São Gonçalo.

Figura 39: Cartaz de divulgação “Encontro
com o artista: Davi Baltar”

II.

Encontro com o artista: Beto Fame

No dia 24 de maio foi a vez de Beto Fame,
arquiteto e artista urbano que falou da relação
entre arte e cidade e de como a arquitetura
influencia seu trabalho de artista visual.

Figura 40: Cartaz de divulgação “Encontro com o artista: Beto
Fame”
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III.

Encontro com o artista: Gut

A seguir, em 11 de junho, foi realizado o encontro
com o artista Gut, que fez uma experimentação ao
vivo, mostrando o uso do spray e abordando as
dificuldades e os cuidados que devemos ter com o
uso desse material. Neste evento, houve grande
participação de alunos do 4º e 5º anos do Campus
Tijuca I, que mostraram muito interesse em
conhecer os artistas e conversar com eles.

Figura 41: Cartaz de divulgação “Encontro
com o artista: Gut”

Figura 42: Equipe do Espaço Cultural e alunos do Campus Tijuca I no evento “Encontro com o
artista: Gut”

IV.

Encontro com a artista: Andressa
Tivemos também a oportunidade de conversar com a artista Andressa, que no dia 25

de junho, no turno da manhã, veio conversar conosco sobre seu processo de criação e sobre
tudo que a impulsiona a ser uma artista urbana na Zona Norte do Rio de Janeiro - atuando em
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um projeto criado por ela mesma, a ação
tem como objetivo levar arte e colorido
para o bairro da Pavuna.

Figura 43: Cartaz de divulgação “Encontro com a
artista: Andressa”

Figura 44: Equipe do Espaço Cultural e alunos do Campus Tijuca I no evento “Encontro com a artista:
Andressa”

V.

Encontro com o artista: Cazé
Por fim, foi a vez de uma ótima conversa com o artista Cazé, criador do Projeto Negro

Muro, junto com seu amigo e produtor Cultural Pedro Rajão, que grafita pelos muros da cidade
retratos de personalidades negras significativas da nossa história, da nossa arte e da nossa
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cultura. Novamente a sala se encheu de
alunos do Ensino Fundamental I do Campus
Tijuca I, que, além de se interessarem pela
linguagem

do

Grafitti,

demonstraram

também interesse em conhecer esse projeto
que valoriza a presença negra nas ruas do
Rio de Janeiro.
Alunos do 3º ano do Campus, que
tinham trabalhado durante as aulas de artes
sobre o Projeto Negro Muro, fizeram
questão

de

realizados

apresentar
na

aula

seus
para

trabalhos
o

artista,

Figura 45: Cartaz de divulgação “Encontro com o artista: Cazé”

expressando muito interesse na conversa,
fazendo perguntas e comentários.
Contamos ainda neste evento com a importante presença da professora Sílvia Barros,
coordenadora do NEAB e professora de Língua Portuguesa e Literatura do Campus Tijuca II.
A professora participou da abertura da sala com uma fala que aludiu à importância do projeto
Negro Muro como forma de resgate da ancestralidade e afirmação da importância das questões
ligadas à representatividade nas artes, nas culturas e na educação.

A mostra Espaço a céu aberto segue disponível na Galeria Virtual do Espaço Cultural
do Colégio Pedro II, com 2,8 mil visualizações na plataforma Flickr e tem sido utilizada como
referência no conteúdo desenvolvido no quinto ano do Fundamental I do Campus Tijuca I,
plataforma Moodle.

Olhares Íntimos: videoarte em tempos de travessia

O Espaço Cultural do Colégio Pedro II teve a alegria de apresentar a exposição
OLHARES ÍNTIMOS: videoarte em tempos de travessia, com trabalhos audiovisuais de Ana
Alvarenga, Gabriela Noujaim, Lucas Ururah, Martha Niklaus, Raphael Couto, Rosiane
Dourado e Sirlene Alves.
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Figura 46: Cartaz de divulgação da Mostra “Olhares
Íntimos :Videoarte em tempos de travessia”

A Mostra partiu da percepção de que atravessamos um tempo para dar em outra
margem, carregados pelas correntezas, por caminhos e descaminhos. Entre gavetas, vitrolas,
crânios, fios, navios, pele e pelos, os vídeos aqui apresentados compartilham conosco um
espaço-tempo de delicadeza, de intimidade na aspereza, como Riobaldo, lírico no austero
sertão. Travessia de espera, de freio e lentidão quando tudo acelera: olhar para os detalhes da
pele, do sono, dos sons – mergulhar em si e no outro, num exercício de leveza e solidez.
Sendo uma linguagem do tempo (da travessia), os vídeos se revelam aos poucos,
cativando nossa atenção. Os trabalhos de Ana Alvarenga e Martha Niklaus parecem
despreocupados, leves, capturando instantes alegres, triviais e cotidianos da vida. Gabriela
Noujaim nos apresenta uma espécie de objeto/escultura que dança com a música, com a câmera
ressignificando cada movimento. Já os vídeos de Lucas Ururah, Raphael Couto, Rosiane
Dourado e Sirlene Alves fazem uso da edição, com técnicas de animação, sobreposição de
imagens, textos e sons que nos interrogam sobre os caminhos percorridos e desejados.
Talvez esses Olhares Íntimos nos ajudem a pensar e a atravessar as muitas correntezas
do presente, no desejo de que outras margens se apresentem ou sejam inventadas, na certeza de
que, apesar de perigoso, viver é poesia. Mire, veja.
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No dia 23 de agosto ocorreu a abertura da Mostra, onde estiveram presentes vários
artistas participantes da mostra. O evento iniciou-se com uma performance virtual realizada
pela professora Dilma Mesquita, da equipe do Espaço Cultural. A professora Márcia Schiavo,
da equipe do Espaço, também se apresentou trazendo música a esse momento de encontro de
professores e artistas, que teve a presença especial do professor de Música Maurício Durão.
Na ocasião a equipe do Espaço Cultural junto à Direção de Culturas apresentou aos
artistas convidados uma pequena mostra de vídeo e músicas produzidas pelo professor e
maestro Maurício Durão, junto à comunidade escolar CPII.

Oficinas Encontros com o artista
Como nas demais exposições realizadas pelo Espaço Cultural, foram realizadas
diversas atividades buscando esse encontro entre os artistas e estudantes, por meio de eventos
interativos em plataformas virtuais.

I.

Oficina Encontro com o artista: Raphael Couto
Nesse encontro, Raphael Couto

conversou sobre seu vídeo "Ponte", que
compõe a exposição, trazendo reflexões
sobre o espaço urbano e as produções em
vídeo. Como pensar arte e cidade em
tempos de pandemia, quando estamos
com acessos limitados ao espaço urbano.
O encontro se realizou segunda,
dia 13/09, às 14h30min, e teve a
participação de alunos do Campus Tijuca
I, entre outros das comunidades interna e
externa. Raphael trouxe uma reflexão
sobre os mapas da cidade, por onde
andamos e o que somos convidados a ver

Figura 47: Cartaz de divulgação “Encontro com o artista: Raphael
Couto”

nos nossos trajetos.
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II.

Oficina Encontro com a artista: Ana Alvarenga
A artista Ana Alvarenga propôs
uma leitura de seu vídeo "Aquário", em uma
vivência prática e reflexiva, a partir de
fabulações sobre a ideia de aquário.
Com os materiais necessários para
a oficina: celular ou câmera, um recipiente
de vidro, água, um pigmento líquido,
pequenos elementos pesados (como areia,
pedrinhas, miçangas, bolinhas de gude),
instigou os participantes a refletirem sobre o
que seria esse aquário em tempos de
pandemia e o que ele teria a nos dizer.

Figura 48: Cartaz de divulgação “Encontro com o artista: Ana
Alvarenga”

Nesse encontro estiveram presentes

turmas de 4º e 5º ano do Campus Realengo I, que interagiram com a artista professora,
construindo cada um o seu aquário, com a orientação da criação de um breve vídeo.

Figura 49: Realização da oficina “Encontro com o artista: Ana Alvarenga”
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III.

Oficina Encontro com a artista: Rosiane Dourado
Rosiane

desenvolveu

um

encontro partindo de seu vídeo Habitar,
que compõe a mostra Olhares Íntimos. A
atividade foi desenvolvida propondo uma
reflexão sobre Videoarte como forma de
sensibilização do olhar, da percepção com
todos os sentidos para as ações e os tempos
e os espaços cotidianos. Voltada para
alunos do Ensino Médio, o encontro
ocorreu no dia 23 de setembro de 2021.

Figura 50: Cartaz de divulgação “Encontro com o artista: Rosiane
Dourado”

Mostra Caminhos do Afeto: Arte, Culturas, Educação e Saúde

Figura 51: Cartaz de divulgação Mostra Caminhos do
Afeto: arte, culturas, educação e saúde
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O Espaço Cultural do Colégio Pedro II apresentou em sua Galeria Virtual acervos do
Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, Museu de Imagens do Inconsciente e dos
projetos e ações de Vítor Pordeus (Hotel da Loucura, Teatro de DyoNises e UPAC Universidade Popular de Arte e Ciência). Mais do que reunir imagens e pesquisa documental,
essa mostra pretendeu reacender a discussão em torno de um tema fundamental em tempos de
transformação: a relação entre arte, culturas, educação e saúde.
Aberta ao público em 27 de setembro de 2021, como parte da II Semana de Saúde
Mental do Colégio Pedro II, reuniu pessoas ligadas às instituições referidas na mostra: Raquel
Fernandes do Museu Bispo do Rosário e Gladys Schincariol do Museu de Imagens do
Inconsciente em conversa com a equipe do Espaço Cultural.
No movimento de ampliação do acesso às artes e suas múltiplas possibilidades, a
equipe do Espaço Cultural realizou quatro encontros a partir dessa Mostra.

a) Literatura e Loucura

Leituras dramatizadas de textos literários e não
literários e ainda a construção de pontes com
outras linguagens artísticas como a música e o
teatro. A atividade foi conduzida pela equipe do
Espaço Cultural e teve como convidados os exalunos Rômulo Sá e Larissa Marques, que
participaram como dinamizadores da atividade. O
público-alvo foram alunos do Ensino Médio,
Proeja e adultos em geral.

Figura 52: Cartaz de divulgação “Literatura e Loucura”

50

b) Oficina de Mandalas
Mandalas

são

formas

circulares

que

universalmente são consideradas símbolos de
totalidade, integração e harmonia. A oficina
buscou sensibilizar o olhar com diferentes
mandalas construídas com variados objetos e
propôs que cada participante construísse a sua
mandala a partir de objetos da casa, que
alguns selecionaram antes e outros na hora.
Teve a participação de diferentes faixas
etárias, de crianças a pais de alunos,
professores e alunos da Terceira Idade.
O registro da forma criada foi através
da fotografia compartilhada para o grupo. A
oficina aconteceu no dia 12 de novembro, às
Figura 53: Cartaz de divulgação “Oficina de Mandalas”

14 horas, e foi aberta a todos os públicos.

c) Cenopoesia com Ray Lima
Aconteceu no dia 24 de novembro, com
mediação da professora Dilma Mesquita, o
Encontro com Ray Lima. A Cenopoesia de
Ray Lima veio para dialogar com a exposição
Caminhos do Afeto, construindo novos
significados para as artes e as culturas no
ambiente escolar. Cenopoesia é entendida
como um encontro entre poesia e teatro, onde
a partir de uma composição dos dois, chega-se
a uma performance teatral simples. Ray Lima
Possui vários livros publicados e atua desde
muito tempo no campo da cultura e da
educação popular a partir da Cenopoesia e do
Figura 54: Cartaz de divulgação “Cenopoesia com Ray Lima”

Movimento Escambo Popular Livre de Rua.
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A equipe do Espaço Cultural recebeu o artista no dia 24/ 11, às 14h, com transmissão
ao vivo para o YouTube no Canal do Espaço Cultural.

Figura 55:Ray Lima e professora Dilma Mesquita no evento “Cenopoesia com Ray Lima”

d) Roda de Afetos – Cultura Popular na escola
Seguindo o percurso das vivências e oficinas
oferecidas a partir da exposição Caminhos do
Afeto: Artes, Culturas, Educação e Saúde, no
dia 07/12, às 14:30, aconteceu a oficina Rodas
de Afetos - Cultura Popular na escola, onde
diferentes danças de roda presentes nas
manifestações da cultura popular brasileira
foram apresentadas de forma brincante e
interativa aos participantes, em um encontro
cheio de cantoria e poesia!

Figura 56: Cartaz de divulgação “Roda de afetos: cultura
popular na escola”
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Figura 57: Realização “Roda de afetos: cultura popular na escola”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2020 nos impôs a reinvenção em todos os aspectos, dos modos de viver aos
modos de atuar profissionalmente.
O impacto da pandemia nos levou à criação de muitas estratégias de acolhimento e de
desenvolvimento do trabalho em Arte e Culturas, que se mostrou imprescindível como forma
de resistência para o momento então vivido, repleto de incertezas e perdas. Talvez nunca a Arte
tenha se mostrado tão presente e necessária, adentrando lares e salvando a saúde mental de
tantas pessoas. O ano de 2021 não foi muito diferente, estávamos um pouco mais acostumados
ao uso das tecnologias; por outro lado, o emocional das comunidades interna e externa já se
apresentava mais comprometido, cansado das atividades remotas, o que mais uma vez nos
exigiu criatividade, perseverança e superação para darmos continuidade à programação cultural
pretendida.
Devido à necessidade de distribuição dos auxílios Inclusão Digital e Apoio ao
Estudante, considerados como prioridade durante o período pandêmico, não dispusemos de
verba para a realização dos Programas de Apoio a Eventos, Iniciação Artística e Cultural e de
Apoio aos Projetos dos Núcleos de Arte e Culturas. Tais iniciativas ocorreram sem fomento,
com estudantes voluntários participantes dos Projetos de Iniciação Artística e Cultural e eventos
apenas com o apoio de mediação tecnológica, divulgação e certificados.
A atuação da Coordenadoria de Projetos e Cursos, sob orientação da professora Dilma
Mesquita, foi de fundamental importância na medida que ofereceu acolhimento e formação
cultural, através do desenvolvimento de inúmeras atividades. Foram lives, cursos, encontros e
uma diversidade de propostas que mantinham os vínculos afetivos da comunidade CPII com a
instituição, reafirmando a importância das Culturas na vida e no cotidiano escolar. O mesmo
ocorreu com a Agenda Cultural, que diariamente apresentou em nossas redes sociais opções de
formação cultural e entretenimento de qualidade, que mantiveram os diferentes públicos
atendidos em contato direto com a vida cultural, inclusive ultrapassando as fronteiras do Rio de
janeiro, considerando-se o período de atividades remotas.
A equipe do Espaço Cultural do Colégio Pedro II superou as dificuldades iniciais
através da criação de sua Galeria Virtual-FLICKR, que deu lugar a produções artísticas
contemporâneas, mais adequadas à apresentação digital como o grafitti e o videoarte - são
produções que permeiam nosso cotidiano, seja na arte urbana ou no registro diário de
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fragmentos de vida. A realização dos encontros com os artistas e as oficinas de criação artística
foram a cereja do bolo de todo o trabalho, onde pudemos ter crianças e jovens protagonizando
diálogos muito interessantes e experiências diversas sobre diferentes produções artísticas e em
múltiplas linguagens.
A realização da II Semana de Saúde Mental foi necessária e nos trouxe excelentes
frutos, não só pelo fato deste momento ímpar exigir algum movimento da escola no sentido de
acolhimento e atendimento às comunidades interna e externa, mas pelo fato de termos
conseguido reunir uma rede de participantes referendados, além de equipes do NAPNE e SOEP
do CPII, que enriqueceram sobremaneira a programação do evento. Foram mesas de debate,
exposição na Galeria Virtual-FLICKR e programação artística e cultural, que se alternaram
numa semana repleta de atividades.
A parceria com o Museu da Pessoa e o Curso de Formação foram realizados.
Esperamos em 2022 colocarmos em prática todos os conhecimentos e técnicas adquiridas para
a criação do Núcleo Museu da Pessoa Colégio Pedro II, o que sem dúvidas será muito
enriquecedor para o patrimônio imaterial da instituição CPII.
Agradecemos à Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura,
Professora Márcia Oliveira pelo apoio e incentivo na realização de todas as atividades desta
Diretoria.
À Equipe da Diretoria de Culturas Ana Beatriz Carvas (Comunicação), Dilma
Mesquita (Coordenadoria de Projetos e Cursos), Paula Vargens e Raphaela Cyrino
(Administrativo) pela parceria diária e pelo acreditar na potência e na importância das culturas
no cotidiano da escola.
À Equipe do Espaço Cultural do Colégio Pedro II, que congrega os professores Dilma
Mesquita, Márcia Schiavo, Maria Letícia Miranda, Mônica Sica e Raphael Couto pela partilha
de tantos sonhos e realizações.
Que continuemos a acreditar nas Culturas como fontes inesgotáveis e difusoras da
interação entre estética, cognição, conhecimentos, saberes e sensibilidades – importantes no
espaço escolar, na sociedade, na vida.
Que 2022 venha com novos desafios e muitas realizações!
Diretoria de Culturas
Colégio Pedro II
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