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RESUMO 
 
 
Essa dissertação resulta de um processo de reflexão autobiográfica, com base no 
resgate de memórias e vivências do percurso de vida-trabalho da pesquisadora, a 
partir da experiência na gestão do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) da Universidade 
Metodista de São Paulo (UMESP), desde a sua criação, em 2005. Compreender o 

processo de criação, constituição e inserção do NAC na UMESP, como também o exercício 

da gestão cultural nesse espaço universitário, foram objetivos dessa pesquisa, que destaca 
o diálogo entre Educação e Cultura, mediado pela Arte, a partir da inserção de ações 
artístico-culturais focadas no respeito às diferenças e na valorização da diversidade 
humana e cultural.  
Qual o papel da ação cultural dentro de uma universidade? Como essas ações podem 
somar com o processo de formação educacional? Que desafios envolveram a 
construção e constituição do Núcleo de Arte e Cultura da UMESP? Essas são 
questões geradoras do desenvolvimento desse trabalho, no qual é utilizada a 
abordagem (auto)biográfica como metodologia de pesquisa. Na narrativa propiciada 
por essa abordagem, a pesquisadora procurou revisitar e ressignificar, numa 
perspectiva de produção de conhecimento, memórias e histórias que contribuíram 
para a construção da sua própria identidade e que alavancaram sua inserção na 
gestão da Cultura na UMESP, legitimando e firmando a atuação do Núcleo de Arte e 
Cultura, ao longo dos seus 10 anos de existência. Ao refletir sobre essa práxis, 
evidenciou-se que trabalhar com as subjetividades é o grande desafio da gestão da 
Cultura, como também a construção de processos colaborativos, na perspectiva do 
“fazer com” e não do “fazer para” é o caminho para o fortalecimento e enraizamento 
das ações. 
  

Palavras-chave: gestão cultural, cultura, diferenças, diversidade, universidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation results from an autobiographical reflection, based on the researcher 
´s recovery of memories and experiences during the  life-work journey while managing 
the Center for Art and Culture (NAC) of the Methodist University of São Paulo (UMESP 
), since its inception in 2005. Understanding the process of creation, formation and 
inclusion of NAC at UMESP, as well as the exercise of cultural management in this 
university space were goals of this research, which highlights the dialogue between 
education and culture, mediated by art, from the insertion of artistic and cultural 
activities focused on respect for differences and appreciation of human and cultural 
diversity. What is the role of the cultural action within a university? How these actions 
can add to the process of educational training? What were the challenges involved the 
construction and establishment of the Center for Art and Culture at UMESP? These 
were generating issues for the development of this work, which used an (auto) 
biographical methodology. In the narrative, the researcher sought to revisit and 
reframe, with a view to producing knowledge, memories and stories that contributed to 
the construction of her own identity and that boosted her integration in the management 
of culture at UMESP, legitimizing and firming the Center for Art and Culture´s action, 
over its 10 years of existence. In reflecting on this practice, it became clear that working 
with the subjectivities is the great challenge of managing culture, as well as the 
construction of collaborative processes, in the perspective of "cause" and not "doing 
for" is the way to strengthening and deepening the actions. 
  
Keywords: cultural management, culture, differences, diversity, university 
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INTRODUÇÃO 

  

 

A dissertação, aqui apresentada, trata das ações desenvolvidas pelo Núcleo de 

Arte e Cultura (NAC), da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), no 

período de 2005 a 2015, que contempla 10 anos de atuação da área na UMESP. 

A escolha do tema foi motivada pelo meu envolvimento pessoal e profissional 

nessa trajetória do NAC, pois nele estou como coordenadora, desde sua criação, 

em 2005; porém, na UMESP, atuo desde 1988. São mais de 25 anos de 

caminhada nesta instituição.  Com isso, alguns sonhos e projetos de vida pessoal 

se mesclaram com os de vida profissional. Sendo assim, trago nessa pesquisa, 

a possibilidade de revisitar essa história de vida-trabalho na perspectiva de 

formação acadêmica e de produção de conhecimento, a partir da minha atuação 

na gestão. 

De outra perspectiva, também me senti desafiada a dar continuidade à pesquisa 

realizada em 2007, para a conclusão do curso de lato sensu em Gestão e 

Políticas de Cultura, sobre a gestão e a inserção da arte no espaço universitário, 

a partir da inserção e inclusão de disciplinas eletivas de arte, oferecidas pelo 

Núcleo de Formação Cidadã, no currículo discente. Uma breve referência à 

criação do “Núcleo de Artes” (atualmente NAC), como um espaço de articulação 

e gestão das ações artístico-culturais, foi destacada no artigo apresentado para 

a conclusão daquele curso de especialização. Por isso, nessa pesquisa, de certa 

forma dou seguimento ao tema, agora, pelo olhar da gestão do NAC.  

Compreender o que pode ser chamado como “a chegada do NAC” na instituição 

e sua contribuição à construção do diálogo entre Educação e Cultura, a partir da 

inserção de ações artístico-culturais na vida cotidiana da UMESP, foi o que me 

motivou a resgatar memórias que me conduziram nessa narrativa1. Qual é o 

papel de uma área cultural dentro de um espaço universitário? Como dialoga 

                                                 
1Destaco que a disciplina Abordagem biográfica e pesquisa em Educação, ministrada pela Profa. Dra. Zeila 

de Brito Fabri Demartini, no Programa de Pós-Graduação em Educação da UMESP, foi relevante para o 

processo de construção dessa pesquisa, porque contemplou metodologias de pesquisa narrativa e histórias 

de vida. O material teórico disponibilizado para o tema foi valioso e enriquecedor, como também a 

experiência da Profa Zeila com essa abordagem metodológica.   
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com as demais áreas e setores da instituição e com os diferentes indivíduos que 

compõem este universo de formação educacional (funcionários, docentes, 

discentes, visitantes, pacientes2 etc)? Quais os desafios que envolvem o trabalho 

de gestão cultural dentro de uma universidade? Inquietações que, enquanto 

gestora da área e parte integrante do processo de constituição e construção do 

NAC, me levaram a essa pesquisa. 

Trabalhar com o “universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2010, p.21) é o contemplado 

nesta pesquisa, na qual utilizei o método biográfico, tendo como fonte de 

abordagem primária a narrativa (auto)biográfica e, como fontes secundárias, as 

imagens fotográficas e a análise documental e bibliográfica. 

O método (auto)biográfico se expandiu no Brasil, no campo educacional, a partir 

de 19903, sendo utilizado especialmente em pesquisas relacionadas com a 

formação de professores. A partir do relato das práticas de formação, que 

envolve o processo de reconstituição das subjetividades presentes, o método se 

apresenta como uma forma alternativa de produção de conhecimento, onde 

tabelas e quantificações cedem espaço para que a subjetividade venha a se 

constituir como objeto de pesquisa 

[...] o método biográfico apresenta-se como opção e alternativa 
para fazer a mediação entre as ações e a estrutura, ou seja, 
entre a história individual e a história social. (OLIVEIRA, 2002, 
p.17) 

 

Para Ferraroti (FERRAROTI, 1988 apud OLIVEIRA, 2002), a subjetividade 

contida nas narrativas se torna objeto de conhecimento científico porque toda 

práxis humana é fruto da apropriação que o indivíduo faz das relações sociais, 

interiorizando e exteriorizando, nas ações que realiza, o caráter dinâmico da 

subjetividade: 

                                                 
2 Há uma Policlínica na UMESP, com atendimentos na área de odontologia, fisioterapia, psicologia, 
educação física e nutrição, além de realização de exames laboratoriais. 
3 São autores de referência no movimento das histórias de vida em formação, a partir dos anos 1980: 
Gaston Pineau, no Canadá, Bernadette Courtois e Guy Bonvalot, na França, Marie-Christine Josso e 
Pierre Dominicé, na Suíça, Guy de Villers, na Bélgica, António Nóvoa, em Portugal. (PASSEGI; SOUZA; 
VICENTINI, 2011). Sobre o método (auto)biográfico destaca-se o sociólogo italiano Franco Ferraroti. 



17 

 

 

  Toda práxis humana é reveladora das apropriações que os 
indivíduos fazem dessas relações e das próprias estruturas 
sociais, “interiorizando-as e voltando a traduzi-las em estruturas 
psicológicas, por meio da sua atividades desestruturante-
reestruturante. (FERRAROTI, 1988, p.26 apud BUENO, 2002, 
p.19) 

 

Segundo Marie-Christine Josso (2010), é na interação com outras 

subjetividades, por meio da “aprendizagem experiencial”, que o processo de 

formação se desenvolve e, para isso, é necessário aprender a observar essas 

experiências, a fim de saber dizer como, ou em quê, elas foram formadoras. 

 

A narrativa, aqui apresentada, é fruto do resgate de memórias de experiências 

vividas, que revisito, numa perspectiva de reflexão e de produção de 

conhecimento.           

 

O texto está estruturado em três capítulos, como indicado a seguir: 

 No primeiro capítulo, revisito histórias que contemplam o universo do meu 

processo, individual e coletivo, de construção de identidade e que me 

conduziram nessa trajetória de vida-trabalho no NAC. 

No segundo capítulo, relato cenas do contexto das políticas públicas de cultura, 

durante o governo Lula (2003-2010), período em que o NAC foi constituído; 

como, também, apresento cenas da conjuntura interna da UMESP, que 

desencadearam a criação do NAC. 

No terceiro capítulo, apresento uma narrativa da gestão do NAC, a partir da 

experiência vivida na coordenação desse Núcleo, com enfoque nas ações que 

refletiram o processo de construção do diálogo entre Educação e Cultura, 

mediado pela Arte. 

Para a compreensão de cultura, trago o autor Néstor García Canclini, que a 

define como processos sociais, que envolvem tanto os relacionamentos como as 

práticas, processos que envolvem “produção, circulação e consumo da 

significação na vida social” (GARCIA CANCLINI, 2005, p.41). O autor apresenta 
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quatro vertentes para a compreensão da cultura na modernidade: “a instância 

em que cada grupo organiza sua identidade”; “a instância simbólica de produção 

e reprodução da sociedade”; “a instância da configuração da cultura política e da 

legitimidade”, ou seja, a relação com o poder, e “a cultura como dramatização 

eufemizada dos conflitos sociais”, que envolve as expressões artísticas. E o 

autor destaca: 

A cultura não é um suplemento decorativo, entretenimento 
dominical, atividade de ócio ou recreio espiritual para 
trabalhadores cansados, mas algo constitutivo das interações 
cotidianas, à medida que no trabalho, no transporte e nos 
demais movimentos comuns se desenvolvem processos de 

significação”. (CANCLINI, 2005, p.45) 

 

Nesse sentido, a dança, a música, a apresentação de um espetáculo teatral ou 

qualquer outra expressão artística de uma sociedade, cada qual, aborda, 

segundo CANCLINI, muitas outras questões que não estão explícitas. E é nesse 

sentido simbólico, não explícito, que a cultura se revela. 

Busquei, na teoria freireana, a relação possível para o diálogo que aqui pretendo 

tratar – Educação e Cultura.  Diálogo que, na visão de Paulo Freire, é o “encontro 

dos homens mediatizados pelo mundo” e também “um ato de criação, é encontro 

e não troca de ideias, onde um impõe e o outro assimila ou consome”. (FREIRE, 

2014, p. 91-92)  

Já para a arte, dentre tantas possibilidades, trago a visão de Alfredo Bosi (2001, 

p.13), que nos remete para a compreensão de arte como construção, 

destacando que "a palavra latina ars, matriz do português arte, está na raiz do 

verbo articular, que denota a ação de fazer junturas entre as partes de um todo".  

Portanto, a arte, que no contexto dessa pesquisa apresenta-se como ações 

artístico-culturais, é compreendida como um ato, um movimento, um fazer 

transformador capaz de promover encontros, romper preconceitos e produzir 

algo novo ou, como afirma Hamilton Faria (2009, p.35), são ações capazes de 

“gerar encantamento”.   

Caberá, aqui, o entendimento de gestão da cultura, enquanto processo e 

participação que envolvem relacionamentos e práticas; e gestão cultural, como 

uma profissão que, para além da compreensão de planejamento, produção, 
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fomento e organização das ações artístico-culturais, envolve, principalmente, 

diversidade, enfoque esse que perpassa a inserção de temas como racismo, 

sustentabilidade, participação cidadã, cultura de paz, dentre outros. 

A pesquisa teórico-bibliográfica contempla textos de autores como Paulo Freire, 

Néstor García Canclini, Zygmunt Bauman, Marie-Christine Josso, Marilena 

Chauí, Teixeira Coelho, Antonio Albino Canelas Rubim, Hamilton Faria, José 

Marcio Barros, dentre outros; como também discursos de Gilberto Gil e Juca 

Ferreira. 
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1. Memórias da caminhada 

Exerço a função de coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) da 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), desde fevereiro de 2005. O 

trabalho que desenvolvo - cada ação, cada projeto, cada nova ideia - tem muito 

a ver com meus sonhos e projetos de vida-trabalho, com meu jeito de ser (desde 

criança), com os valores que, ao longo dos anos, se ressignificam e me 

completam enquanto sujeito aprendente; enfim, tem a ver com o processo de 

construção da minha identidade. Atuar profissionalmente nesse espaço tem sido 

uma realização pessoal, fruto de uma caminhada que começou muito antes de 

um dia eu ter sido designada para o cargo de coordenadora. Nesse capítulo, 

resgato memórias e histórias que contribuíram para o meu processo de formação 

pessoal e profissional. Trago memórias que, nesse contexto de pesquisa, não 

são meras lembranças do passado, mas histórias vividas que vão me trazer a 

possibilidade de “pensar sobre o passado com os olhos do presente, o que leva 

a uma relação direta com uma avaliação do próprio presente. (CUNHA, 2002) 

Segundo Bauman (2005, p.17), pode-se afirmar que existem dois modelos de 

comunidade, as que que são de destino, também chamadas comunidade de 

vida, onde os membros “vivem juntos numa ligação absoluta” e também as 

comunidades “fundidas por ideias ou princípios”, onde se é possível fazer e 

refazer escolhas, compará-las; são espaços de construção e desconstrução de 

valores. É, a partir dessas comunidades de ideias e princípios, onde o 

pertencimento não é uma condição sem alternativa, o caminho que a identidade 

percorre. 

Nesse sentido, escolhi, para desenvolver esse capítulo, três espaços 

comunitários que foram marcantes no meu processo de desenvolvimento 

pessoal e coletivo: a família, a igreja e a universidade (local de trabalho). Trago 

também o meu despertar para a tomada de consciência da minha negritude, 

pois, como afirma Hall (2000), “a identidade é construída por meio da diferença 

e não fora dela”, e esse encontro com minha identidade negra foi fundamental 

para alavancar a minha inserção na gestão da cultura na UMESP. 
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1.1 A família 

Sou parte de uma grande família. Meus pais, João Ignácio da Silva e Iracema 

Cezar da Silva, tiveram nove filhos e filhas, tenho quatro irmãs e quatro irmãos. 

O primeiro filho nasceu em 1949, e a filha caçula, em 1973; portanto, é uma 

família que contempla diferente gerações.  Na figura 1, estamos nós, família 

Cezar da Silva -  Wagner, Neusa, Diná, Edson, Walter, Silas, Iracema (mãe), 

Telma, Cláudia e Elaine. Iniciando da esquerda para a direita, em ordem 

cronológica de nascimento - do mais velho, para a mais nova – sou a penúltima 

da fila, a oitava dentre nove. 

Figura 1: Família Cezar da Silva. A pesquisadora é a segunda, à direita da imagem. 

 

Fonte: (Acervo da pesquisadora, 2011) 

 Meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade, e minha irmã mais nova, 

apenas 01 ano e 6 meses. Ele sofreu um infarto agudo do miocárdio, quando 

estava em uma das dependências da Igreja Metodista do bairro da Luz (São 

Paulo), na qual ele era o pastor; fato ocorrido no segundo domingo de agosto de 



22 

 

1975, em plena comemoração do Dia dos Pais. A retirada repentina de um pai, 

considerado exemplo de sabedoria, respeito, dedicação e amor, marcou 

tristemente a vida da minha família. Porém, sendo minha mãe uma mulher de fé, 

e para mim, referência de força e atitude em meios aos desafios que a vida nos 

impõe, ela manteve a família unida e estabeleceu os laços de ajuda mútua para 

a superação. Mudamos da cidade de São Paulo para Santo André, onde se 

concentrava a maior parte dos parentes; e, assim, fomos reinventando novo jeito 

de ser família, sem a presença do pai-pastor. 

A família sempre foi o meu porto seguro, lugar de conforto, diversão, aprendizado 

e prazer. Cresci, praticamente, dentro de uma grande comunidade, porque, 

quando nos mudamos para Santo André, apenas o irmão mais velho, Wagner, 

não morava conosco, pois logo se casou; então, vivíamos em 9 pessoas num 

apartamento de dois quartos, que, mesmo sendo pequeno para tanta gente, 

parecia ser grande, porque além de nós, sempre havia outras pessoas amigas 

que pousavam por lá. Os almoços de domingo ou qualquer outro encontro 

familiar eram sempre uma festa cercada de muita conversa, comida e música. 

Muitas das conversas eram sempre em torno ao contexto da Igreja Metodista e, 

especialmente, da Igreja Metodista Central de Santo André, na qual 

participávamos ativamente. 

Falar do pai e seus ensinamentos era algo muito comum nos encontros 

familiares. A admiração e respeito que minha mãe e meus irmãos e irmãs traziam 

por ele foram repassados de geração em geração. Portanto, mesmo tendo 

poucas lembranças, eu o conheci “de ouvir falar”, e ouvi o bastante para tê-lo 

como referência na construção de valores, e um desses valores, deixado por ele, 

foi a importância do estudo para o crescimento e desenvolvimento, pessoal e 

profissional4. Nas casas pastorais onde moraram5, havia sempre um 

                                                 
4 Meu pai era de uma família rural; nasceu em Olímpia, interior de São Paulo. Trabalhou na roça e batalhou 
muito para conseguir estudar; se formou em Teologia em 1948, e foi o primeiro, de 19 irmãos, a sair do 
campo para a cidade, com o objetivo de concluir seus estudos.   
5 Minha família mudou várias vezes de cidade e de casa pelo fato do meu pai ser pastor Metodista, que é 
uma igreja itinerante.  As igrejas cediam casa ao pastor, chamadas de casas pastorais.  Sobre itinerância 
na Igreja Metodista, ver nota de rodapé 6. 
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escritório/biblioteca e, segundo conta minha mãe, mesmo com a falta de 

dinheiro, meu pai não deixava de comprar livros.  

Minha mãe foi, e ainda é, o meu grande referencial, pessoa de quem trago e 

guardo os mais profundos valores de vida e de fé. É exemplo de mulher 

protagonista6, que mesmo ficando viúva, com nove filhos, a maioria crianças e 

adolescentes, conseguiu superar as dificuldades e olhar para a vida sempre com 

esperança e atitude. Um dos ditos populares que ela gostava de citar era, “se te 

derem um limão, faça uma limonada”, marcando assim a possibilidade de 

sermos capazes de fazer a transformação necessária para seguir em frente, 

mesmo com as adversidades da vida. Ainda hoje, quando a vida se complica, 

lembro-me desse ditado popular. 

A música fazia parte desse contexto familiar, posso dizer que pertenço a uma 

família musical com compositores, instrumentistas, maestros e cantores. A 

música, especialmente a música cristã, fazia parte deste cenário familiar. Cresci 

ao som de piano, violão e canto coral, porque alguns ensaios da igreja 

aconteciam na minha casa. Desde muito pequena, minhas irmãs me colocavam 

em cima de uma mesa, ou cadeira, para que eu pudesse cantar ou declamar os 

versos que me ensinavam. Eu gostava de estar em evidência e de ser aplaudida, 

ao contrário de minha irmã mais nova, Elaine, que era mais tímida.  

Cantar começou a fazer parte da minha vida desde cedo. Também gostava de 

“inventar” músicas e organizar apresentações para toda a família. Já na 

adolescência e juventude, participei de grupos de teatro amador, fiz curso de 

contação de histórias, atuei como back vocal e também me apresentei em 

festivais de música popular e cristã. Enfim, eu criava possibilidades para estar 

envolvida com a expressão artística, especialmente a música. Como explica 

Marie-Christine Josso (JOSSO, 2010, p.51), nós podemos “ter experiências”, 

viver situações durante a vida, sem tê-las provocado, mas também podemos 

“fazer experiências”, que são as situações e vivências que nós provocamos, ou, 

nas palavras da autora, “somos nós mesmos que criamos, de propósito, as 

                                                 
6 Mulher de personalidade forte, marca presença onde chega. Para além do papel de mãe, ela é mulher 
determinada, decidida, sabe o que quer e faz a sua história. Não é coadjuvante, não está “ao lado”, mas 
segue junto. Defende seus princípios de fé, mas se adapta aos valores das novas gerações e como líder 
nata que é, mantém a família unida em meio às adversidades da vida. 
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situações para fazer experiências”. Nesse sentido, da procura por me expressar 

artisticamente, posso dizer que, em várias situações da minha vida, provoquei 

as experiências, buscando espaços para vivenciá-las, das quais, destaco, 

algumas, a seguir. 

Em 1985, com 14 anos, entrei no Grupo Teatral Ekkos, grupo de teatro amador 

de Santo André. Era um grupo ecumênico, formado por pessoas de diferentes 

igrejas cristãs, da região do ABC paulista, no qual participei por 5 anos. 

Realizamos apresentações em diferentes lugares como igrejas, teatros, casas 

de repouso, orfanatos etc. Foi um período em que o teatro era o foco principal 

das minhas ações. O diretor do grupo, Wilson de Oliveira Souza, que foi 

presidente da Associação de Teatro Amador de Santo André (AMANDRE) por 

vários anos, não tinha ligação com nenhuma igreja cristã, o que trouxe ao grupo 

a possibilidade de uma formação mais técnica na área.  

A figura 2, mostra uma da cenas do espetáculo Um Circo Só, apresentado em 

1986, no Teatro Conchita de Moraes, em Santo André. Foi a primeira vez que o 

grupo se apresentou num Teatro.  

Figura 2: Grupo Teatral Ekkos. A pesquisadora é a primeira a direita. 

 

Fonte: (Acervo da pesquisadora, 1986) 
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Participar de festivais de música foi, durante um período da minha vida, um 

espaço de “provocação de experiências”. Em 1989, participei do Festival 

Andreense de Música Popular (FAMP). Foi um festival grande, realizado no 

Teatro Municipal de Santo André. Eu tinha, na época, 18 anos, e nunca tinha tido 

a experiência de cantar num teatro tão grande, e muito menos num festival 

daquele porte. Duas das músicas inscritas, de autoria de meu irmão Silas, 

passaram na seleção; convidei meus primos, Fábio Henique Pereira da Silva e 

Gilson do Nascimento, e minha amiga, Elcy Linéia Medeiros, para montarmos 

um grupo que pudesse se apresentar no FAMP. Ensaiamos uns dois dias antes 

da apresentação e, em meio a tantos profissionais e bandas experientes, fomos 

para a final com as duas músicas, sendo que, uma delas, foi premiada.  Era um 

mundo totalmente diferente do que eu estava acostumada, o da Igreja, e entendo 

que essa apresentação no FAMP me trouxe segurança e me motivou a buscar 

novas experiências nessa área, como a participação em 1991 do quarteto 

feminino Eco-lógico, formado por, conforme figura 3, iniciando à direita da 

imagem: Marisa de Melo Venezuela, Cláudia Cezar, Elaine Cezar e Elcy Linéia 

Medeiros, no Festival Universitário da Canção (FUC), promovido pelo Diário do 

Grande ABC, cujas eliminatórias foram no Salão Nobre da UMESP. Essa 

experiência, ao contrário do FAMP, foi marcante no sentido oposto, pois em meio 

a tantas bandas de rock, o quarteto foi eliminado na primeira apresentação. 
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Figura 3: Quarteto Eco-lógico no Festival Universitário da Canção (FUC).

 

Fonte: (Acervo da pesquisadora, 1991) 

 

Em 1996, participei como back-vocal, junto com a Elcy,  no show do Blackmalê, 

realizado no anfiteatro Sigma, da UMESP. Mais que aluno dessa universidade, 

ele foi uma presença viva e circulante, por muitos anos, pelo campus. Participar 

em um show do Black foi especial para mim, porque com 17 anos eu assisti a 

uma apresentação dele na UMESP e fiquei impressionada com a diversidade e 

quantidade de público presente. O Salão Nobre, com capacidade para quase 

500 pessoas estava lotado. Ele era uma pessoa muito conhecida no campus e 

fez parte da história discente dessa universidade, no sentido de que, além de ter   

concluído a graduação e o mestrado, marcou uma geração, com o seu jeito de 

ser e com suas apresentações musicais. A figura 4 retrata o último show que ele 

realizou na UMESP, antes de retornar a sua terra natal, Aracaju (SE). Sou a 

primeira, à direita da imagem,  com Elcy e ao centro o Blackmalê. 
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Figura 4: Show do Blackmalê no Anfiteatro Sigma da Metodista.

 

Fonte: (Acervo da pesquisadora, 1996) 

A família esteve sempre presente nas ações em que eu me envolvia, fosse com 

teatro ou música, a plateia familiar estava garantida. Nesse contexto familiar 

diverso, aprendi a viver em grupo e a respeitar e ouvir os mais velhos, mas 

também aprendi que a opinião da criança e do jovem também deveria ser 

considerada; aprendi a ter na figura da mulher/mãe o exemplo de liderança 

acolhedora, ouvinte e participativa; aprendi que confiança é elemento 

fundamental e estruturante dos relacionamentos sadios e que iniciativa e 

predisposição para ajudar o outro pode ser a ponte facilitadora do encontro e da 

união.  

Atualmente minha mãe está com 88 anos, lúcida, ativa e presente. A família 

cresceu e hoje é composta por 40 pessoas. E ainda hoje, em meio aos 

desencontros por conta das diferentes atividades e responsabilidades que 

temos, posso contar com o seu apoio e também encontrar nas plateias das ações 

do NAC a presença de pessoas da família, o que me traz a alegria de saber que 

a minha caminhada não foi e não é solitária, pelo contrário, é repleta de 

companhia valorosa de uma família que é sempre presente. 
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1.2 A Igreja 

Grande parte da minha vida foi vivenciada no contexto da Igreja7 Metodista; mais 

especificamente dentro da igreja Metodista Central em Santo André (SP), para 

onde nos mudamos após a morte de meu pai. Junto a essa comunidade, vivi a 

infância, a adolescência e grande parte da juventude. Era uma comunidade 

literalmente familiar, pois a maioria dos meus parentes paternos congregavam 

ali. Meu pai, como já citei, era pastor da Igreja Metodista, que é uma igreja onde 

os pastores são itinerantes, ou seja, não permanecem sempre na mesma 

comunidade mas são designados, pelo bispo8, para outras igrejas Metodistas9. 

Em uma dessas mudanças, ele foi transferido da cidade de Piquete (SP) para a 

Santo André (SP), e nessa época, sendo o filho mais velho de uma família de 19 

irmãos, ele foi trazendo, da cidade de Olímpia (interior de São Paulo), alguns de 

seus familiares, para que pudessem trabalhar na capital paulista. Com isso, 

grande parte da família Ignácio da Silva se tornou membro10  da igreja em Santo 

André, onde muitos ainda participam ativamente dessa comunidade. Estar na 

igreja sempre foi algo prazeroso, porque era local de encontro, espaço de 

confraternização, amizade, troca de conhecimentos e exercício da 

espiritualidade.  Minha vida girava em torno dos acontecimentos da comunidade: 

cultos, escola dominical11, celebrações, viagens, encontros, ensaios, almoços 

comunitários, festas etc. 

A vida que se mesclava com as ações da Igreja foi determinante na caminhada 

de liderança que trilhei desde a juventude, pois nesse contexto assumi diversos 

                                                 
7 Utilizarei a palavra Igreja, iniciando com letra maiúscula, ao me referir à instituição; e igreja, iniciando 
com letra minúscula, quando estiver me referindo à comunidade ou igreja local. 
8 A Igreja Metodista é uma igreja episcopal onde os bispos ou bispas são presbíteros eleitos em concílio 
nacional a partir de um processo de indicação das igrejas locais e votação em Concilio Regional.  
9 A itinerância é uma marca metodista porque John Wesley, fundador do Metodismo, compreendia que 
o pregador poderia se acomodar caso ficasse por muito tempo no mesmo lugar (BARBOSA, 2007). 
10  O art. 14º dos Cânones da Igreja Metodista (2012-2016, p.175 ) destaca que  “são membros da Igreja 
Metodista as pessoas que satisfazem os requisitos canônicos para admissão e são recebidas à sua 
comunhão.”  
11  A Escola Dominical é um espaço destinado a educação tendo como base o estudo da Bíblia Sagrada , 
“é a agência responsável por reunir os membros da igreja local e as pessoas interessadas na mensagem 
cristã, em classes de estudo, de acordo com as faixas etárias ou por áreas de interesse, com o objetivo de 
proporcionar-lhes uma experiências de contínuo crescimento no conhecimento do Evangelho e das 
doutrinas da Igreja, capacitando-as dessa forma, para o exercício da fé e do testemunho cristão na 
sociedade”. (SILVA, 2002, p.16) 
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cargos, tanto em grupos da igreja local, como também em espaços distritais e 

regionais12. Atuei com grupo de crianças, jovens, adultos e idosos.  

Na igreja do bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo (SP), fui 

professora de crianças na Escola Dominical, no período em que meu irmão, 

Edson, esteve como pastor. Já em Santo André, assumi diferentes cargos em 

diretorias dos juvenis13 e de jovens; mas o que mais me marcou foi o tempo em 

que estive no grupo de liderança do Ministério da Maturidade14, entre 2000 e 

2003, formado por homens e mulheres com mais de 60 anos. Dentre as muitas 

ações, que visavam reunir e dar visibilidade a esse grupo dentro da igreja, 

também realizávamos visitas mensais aos internos da Clínica de Repouso 

Estoril, localizada  no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo(SP).  Ali tive 

experiências com histórias e memórias de idosos. Ali chorei e sorri muitas vezes, 

e aprendi a valorizar a sabedoria acumulada daqueles que já tinham vivido muito 

mais do que eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12  A igreja local é o lugar onde a comunidade de fé se encontra; “é unidade básica do sistema metodista 
e compõe-se de membros da Igreja” (Art. 13º do Cânones da Igreja Metodista). A Igreja Metodista é 
estruturada em três níveis: básico (local e distrital) intermediário (regional) e superior(geral). O Distrito é 
a área que integra, articula e promove a ação missionária das igrejas locais de uma determinada área. “A 
Região Eclesiástica é dividia em dois ou mais distritos, conforme decisão de seu Concílio Regional”. (SILVA, 
202, p.11) 
13 Grupo societário da igreja local formado por pessoas de 12 a 17 anos. 
14   “A Igreja Metodista chama seus membros a exercerem os Dons por meio de Ministérios. Isso significa 
que a organização da igreja local é estruturada pelas vocações nela existentes e, principalmente, pelos 
desafios e necessidades da comunidade onde ela está. (SILVA, 202, p.10) 
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Figura 5: Visita à idosos da Clínica de Repouso Estoril 

 

Fonte: (Acervo da pesquisadora, 2001) 

Na figura 5, ao aproximar o violão para que o senhor toque as cordas, também 

me aproximo do encontro, da conversa e da troca de afeto, sentimento tão 

necessário para quem vive tempos de solidão. Foram experiências marcantes, 

que me proporcionaram, mais tarde, uma abertura para atuar também com este 

tema na coordenação do Programa Aquarela – 3ª Idade na Universidade, que é 

vinculado ao NAC. 

Meu envolvimento na área regional da Igreja se deu por meio da Federação 

Metodista de Juvenis da 3ª Região (FMJU 3ª RE) 15, a partir de 1983, quando 

participei de um encontro regional de juvenis na cidade de Cunha (SP). Foi o 

primeiro, dentre outros regionais e nacionais de juvenis, do qual participei na 

década de 198016. Esse envolvimento com a FMJU 3ª RE proporcionou uma 

                                                 
15 Órgão responsável por todas as sociedades de juvenis da 3ª Região. A 3ª Re contempla igrejas 
localizadas no estado de São Paulo: bairros da capital, grande ABC, litoral e parte do interior paulista. Ver 
www.metodista.org.br  
16  A década de 1980, período de redemocratização no Brasil, foi um período significativo também na 
história da Igreja Metodista; de forte reflexão e produção de documentos importantes como o Plano para 
a Vida e Missão da Igreja e Diretrizes para Educação da Igreja Metodista. Sobre esse período ver coletânea 

http://www.metodista.org.br/
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abertura a outros temas e discussões relacionados ao âmbito da Igreja, que 

pouco era abordado na comunidade local em que eu era membro. Nesse 

período, fui apresentada à Teologia da Libertação17 e à necessidade de vivência 

prática da Igreja diante das injustiças sociais. Os cânticos, como expressão de 

uma teologia que vincula a força do evangelho com a construção de caminhos 

para a justiça e para a paz (libertação), não eram de louvor a um Deus distante, 

mas sim de denúncia da fome, da pobreza, da opressão. Nesse sentido, me 

marcou uma canção intitulada O que estou fazendo? 18, de João de Araújo e 

Décio E. Lauretti, escrita em 1967 e musicada em 1974, mas bastante atual, 

conforme podemos notar na letra a seguir: 

Que estou fazendo se sou cristão, 

Se Cristo deu-me o seu perdão? 

Há muitos pobres sem lar, sem pão, 

Há muitas vidas sem salvação. 

Meu Cristo veio pra nos remir, 

O homem todo, sem dividir: 

Não só a alma do mal salvar, 

Também o corpo ressuscitar. 

Há muita fome no meu país, 

Há tanta gente que é infeliz, 

Há criancinhas que vão morrer, 

Há tantos velhos a padecer. 

Milhões não sabem como escrever, 

Milhões de olhos não sabem ler: 

Vivendo em trevas sem perceber 

Que são escravos de um outro ser. 

                                                 
de textos em: OLIVEIRA; LOPES, Nicanor(orgs). 20 anos depois: A vida e a Missão da Igreja em foco. São 
Bernardo do Campo, EDITEO, 2002, 78p. 
17 A Teologia da Libertação foi um movimento latino-americano, muito forte nas décadas de 1970/80/90, 
que tem como base teológica o foco e a luta pela justiça social como expressão da salvação/libertação. 
Segundo Leonardo Boff, é “um modo diferente de fazer teologia, a partir dos condenados da Terra e da 
periferia do mundo” (https://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/quarenta-anos-da-teologia-da-
libertacao/. No entendimento dos teólogos e teólogas da libertação, a compreensão do evangelho e 
pregação de Jesus passa pela libertação da opressão, da pobreza e tudo que aliena o ser humano e o 
impede de fazer o Reino de Deus presente na terra. Os irmãos Boff, Leonardo e Clodovis, brasileiros, 
Enrique Dussel, argentino, e Gustavo Gutiérrez, peruano, são teólogos de destaque no contexto da 
Teologia da Libertação, dentre muitos outros e outras, como também a teóloga feminista brasileira,  Ivone 
Gebara. 
18 Partitura disponibilizada nos Anexos.  

https://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/quarenta-anos-da-teologia-da-libertacao/
https://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/quarenta-anos-da-teologia-da-libertacao/
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Aos poderosos eu vou pregar, 

Aos homens ricos vou proclamar 

Que a injustiça é contra Deus 

E a vil miséria insulta os céus. 

 

Nos encontros e congressos havia  a preocupação em formar uma juventude 

crítica, pensante e desafiante de um contexto de Igreja que se afastava da 

realidade social.   Foi neste período, que me tornei simpatizante do Partido dos 

Trabalhadores (PT), porque era considerado partido de esquerda, com forte viés 

social e, no meu caso, também me chamou a atenção a aproximação que o 

partido tinha com pessoas do movimento ecumênico e também com a Teologia 

da Libertação.  

O envolvimento com a igreja foi um espaço de muito aprendizado pois, nesse 

contexto, aprendi, desde a adquirir a segurança para falar ou me apresentar em 

público, como a articular ações, defender interesses, enfrentar desafios, mediar 

processos, trabalhar em equipe, e, especialmente, buscar imprimir nas minhas 

atitudes, valores vinculados à solidariedade, ao respeito e à construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Enquanto espaço comunitário de exercício da 

espiritualidade, e também político e social, entendo que a Igreja teve um papel 

relevante para a minha formação, individual e coletiva, integrando religião, fé e 

política no processo de construção da minha identidade. 

 

1.3 A Universidade 

Em 1988, aos 17 anos, fui contratada pela Universidade Metodista de São 

Paulo19 para trabalhar no atendimento da Livraria Voo Livro. Por ser uma 

universidade confessional, vinculada à Igreja Metodista, a inserção da música na 

vida universitária sempre foi algo constituinte das celebrações litúrgicas, como 

também dos eventos acadêmicos e administrativos20. O canto coral era a 

                                                 
19 Em 1988 a UMESP ainda era Instituto Metodista de Ensino Superior. Em 1997 o instituto conquistou o 
status de universidade. Faço opção por utilizar, nessa narrativa, somete Universidade Metodista de São 
Paulo.  
20  A inserção da música no meio metodista é fruto de uma tradição conforme descrito nos Plano Nacional 
Missionário: “ A Educação Musical- Artística há de ser estabelecida e desenvolvida na Igreja Metodista em 
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expressão artística de maior destaque no cenário artístico-cultural da UMESP. 

Assim, a ação cultural era focada na linguagem musical e, especialmente, na 

formação de grupo coral21. Logo me tornei público cativo nas apresentações do 

Coral IMS22 (mais conhecido como Coral da Metodista) do qual parte da minha 

família era coralista.  O coral era aberto para a participação tanto da comunidade 

interna (alunos, professores, funcionários) como externa (pessoas sem vínculo 

direto com a Universidade). Porém, cantar em coral não era algo que me atraía, 

apesar de já ter cantado várias vezes, sendo assim, eu era somente uma 

expectadora no que se referia à ação musical dentro da UMESP; até que um dia 

apareceu um violão na Voo Livro - ficou esquecido por alguém que nunca mais 

voltou para buscá-lo - e com isso, eu e uma colega de trabalho, Elcy Linéia 

Medeiros, começamos a ensaiar algumas músicas, e, no horário de intervalo do 

expediente, ficávamos na praça central do campus, cantando e tocando. Assim, 

começou meu envolvimento com a vida musical na UMESP, pois passei a ser 

convidada a cantar em pequenas apresentações nas comemorações de 

aniversariantes do mês, primeiramente a convite da Pastoral Universitária e 

Escolar, na época era coordenada pelo reverendo Tarcis Prado23 e, 

posteriormente, em outros espaços e eventos, a convite do Espaço UMESP de 

Música, Arte e Cultura (EUMAC). 

Cantar nos eventos e/ou estar presente nas apresentações do Coral  

acentuavam o meu desejo de atuar profissionalmente nessa área artística dentro 

da UMESP; porém, a graduação em Comunicação Social me afastava dessa 

possibilidade, pois a política interna abria espaço somente para a contratação de 

pessoas formadas na área de música. Inclusive, de 1986 a 1996, o setor de 

fomento à arte era denominado Coordenação de Música. Em 2000 foi criado o 

                                                 
todos os seus âmbitos, como o processo de formação que visa a compreensão da hinódia da tradição 
cristã, preferencialmente de tradição wesleyana, reconhecida e aceita pelo metodismo histórico, como 
instrumento de expressão e ação para capacitar o povo de Deus, leigos, clérigos, para a Vida e a Missão 
da Igreja” (Plano Nacional Missionário 2012-2016, p.51) 
21 Presenciei diversas fases de grupos corais e tive a oportunidade de conhecer os maestros Jairo Monsão, 

Nelson Mathias, Tércio Junquer e Fábio Henrique Pereira da Silva. Esses corais marcaram a vida e a história 

da Universidade Metodista de São Paulo. 
22 IMS é a sigla de referência ao Instituto Metodista de Ensino Superior, fundado em 1970. Atualmente, o 
IMS é a mantenedora da Universidade Metodista de São Paulo. 
23 Após a saída do pastor Tarcis Prado, da coordenação, também me apresentei, a convite da Pastoral, em 
diversos momentos, no período da coordenação do pastor Paulo Bessa da Silva e da pastora Genilma 
Boehler. 
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Espaço UMESP de Música, Arte e Cultura (EUMAC) com o objetivo de ampliar 

a compreensão da arte para além da música, mas a equipe - Fabio Henrique 

Pereira da Silva, Joseli de Moraes Antonio e Liséte Espíndola Couto - era 

composta, por pessoas com formação na área de Música, o que fazia com que 

as ações desenvolvidas privilegiassem a linguagem musical e o canto coral.  

Nesse período, eu já tinha atuado como funcionária em três setores da 

instituição: a Livraria Voo Livro , de 1988 a 1993, o Controle Financeiro, de 1993 

a 1995, que era um setor de atendimento ao aluno e, em meados de 1995, fui 

para a Pós-Graduação em Ciências da Religião, onde atuei por 10 anos,  no 

projeto de pesquisa Bibliografia Bíblica Latino-Americana(BBLA), coordenado 

pelo professor doutor Milton Schwantes, onde tive como colegas de trabalho: 

Sirley Antoni, Marcos Velasques, Daniel Godoy, Pedro Lima Vasconcelos e o 

professor doutor Archibald M. Woodruff. 

Trabalhei na BBLA até o início de 2005. Foi um período de valioso aprendizado 

pessoal e profissional. Profissionalmente, me desenvolvi na área de 

Comunicação, sendo a responsável pela rede de contatos e intercâmbios com 

publicações de diversos países da América Latina, como também, sendo uma 

das autoras de um dos volumes da coletânea, impressa, da Bibliografia Bíblica 

Latino-Americana24  e, posteriormente, na produção de conteúdo para o site da 

BBLA, que, além do conteúdo específico de acervo bíblico-bibliográfico, também 

trazia entrevistas com biblistas latino-americanos e textos articulados com temas 

da Bíblia, enquanto área de pesquisa da Pós-Graduação em Ciências da 

Religião. Pela BBLA, circulavam pessoas de diferentes países, culturas, 

religiões, igrejas, militâncias teológicas e, conviver com essa diversidade, não 

apenas me proporcionou novos conhecimentos, como também rompeu 

preconceitos; na BBLA também entendi que o sagrado, nos textos bíblicos, é a 

beleza da ação de Deus contida nas narrativas e histórias de vida do passado 

que germinam possibilidades e direcionamentos para o tempo presente e futuro. 

                                                 
24 O projeto publicou, de 1988 a 1998, 8 volumes da Bibliografia Bíblica Latino-Americana. O volume 8, 
referente à catalogação de textos de 1995, foi publicado em 1998 e foi o último da coletânea. A partir do 
ano 2000, a BBLA foi reestruturada, os dados foram migrados para a internet, e o projeto de tornou um 
website de pesquisa, suspenso atualmente. A coletânea da BBLA pode ser encontrada na Biblioteca 
Ecumênica da UMESP. 
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Compreendo que existiu um “antes” e um “depois” da BBLA, pois foi um período 

intenso de abertura para novos conhecimentos e ressignificação dos meus 

conceitos de vida, religião e fé.  

Nesse tempo de BBLA, fiquei muito próxima dos/as funcionários/as da área 

operacional da instituição (limpeza, jardinagem, manutenção, segurança), pois o 

espaço físico onde o setor se localizou, por um longo período, era bem perto 

dessa área. Com a proximidade, comecei a tomar conhecimento das carências, 

dificuldades e problemas que afligiam mais a esse grupo e, incomodada com 

algumas questões que nos afetavam, enquanto  funcionários/as, e mais 

diretamente ao grupo operacional,  me envolvi, com outros/as colegas, na 

articulação de uma comissão que se tornou, em 2001, a Associação de 

Funcionários do Instituto Metodista de Ensino Superior (AFTAIMS), criada 

durante a gestão do reitor professor doutor Davi Ferreira Barros e do vice-reitor  

administrativo, professor doutor Márcio de Moraes. A AFTAIMS nasceu do 

interesse mútuo, por parte da reitoria e do corpo técnico-administrativo, pela 

criação de um canal de diálogo onde pudessem ser levados e negociados 

assuntos referentes à qualidade de vida laboral na instituição.  

Na figura 6, estão os/as integrantes da diretoria da AFTAIMS, no ano de 2003, 

que contemplou pessoas de diferentes áreas da instituição.  Iniciando a esquerda 

da imagem: Otoniel Alves da Silva (Financeiro), Daniel Godoy (BBLA), Edgar 

Silva Duarte (Segurança) Carlos Alberto Batista (Manutenção Elétrica), Cláudia 

Cezar da Silva (BBLA), Roberta Poliani Viegas (Faculdade de Comunicação), 

Márcia Cirilo (Secretaria Acadêmica) e Luciana de Santana (Faculdade de 

Teologia).  
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Figura 6: Diretoria da Associação de Funcionários da Metodista. 

 

Fonte: (Acervo da pesquisadora, 2003) 

 

Na AFTAIMS, de 2001 a 2004, atuei na diretoria nas funções de vice-presidente, 

secretária, e diretora sociocultural. Foi um período relevante para conhecer os 

trâmites que envolvem políticas internas de processos de negociação salarial, 

reivindicações dos direitos do/a trabalhador/a, relação com sindicatos etc. Mas 

além das questões políticas, estar na diretoria da AFTAIMS, na função de 

diretora sociocultural, me deu legitimidade para atuar na articulação de ações 

artístico-culturais direcionadas aos/as funcionários/as. 

Identificar os/as colegas que tinham talentos artísticos e articular espaços de 

visibilidade para a manifestação desses talentos, era um dos principais focos da 

diretoria sociocultural enquanto estive na gestão. Promover espaços que 

gerassem autoconfiança e autoestima era parte da estratégia adotada para o 

fortalecimento e o reconhecimento do grupo, pois várias pessoas talentosas não 

tinham coragem de se expor. Aos poucos fomos criando possibilidades, e a 

primeira delas foi a inserção de apresentações artísticas de funcionários/as na 

XVIII Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), em 

2001. Ali tivemos diversas apresentações, tanto de pagode, com um grupo 

formado por funcionários da Manutenção Elétrica, quanto forró, com um 
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funcionário sanfoneiro que descobrimos na Manutenção Geral, mas também  de 

música gospel, MPB, paródias etc. O importante desse espaço foi que a arte 

rompeu barreiras de função ou cargo, e ali, naqueles momentos de intervenção 

artística, observamos que quando um/a colega ganhava visibilidade pelo seu 

talento artístico, havia um sentimento coletivo, de pertencimento ao grupo de 

funcionários/as da instituição, sentimento fundamental para a inserção e atuação 

da AFTAIMS. 

A figura 7, retrata o grupo As Mamonetes, formado por funcionárias do setor de 

Recursos Humanos, de Compras e da Filantropia (iniciando à esquerda da 

imagem: Renilda Silva, Regina Freitas, Daniela Ramos Sathler Rosa, Andrea 

Duarte e Susi Paiva), que com letras bem humoradas, paródias de músicas do 

grupo Mamonas Assassinas, abordavam temas referentes ao relacionamento no 

trabalho.  Algumas, dentre elas, tinham cargo de chefia na instituição, e esse 

momento de interação rompeu barreiras e construiu possibilidades de novos 

encontros e aproximações. 

Figura 7: As Mamonetes, na XVIII SIPAT. 

 

Fonte: (Acervo da pesquisadora, 2001) 

 

As intervenções foram marco de um tempo que destacou, na comunidade 

interna, a presença da arte entre os/as funcionários/as. A partir dessa SIPAT, 

vieram os Encontros Culturais da AFTAIMS (ECA), as apresentações musicais 
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na praça central do campus Rudge Ramos, durante o intervalo do expediente, 

as exposições de arte, e também, em 2004, a realização do 1º Sou Show Afro 

da Metodista25. 

A articulação de ações-culturais pela AFTAIMS, como também o meu 

envolvimento em apresentações musicais nos eventos da universidade, me 

deram credibilidade e visibilidade junto à Reitoria e, com o encerramento do 

Madrigal UMESP26, em 2002, e o fechamento do EUMAC em 2003 - resultado 

de uma política interna de redução de custos na instituição, ficou uma lacuna 

nessa área. Em 2004, me apresentei ao Vice-Reitor Acadêmico, professor doutor 

Clovis Pinto de Castro, sinalizando meu interesse em atuar nessa área na 

instituição, o que foi de encontro ao interesse da Reitoria, naquele momento, que 

era retomar essa área na Metodista, mas num formato mais reduzido, mais 

enxuto, com pouco investimento e que desse conta de articular e visibilizar a arte 

como parte dos valores de formação de uma universidade confessional, 

conforme me disse o professor Clovis. 

Assim, em 2005, por meio do Ato Administrativo 04/2005 e 05/2005, assinado 

pelo professor doutor Davi Ferreira Barros, foi criado o Núcleo de Artes27 

(NArtes) e fui designada para assumir sua coordenação, o que relato no segundo 

capítulo. 

Mas, a seguir, destaco algo relevante nesse processo de vida-trabalho, que foi 

o meu acordar para a questão da minha identidade negra, ponto fundamental no 

contexto desse capítulo. 

 

1.4 O nascimento como mulher negra: questão de identidade 

No início do ano 2001, aos 29 anos de idade, eu nasci como mulher negra. Até 

então, mesmo sendo, eu, mulher e negra, eu não tinha consciência do que isso 

                                                 
25 Ação cultural que promove e visibiliza a cultura afro-brasileira dentro da UMESP a partir da inserção de 
apresentações da cultura afro e outras iniciativas, apresentadas no terceiro capítulo. 
26 O coral IMS passou a ser denominado Madrigal UMESP. Ver notas de rodapé 16 e 19. 
27 O setor é criado como Núcleo de Artes (NArtes) mas em 2010 por meio do Ato Administrativo 24/2010 
o nome é alterado para Núcleo de Arte e Cultura. 
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realmente significava. Aliás, preferia não refletir sobre isso, porque negritude, 

para mim, era algo vinculado a coisas ruins como escravidão, pobreza, violência 

etc, fruto de um pensamento racista que permeia a sociedade brasileira.  

Meu primeiro contato com temas como raça, racismo, negritude foi num Encontro 

Mundial Metodista de Combate ao Racismo, realizado no Rio de Janeiro, em 

1995. Mas fui ao encontro por outros motivos, e não porque eu me considerava 

negra e por querer combater o racismo no Brasil28; mas tudo o que eu vi e ouvi 

nas palestras, debates e apresentações culturais, me aproximaram mais do 

tema. Saí do encontro entristecida pelos muitos relatos de discriminação racial 

que ouvi; porém, comecei a me conscientizar que eu também já havia passado 

por situações de discriminação por causa da cor da minha pele. Comecei a 

entender que, quanto mais melanina, mais discriminação a pessoa sofre. Mesmo 

assim eu ainda tinha dúvidas se deveria me aproximar e me assumir como negra 

ou continuar distante do assunto e não pensar sobre isso, para não sofrer29.  

O ano 2000 foi marcado por uma série de fóruns, encontros e pré-conferências 

preparatórias para Durban30. Foi um período em que houve grande destaque 

para o tema do racismo no Brasil. Nesse período, meu irmão, Silas, havia se 

envolvido com grupos ligados ao movimento negro em Piracicaba (SP) e, após 

participar de algumas pré-conferências, articulou um Simpósio sobre Educação, 

Inclusão e Afrodescendência na cidade. Umas semanas antes desse encontro, 

Silas teve uma conversa comigo sobre questões ligadas ao tema, abordando 

rapidamente assuntos que eu ainda não tinha ouvido falar, como mito da 

democracia racial, teses de branqueamento no Brasil e explicou a importância 

das ações afirmativas como política de reparação ao racismo histórico no Brasil. 

Ele me convidou para o encontro em Piracicaba e, sensibilizada com a conversa, 

                                                 
28 Fui ao encontro porque fui indicada para representar a juventude metodista da 3ª região, já que eu 
estava no Rio de Janeiro trabalhando como voluntária no Encontro Mundial Metodista. Nesse processo 
percebo que os outros me viam como negra, mas eu não.  
29 Kabengele Munanga afirma que “o negro tem problemas específicos que só ele sozinho pode resolver”, 

dentre outros, cita: “a alienação do seu corpo, de sua cor, de sua cultura e de sua história (MUNANGA, 

2012, p. 19). 
30 No ano 2000, foram organizados no Brasil uma série de fóruns, palestras e pré-conferências 
preparatórias para a III Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerância Correlatas, realizada de 31 de agosto a 08 de setembro de 2001, em Durban, na África do Sul. 
Nesta Conferência, o Brasil assinou a Declaração de Durban, assumindo assim, perante a comunidade 
internacional, inserir políticas afirmativas,  visando ações de reparação à população negra brasileira. 
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compareci.  Foi nesse encontro que realmente tive uma tomada de consciência 

sobre a minha identidade negra. Ao adentrar em um grande teatro com mais de 

500 pessoas negras, já me percebi como parte desse grupo étnico, e em 

contraponto a minha visão anterior, eram pessoas belas, inteligentes, cultas, 

trabalhadoras. Pois, é fato, que os espaços em que eu circulava, como a igreja 

e a universidade, eram majoritariamente ocupados por pessoas brancas o que 

me distanciava dessa realidade31.  

O tom do encontro era no sentido de vislumbrar novas possibilidades e caminhos 

possíveis em meio ao racismo histórico imposto. Fui então entendendo, entre 

uma palestra e outra, que a atitude não deveria ser de sofrimento pelo que 

passou, mas de denúncia e busca de reparação. Ali, além de enxergar as 

atitudes racistas presentes na sociedade, comecei a enxergar a beleza negra 

presente não somente na cor da minha pele ou nos traços físicos que trago dos 

meus antecedentes africanos, mas na história de resistência, de luta e de força 

dos/as africanos/as escravizados/as no Brasil como também dos/as 

descendentes. Foi a partir desse Encontro, onde eu realmente acordei para essa 

realidade, que eu passei a trilhar o caminho do respeito às diferenças, sejam de 

gênero, sexo, etnia, religião etc. 

Entendo que o nascimento como mulher negra foi um processo de evolução 

pessoal que passou pela sensibilização ao tema e a quebra de paradigmas. Esse 

processo foi possível, porque também houve um movimento da minha parte, no 

sentido de sair do meu lugar de conforto e me deslocar, fisicamente, para 

provocar a experiência, retomando novamente Josso (2010). 

Este renascimento me trouxe um novo olhar diante da vida, olhar este que, além 

de gerar uma libertação dos meus próprios preconceitos e inseguranças diante 

da afirmação da negritude, me deu a possibilidade de criar caminhos para que 

outras pessoas pudessem também vivenciar este processo de reencontro com 

                                                 
31 Para Kabengele Munanga, o processo de conscientização da negritude passa pela questão da 

corporeidade: que tem a ver com a “aceitação dos atributos físicos de sua negritude, antes de atingir os 

atributos culturais, mentais, intelectuais, morais e  psicológicos, pois o corpo constitui a sede material de 

todos os aspectos da identidade”. (MUNANGA, 2012, 19 )  
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sua identidade negra, como foi o caso do Sou Show Afro, que será abordado no 

terceiro capítulo. 

1.5 Refletindo... 

Construção de identidade, segundo Bauman (2005), não funciona como peças 

de um quebra-cabeça, que é um processo de montagem imaginariamente 

pronto, com começo, meio e fim. 

 

O tempo todo você acredita que, ao final, com o devido esforço, 
o lugar certo de cada peça e a peça certa para cada lugar serão 
encontrados. O ajustamento mútuo das peças e a completude 
do conjunto são assegurados desde o início. No caso da 
identidade, não funciona nem um pouco assim: o trabalho total 
é direcionado para os meios. Não se começa pela peça final, 
mas por uma série de peças já obtidas ou que se pareçam valer 
a pena, e então se tenta descobrir como é possível agrupá-las e 
reagrupá-las para montar imagens (quantas?) agradáveis. 
(BAUMAN, 2005, p.55) 

 

Nesse sentido, compreendo que revisitar esse processo de construção de 

identidade, também enquanto representação de espaços comunitários (família, 

igreja e universidade) foi processo de conflito entre os sentimentos de segurança 

e de liberdade (BAUMAN, 2003). O forte vínculo com a igreja local – comunidade 

de ideias e princípios (BAUMAN, 2003) foi para mim, durante muitos anos, um 

porto seguro, porém, tive que provocar experiências (JOSSO, 2010) e sentir 

muitas vezes a culpa por sair dos muros da comunidade para que eu pudesse 

conhecer outras realidades para além daquela apresentada.   

 

Há um preço a pagar pelo privilégio de “viver em comunidade” -  
e ele é pequeno e até invisível só enquanto a comunidade for 
um sonho. O preço é pago em forma de liberdade, também 
chamada “autonomia”, “direito à auto-afirmação” e a identidade”. 
Qualquer que seja a escolha, ganha-se alguma coisa e perde-se 
outra. (BAUMAN, 2013, p.10) 

 

Mas foi nesta perspectiva de descobrir que “não somos todos iguais” que pude 

encontrar o meu papel enquanto mulher negra dentro de espaços 

embranquecidos, como a igreja cristã/protestante e a universidade (particular 
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confessional); e também questionar as verdades impostas pela comunidade que 

se distancia da realidade social. Trabalhar na BBLA foi fundamental nesse 

processo de formação porque foi o período em que muitos dos valores e 

concepções de vida que eu tinha foram desconstruídos, e com eles os 

preconceitos. Aprendi a respeitar diferentes religiões e expressões de fé, passei 

a ser menos moralista e a compreender a Bíblia, não como um guia ‘moral’, mas 

como expressão do amor de Deus na vida cotidiana. 

Esse processo de amadurecimento e conscientização só foi possível porque 

atravessei algumas fronteiras, saindo do meu lugar de conforto da “comunidade 

imaginada”, que Bauman define como: 

 

[...] um lugar “cálido”, um lugar confortável e aconchegante. É 
como um teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, como 
uma lareira diante da qual esquentamos as mãos num dia 
gelado. Lá fora, na rua, toda sorte de perigo está à espreita; 

temos que estar alertas quando saímos, prestar atenção com 
quem falamos e quem nos fala, estar de prontidão a cada 
minuto. (BAUMAN, 2003, p.7) 

As narrativas apresentadas neste capítulo revelam meu processo de construção 

e desconstrução de valores.  Tanto a família, como a igreja e a universidade 

(local de trabalho) foram espaços de relacionamentos, que   constituíram a minha 

identidade pessoal (eu) e coletiva/social (nós): 

 

A identidade pessoal confere significado ao “eu”. A identidade 
social garante esse significado e, além disso, permite que se 
fale de um “nós’ em que o “eu”, precário e inseguro, possa se 
abrigar, descansar em segurança e até se livrar de suas 
ansiedades. (BAUMAN, 2003, p.47) 

 

E esse processo deu novos significados aos meus projetos de vida-trabalho que 

estão refletidos no exercício da gestão, como também nos objetivos e ações do 

NAC, que serão abordados, especialmente, no terceiro capítulo. 

 

 



43 

 

 

2.  O Núcleo de Arte e Cultura: cenas e contextos da criação  

Neste capítulo, apresento algumas cenas do contexto interno da Universidade 

Metodista de São Paulo (UMESP), que desencadearam, contribuíram e abriram 

espaço para que o projeto de criação do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) se 

tornasse uma realidade na instituição. Destaco, também, algumas cenas da 

política cultural vigente no Brasil, no período do governo Lula, de 2002 a 2010, 

porque contempla a fase de criação e constituição do NAC e porque foi um 

período marcado por uma nova compreensão do sentido de cultura e do 

exercício da gestão da cultura no cenário político nacional.  

A perspectiva da cultura como um ponto de energia, que Gilberto Gil chamou de 

“do-in antropológico”, que se irradia para diferentes localidades, gerando novas 

realidades, foi o que me despertou a olhar para esse contexto e me sentir 

desafiada a refletir sobre a importância da cultura como um tema transversal 

dentro da universidade, espaço de formação de futuros profissionais do país. 

 

2.1 Cenas da conjuntura interna 

A UMESP é uma universidade confessional e comunitária. Confessional porque 

é vinculada à Igreja Metodista32 e de caráter comunitário, porque é uma 

instituição sem fins lucrativos que se destina a desenvolver ações 

essencialmente educacionais33. A Igreja Metodista prioriza a educação como 

uma das principais vertentes de ação missionária: 

A dimensão educacional da Igreja como comunidade que, ao 
espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra, forma opinião, 
educa pessoas e comunidades. Acreditamos que é fundamental 
resgatar na sociedade contemporânea a referência da ação de 
Deus que, em amor e graça, atinge, transforma e promove todas 
as pessoas, respeitando suas diferenças. (PPI 2008-2012, p.18) 

                                                 
32 Igreja protestante-cristã que tem a Bíblia como base da fé e da prática comunitária. A igreja se formou 
a partir de um movimento liderado por jovens universitários, na Universidade de Oxford, Inglaterra, tendo 
dentre a liderança, John Wesley,  o fundador da Igreja Metodista.  O metodismo chegou ao Brasil em 
1886, por meio do missionário americano Junius Estaham Newman. (ver portal da Igreja Metodista em 
www.metodista.org.br) 
33 Sobre universidades comunitárias, ver portal da Associação das Universidades Comunitárias em 
www.abruc.org.br . 

http://www.abruc.org.br/
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A educação é um princípio do movimento metodista, que começou em 1738, 

dentro da Universidade de Oxford, Inglaterra, e teve John Wesley, fundador da 

Igreja Metodista, como um dos principais líderes do movimento. Para John 

Wesley,  

[...] a educação é parte integrante do processo de salvação da 
humanidade. O ser humano emancipado pela educação é um 
ser capaz de decidir tanto por assumir os caminhos da fé como 
o de transformar o mundo. (PPI 2013-2017, p.11) 

   

A UMESP faz parte da Rede Metodista de Educação, criada em 2008, composta 

por todas as instituições metodistas de educação no Brasil34 - colégios, 

universidades e institutos educacionais - e tem como objetivo “oferecer uma 

educação de boa qualidade com as marcas de sua confessionalidade” (Cânones 

da Igreja Metodista 2012-2016, p.346). Um dos elementos fundamentais e 

essenciais dessa marca de confessionalidade é a prática cotidiana do amor a 

Deus e ao próximo que se revela numa vida onde adoração a Deus e serviço ao 

próximo caminham juntos (Cânones da Igreja Metodista 2012-2016, p.81). São 

valores essenciais da UMESP, conforme destacado no portal da instituição, 

desenvolver no discente:   

 

[...] consciência crítica da realidade; senso de justiça e de 
solidariedade (e de sua prática, inclusive nas relações de 
trabalho); prática reflexiva voltada para o âmbito da espiritualidade 
cristã; consciência de que os interesses social e individual são 
igualmente importantes para o equilíbrio das relações sociais; e 
inovação e criatividade subordinadas à ética, na construção e 
socialização do conhecimento. (UMESP, 2015) 

 

                                                 
34 “A Rede Metodista de Educação envolve duas universidades, três centros universitários, três conjuntos 
de faculdades integradas, além de unidades de educação básica e outras especiais, como uma escola de 
música. Inclui também unidades de Educação Teológica. Atualmente são 56 Instituições em treze estados. 
Nas unidades administradas pela área geral são quase 56 mil alunos (55.598). O Conselho Superior de 
Administração – Consad, que faz a gestão da Rede, é composto por voluntários clérigos e leigos indicados 
pela Igreja Metodista. Os membros trabalham para adequar as atividades de gerenciamento com a 
estratégia missionária e educacional da Igreja.” (Metodista, 2012) 
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Para fortalecer esses valores, vinculados à confessionalidade e ao 

desenvolvimento da formação cidadã, foi criado em 1999 o Núcleo de Disciplinas 

de Formação Geral que, a partir de 2003, passou a ser designado como Núcleo 

de Formação Cidadã (NFC) 35.  

O NFC é a área responsável pela coordenação e inserção, na grade curricular 

dos cursos da UMESP, das disciplinas eletivas (disciplinas que contemplam 

temas voltados para a reflexão e a prática da cidadania), com o objetivo de 

proporcionar ao discente uma formação com foco na responsabilidade social e 

cidadã. 

O projeto nasceu de uma intencionalidade da Reitoria de 
organizar, otimizar e dar visibilidade às disciplinas de formação 
humana com o objetivo de marcar um diferencial institucional, 
baseado nos valores confessionais-educacionais metodistas; 
como a preocupação com o compromisso cidadão e o estímulo 
a criticidade e criatividade como forma de inserção e 
transformação social. (SILVA, 2007) 

 

Nesse período, o reitor era o professor doutor Davi Ferreira Barros e a vice-

reitora acadêmica era a professora doutora Rinalva Cassiano Silva. O projeto foi 

idealizado pela professora Rinalva e formatado pelo o professor doutor Danilo Di 

Manno de Almeida, após ser elaborado juntamente com a participação de um 

grupo de trabalho (GT), formado por representantes da Reitoria da Faculdade de 

Teologia e do curso de Filosofia. (SILVA, 2007) 

O primeiro coordenador do NFC, professor doutor Danilo di Manno de Almeida, 

enfrentou algumas resistências no início da implantação do projeto, porque, para 

inserir as disciplinas de formação geral, teria que reduzir cerca de 160 h/a da 

carga horária específica do curso, o que corresponderia, no total de carga horária 

                                                 
35 Importante destacar que nas instituições educacionais metodistas há uma Pastoral Universitária e 
Escolar que tem como função fortalecer a marca de confessionalidade, devendo “atuar como consciência 
crítica das instituições de ensino, em todos os seus aspectos, exercendo suas funções proféticas e 
sacerdotais, dentro e fora delas” (www.metodista.br/pastoral)  

http://www.metodista.br/pastoral
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do semestre, a 30% da carga horária de alguns cursos. Isso não agradou a 

muitos coordenadores e diretores na época: 

Eu fui conversar com diretores, coordenadores para falar sobre 
o projeto e quando eles paravam para me ouvir eles 
compreendiam e aceitavam...alguns foram muitos resistentes e 
depois muitos receptivos. Se não fosse a bandeira colocada pela 
Reitoria, esse projeto não aconteceria36 

 

O projeto inicial do NFC envolvia Filosofia e Ética e Cidadania como disciplinas 

obrigatórias, e os discentes poderiam escolher disciplinas eletivas oferecidas nas 

áreas de atividades artístico-culturais, ciência e sociedade, comunicação e 

expressão, expressão corporal, religião e cultura, seminários temáticos 

interdisciplinares e práticas educativas. As disciplinas eletivas de artes (teatro, 

expressão corporal e oficina de voz) eram 100% práticas e a procura por essas 

eletivas cresciam anualmente, como também, as resistências, porque o fazer 

artístico nem sempre é compreendido como possibilidade de somatória ao 

processo de formação educacional. (SILVA, 2007) Segundo relatos do professor 

Danilo di Manno de Almeida, havia resistência de docentes da própria área, 

porque alguns  

[...] docentes de Filosofia, os mais cognitivos, achavam que não 
se educava com as eletivas artístico-culturais, achavam que era 
uma sub-educação [...] achavam que não se aprende 
suficientemente pelo estético-somático37. 

 

Em 2003, o professor Clovis Pinto de Castro, que até então era reitor da 

Faculdade de Teologia e diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências da 

Religião, assumiu a Vice-Reitoria Acadêmica da Universidade e, como gestor 

direto da área, acompanhou de perto o trabalho do NFC, sugerindo mudanças e 

                                                 
36 Em 2007 realizei algumas entrevistas para o trabalho de conclusão do curso de especialização em 
Gestão e Políticas de Cultura, quando pesquisei sobre a inserção das disciplinas eletivas de artes no Núcleo 
de Formação Cidadã da UMESP. Para este fim, entrevistei o professor Danilo di Manno de Almeida, que 
foi uma pessoa importante no contexto de criação e constituição do NFC, como também para a criação 
do NAC. Infelizmente, em março de 2011, ele faleceu, sendo retirado subitamente do nosso convívio na 
universidade. Utilizo, neste trabalho, partes da entrevista que fiz com ele, em junho de 2007, por sua 
relevância. 
37 Entrevista concedida a autora em junho de 2007. 
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mediando conflitos, presentes especialmente entre a coordenação do curso de 

Filosofia e do NFC. 

A presença do professor Clovis, na Vice-Reitoria Acadêmica foi relevante para a 

história de criação e constituição do NAC, porque ele foi o grande incentivador e 

batalhador para que esse espaço fosse instituído. A ideia inicial era que o NAC 

fosse criado para ser um braço das ações artísticas que o NFC vinha realizando 

na Metodista. (SILVA, 2007) 

Enquanto o NFC legitimava espaços para que a arte pudesse ser parceira no 

processo de formação discente, eu, enquanto integrante da AFTAIMS, procurava 

criar movimentos para que a arte ganhasse força e visibilidade em meio ao corpo 

técnico administrativo, por meio da função de diretora sociocultural da 

Associação de Funcionários, como já citei no primeiro capítulo. Nesse período, 

o Espaço UMESP de Música, Arte e Cultura (EUMAC), havia sido extinto, e parte 

da equipe – Liséte Espindola Couto, Josely de Moraes Antônio e maestro Fábio 

Henrique Pereira da Silva (que era o coordenador do EUMAC) - e das atividades 

foram absorvidas no NFC.   

Com o espaço aberto, deixado pelo EUMAC, e sem saber das questões e 

conflitos políticos que poderia haver no NFC, criei coragem e agendei um horário 

para conversar com o professor Clovis e falar do meu desejo em atuar na 

UMESP, dentro dessa dimensão cultural, como antes mencionado. Eu já o 

conhecia há alguns anos, porque ele era pastor Metodista e atuou em duas 

comunidades das quais participei (central de Santo André e Rudge Ramos) como 

também acompanhou um pouco do meu trabalho junto à Bibliografia Bíblica 

Latino-Americana, quando foi diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências da 

Religião (FAFIR).  

Disse a ele que, caso houvesse alguma intenção de reabertura de uma área de 

Arte e Cultura na UMESP, se poderia considerar a possibilidade de eu ser 

remanejada para esse setor. Nessa conversa, para minha surpresa, ele pediu 

que eu fizesse um projeto para ser submetido à apreciação da Reitoria, mas 

indicou que eu dialogasse com o professor Danilo, então coordenador do NFC, 

para que, se fosse possível, apresentássemos um projeto comum, pois ele havia 

sido informado que o NFC também estava elaborando um projeto nessa área.  
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Saí da sala preocupada com a possibilidade que me foi dada, mas feliz.  Fui a 

procura do professor Danilo, e ele estranhou, pois ainda não havia sido 

informado sobre a proposta em parceria. Mesmo assim, iniciamos um diálogo. 

Fiz esse primeiro contato, mas a proposta em parceria não fluía; então, no dia 

20 de julho de 2004, algumas semanas após a conversa com o professor Clovis, 

apresentei à Vice-Reitoria uma proposta individual e falei sobre as dificuldades 

de construção da proposta comum. O professor Clovis procurou o professor 

Danilo e pediu que ele atendesse essa solicitação. O fato é que, segundo soube 

posteriormente, já havia, por parte da coordenação e equipe do NFC, uma 

articulação para que essa área fosse criada dentro desse núcleo; e nesse meio 

tempo eu apareci, a pedido do professor Clovis, para fazer uma proposta em 

conjunto. Não foi nada tranquilo para o professor Danilo administrar mais esse 

conflito, sendo que a área já passava por algumas tensões internas. Mesmo 

assim, apresentamos uma proposta em parceria, mas não conversei diretamente 

com a equipe do NFC; somente eu e o professor Danilo dialogamos, sendo que 

levei minhas sugestões, que foram acolhidas por ele, e junto ao texto incluímos 

algumas pesquisas e informações realizadas pela equipe do NFC.  

No dia 08 de novembro de 2004, entregamos o projeto ao professor Clóvis, que 

designou o professor Paulo Bessa da Silva, que era assessor de extensão, para 

assumir os trâmites desse processo, sugerindo que fosse criado um grupo de 

trabalho (GT) com a representação de pessoas ligadas ao fazer artístico na 

UMESP e um representante da Pastoral Universitária e Escolar, para 

acolhimento de sugestões ao projeto. Foram cerca de 03 encontros com o grupo 

de trabalho, onde estiveram presentes, dentre outros: Rose Maria da Souza, 

Marcos Lemes, Fábio Henrique Pereira da Silva, Joseli de Moraes Antonio, 

Liséte Espindola Couto, Jaci Maraschin, Tércio Junquer, Rita Russo e Natanael 

Garcia Marques (coordenador da Pastoral). Os encontros com o GT tinham, a 

meu ver, uma intenção de mediação e conciliação de tensões, geradas mais   

pela indicação do meu nome para a coordenação do NAC, do que pelo projeto 

em si, mas foi importante porque, de certa maneira, o GT também legitimou esse 

processo. Apesar de algumas resistências, pude contar com o apoio, tanto 

dos/as docentes/as de eletivas de artes e funcionários/as técnico-administrativos 

do NFC, com quem eu já tinha proximidade pelas ações realizadas na AFTAIMS, 
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como de colegas/funcionários/as da instituição.  Porém, faço minhas as palavras 

do professor Danilo, já citado neste capítulo: “se não fosse a bandeira colocada 

pela Reitoria, esse projeto não aconteceria”, ou seja, se não fosse o empenho 

do professor Clóvis Pinto de Castro, e o apoio do professor Davi Ferreira Barros 

e do professor Márcio de Moraes, esse projeto não teria saído do papel e se 

transformado numa área, que já atua por 10 anos na história da instituição.   

Sendo assim, no dia 21 de fevereiro de 2005, por meio do Ato Administrativo 

04/2005, assinado pelo Reitor, professor doutor Davi Ferreira Barros, foi criado 

o Núcleo de Artes da Universidade Metodista de São Paulo (que em 2010 passou 

a ser Núcleo de Arte e Cultura)38. Na mesma data, por meio do Ato Administrativo 

05/2005, o meu nome foi indicado para a coordenação. O NAC nasceu com a 

função de integrar e articular as diversas ações culturais já existentes na 

Universidade. A infraestrutura era mínima e as verbas para as ações deveriam 

partir das áreas parceiras. 

No organograma institucional, o NAC ficou alocado em 2005/2006 na Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, assumida pelo professor doutor 

Paulo Bessa da Silva; em 2007/2008 na Vice-Reitoria Acadêmica, sob a gestão 

do professor doutor Clóvis Pinto de Castro; de 2009 a 2011, na Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas e Infraestrutura, sob a gestão da professora mestra Elaine 

Lima de Oliveira; em 2011/2012 o NAC ficou vinculado diretamente à Reitoria, 

sob a gestão do professor doutor Márcio de Moraes; de meados de 2012 a 2014, 

na Coordenadoria de Extensão e Inclusão, sob a gestão da professora doutora 

Elizabete Cristina Costa Renders; e, atualmente, o NAC está alocado na Pró-

Reitoria de Graduação e Extensão, sob a gestão da professora mestra Vera 

Lucia Gouvêa Stivaletti. Essas mudanças de alocação decorreram de 

reestruturações internas ocasionadas pela saída de pessoas da função ou a 

extinção de cargos e áreas. 

O NAC é uma área administrativa responsável pela gestão de ações e projetos  

artístico-culturais destinados a promover a integração da comunidade interna e 

                                                 
38 O Núcleo de Arte e Cultura foi criado primeiramente como Núcleo de Artes, somente em 2010, a pedido 
da coordenação, o Ato Administrativo 04/2005 foi reeditado e o NArtes passou a ser o Núcleo de Arte e 
Cultura, dando assim uma abertura para que a Cultura fosse compreendida para além das manifestações 
artísticas.  
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externa e que tenham como foco o respeito às diferenças e a valorização da 

diversidade. Dentre as diversas atribuições e objetivos do NAC, estão: 

 

Promover, incentivar, viabilizar e organizar produções artístico-
culturais nos campi da UMESP; promover a formação artístico-
cultural da comunidade interna e externa; valorizar as 
manifestações culturais populares; colaborar para a 
humanização dos espaços acadêmicos por meio da integração 
cultural/social. (Ato Administrativo n.24/ 2010) 

 

A equipe é formada por arte-educadores e agentes-culturais que contribuem 

para a inserção e manifestação da arte em suas diferentes linguagens. 

Ao longo desses 10 anos, para além das articulações e fomento das ações 

artístico- culturais, o NAC ampliou o seu escopo de trabalho, incorporando, em 

2010, o Setor de Produtos Artesanais, onde atuam cerca de 30 funcionários/as 

com deficiências físicas e intelectuais, na função de auxiliares de apoio a arte, 

desenvolvendo produtos que são destinados para brindes institucionais e 

também são comercializados no Espaço Metô, loja de produtos com a marca 

Metodista; e, em 2011, nasceu no NAC, o Programa Aquarela, direcionado para 

pessoas na terceira idade, que em 2015 contou com mais 200 participantes. 

Os desafios foram muitos, especialmente nos três primeiros anos da gestão. Mas 

as conquistas também vieram e fortaleceram o processo de legitimação deste 

novo espaço na Metodista, o que abordarei no terceiro capítulo. 

 

2.2   Cenas do contexto político cultural no Brasil 

Como citei no primeiro capítulo, fui simpatizante do Partido dos Trabalhadores 

(PT) desde a adolescência. Pelo histórico de ter como fundador um líder sindical, 

pelo envolvimento de intelectuais comprometidos com uma proposta de 

mudança social39, pelo envolvimento de movimentos populares e ecumênicos, 

                                                 
39 Dentre os intelectuais envolvidos com o PT, destaco: Paulo Freire, Florestan Fernandes, Sergio 
Buarque de Holanda, Marilena Chauí, dentre outros. 
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enfim, antes de ter idade para ser uma eleitora eu já tinha como convicção que 

votaria em candidatos do PT.  

Sendo assim, o ano de 2002 foi marcante, porque, após três derrotas40 nas 

urnas, Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-líder sindical, metalúrgico, nordestino, 

sem formação acadêmica, ganhou as eleições para presidente e, em 2003, 

assumiu o maior cargo político no Brasil. A chegada de Lula ao governo, que 

teve grande apoio dos movimentos populares, abriu espaço para a participação 

popular na construção de políticas públicas; e essa participação popular   se 

destacou na política cultural vigente no período, o que me levou a olhar para 

esse cenário. 

RUBIM (2007) destaca que a trajetória das políticas públicas de cultura no Brasil, 

desde 1930, tem uma tradição de ausências por parte do Estado; de 

autoritarismo, ou seja, sem participação ativa da sociedade; e de instabilidades, 

falta de continuidade nas ações. Nesse sentido, a gestão da cultura, durante o 

Governo Lula, tentou romper com esse histórico, apresentando novos caminhos, 

a começar pela indicação de um músico para a gestão do Ministério da Cultura 

(MinC) como será destaco a seguir. 

O Ministério da Cultura (MinC), durante o governo Collor, foi reduzido ao status 

de secretaria. Dois anos depois, durante o governo Itamar Franco, essa condição 

foi revertida pela Lei 8.490/92, e no governo de Fernando Henrique Cardoso, por 

meio da Medida Provisória 813/95 - transformada na Lei 9.649/98 - houve 

ampliação dos recursos e reorganização da sua estrutura; em 2003, Lula assinou 

o decreto 4805 aprovando a reestruturação do MinC, e indicou, para assumir o 

ministério, o músico e compositor brasileiro, Gilberto Gil, que permaneceu no 

cargo durante o seu primeiro mandato.  

Segundo Lia Calabre (2005), a década de 90 é considerada a década das Leis 

de Incentivo à Cultura. Nesse sentido, o governo de FHC (1995-2002), sob a 

gestão de Francisco Weffort, o foco das políticas culturais estava posto, 

                                                 
40 Lula foi candidato a presidência em 1989, 1994 e 1998, perdendo a eleição para Fernando Collor de 
Melo e Fernando Henrique Cardoso - FHC. 
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especialmente, na Lei Roaunet41, tanto que o slogan mais ouvido nesse período 

era “Cultura é um bom negócio”, título de uma cartilha publicada pelo Minc, em 

1995, que dava orientações por parte do governo para que as empresas estatais 

investissem no campo cultural. 

Essa compreensão de política cultural, como sinônimo de lei de incentivo, 

transferiu para as empresas a responsabilidade do investimento em cultura, 

porém, com a utilização de dinheiro público, visto que a lei envolve a renúncia 

fiscal por parte das empresas42.  

Esta política de priorizar as leis de incentivo inibiu, em boa 

medida, a deliberação do governo sobre os projetos culturais e, 

por conseguinte, sobre políticas culturais, pois a decisão efetiva 

sobre a cultura a ser estimulada foi transferida para as 

empresas, conforme previsto na modalidade de leis de incentivo 

vigente no Brasil. (RUBIM, 2010, s/p) 

 

Essa lógica de financiamento fez com que uma grande parte de representantes 

da categoria de artistas e produtores identificassem política cultural com leis de 

incentivo e, consequentemente, com elaboração de projetos culturais, captação 

de recursos etc. 

Gilberto Gil, ao assumir o Ministério, trouxe uma outra visão de cultura e política 

cultural no Brasil; uma compreensão mais ampla e alargada, para além da leis 

de financiamento. Experimentação, abertura, criatividade popular, novas 

linguagens, disponibilidade, aventura, ousadia, memória e invenção são as 

palavras-chave com as quais ele encerra o seu discurso de posse, em janeiro de 

2003. Nesse discurso Gil apresenta a seguinte compreensão de Cultura:  

[...] tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para 
além do mero valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada 
objeto que produzimos, transcende o meramente técnico. 
Cultura como usina de símbolos de um povo. Cultura como 

                                                 
41  Em 1986 foi promulgada a Lei Sarney, no governo de José Sarney, durante a gestão de Celso Furtado, 
e extinta em 1990, pelo presidente Fernando Collor, quem também extinguiu outros órgãos federais da 
área de cultura, como FUNARTE, Pró-Memória e EMBRAFILME, entre outros, e também extinguiu o MINc. 
Em 1991 o governo Collor promulgou a Lei Rouanet, que foi aperfeiçoada, em termos de repasse de 
investimentos para a iniciativa privada, durante o governo de FHC. (CALABRE, 2005) 
42 Essas leis de incentivo permitem o abatimento de impostos, de pessoas físicas ou jurídicas, de parte do 
valor investido em projetos culturais. Com isso, quem determina o que será “patrocinado” é 
especialmente, a área de marketing das empresas. 
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conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. 
Cultura como o sentido de nossos atos, a soma de nossos 

gestos, o senso de nossos jeitos. (GIL; FERREIRA, 2013, p. 
230) 

Nessa perspectiva, destaco alguns pontos importantes, extraídos do discurso de 

posse de Gil (GIL; FERREIRA, 2013, p. 230), que atraíram o meu olhar para o 

que estava sendo proposto em termos de políticas de cultura nesse período: 

a) Pensar o acesso à cultura como um “direito básico de cidadania’, ou seja, o 

Estado enquanto fomentador e criador de condições para produção e criação de 

bens culturais; 

b) Fortalecer a diversidade cultural brasileira pois “a cultura está presente em 

todos os cantos do Brasil”; 

c) Elaborar um política cultural que contemple tradição e invenção, para isso é 

necessário “avivar o velho e atiçar o novo”, fazendo uma espécie de ‘”do-in’ 

antropológico, massageando pontos vitais, mas momentaneamente 

desprezados ou adormecidos, do corpo cultural do país”.   

 d) Destacar a centralidade da cultura como um caminho possível para o 

desenvolvimento de potencialidades e redução de desigualdades sociais. A 

cultura como construtora de uma nação “democrática, plural e tolerante”.  

e) Pensar na cultura como um tema transversal e em diálogo com os demais 

Ministérios. 

f) Inserir a imagem do Brasil no mundo a partir da inserção da cultura brasileira. 

g) Não permitir que o Estado deixe totalmente nas mãos do mercado a produção 

e criação da cultura.   

Esses pontos propostos no discurso do Ministro da Cultura foram relevantes para 

inspirar e embasar a atuação do NAC, especialmente no que se refere a 

valorização da diversidade, ao diálogo com as demais áreas, a democratização 

do acesso, ao foco no processo e enfim, à compreensão da gestão como 

mediação. 

A gestão Gil atuou em diferentes frentes de trabalho, deixando de lado a 

compreensão de cultura como sinônimo de leis de incentivo, e atuou numa 

perspectiva de cultura no âmbito da valorização da diversidade brasileira, do 

acesso, do diálogo, enfim, da cultura como um patrimônio imaterial. 
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Essa compreensão é também uma proposta de rompimento com uma visão 

elitista do conceito de cultura, 

[...] porque a cultura brasileira é feita pelo povo brasileiro – e não 
por um punhado de pessoas que se julgam esclarecidas e 
detentoras do sentido e do destino histórico do país. (GIL e 
FERREIRA, 2013, p.235) 

 

A política cultural, nesse período, foi elaborada com o envolvimento e 

participação popular por meio de consultas, conferências, encontros, grupos de 

trabalho, seminários, enfim, a partir da abertura de espaços de debates, diálogos 

e construções coletivas de propostas, como foi, por exemplo, o processo de 

elaboração do Plano Nacional de Cultura, que mobilizou e envolveu parte da 

população brasileira. 

 

2.2.1 Plano Nacional de Cultura  

Mesmo sendo colocado como prioridade durante a gestão de Gil e Juca, a 

viabilização do Plano Nacional de Cultura (PNC) só aconteceu em 2010, último 

ano do governo Lula, com a instituição da Lei 12.343/2010. 

O PNC apresenta estratégias, metas e ações para um período de 10 anos (até 

2020) para elaboração de políticas públicas de cultura. É um documento 

importante porque além de fortalecer as políticas culturais, garante uma 

continuidade nos processos independente de quem estiver na gestão.  

O Plano Nacional de Cultura (PNC) é um conjunto de princípios, 
objetivos, diretrizes, estratégias e metas que devem orientar o 
poder público na formulação de políticas culturais... Seu objetivo 
é orientar o desenvolvimento de programas, projetos e ações 
culturais que garantam a valorização, o reconhecimento, 
promoção e a preservação da diversidade cultural existente no 
Brasil. (Brasil/MinC, 2015.1) 

 

Uma das marcas da elaboração do PNC foi o processo de participação popular 

por meio de seminários, fóruns, consultas públicas e especialmente pela 1ª 

Conferência Nacional de Cultura, que aconteceu em 2005, após a realização das 

conferências municipais e estaduais.  
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A Conferência Nacional de Cultura (CNC) é a instância de 
consulta pública periódica do Conselho Nacional de Política 
Cultural que objetiva colher subsídios para a construção do 
Plano Nacional de Cultura e do Sistema Nacional de Cultura 
(SOTO et al., 2010, p. 34) 
 

 

A 1ª Conferência Nacional de Cultura (CNC) teve como tema geral Estado e 

Sociedade Construindo Políticas Públicas de Cultura e foi dividida em cinco 

eixos: Gestão Pública da Cultura; Cultura é Cidadania; Economia da Cultura;  

Patrimônio Cultural e Comunicação é Cultura. A partir dessa Conferência, foi 

elaborado e aprovado pela plenária nacional, realizada em Brasília, um grupo de 

propostas e diretrizes que foram encaminhadas ao Governo Federal e ao 

Congresso Nacional. A primeira edição do documento, contendo as Diretrizes 

Gerais do PNC data de 18 de dezembro de 2007. A CNC reuniu mais de 50 mil 

pessoas e a plenária nacional, cerca de 1300 pessoas. (SOTO et al., 2010). 

Foram realizados cerca de 27 Seminários Estaduais, onde foram divididos 5 

grupos de trabalho, conforme os eixos estratégicos do Plano. Segundo Reis 

(2010), cada GT tinha que ler, debater e sugerir mudanças, se necessário, o 

texto do caderno das Diretrizes Gerais, e, ao final, elaborar um relatório com as 

proposições do grupo.  

Aproximadamente 4 mil pessoas participaram dos grupos de trabalhos (GTs), 

conforme tabela abaixo. 

Tabela 1: Participantes dos seminários estaduais.  

EIXO ESTRATÉGICO PARTICIPANTES 

Incentivar, Proteger e Valorizar a Diversidade Artística e 
Cultural Brasileira 

840 

Universalizar o Acesso à Fruição e à Produção Cultural 1065 

Ampliar a Inserção da Cultura no Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável 

740 

Fortalecer a Ação do Estado no Planejamento na 
Execução das Políticas Públicas de Cultura 

900 

Consolidar os Sistemas de Participação Social na 
Gestão das Políticas Culturais 

695 

FONTE: MINC, 2009, p.37 apud REIS, 2010, p.60  
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A 2ª Conferência aconteceu em março de 2010 e o tema geral foi Cultura, 

Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento, tendo como eixos de debate:  

Produção Simbólica e Diversidade Cultural; Cultura, Cidade e Cidadania;  

Cultura e Desenvolvimento Sustentável; Cultura e Economia Criativa;  Gestão e 

Institucionalidade da Cultura. Segundo Soto (2010) em relação a 2005, a II CNC 

conseguiu mobilizar 50% a mais dos municípios brasileiros. Aragão (2013), 

tomando como base os relatórios das conferências, demonstra, no quadro 

abaixo, o crescimento quantitativo e de diversidade de representações 

envolvidas nas duas primeiras conferências: 

Tabela 2: Quadro comparativo entre as duas Conferências Nacionais de Cultura 

DADOS QUANTITATIVOS 
 
 

1ª 
CONFERÊNCIA 

NACIONAL 
(2005) 

2ª 
CONFERÊNCIA 

NACIONAL 
(2010) 

 

Municípios envolvidos em conferências 
(municipais e intermunicipais) 

 

1.159 3.216 
 

Estados que realizaram conferências 19 27 
 

Delegados da sociedade civil na plenária 
nacional (Brasília) 

 

640 _ 

Delegados do poder público na plenária 
nacional (Brasília) 

 

217 216 
 

Convidados/Observadores 417 472 
 

Delegados estaduais natos – Conselhos 
Estaduais de Cultura 

 

_ 24 

Delegados estaduais da sociedade civil _ 456 
 

Delegados federais _ 34 
 

Delegados natos do CNPC _ 18 
 

Delegados setoriais _ 152 
 

Palestrantes/conferencistas _ 28 
 

Total participantes plenária nacional 1.276 1.400 
 

Fonte: ARAGÃO, 2013, p.99 



57 

 

Em termos de mobilização pública e de participação, a CNC foi um marco, nesse 

período, no processo de construção de política pública na área de cultura; e o 

PNC está também inserido nesse contexto. 

O PNC43 possui 53 metas, que devem ser acompanhadas por um comitê 

executivo composto de representantes do poder Legislativo; dos estados e das 

cidades que aderirem ao Sistema Nacional de Cultura (SNC); do Conselho 

Nacional de Políticas Culturais (CNPC); do Ministério da Cultura (MinC). 

O Plano baseia-se em três dimensões da cultura: expressão simbólica; direito de 

cidadania e desenvolvimento econômico. 

No PNC também é destacada a necessidade de fortalecer os processos de 

gestão e participação social. O Plano é composto de 36 estratégias e 274 ações. 

Além das conferências já citadas, que foram de grande importância para o 

processo de participação democrática na construção do PNC, o documento 

também envolveu (no período de 2003 a 2010), para a sua elaboração , muitas 

outras fases, das quais destacamos: o seminário Cultura para Todos, a criação 

da Agenda 21 da Cultura para as Cidades; a aprovação da Convenção sobre a 

Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais; Realização de 

Pesquisas no campo da Cultura, criação do Conselho Nacional de Política 

Cultural. 

Neste contexto, vale destacar também a construção do Sistema Nacional de 

Cultura (SNC), realizado em parceria com Estados, municípios e sociedade civil 

e articulado desde a I CNS, em 2005.44 O SNC foi criado para integrar e reunir 

informações das ações e políticas realizadas no âmbito nacional, e assim 

incentivar e criar condições para uma gestão compartilhada entre os entes da 

federação. A intenção é que, ao aderir ao sistema, o município possa fortalecer 

as políticas culturais, 

 

                                                 
43 Algumas informações sobre o PNC foram consultadas em http://pnc.culturadigital.br/  
44 O SNC foi convertido em norma constitucional somente em 2012, com a emenda 71/2012. 

http://pnc.culturadigital.br/
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[...] permitindo que sejam vistas como políticas de estado e não 
de governo, ou seja, haverá a garantia da continuidade do 
trabalho realizado, visto que será necessária a criação e 
publicação da Lei do Sistema Municipal de Cultura. (Brasil/MinC, 
2015.2) 

Essa articulação da gestão da Cultura, no âmbito federal, abrindo espaços para 

a participação popular, trago aqui de modo detalhado, pois pude vivenciar, 

pessoalmente, a força e a inspiração desse envolvimento popular em algumas 

ações realizadas pelo município de São Bernardo do Campo, cidade onde está 

localizada a UMESP e na qual resido com minha família. Estive presente em 

consultas populares da Cultura e no 1º Encontro Municipal de Cultura, realizado 

em 2009, que era uma preparação para a I Conferência Municipal de Cultura, 

prevista para 2010. Foram espaços de formação, debates e especialmente de 

troca de conhecimentos. Espaços importantes para destacar a relevância do 

papel da universidade nesse contexto e para trazer subsídios para minha 

atuação no NAC. 

  

2.2.2 Programa Cultura Viva e Mais Cultura 

Em abril de 2006, aconteceu em São Paulo, o encontro Teia – A Rede de Cultura 

do Brasil, que teve como objetivo dar visibilidade para a diversidade cultural 

brasileira, promover encontro entre os pontos de cultura e enfim, ser um espaço 

fomento e fortalecimento de uma rede solidária de cultura. Nesse encontro, que 

aconteceu em diferentes locais45, estive presente no Seminário Cultura Viva, 

realizado no SESC Vila Mariana. Ali pude conhecer iniciativas de inclusão a partir 

da cultura, realizadas no âmbito nacional, e por pessoas comuns, como eu.  As 

palestras, debates e inclusive a fala do ministro Gilberto Gil, dando enfoque 

sobre a importância desses programas, me deram a sensação de “fazer parte” 

dessa gestão, de estar inserida nessa política. Por isso, apresento aqui um 

                                                 
45 O encontro aconteceu em locais do parque do Ibirapuera: no Pavilhão da Bienal houve a concentração 

de estandes de artistas populares; no auditório do Museu de Arte Moderna (MAM)  foram realizados 

seminários, plenárias e palestras e no auditório do Museu de Arte Contemporânea (MAC) , expressões 

artísticas voltadas para o público infanto-juvenil. No SESC da Vila Mariana, foi realizado o Seminário 

Cultura Viva (http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Release+-+TEIA_1143570868.pdf/84e67f69-6d29-

40ef-bc37-a0eb9aad6c3f)  

 

http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Release+-+TEIA_1143570868.pdf/84e67f69-6d29-40ef-bc37-a0eb9aad6c3f
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Release+-+TEIA_1143570868.pdf/84e67f69-6d29-40ef-bc37-a0eb9aad6c3f


59 

 

pouco do contexto desses programas relevantes para a inclusão e compreensão 

da cultura como um direito de todos. 

O Programa Cultura Viva é “uma política pública de mobilização” e “uma tentativa 

de induzir culturalmente o processo de desenvolvimento da sociedade 

brasileira”. (GIL; FERREIRA, 2013, p.332) Tem como objetivo visibilizar, 

capacitar e integrar as ações culturais existentes no Brasil fortalecendo, 

especialmente, ações da periferia e da cultura popular, como também de grupos 

indígenas e quilombolas. 

A política cultural do programa vem no sentido de “clarear 
caminhos, abrir clareiras, estimular, abrigar, para fazer uma 
espécie de do-in antropológico, massageando pontos vitais, mas 
momentaneamente desprezados ou adormecidos do corpo 
cultural do país. Esses pontos estão aí para participar: são os 
jovens do hip-hop, os voluntários silenciosos das periferias das 
grandes cidades, senhoras e senhores contadores de histórias, 
a gente do campo que luta por um pedaço de terra e por uma 
vida melhor, os artistas inquietos, os prosadores, os sedentos e 
os famintos por velhos e novos horizontes (GIL; FERREIRA, 
201, p.330-331). 

 

O Cultura Viva foi criado em 2004, visando a promoção de ações, projetos e 

práticas culturais - já existentes no Brasil - por meio de repasse direto de recursos 

financeiros. Foi concebido como “uma rede orgânica de gestão, agitação e 

criação cultural, tendo por base de articulação os Pontos de Cultura”. (GIL, 330) 

Um ponto de cultura é uma comunidade, uma instituição, uma ONG, uma 

organização social, enfim, localidades que já atuantes na área cultural puderam 

se candidatar via Edital Público e foram selecionadas pelo MinC para receber 

uma verba e assim potencializar as suas ações. A seleção foi condicionada aos 

seguintes critérios: 

[...] capacidade de viabilização e gestão; capacidade de 
desencadeamento de novas iniciativas locais; capacidade de 
incorporação de outros parceiros e recursos; abrangência e 
alcance; atendimento de populações em áreas de alta 
vulnerabilidade social; indicadores como IDH, mortalidade 
infantil, desemprego, violência, alfabetização, entre outros; 
idoneidade; compromisso com o programa. (GIL; FERREIRA, 
2013, p.332) 
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As instituições selecionadas são beneficiadas por três anos com uma verba de 

R$ 60.000,00 por ano; cada instituição escolhe onde e como irá investir a verba. 

O MinC acompanha as ações e oferece suporte para difusão e integração por 

meio da Rede de Cultura, que é a integração dos diversos Pontos de Cultura do 

Brasil. (Brasil/Minc, 2015.3)  

Em 2008 foram abertos 19 editais referentes a Pontos de Cultura. Houve 11 mil 

inscritos e 3700 iniciativas foram apoiadas (LACERDA; MARQUES; ROCHA, 

2010). 

Vale destacar que a proposta do Cultura Viva/Pontos de Cultura foi uma iniciativa 

que descentralizou do eixo Rio-São Paulo, tradicionalmente mais beneficiado 

que outros estados, os recursos destinados à Cultura, beneficiando ações de 

outras regiões do Brasil e fomentando a integração, por meio da Rede e dos 

Pontões de Cultura.  

Outro destaque a esse Programa é o investimento no processo e não no produto, 

pois nos Pontos de Cultura o foco é estimular o que já estava acontecendo em 

termos de práticas culturais no Brasil. 

O Programa Mais Cultura foi instituído em 2007, por meio do decreto n. 6226, 

assinado pelo presidente Lula no dia 04 de outubro de 2007. Tem como diretriz 

estratégica possibilitar a garantia do acesso aos bens culturais, a qualificação do 

ambiente social dos municípios e a geração de oportunidades de trabalho e 

renda. Traz no âmbito conceitual a ideia de cidadania cultural enquanto base de 

política pública e os conceitos de Cultura como expressão simbólica, direito e 

cidadania.  

Trata-se, pois, de uma política cultural definida pela ideia de 
cidadania cultural, na qual não se reduz ao supérfluo, ao 
entretenimento, aos padrões de mercado, à oficialidade 
doutrinária, mas se realiza como direito de todos os cidadãos 
(CHAUÍ, 2007 apud  RUBIM, 2010). 
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É direcionado por três linhas de ação: Cultura e Cidadania, que aborda a 

cidadania, as identidades e a diversidade; Cidade Cultural, que visa a 

qualificação do ambiente social e o direito à cidade; e Cultura e Renda, que 

focaliza a ocupação, a renda e o financiamento da Cultura. (Brasil/Minc, 2014) 

Em articulação com o Programa Cultura Viva, o Mais Cultura é uma política de 

descentralização que visa a democratização da Cultura no país, ou seja, 

viabilizar o acesso aos produtos e bens culturais, como também a participação 

e o envolvimento da sociedade na construção de políticas e projetos culturais. 

Para isso, foi assinado um acordo de cooperação com os estados visando a 

gestão compartilhada do Programa.  

A descentralização do Cultura Viva envolve os estados 
signatários do Mais Cultura, além de grandes municípios. A 
perspectiva é que,  com maior financiamento e presença dos 
entes estaduais e municipais, o número de projetos cresça – de 
cerca de 800 para 2,5 mil Pontos até 2010 – e a rede se fortaleça 
ainda mais. (LACERDA; MARQUES; ROCHA, 2010) 

 

Para implementar as ações do Mais Cultura, o MinC firmou parceria com 

ministérios, bancos públicos, organismos internacionais e instituições da 

sociedade civil, como também assinou acordos com governos estaduais e 

municipais. (Brasil/Minc, 2014). 

O Mais Cultura é um programa que destaca a cultura como uma necessidade 

básica para o desenvolvimento social da população.  

 

 

2.2.3 Parcerias Minc e MEC 

Pensar a Cultura em diálogo com a Educação é um foco da gestão do NAC, 

como também articular ações que sejam fruto de parcerias. Nesse sentido, 

procurei olhar como e em que momentos, ocorreu parceria entre esses dois 

ministérios – Ministério da Cultura(MinC) e Ministério da Educação(MEC) - e 

também qual foi a compreensão da gestão sobre o diálogo entre Educação e 

Cultura. O que apresento a seguir. 
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O encontro entre a Educação e a Cultura foi firmado por meio de parcerias entre 

MinC e MEC com o intuito de integrar o ensino com a cultura, gerando assim 

maior aproximação das escolas com as instituições culturais e vice-versa.  

Na abertura da Conferência Nacional de Educação e Cultura, em fevereiro de 

2005, Juca Ferreira falou sobre a importância do diálogo e das ações integradas 

entre os dois ministérios para o "pleno desenvolvimento humano". Para Ferreira 

(2013), houve ganhos e perdas com a separação administrativa entre os 

ministérios, em março de 1985. Para ele, a Cultura ganhou visibilidade e 

reconhecimento ao deixar de ser tratada como apêndice da Educação mas 

também houve uma separação em termos de construção conjunta de políticas 

públicas, e perdeu essa dimensão fundamental de diálogo entre as duas áreas. 

Perdeu a Educação, com políticas dissociadas da dimensão da 
arte e da criatividade e com o esvaziamento da dimensão 
cultural na educação formal do país. E perdeu a Cultura, com 
políticas esvaziadas de formação, voltadas para a cultura 
como produto – mera fruição estética dos espetáculos de 
entretenimento e arte dos "balcões do governo" - em vez de 
políticas focadas na cultura como processo - como instrumento 
educativo de saberes, hábitos, costumes, sensibilidades e 
cidadania (GIL; FERREIRA, 2013, p.451) 

 

Para retomar essa aproximação em termos de políticas públicas, foi criada, em 

2004, uma Oficina de Integração entre MinC e MEC, com o objetivo de promover 

o acesso por parte das instituições de ensino aos bens e serviços culturais, como 

também às formas de expressão artística. Foram definidos os seguintes temas 

de atuação comum: 

[...] qualificação de professores e gestores educacionais para a 
incorporação dos temas artístico-culturais nas atividades 
pedagógicas e nas agenda de ensino, pesquisa e extensão 
multidisciplinar das universidades brasileiras; reflexão e 
incorporação da Diversidade Cultural e da Cultura de Paz como 
temas cruciais nas instituições de ensino, assim como o 
desenvolvimento de conteúdo, materiais paradidáticos e 
multimeios que incorporem as diferenças regionais e culturais; 
desenvolvimento da Educação Patrimonial nas cidades e 
regiões do patrimônio cultural brasileiro; implantação de ações 
para o livro e a leitura. (GIL; FERREIRA, 2013, p.452) 
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Em 30 de agosto de 2006, foi instalada a Câmara Interministerial da Educação 

e Cultura, por meio de portaria assinada pelos ministros Gilberto Gil, da Cultura, 

e Fernando Haddad, da Educação. Em discurso na solenidade de abertura oficial 

dessa Câmara, Gilberto Gil falou sobre a relevância dessa parceria para a 

construção de políticas de afirmação da diversidade brasileira: 

 

A experiência que temos vivido através dos Pontos de Cultura 
nos faz retomar esse sentimento "modernista" de "redescoberta 
do Brasil", de fazer esse sentimento contaminar o Estado com a 
experiência da multiplicidade de nosso povo, um povo que se 
formou pela contribuição infinita de todas as culturas. Essa 
experiência me faz pensar sonhadoramente na possibilidade de 
tornar cada escola em um novo ponto de cultura, assim como 
poderíamos fazer com que cada museu se tornasse uma escola, 
um centro de formação e pesquisa, um lugar onde o patrimônio 
cultural e as tradições do país fossem vividos pelas 
comunidades de frequentadores, pelo público, como ambiente 
de trocas de conhecimentos (GIL; FERREIRA, 2013, p.400) 

 

O interesse da parceria entre essas duas pastas foi tornar a escola um espaço 

de acesso e fomento de ações culturais, e como consequência desse encontro, 

foram realizados alguns projetos, dos quais destaco, conforme o período 

delimitado para este capítulo, de 2003 a 2010, os seguintes: Programa Fome de 

Livro, em 2004; Cine Educação, em 2005, e Agentes de Leitura Mais Educação, 

lançado em 2007. 

No âmbito da Pós-Graduação foi lançado pela Capes e MinC, o Edital nº 7/2008 

do Programa Pró-Cultura que concedeu 48 bolsas de ensino, stricto sensu 

(Mestrado), para pesquisas na área cultural. Também, com intuito de inserção 

no Plano Nacional de Pós-Graduação, foram encaminhados à Capes, conforme 

falou GIL (2013) na Aula Magna da Facamp, em Campinas, um conjunto de 

incentivos com foco na criação de cursos voltados para a Cultura. Gil também 

destacou o papel das universidades nesse contexto: 

Estamos também em contato com pró-reitores de extensão das 
universidades federais para dinamizar a circulação cultural e 
intensificar o seu conhecimento pela vasta rede de extensão 
universitária brasileira, compreendendo a capacidade de 
reverberação das universidades para as comunidades em que 
estão inseridas. (GIL; FERREIRA, 2013, p.296)  
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A relação entre Cultura e Educação, como processo de formação individual e 

coletiva, foi uma das conexões presentes na política cultural desse período. A 

visão da gestão era de que a inserção da Cultura formaria indivíduos com maior 

criticidade e criatividade, dando um sentido "mais cultural" para o papel da escola 

na sociedade. 

A Educação permite a reprodução e renovação da Cultura [...] A 
Cultura permite novas práticas pedagógicas, que reconhecem a 
capacidade do indivíduo de ser agente do seu próprio processo 
de aprendizado e que concebem a educação não só como o 
tratamento dos conhecimentos mas como a apropriação das 
formas de construção do conhecimento. A Cultura também 
amplia o conceito tradicional de escola, formando alunos mais 
críticos e criativos e abrindo novas fronteiras para uma educação 
informal, o que permite a renovação e a qualificação da 
produção do conhecimento para que a escola não perca a 
corrida com outras fontes de informação (GIL; FERREIRA, 2013, 
p.453) 

 

Compreendo que o diálogo entre Educação e Cultura é fundamental para a 

formação de profissionais comprometidos com a construção de uma sociedade 

mais igualitária, baseada nos valores de uma cultura de paz e na promoção da 

vida. Nesse sentido, a universidade é um terreno fértil para a construção desse 

diálogo, desde que as ações culturais não sejam compreendidas como 

expressões artísticas de entretenimento. 

 

2.2.4 Gestão Gil/Juca 

Em 2008, Gil pediu para deixar o Ministério visando retomar sua carreira artística; 

e Juca Ferreira, que era então o secretário-executivo de Gil, foi convidado a 

assumir o cargo de ministro, dando assim continuidade às políticas culturais 

iniciadas em 2003. Juca Ferreira assumiu com o grande desafio de implementar 

o Plano Nacional de Cultura, como também avançar no debate em relação ao 

financiamento via leis de incentivo fiscal. 

A gestão Gil/Juca no MinC rompeu com as tradições de autoritarismo, ausência 

e instabilidade que persistiam na política cultural brasileira (RUBIM, 2008). Foi 

uma gestão que procurou abrir espaços para a participação popular como 
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também desenvolveu ações, projetos e programas voltados para grupos da 

sociedade brasileira, que, até então, tinham pouco acesso a incentivos e 

participação nesse cenário de políticas públicas de cultura. Houve também um 

processo de descentralização dos benefícios, que até 2003, eram focados no 

eixo Rio-São Paulo e com políticas voltadas especialmente para patrimônio e 

artes. 

Com a reforma estrutural proposta por Gil, foram criadas no MinC a secretaria 

de Políticas Culturais, de Articulação Institucional, da Identidade e da 

Diversidade Cultural, de Programas e Projetos Culturais e de Fomento à Cultura; 

e eliminadas as da gestão anterior, que eram constituídas a partir de segmentos 

artísticos como Música, Artes Cênicas, Audiovisual etc. Essa reestruturação 

viabilizou os programas e projetos do MinC, promovendo maior inserção das 

ações na sociedade. 

Houve também, nesse período, aumento do orçamento do MinC e dos recursos 

da Lei de Incentivo, que a partir dos programas de descentralização dos 

recursos, como o Cultura Viva e o Mais Cultura, essas verbas puderam chegar 

a diferentes regiões do Brasil. Porém, ainda assim, um grande desafio da gestão 

e alvo de críticas foi avançar pouco na construção de modelos alternativos para 

as leis de incentivo fiscal.  

Na gestão Gil/Juca, a cultura brasileira ganhou maior visibilidade nacional, 

especialmente com os pontos de Cultura, e também internacional, com destaque 

para o Ano do Brasil na França, onde mais de 400 projetos brasileiros foram 

selecionados para representar a Cultura nacional. 

Foi uma gestão marcada pelas três dimensões de compreensão da cultura: 

simbólica, cidadã e econômica, dimensões articuladas e conjugadas na 

construção da política cultural desse período. 

 

2.3  Refletindo... 

Esse breve contexto do cenário externo, aqui apresentado, influenciou a minha 

maneira de compreender o exercício da gestão da Cultura. Eu era simpatizante 
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do Partido dos Trabalhadores (PT) desde os tempos da adolescência, como 

descrevi no primeiro capítulo, então, procurei me espelhar no que estava sendo 

construído em termos de políticas de cultura no Brasil.  Também, já era 

admiradora do Gilberto Gil como músico e, quando ele foi nomeado para o 

Ministério da Cultura, procurei acompanhar o seu desempenho na gestão, 

participando, inclusive, de palestras ministradas por ele no período. A 

compreensão alargada do conceito de Cultura, o foco no envolvimento e 

ampliação da participação, o fomento e viabilidade de acesso e especialmente o 

foco na diversidade, foram algumas das dimensões trabalhadas na gestão do 

NAC, influenciadas pela política pública de cultura vigente nesse período. 

Os pontos destacados no discurso de posse de Gil, especialmente a metáfora 

utilizada da técnica do “do-in” para os pontos de cultura, me marcaram e me 

fizeram refletir sobre o papel relevante da cultura para a formação e 

desenvolvimento da sociedade e, no caso do espaço universitário, na formação 

de futuros profissionais do país. Fez refletir sobre o papel de uma área de Arte e 

Cultura dentro de uma universidade e entender que cultura não é sinônimo de 

arte, pois vai além da compreensão de expressões artísticas; envolve processos 

de desenvolvimento, formação e construção de saberes e fazeres. A partir desse 

cenário, fortaleci o entendimento de gestão cultural como mediação, 

envolvimento e participação, na perspectiva, “do fazer junto, do ‘fazer com’, em 

detrimento de um mero fazer para’”, como afirma Sebastião Soares. (2014, p.11) 

Paralelamente ao contexto externo, o interno, de criação do NAC, revela as 

tensões e resistências presentes num cenário marcado por diferentes disputas 

políticas. Tensões que deveriam ser superadas para que a área se fosse 

legitimada, constituída e inserida na UMESP, o que será abordado no próximo 

capítulo, a partir das narrativas sobre o exercício da gestão. 
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3. A gestão do Núcleo de Arte e Cultura: memórias e reflexões 

Neste capítulo, apresento relatos da minha história de vida-trabalho a partir da 

vivência na coordenação do NAC, que, em 2015, completou 10 anos de 

existência, como antes mencionado. Destaco os desafios e enfrentamentos que 

envolvem o exercício da gestão cultural, dentro de uma universidade e, nesse 

caso, se trata de uma universidade privada e confessional – protestante/cristã. 

Destaco também, as conquistas advindas de um processo de construção coletiva 

de ações focadas no respeito às diferenças, tendo como base, para o exercício 

da gestão cultural na universidade, o foco no processo de mediação do diálogo 

entre Educação e Cultura.  Educação, compreendida aqui como processo de 

construção dialógica, de troca de conhecimentos, de estimulo à criatividade e a 

criticidade a que Paulo Freire denomina de educação problematizadora, que “se 

funda na criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeira dos homens 

sobre a realidade (FREIRE, 2014, 108); Cultura numa dimensão simbólica, de 

processos de construção e significação social. (CANCLINI, 2005) 

No NAC, a mediação desse diálogo entre Educação e Cultura, é provocado 

especialmente pela Arte, ou mais especificamente, pelas ações artístico-

culturais comprometidas com o processo de formação educacional. 

Teixeira Coelho (2004, p.33) destaca que há dois tipos básicos de ação cultural: 

a de serviços e a de criação. A ação cultural de serviços segue um modelo de 

fabricação cultural, pois ela “lança mão das diferentes modalidades de relações 

públicas, de propaganda ou de publicidade, com o objetivo de vender tal livro, tal 

espetáculo etc”.  Já a ação cultural de criação, 

[...] propõe-se, diversamente, a fazer a ponte entre as pessoas 
e a obra de cultura ou arte para que, dessa obra, possam as 
pessoas retirar aquilo que lhes permitirá participar do universo 
cultural como um todo e aproximarem-se umas das outras por 
meio da invenção de objetivos comuns [...]. Não se refere 
apenas à construção de uma obra, à sua elaboração física, mas 
também ao desenvolvimento das relações entre as pessoas e 
uma obra – e das pessoas entre si por intermédio da obra – que 
permitirão a apreensão mais larga possível do universo da obra 
e a ampliação dos universos pessoais. (COELHO, 2004, p.33) 

Nessa compreensão de realização, fomento e organização de ações culturais e 

não de “eventos culturais” que, segundo Hamilton Faria, são atividades que vão 
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e vem com o vento mas não se enraízam na vida da comunidade (FARIA, 2001, 

p.43) é que a atuação do NAC foi sendo constituída, ou seja, a partir da reflexão 

e inserção de ações que pudessem ser parceiras no processo de formação 

educacional. 

Utilizei, para a pesquisa e seleção da narrativa desse capítulo, o recurso das 

imagens fotográficas, que foram me indicando o caminho das lembranças. 

Imagens que, como afirmam MOTA e PACHECO (2005), não são objetos 

neutros, mas repletos de historicidade: 

As fotografias são portadoras de informações, resgatam 
lembranças, geram memórias, criam possibilidades de 
narrativas; logo não são objetos neutros ou sem historicidade. 
Estão marcadas por quem os produziu, pelo contexto recortado, 
pelos retratados, mas também por quem as observa, produzindo 
outros/novos sentidos para sua existência. (MOTA; PACHECO, 
2005, p.7) 

 

Assim, revisito essa experiência de gestão cultural com o desejo de, ao produzir 

novos sentidos, abrir possibilidade de novas reflexões e práticas (práxis). 

Destaco que a narrativa deste capítulo, quando se dá na 3ª pessoa do plural, é 

porque há a compreensão de que, mesmo com as resistências, houve um 

processo de gestão colaborativa, não comportando um eu e sim um nós na 

construção dos processos, iniciativas e ações. 

 

3.1 O desafio da chegada: a coordenação do NAC 

O primeiro ano como coordenadora do NAC foi um desafio diário. Assumir essa 

função não foi um processo tranquilo, porque, como já apontei no capítulo 

anterior, a instituição privilegiava para um cargo como esse, profissionais da área 

de Música, e este não era o meu caso. Também, posso dizer que senti “na pele” 

o preconceito que existe, no âmbito acadêmico, para com os/as “sem título”, ou 

seja, sem doutorado ou mestrado. Além dessas questões, havia o fato de eu ser 

mulher, negra e vista por alguns como “uma menina sem preparo para a função”. 

Na visão desses, o NAC tinha tudo para dar errado e ser fechado na primeira 

crise financeira que existisse na instituição.  
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O apoio da Reitoria foi fundamental na constituição do setor, como destacado no 

informativo interno Frente e Verso:  

 

[...] não será apenas a coordenadora que conseguirá promover 
as artes na Metodista. Todos teremos que ouvi-la e apoiá-la, 
disse o vice-reitor administrativo, Márcio de Moraes. (MARUN; 
FRANCISCO, 2005)  

 

Mesmo tendo esse apoio, a legitimidade do espaço e da coordenação, que é o 

reconhecimento por parte da equipe, dos públicos, dos parceiros, era algo que 

seria adquirido no cotidiano das ações. Praticamente, os três primeiros anos 

foram destinados a ações estratégicas para legitimar esse novo espaço que 

chegava com nova configuração e com uma compreensão mais ampliada para 

a inserção da arte dentro da universidade. 

Vivemos, como afirma Canclini (2001), uma cultura do efêmero, onde a arte é 

compreendida apenas como espetáculos de consumo, lazer e entretenimento. 

Essa sociedade globalizada, de consumo, voltada para o narcisismo, como diz 

Chauí (1993, p.13), “dedica-se aos espetáculos enquanto eventos sem raiz”. 

Nesse sentido, havia a preocupação de não permitirmos que a atuação do NAC 

fosse compreendida como simples entretenimento, especialmente, por se tratar 

de um espaço educacional, a ação artístico-cultural deveria ser compreendida, 

não como uma atividade “extraclasse”, mas como parceira no processo de 

formação educacional. 

Para atrair a confiança e despertar o interesse dos diferentes grupos internos 

(professores/as, funcionários/as, alunos/as), para entender o NAC como uma 

área que pretendia somar com o processo de formação pedagógica e não ser 

um setor de entretenimento, realizamos algumas ações iniciais que contribuíram 

para o processo de legitimação do NAC, das quais coloco em destaque, 

algumas, a seguir: 

 Mapear o que já existia em termos de produção artística na instituição: 

Cavalheiro (2004), ao apresentar definições de gestão e administração numa 

perspectiva das políticas culturais, afirma:  
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[...] o gestor cultural não é apenas um administrador dos 
recursos financeiros destinados à Cultura, mas através destes 
recursos, cria condições para a produção cultural levando em 
consideração as necessidades da comunidade, seus aspectos 
históricos, geográficos, formação étnica, realidade 
socioeconômica etc”.  (CAVALHEIRO,2004).  

 

Na perspectiva de criar condições para que a ação artístico-cultural ganhasse 

visibilidade, dentro de um contexto universitário, procuramos mapear os talentos 

para poder valorizar a produção interna presente na comunidade universitária. 

Para isso, realizamos, em outubro de 2005, um Censo Artístico que teve como 

objetivos: fazer um levantamento de dados referentes aos talentos artísticos 

presentes na UMESP; coletar sugestões sobre quais linguagens artísticas 

seriam de interesse da comunidade; e elaborar um cadastro das pessoas 

interessadas em receber informações sobre as ações do NAC.   

Para isso, criamos um questionário digital que foi enviado a todos os/as 

discentes, docentes e funcionários/as. Em dezembro deste mesmo ano, mais de 

1000 pessoas já haviam se cadastrado. Para Souza (2005), o mapeamento é 

fundamental para reunir informações sobre o fazer cultural e alavancar práticas 

conectadas com a realidade local.  Nesse sentido, a realização do Censo 

contribuiu para destacar a presença do NAC na Universidade, criar um mailling 

das pessoas interessadas e, especialmente, para planejarmos ações que 

pudessem atender os anseios da comunidade universitária. Porém, já antes do 

Censo, localizamos alguns grupos artísticos dentre os/as discentes e, em julho 

de 2005, a UMESP foi representada no V Festival de Inverno de Paranapiacaba 

com apresentações do: Duo Ruah Madeira (alunos de Teologia), Academia de 

Circo (alunos de Educação Física), Conversa com Faustino (aluno de Letras) e 

grupo de dança Ludus (alunos e alunas de Educação Física).  Diferentes 

linguagens artísticas foram contempladas: clowns, literatura de cordel, dança 

contemporânea e música instrumental. A figura 8 registra a participação desses 

grupos no Festival. 
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Figura 8: Grupos da Metodista no Festival de Inverno de Paranapiacaba. 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2005) 

Mapear os grupos artísticos foi fundamental para que o NAC fosse fortalecido no 

seu papel de mediador entre a ação, os produtores e os públicos presentes. 

  

Ouvir os docentes das disciplinas eletivas de artes e buscar nesse grupo o 

apoio e parceria: Vinculado ao Núcleo de Formação Cidadã (NFC), havia um 

grupo de docentes específicos para disciplinas eletivas de artes (Marcos Lemes, 

Rose Maria de Souza, Eduardo Okuhara Arruda, Maria Inês Breccio). Esse grupo 

abriu caminhos para a inserção da arte no âmbito acadêmico, mesmo com os 

muitos desafios impostos pela infraestrutura da instituição (SILVA, 2007). Ouvir 

o que esse grupo tinha a dizer foi importante para articular, em parceria com o 

NFC, encaminhamentos e propostas de novos espaços, como também 

aproximar algumas áreas administrativas a esse contexto acadêmico específico, 

que exigia uma demanda diferenciada. 

 

Um exemplo dessa articulação foi quando houve a reforma do Salão Nobre46 do 

campus Rudge Ramos, em 2010. A estrutura desse espaço era destinada para 

a realização de palestras, seminários, aulas; e durante o processo de reforma, 

                                                 
46 Mas informações em : http://portal.metodista.br/fateo/noticias/salao-nobre-e-reaberto-apos-
reforma?searchterm=natanael  

http://portal.metodista.br/fateo/noticias/salao-nobre-e-reaberto-apos-reforma?searchterm=natanael
http://portal.metodista.br/fateo/noticias/salao-nobre-e-reaberto-apos-reforma?searchterm=natanael
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na gestão da professora Elaine Lima de Oliveira na Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas e Infraestrutura47, foram acolhidas, ao projeto, sugestões das equipes 

do NAC e do NFC. Essas sugestões contemplaram alterações nas medidas do 

palco, pensado numa infraestrutura apropriada para espetáculos, espaço para 

camarim com espelhos e banheiros com chuveiros, que foi importante para 

ampliar a inserção de espetáculos teatrais no campus universitário. 

Ouvir esses docentes abriu possibilidades de apoio da parte deles para com o 

NAC e vice-versa. Isso fortaleceu a função de articulador do NAC construindo 

pontes para que ações de interesse comum fossem concretizadas. 

Criar a função de agente-cultural na UMESP: A função de um agente-cultural, 

segundo Teixeira Coelho (2001), não é “criar” diretamente, mas criar condições 

e oportunidades para que outros criem. O/A agente-cultural atua como um/a 

mediador/a entre os diferentes públicos e a ação-cultural. No NAC, o/a agente-

cultural faz a mediação, mas também atua artisticamente dentro da sua área de 

formação. O cargo de agente-cultural, dentro do quadro funcional da UMESP, foi 

aprovado no início de 2006. Criamos esta função na equipe com o objetivo de 

dinamizar as potencialidades artístico-culturais da comunidade interna, visando 

atingir os três campi (Planalto, Vergueiro e Rudge Ramos) da Universidade, 

como também o Colégio Metodista48. A intenção foi ampliar a atuação, desses 

artistas/funcionários/as, para além da mediação entre o público e as ações. 

Portanto, o agente cultural, no NAC, atua como artista, fazendo apresentações, 

e como formador, realizando oficinas. Essa era uma função nova dentro da 

UMESP, e nas universidades em geral, porque, na época, conforme pesquisa 

realizada pelo setor de Recursos Humanos, a função de agente-cultural era 

encontrada somente em órgãos públicos, instituições culturais e organizações 

não governamentais. 

                                                 
47 De 2009 a 2012 o NAC ficou vinculado, no organograma institucional, à Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas e Infraestrutura, sob a gestão da professora Elaine Lima de Oliveira, que foi uma grande apoiadora 
da área, viabilizando projetos (especialmente o da Orquestra), incentivando ações e ampliando o escopo 
de atuação do NAC. 
48 Durante o período de vigência do Ato Administrativo n.04/2005, o Colégio fazia parte do escopo de ações 
do NAC. 
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 Posteriormente, em 2010, incluímos também na estrutura do NAC, a função de 

arte-educador, que exigia ao profissional/artista, uma formação na área de 

Educação. Na figura 9, o agente-cultural Edinaldo Julio, realiza uma intervenção 

artística na Aula Magna do curso de Pedagogia, em 2013. 

Figura 9: Agente cultural, Edinaldo Julio, realiza intervenção artística 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2013) 

Criar o cargo/função de agente-cultural abriu maiores possibilidades de atuação 

dos profissionais do NAC, pois antes disso, a contratação era para o cargo de 

auxiliar ou assistente, o que restringia a função. Essa abertura foi importante 

para inserir o NAC na vida cotidiana da universidade.  

Buscar parcerias e apoios para o fomento da arte na instituição: Formar 

uma rede colaborativa é importante para abrir caminhos e novas possibilidades 

de atuação. O trabalho colaborativo, tanto agiliza o fluxo de informações, como 

possibilita uma atuação coletiva, propiciando a troca de experiências e o 

fortalecimento de parcerias (MOREIRA, JARDIM e ZIVIANI, 2011).  

Nessa perspectiva, buscamos criar uma rede de contatos de pessoas atuantes 

na área de cultura da região. A parceria, firmada em 2005 com a Gregory 

Produções, produtora da região, despertou o olhar de diversos artistas para a 

divulgação de seus espetáculos na UMESP. Recebemos visita de -  Rosi 

Campos, Roberto Bataglin, Sylvio Toledo, Edu Ribeiro, Tarancón etc. As 

parcerias com o Espaço Cultural Beija-Flor, de Diadema, o departamento de 
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Cultura da Prefeitura de São Bernardo do Campo e o SESC-Santo André, dentre 

outras, foram fundamentais no processo de legitimação do NAC e garantiram ao 

longo dos anos a inserção da UMESP no cenário cultural da região, sendo 

contemplado na agenda cultural da cidade. 

 

A figura 10 retrata a entrevista da atriz Rosi Campos, na Rádio Metodista, fruto 

de uma parceria do NAC com a Gregori Produções Artísticas. 

 

Figura 10: Atriz Rosi Campos na Rádio Metodista 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2005) 

  

Ampliar, para além da música, a ação artística dentro da UMESP: Como foi 

narrado no segundo capítulo, a formação de grupo coral era uma tradição, no 

contexto de ação artístico-cultural na UMESP, devido ao vínculo com a Igreja 

Metodista, onde a música sacra é instrumento de exercício da vida e missão da 

Igreja (Plano Nacional Missionário 2012-2016). Porém, compreendendo que a 

arte, enquanto expressão, envolve outras linguagens para além da música, 

criamos e fomentamos espaços para que essa diversidade pudesse ser 

contemplada.  
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Assim, por meio de uma parceria com o Teatro nas Universidades49, iniciamos 

uma ação de fomento e formação de público para o teatro, recebendo na UMESP 

anualmente, cerca de dois ou três espetáculos. No espaço interno e externo da 

Biblioteca, iniciamos o Programa VerArte que abriu espaço para artistas da 

UMESP, como também da cidade e região.   A figura 11 destaca a exposição 

Kuarup, aberta no dia 19 de agosto de 2005, mesma data em que foi inaugurado 

o Centro de Convivência e reinaugurada a Biblioteca Central da UMESP. A 

artista plástica convidada foi Rosana Aguilera, que era, na época, professora do 

Colégio Metodista em Bertioga(SP). A exposição marcou o início do Programa 

VerArte, promovido com apoio da Biblioteca Central. 

Figura 11: Exposição Kuarup na Biblioteca Central 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2005) 

 

 Na figura 12, o agente-cultural, Rubens Lopes Junior, realiza visita monitorada 

para alunos/as do Colégio Metodista, na IV Semana de Arte na Praça, em 2014. 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Projeto realizado por Nicete Bruno Produções Artísticas, que tinha como proposta levar, gratuitamente, 
para espaços universitários, espetáculos teatrais, seguidos de debates com atores do elenco e um docente 
da universidade receptora.    
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Figura 12: Visita monitorada na IV Semana de Arte na Praça. 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2014) 

 

Realizamos também saraus, mostra de bandas, shows, cursos livres de Arte e 

Cultura, concertos didáticos e uma série de intervenções e ações que deram 

visibilidade ao NAC e fortaleceram os objetivos da área. 

 

Entendo que essa fase inicial, de aceitação e legitimação do novo espaço, foi 

concluída com a publicação do Projeto Pedagógico Institucional para os anos de 

2008 a 2012, onde foi inserida a valorização da arte e da ação cultural como uma 

das tarefas da Universidade e, dentro deste tópico, foram destacadas as ações 

do NAC. A inserção do desse tema no PPI revelou que, institucionalmente, a arte 

estava sendo compreendida e valorizada para além do entretenimento e da 

diversão. Estar no PPI ajudou no processo de construção de diálogo entre 

Educação e Cultura: 

Mais que colocar eventos culturais ao alcance de todos, o projeto 
de Arte e Ação Cultural desenvolvido pela Universidade 
Metodista deve estimular cidadãos a valorizar suas próprias 
práticas culturais, favorecendo a melhoria da qualidade de vida 
e exercício efetivo de sua cidadania. (PPI 2008-2012) 

 

No PPI de 2013 a 2017, o NAC está descrito como um setor que desenvolve 

projetos de fomento, inserção e reflexão cultural e que abre possibilidades de 

integração com o ensino e a pesquisa, com destaque para dimensão cultural 

como um valor da universidade: 
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O espaço universitário é um locus privilegiado para a reflexão de 
temas relacionados ao âmbito da cultural, que para além da 
compreensão de arte, também engloba valores, raízes, práticas 
cotidianas, relacionamento e desenvolvimento humano, 
criatividade, qualidade de vida, identidades, etc. A arte, expressa 
nesse contexto, tem um papel de mediação e diálogo entre 
educação e cultura, e fomenta a ação comprometida com o 
processo de formação do indivíduo. De fato, a ate não 
representa somente entretenimento e lazer, mas torna-se 
parceira ao longo do processo educacional.  (PPI 2013-2017) 

 

Como coordenadora, foi fundamental a minha formação na área cultural, tanto 

para fortalecer minha atuação, como também para que a aceitação, minha e do 

NAC, dentro do espaço acadêmico, fosse legitimada. Para isso, realizei cursos, 

me envolvi em espaços de debate sobre cultura na região, participei de 

seminários e fiz uma especialização em Gestão e Políticas de Cultura, em 

2006/2007, oferecido pela Cátedra Gestão de Cidades da UMESP em parceria 

com Instituto Pólis. Essa especialização, além de agregar conhecimentos 

relevantes para minha atuação e desenvolvimento profissional, gerou novas 

amizades que, dentro desta rede de contatos da área, foram pessoas 

fundamentais para a construção de parcerias, apoios e troca de conhecimentos. 

 

3.1.1 Sonhando junto: o trabalho em equipe  

 

Pensar a gestão da cultura num contexto de formação educacional, como a 

universidade, requer uma atenção constante para com o modo de agir. Como 

afirma Barros (2011, p.21), a perspectiva de diversidade cultural não pode estar 

vinculada apenas a compreensão de “produção e trocas simbólicas no campo 

estético”, mas também envolver a “diversidade de modelos de instituir  e gerir a 

relação com a realidade”. 

Além disso, pensar uma gestão que seja colaborativa, requer do gestor ou da 

gestora, estabelecer relações de compartilhamento dos processos, como afirma 

Rodrigues: 
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O gestor da cultura é alguém que estabelece com seu objeto e 
com os sujeitos nele envolvidos relações de compartilhamento 
de gestão e de responsabilidades. Alguém que entenda as 
práticas culturais como processos – dinâmicos, ambíguos e 
sujeitos a significações diversas. (RODRIGUES, s/d) 
 

 

Nessa perspectiva, procuramos exercer uma prática de gestão descentralizada, 

junto à equipe, num processo de horizontalidade, onde o objetivo comum 

pudesse ser o foco do nosso trabalho (MOREIRA, JARDIM e ZIVIANI, 2011). 

 

Essa prática descentralizada e horizontal não foi fácil no início, porque havia 

resistências dentro da própria equipe. Mas valorizando o trabalho coletivo e 

envolvendo a participação, tanto de membros da equipe, como também de 

discentes e funcionários/as50, fomos construindo um processo de integração em 

meios as divergências. A valorização das competências individuais foi também 

uma maneira de caminhar rumo aos objetivos propostos, sem perder o foco no 

coletivo.  

 

Figura 13: Primeira equipe do NAC  

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2005) 

 

                                                 
50 O relatório do Núcleo de Artes destaca o envolvimento de 10 grupos, 14 instrumentistas e 
17 cantores/as entre alunos, funcionários e professores, que participaram em apresentações 
musicais promovidas pela área, no ano de 2005. (SILVA, 2005) 
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A figura 13 retrata a primeira equipe do NAC, formada por: Evânio Teles (a parir 

da esquerda), Cláudia Cezar, Liséte Espíndola e Roy de Oliveira. Um quarteto 

formado por pessoas de diferentes idades, realidades de vida, ideologias, 

crenças e formação profissional. Na foto podemos ver um certo equilíbrio: duas 

mulheres e dois homens, duas pessoas negras e dois brancos. Mas, ao observar 

atentamente, percebemos: homens na ponta, mulheres no meio, brancos de um 

lado e negros de outro; o que destaca uma divisão presente na equipe, 

especialmente no primeiro ano. Essa imagem me trouxe à memória que o 

primeiro grande desafio, na gestão, foi conquistar a confiança da equipe e criar 

um ambiente favorável para fazer das diferenças algo que pudesse valorizar as 

nossas ações. Cultura contempla o universo simbólico das relações humanas 

(CANCLINI, 2007) e nesse sentido, trabalhar com a gestão da cultura é trabalhar 

com as subjetividades individuais e também coletivas. É a mediação desse 

encontro, que muitas vezes é tenso e intenso.  

 

Mediando tensões e conflitos e, afirmando e reafirmando, sempre que fosse 

necessário, que a ação cultural, especialmente dentro de um espaço 

universitário, não é mero passatempo ou lazer, fortalecemos, entre nós, o 

discurso de que o trabalho do NAC não se destinava a “fazer musiquinha para 

alegrar”, ou seja, não se tratava de se apresentar antes ou depois de iniciado o 

evento institucional, ou então durante o “coffee break”; pois a função da arte é 

intervir e não ser adereço. Como afirma Marilena Chauí (2009), cultura está 

ligada ao campo da criação, tanto das obras de arte como também das obras do 

pensamento, e não pode ser reduzida a simples compreensão de passatempo 

ou entretenimento. 

[...] não é que a cultura não tenha um lado lúdico e de lazer que 
lhe é essencial e constitutivo, mas uma coisa é perceber o lúdico 
e o lazer no interior da cultura, e outra é instrumentalizá-la para 
que se reduza a isto, supérflua, uma sobremesa, um luxo num 
país onde os direitos básicos não estão atendidos. (CHAUÍ, 
2009, p.46) 

 

Nessa perspectiva, o NAC foi se inserindo, aos poucos, no dia-a-dia da 

comunidade universitária: abrindo caminhos para diferentes linguagens 

artísticas, para o protagonismo de funcionários/as, professores, alunos/as e 
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comunidade externa e, especialmente, para o fomento de ações culturais que 

estivessem em diálogo com o processo de formação educacional. Nessa 

compreensão, concluímos o primeiro ano de NAC: firmando parcerias internas e 

externas e destacando, por meio das intervenções artísticas, temas com enfoque 

na formação cidadã, na construção de uma cultura de paz e na sustentabilidade. 

 No que se refere à equipe, a mistura que não apareceu na imagem anterior, 

começou a apontar possibilidades a partir de 2006, quando um tempo de 

caminhada foi uma amostra de que seria possível seguirmos numa mesma 

direção e não em direção opostas. Em 2007, somando a chegada de outros/as 

integrantes à equipe, o NAC começou a ganhar maior visibilidade, enquanto 

espaço de fomento, articulação e produção de ações artístico-culturais na 

UMESP. Na figura 14 estão: Liséte Espíndola (iniciando a esquerda da imagem),  

Evânio Teles, Aline Lima, Cláudia Cezar, Aline Dias, Bruno da Silva e Roy de 

Oliveira(agachado). 

 

Figura 14: Equipe do NAC em 2007. 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2007) 
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3.2 Atuação do NAC: respeito às diferenças 

O respeito às diferenças e a valorização da diversidade cultural são o foco das 

ações realizadas pelo NAC. Como Danilo Miranda51, por meio da cultura, 

podemos encontrar maneiras de “disseminar valores e compreensões ligados a 

uma sociedade que tenha como valor basilar a igualdade e a democracia”. 

(MIRANDA, s/d) Nessa perspectiva procuramos planejar, fomentar e inserir na 

agenda da universidade, ações que tivessem como propósito humanizar 

espaços, romper preconceitos e promover reflexão e transformação. A seguir, 

destaco algumas ações que, para mim, demonstram parte da atuação do NAC 

na perspectiva da valorização da diversidade, humana e cultural. 

3.2.1 Conversa com Faustino: rompendo preconceitos 

Valorizar as manifestações culturais populares é uma das atribuições do NAC 

que tem como visão estratégica a formação de público que compreenda a Arte 

e a Cultura para além do universo erudito, ou seja, que compreenda Cultura 

dentro de um universo simbólico que contempla uma diversidade de jeitos e 

maneiras de se manifestar. Trazer para dentro do espaço universitário o contexto 

do universo da cultura popular, contemplando, assim, a diversidade cultural 

brasileira, era um dos objetivos do NAC. Nessa perspectiva, a presença do 

agente cultural Evânio Teles na equipe foi fundamental, porque além de ator 

profissional, era um pesquisador de cultura popular com formação de 

brincante52, e, não somente escrevia poesias e cordéis, como também os 

interpretava. 

Realizada algumas vezes em sala de aula, e também em auditórios, praças de 

alimentação e outros locais, a aula-espetáculo - Conversa com Faustino – trazia 

um brincante andarilho, representado por Evânio, que cantava e contava 

histórias do universo da cultura popular brasileira. Essa ação aproximou o NAC 

                                                 
51 Danilo Miranda é referência na área de gestão da cultura. Atua como Diretor do Departamento 
Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de São Paulo (SESC-SP) há mais de 30 anos. É 
Sociólogo, filósofo e especialista em Ação Cultural. 
52 Estudou no Instituto Brincante, com Antônio Nóbrega.  Para o brincante, o lúdico, o brincar, é parte 
essencial do processo de formação educacional. “Brincante é o modo como os artistas populares se 
autodenominam ao realizar um espetáculo, eles dizem que vão brincar” 
(http://www.institutobrincante.org.br/institucional) 
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dos/as discentes e docentes e fortaleceu o nosso objetivo de ampliar a noção de 

Cultura, dando destaque para a valorização da cultura popular. Um dos 

docentes, que presenciou em sala de aula, a Conversa com Faustino, 

encaminhou o seguinte comentário: 

 

[...] caro Evânio, a escola de hoje tem que ser duas coisas: tem 
que ser arte e vida, em função de si mesma, e tem que ser 
preparação para a vida, em função das demandas sociais. Nisso 
se insere seu trabalho de artista-educador, que pude apreciar 
com a graça irreverente que tem e com as cores do Brasil que 
revela. (Relatório do NAC, 2008) 

 

Faustino foi mais que um personagem, ele foi uma presença viva e atuante de 

um processo de ensino e aprendizagem mediado pela arte, pelo riso e pela 

provocação reflexiva.  

 

A educação permite reprodução e a renovação da cultura ao 
criar bases técnicas para o desenvolvimento cultural, ao 
estabelecer novas capacidades cognitivas e ao estimular a 
reflexão e o conhecimento sobre a cultura. Por outro lado, a 
cultura permite novas práticas pedagógicas, que reconhecem a 
capacidade do indivíduo de ser agente no seu próprio processo 
de aprendizagem [...] a cultura também amplia o conceito 
tradicional de escola, formando alunos mais críticos e criativos e 
abrindo novas fronteiras para a educação informal, o que permite 
a renovação e a qualificação da produção do conhecimento. 
(GIL; FERREIRA, 2013, p. 453) 

 

Da “mala de Faustino”, de onde eram retirados os adereços que compunham as 

histórias, novas práticas pedagógicas contribuíram para o diálogo entre 

Educação e Cultura.  

Relembrando a chegada e a atuação de Evânio Teles na instituição - rapaz 

negro, nordestino vindo do interior da Bahia, que se graduou em Letras, mas que 

foi alfabetizado tardiamente, com mais de 15 anos - entendo que sua passagem 

pelo NAC marcou a força e o poder que a Arte tem para romper barreiras e 

preconceitos. O estranho, o diferente, o não compreendido, quando se fazem 

presente num contexto de reflexão e formação, gera a possibilidade de novos 
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encontros. A mala de Faustino foi o símbolo do respeito e valorização da 

diversidade que o NAC procurou sintetizar e revelar nas suas ações. 

 

 

Figura 15: Evânio Teles em “Conversa com Faustino” 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2005) 

 

3.2.2 Sou Show Afro: sou afro, sou show. 

A negritude, embora tenha sua origem na cor da pele negra, não é 
essencialmente de ordem biológica. De outro modo, a identidade 
negra não nasce do simples fato de tomar consciência da diferença de 
pigmentação entre brancos e negros ou negros e amarelos. A 
negritude e/ou a identidade negra se referem a história comum que 
liga de uma maneira ou outra todos os grupos humanos que o olhar 
do mundo ocidental “branco” reuniu sob o nome de negros. 
(MUNANGA, 2012, p.20) 
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A ideia do Sou Show Afro (SSA) surgiu após a realização da oficina de dança-

afro promovida pela AFTAIMS, no ano de 2004.  Pensamos que seria 

interessante ter um espaço para apresentarmos o resultado dessa oficina. 

Partindo dessa ideia inicial, formatamos53 essa ação, realizada pela primeira vez 

em novembro (mês da Consciência Negra) de 2004, e constituída de: exposição 

de fotos de funcionários/as que se reconheciam como negros ou 

afrodescendentes; feira-afro; camisetas do show; barraca Beleza Negra e 

apresentações artísticas. O objetivo era dar visibilidade não somente para as 

expressões artísticas, mas também para um conjunto de ações que pudessem 

dar destaque ao tema. 

O primeiro Sou Show Afro trouxe uma contribuição significativa para a reflexão, 

entre os/as funcionários/as, sobre o que é ser negro ou ser negra no Brasil. Os 

questionamentos postos nas rodas de conversa eram: o que é ser 

afrodescendente? Quem é? Por que tal pessoa é ruiva e de pela branca e se 

considera afrodescendente? Existe racismo? Quem foi Zumbi dos Palmares? O 

que são traços negróides? Enfim, iniciamos uma tomada de consciência negra 

entre os/as funcionários/as da instituição, que se expandiu e atingiu também 

outros públicos. Em 2005, ao assumir a coordenação do NAC, o Sou Show Afro 

passou a ser uma ação da área, realizada em parceria com o NFC e a AFTAIMS. 

A figura 16 traz a imagem da apresentação do grupo que realizou, em 2004, a 

oficina de dança- afro, ministrada por Diolino de Brito.  

 

                                                 
53 A equipe organizadora do 1º Sou Show Afro foi formada pelas funcionárias: Heloisa de Souza, Luciana 
de Santana, Lucília Lopes e Cláudia Cezar; e pelo funcionário Rogério Pereira da Silva, publicitário que 
criou a arte e as peças de divulgação. 
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Figura 16: Funcionários/as da UMESP em apresentação de dança-afro.

 

Fonte: (Acervo da pesquisadora, 2004) 

 

O Sou Show Afro é umas das principais ações do NAC e já está na sua 12º 

edição. É uma ação que não apenas dá visibilidade à cultura afro, como também 

promove a reflexão sobre diversos temas que envolvem a população negra no 

Brasil. 

A ideia de “ser” um “show” – Sou Show Afro -  traz o aspecto de destacar a beleza 

negra (história, memória, cultura, traços físicos) como parte de um processo de 

conscientização individual e coletiva. Assim, a barraca Beleza Negra, com 

penteados afro, traz a provocação sobre o racismo velado, presente na 

sociedade brasileira, a partir das expressões “cabelo bom’ e “cabelo ruim”54, 

conceitos que são muito bem apresentados no livro de Rosângela Malachias, do 

qual destaco a seguinte citação: 

As diferenças de classe podem implicar a facilidade do consumo 
de produtos e bens cosméticos, por sua vez, a diferença étnica 
e cultural implica a experiência de estilos de ser e de pentear 
próprios aos diferentes grupos. Exemplo: as trancinhas são um 
penteado característico das pessoas negras. Felizmente, nada 
impede que sejam usadas por pessoas de outros grupos étnicos. 
O mesmo deveria ocorrer com o alisamento, ou seja, alisar o 
cabelo deveria ser uma opção e não uma obsessão. A negação 
de outros padrões de beleza transformou o cabelo liso em 

                                                 
54 Rosângela Malachias (2007) narra fatos ocorridos no espaço escolar que refletem o preconceito racial 
baseado na questão estética do cabelo.  
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referencial máximo de beleza – e isto não é aceitável porque não 
corresponde à realidade, pois a diversidade étnica propicia 
diferentes estilos de beleza. (MALACHIAS,  2007, p.39) 

 

A figura 17 mostra parte de como era constituída a barraca Beleza Negra, um 

espaço de oferecimento de penteados afro, fruto de um parceria com o Espaço 

Cultural Beija-Flor, de Diadema, que contribuiu para visibilizar o tema a partir do 

referencial do cabelo. 

Figura 17: Barraca Beleza Negra compõe as ações do Sou Show Afro 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2008) 

 

As camisetas não foram utilizadas como meras “propagandas do evento”, mas 

como objeto simbólico de pertencimento e adesão ao movimento de consciência 

negra. 

Ao longo desses 12 anos, temas como genocídio da juventude negra no Brasil, 

saúde da mulher negra, capoeira e samba de roda como patrimônio cultural 

imaterial brasileiro, moda afro, dentre muitos outros, foram contemplados nas 

apresentações artísticas do SSA, ação que abriu espaço para participação de 

pessoas da universidade, da região e também de representantes de países 

africanos, como Angola e Moçambique. 
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Por meio da feira afro, o Sou Show Afro colocou à disposição do público produtos 

que pudessem contribuir para a construção de uma identidade negra ou 

afirmação da negritude. Para Munanga (2012), o entendimento de negritude, 

passa pela compreensão de identidade, solidariedade e fidelidade, compreende 

o processo histórico de desumanização dos negros e destruição e negação da 

cultura africana, tema que precisa ser contemplado pela educação. 

 

[...] revalorização e aceitação da sua herança africana faz parte 
do processo de resgate de sua identidade coletiva, a negritude 
faz parte de sua luta para reconstruir positivamente sua 
identidade, e por isso, um tema ainda em atualidade 
(MUNANGA, 2012, p.20) 

 

Figura 18: A menina e a boneca no Sou Show Afro da Metodista. 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2006) 

 

A figura 18 foi marcante para mim porque, ao ver a imagem da menina segurando 

a boneca preta, que posteriormente vim a saber que comprou na feira-afro, senti 

que ali estava a representação de um retorno positivo aos objetivos propostos. 

Essa imagem reflete alguns elementos fundamentais na constituição da 

identidade negra, dentre eles: sentimento de pertença, empoderamento e 

autoestima. Como afirmam MARTINS e SILVA (2013, p.32), “às crianças negras, 

tem sido negadas informações que venham contribuir com o desenvolvimento 
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de suas capacidades e habilidades, valorizando sua cultura, etnia e forma de 

ser”. Entendo que, o brincar com uma boneca que traz como modelo positivo as 

características da população negra contribui, não apenas para o fortalecimento 

desse sentimento de pertença, mas também para o reconhecimento e 

visibilidade da beleza negra. 

As bonecas brancas têm uma forte influência na constituição da autoestima e na 

construção da identidade das meninas, o que leva meninas negras e não negras 

a idealizarem o modelo eurocêntrico, prejudicando a construção de uma 

identidade positiva das meninas negras e o fortalecimento da negritude. Por isso, 

a criança negra quando se vê representada através da boneca, desenvolve um 

sentimento de pertença a um grupo que é reconhecido e valorizado pelo seu 

corpo, contribuindo cada vez mais para a minimização da reprodução dos 

estereótipos negativos em relação a população negra.  

A menina e a boneca é uma das imagens que, para mim, sintetizam, o que vem 

a ser o diálogo entre Educação e Cultura, na compreensão da gestão do NAC -

ações comprometidas com o processo de formação, transformação, e 

humanização de espaços e de pessoas. 

Ainda nessa perspectiva, destaco um trecho do discurso de Gilberto Gil, na 

Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em 

2003, sobre a dimensão da cultura como acesso aos bens e serviços simbólicos 

e também como eixo construtor de identidades.  Para ele, falar em cultura é falar 

em  

[...] espaço de realização da cidadania. Mais ainda: como 
espaço de superação da exclusão social, seja pelo reforço 
da autoestima, e do sentimento de pertencimento, seja, 
também, por conta das potencialidades inscritas no 
universo das manifestações artísticas (GIL e FERREIRA, 
2013 p. 248) 

 

Em 2013 o Sou Show Afro entrou, oficialmente, no calendário acadêmico da 

instituição, o que entendo como uma conquista e um marco na produção de uma 

ação cultural educativa.  
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3.2.3 O Dia do Ócio Criativo: trabalho, lazer e educação 

Dentro de um espaço universitário, muitas pessoas consideram-se detentoras 

(às vezes de modo exclusivo) do saber e, o protagonismo, nesse sentido, está 

focado na área acadêmica, de maneira especial na pesquisa e ensino. Pensando 

numa ação comunitária que pudesse também fortalecer a área administrativa 

como parte integrante e relevante no contexto de diálogo entre pesquisa, ensino 

e extensão, criamos, em parceria com o setor de Recursos Humanos (RH), o 

Núcleo de Formação Cidadã (NFC) e a Associação de Funcionários (AFTAIMS), 

o Dia do Ócio Criativo, com o objetivo de gerar possibilidades para um processo 

de partilha de conhecimentos, por meio do fomento de espaço para “colega 

ensinar colega” e “colega aprender com colega”.  

Tomando como inspiração a obra de Domênico de Masi, Ócio Criativo55, 

buscamos provocar a reflexão sobre trabalho, lazer e educação a partir do 

oferecimento de oficinas culturais durante o horário de trabalho – que nesse caso 

é realizado dentro de um espaço educacional. A intenção não era aprofundar os 

conceitos teóricos da obra, mas, a partir dela, provocarmos espaços de reflexão 

indireta sobre o que entendemos sobre ócio; o que fazemos nos momentos de 

ócio; de que maneira podemos também fazer do ócio algo criativo, a importância 

do estímulo à criatividade para o trabalho, o papel da área administrativa dentro 

do contexto de formação educacional etc. 

Então, durante um dia do ano, na semana do “Dia do Trabalho” (1º de maio), 

abríamos oficinas culturais e os/as funcionários/as eram liberados/as, durante o 

expediente para ser facilitador/as ou participante, no período da oficina. O 

jardineiro realizava a oficina “dicas de jardinagem”, a secretária explicava pontos 

de crochê, a funcionária do departamento de Tecnologia da Informação aprendia 

a fazer cachecol e seu colega a produzir caixas com sobras de folder. Assim 

muitas pessoas – funcionários/as, docentes, discentes (estagiários/as) e 

membros da comunidade (pessoas amigas e familiares) -  foram se achegando 

                                                 
55 Domênico de Masi, sociólogo italiano, é reconhecido por trazer o conceito de ócio criativo para o 
contexto da sociedade contemporânea. Para ele, ainda vivemos como se estivéssemos na sociedade 
industrial, focada na produção de bens materiais e não imateriais, como é o caso da sociedade 
contemporânea, pós-industrial. Nesse sentido, a criatividade é parte constituinte dessa realidade, onde 
devemos ter mais tempo livre para a produção de conhecimento. 
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e somando, com a equipe organizadora, na realização dessa ação cultural. Na 

figura 19, o jardineiro, Albertino Duarte Ribeiro, compartilha dicas de como cultivar 

plantas  em ambientes fechados. 

Figura 19:   Albertino Ribeiro, jardineiro, realiza oficina no Dia do Ócio Criativo 

.   

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2006) 

 

Na figura 20, funcionários/as da UMESP aprendem a confeccionar velas 

decorativas, no Dia do Ócio Criativo de 2006. 

Figura 20: Oficina de velas decorativas no Dia do Ócio Criativo

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura 2006) 
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Na figura 21, o agente cultural do NAC, Roy de Oliveira, realiza a oficina Leve 

seu Canto, no Dia do Ócio Criativo de 2009, onde os/as participantes escolhiam 

uma canção, ensaiavam, gravavam e o material produzido na oficina era 

registrado em cd.  

Figura 21:  Oficina Leve seu Canto com o agente cultural Roy de Oliveira 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2009) 

Segundo Hamilton Faria (2001), processos autênticos de criatividade envolvem 

participação, são fundamentais para desconstruirmos a compreensão de ação 

cultural somente como espetacularização e focarmos nos processos de 

interação e construção de relacionamentos sadios. 

Entendo que o Dia do Ócio criativo contribuiu para aproximação entre as 

diferentes áreas e setores da instituição, incentivando não apenas o ato de criar 

mas também o de participar, como também despertando o interesse para novos 

conhecimentos e proporcionando um ambiente de trabalho sadio e cooperativo. 

O protagonismo de pessoas, muitas vezes invisibilizadas pelo contexto do 

trabalho, modificou o cotidiano, individual e coletivo. 
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Retomando Faria (2001), se a Cultura não dialogar com todas as áreas e 

especialmente com a Educação, ela perde a sua força e corre o risco de ser 

considerada apenas evento, que é uma ação sem enraizamento na comunidade 

local. 

O Dia do Ócio Criativo foi realizado de 2005 a 2011 envolvendo anualmente 

cerca de 100 a 200 pessoas. Contou com o apoio financeiro da instituição e da 

AFTAIMS, que liberavam uma verba específica para a compra de materiais das 

oficinas.  Consolidou-se durante os quatro primeiros anos de realização; 

contudo, a partir de 2010 e 2011 começou a perder força e houve uma queda de 

envolvimento e participação, por diferentes motivos, como por exemplo: “falta de 

tempo” e “não liberação por parte do gestor(a)”.  Compreendemos que era 

momento de parar e, atualmente, essa ação está suspensa. 

 

3.2.4 A orquestra 

Em meados de 2010, o maestro Daniel Cesar Martins procurou a coordenação 

do NAC, com a solicitação de cessão de espaço físico para o ensaio de uma 

orquestra jovem. Ele havia trabalhado no Projeto Guri56 em São Bernardo do 

Campo(SP) e, conforme regulamento do projeto, jovens acima de 18 anos não 

podem permanecer. Sendo assim, a ideia era manter o grupo que não poderia 

continuar no Guri, mas para isso, precisava de um espaço para os ensaios. Levei 

a solicitação à professora Elaine Lima de Oliveira, que era a pró-reitora de gestão 

de pessoas e infraestrutura, a quem a coordenação do NAC estava vinculada 

diretamente. Após avaliação da Reitoria, foram aprovadas a cessão do espaço 

para ensaios e uma ajuda de custo para alimentação e transporte dos 

integrantes. A contrapartida da orquestra seria realizar apresentações em nome 

da UMESP. Posteriormente, houve também a cessão de uma sala guardar os 

instrumentos e foi ampliado o apoio financeiro, com a condição de que a 

orquestra encontrasse uma outra instituição ou empresa, que em parceria com 

                                                 
56 Criado em 1995 pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, o Projeto Guri promove a inclusão 
sociocultural de crianças e adolescentes por meio do ensino musical. É destinado a jovens de 8 a 18 anos. 
www.projetoguri.org.br 

http://www.projetoguri.org.br/
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a UMESP, pudesse financiar o projeto; ou, então, que o projeto fosse 

autossustentável. O que não aconteceu! A UMESP, infelizmente não conseguiu 

mantê-la sozinha, outro apoio não chegou, e no final de 2012 a parceria da 

orquestra com a Metodista foi encerrada. 

Quem trabalha em gestão cultural sabe bem as dificuldades que existem para 

captação de recursos. As verbas são escassas e, se o projeto não der grande 

visibilidade, as empresas pouco se interessam. É frustrante quando temos 

conhecimento do potencial do projeto e dos benefícios sociais que ele pode 

trazer, mas o recurso financeiro não chega, impedindo assim a sua realização 

ou continuidade. 

A orquestra fez parte das ações do NAC durante os dois anos e meio em que 

esteve na UMESP. O NAC atuou como canal de diálogo entre Reitoria e maestro, 

e participou ativamente viabilizando ações internas na produção, fomento e 

organização dos Concertos e demais apresentações, internas e externas.  

Figura 22: Concerto Didático com a Filarmônica Jovem Camargo Guarnieri 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2011) 

 

Durante esse período, uma Série de Concertos Didáticos foram realizados 

mensalmente. Nos primeiros concertos, em meados de 2010, havia uma média 

de público de 100 pessoas, já no final de 2012 a média aumentou para 300 

pessoas. Nos concertos com temática de filmes e nos Concerto Especiais para 

crianças, o Salão Nobre da UMESP, com capacidade para mais de 500 pessoas, 

ficou lotado. (Relatório do NAC, 2010-2012). 
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A presença de crianças nos concertos destacava o aspecto acolhedor da 

proposta, que era criar a oportunidade de fruição e aprendizado, sem repressão.  

A orquestra, que ao chegar na UMESP não tinha nome, foi nomeada, por escolha 

dos integrantes, Filarmônica Jovem Camargo Guarnieri. Os jovens músicos 

foram se desenvolvendo, tecnicamente, musicalmente e expressivamente, e 

como fruto de muito ensaio e dedicação, a orquestra foi crescendo e ficando 

conhecida na região e entorno.  

Hamilton Faria, afirma que: 

Alguns pensam em cultura apenas como o reforço de 
manifestações da arte popular, negando o clássico e mesmo o 
experimental, que não nasceram necessariamente dos mitos e 
raízes ou mesmo do conhecimento popular. O mais importante 
é a qualidade cultural e não o lugar de sua origem ou o caráter 
do processo criativo. (FARIA, 2003, p.18) 

 

Nesse sentido, destacamos dois encontros que refletiram o fazer artístico do 

NAC, norteado pela valorização da diversidade cultural: 

A orquestra e a bateria: A bateria Makossa, formada por jovens vinculados à 

Atlética de Comunicação da UMESP, tem como objetivo principal se apresentar 

em jogos abertos com a finalidade de “animar” a torcida. Articulamos um 

encontro entre a Orquestra e a Bateria, o que se realizou no encerramento do 

Dia da Universidade Aberta57 de 2012. Dois grupos formado por jovens:  a 

Orquestra, composta por músicos de 12 a 25 anos, oriundos de um projeto 

social; e a Bateria, por jovens de classe média e média alta, alunos e ex-alunos 

da UMESP. Um grupo formado por instrumentos de percussão (contempla o 

universo do popular) e o outro por instrumentos de orquestra (contempla o 

universo erudito). Esse encontro rompeu estereótipos e contemplou o caminhar 

juntos em meio às diferenças. 

Na figura 23, vemos integrantes da bateria Makossa e da Orquestra, com o 

maestro Daniel Cesar Martins (microfone na mão). 

 

                                                 
57 Dia em que a Universidade Metodista abre as portas para receber vestibulandos a fim de que conheçam 
os cursos oferecidos e tirem dúvidas diretamente com os docentes e profissionais das áreas. 
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Figura 23:  Bateria Makossa e Filarmônica Jovem Camargo Guarnieri. 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2012) 

 

A Orquestra no Aquarela: O Programa Aquarela é vinculado ao NAC e 

destinado a ações voltadas para a 3ª idade58. Em 2012, os grupos formados na 

oficina de Canto Coral e na oficina de Teatro, se juntaram à Orquestra para a 

apresentação de “Os Saltimbancos”, realizada em outubro, em comemoração ao 

Dia das Crianças. Crianças, jovens e idosos/as, mediados pela arte, puderam se 

encontrar e sinalizar, com esse encontro, o diálogo possível e necessário entre 

a cultura (interações sociais) e a educação (troca de conhecimentos e saberes). 

Na figura 24, ao fundo do palco, estão os/as participantes da oficina de Coral, ao 

centro, integrantes da oficina de Teatro e ao lado, componentes da Orquestra. 

 

 

 

 

                                                 
58É um programa de extensão que promove ações voltadas para o reconhecimento, valorização, integração 
e aproveitamento do potencial das pessoas na terceira idade, com o espaço universitário e seus agentes. 
Criamos o programa em 2012 com o objetivo de inserir pessoas idosas no espaço universitário e promover 
o encontro intergeracional (vwww.metodista.br/terceiraidade) 
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Figura 24: Orquestra jovem se apresenta com grupos do Programa Aquarela 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2012) 

Somente para a Série de Concertos Didáticos, a orquestra se apresentou mais 

25 vezes. Foram concertos diversos envolvendo solistas, cantores/as, músicos 

internacionais, clowns e performances teatrais; com chuva ou sol o público 

estava lá, o que nos enchia de satisfação. A equipe do NAC se desdobrava para 

dar conta de todas as ações internas, do Programa Aquarela, do Setor de 

Produtos Artesanais59 e também da Orquestra. Mas a cada apresentação, era 

nutrida a certeza de que, mesmo com os desafios enfrentados, as conquistas 

estavam sendo superiores, o que nos fortalecia. 

Promover o diálogo entre Educação e Cultura é valorizar o processo e não 

somente o produto. É performance e não conteúdo. Como diz Teixeira Coelho 

(COELHO, 2011), a cultura tem a perspectiva de uma troca permanente, uma 

performance, cuja verdade está nessa relação e não no conteúdo de uma obra. 

No início do projeto da Orquestra, ouvimos críticas a respeito da afinação do 

grupo e outros comentários desestimuladores e muito comuns de se ouvir no 

exercício da gestão cultural; porém, insistimos, e acreditamos nesse projeto que, 

além de ser formador foi transformador de vidas.  

                                                 
59 Vinculado ao NAC o Setor e Produtos Artesanais é formado por 30 funcionários com deficiências 
intelectuais que se desenvolvem profissionalmente a partir do contato com trabalhos manuais e com  a 
linguagem teatral. 
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A presença e a trajetória da Filarmônica Jovem Camargo Guarnieri rompeu 

preconceitos, quebrou paradigmas e marcou positivamente a vida de muitas 

pessoas, contribuindo para maior inserção regional da UMESP e alavancando a 

ação cultural  do NAC.  

Figura 25: Filarmônica Jovem Camargo Guarnieri.

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2012) 

 

3.2.5 Setor de Produtos Artesanais: “ser diferente é normal” 

O Setor de Produtos Artesanais (SPA) é fruto de uma proposta, inicial, 

apresentada pela funcionária Daniela Ramos Satlher Rosa, que atuava no 

Departamento de Gestão de Pessoas da UMESP à Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas e Infraestrutura (PROGEPI), sob a gestão da professora Elaine Lima 

de Oliveira.  A proposta tinha como interesse o cumprimento da lei de cotas nas 

empresas para pessoas com deficiência60 e, portanto, a ideia era criar um setor 

que fosse formado em sua maioria por pessoas com deficiências intelectuais, 

que pudessem desenvolver produtos manuais, a serem destinados como brindes 

institucionais. Esse desafio foi direcionado ao NAC, pela PROGEPI, por entender 

                                                 
60 A lei 8.213 de 1991, Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, estabelece que toda empresa, com mais 
de 100 funcionários, deve destinar de 2% a 5 %, de suas vagas, para pessoas com deficiência. 
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que arte e inclusão faziam parte do escopo das ações da área. Em março de 

2010, foi oficialmente criado o Setor de Brindes Institucionais61, vinculado ao 

NAC. 

Assim que assumimos, fomos aprendendo, na prática, a atuar com a equipe e 

também com o tema, e logo compreendemos que, para comtemplar uma 

verdadeira inclusão no trabalho, que o SPA teria que ser um “setor de passagem” 

para desenvolvimento, adaptação e, posteriormente, inserção das pessoas em 

outros setores da instituição. Nessa perspectiva, pudemos contar com a arte-

educadora Juliana Ferreira da Costa, artista plástica e psicopedagoga, 

responsável direta pelo setor, que teve um papel fundamental no 

desenvolvimento dos produtos e na adaptação e inserção desses/as novos/as 

funcionários/as na instituição; como também as funcionárias Fernanda Reis e 

Sueli Moraes, participantes da equipe do SPA. 

O SPA passou a confeccionar produtos com qualidade e a ideia inicial de 

produzir somente brindes para datas comemorativas foi ampliada com o 

desenvolvimento da equipe que, ao aperfeiçoar a confecção dos produtos, os 

disponibiliza também, atualmente, para venda no Espaço Metô62. Com essa 

mudança de concepção o setor passou a ser constituído como Setor de Produtos 

Artesanais a partir de meados de 2011. A produção é realizada com reutilização 

de material como sobras de banner, de papel, de retalhos de pano etc, tornando 

o projeto viável institucionalmente e participante do Programa Metodista 

Sustentável63. Na figura 26, a equipe está envolvida na confecção de produtos 

com lona reutilizada das sobras de banners. 

 

 

 

                                                 
61 Inicialmente foi criado como Setor de Brindes Institucionais e em 2011 foi alterado para Setor de 
Produtos Artesanais. 
62 Loja que disponibiliza produtos com a marca Metodista. 
63 Programa do Centro de Sustentabilidade da UMESP, que tem como objetivo geral implantar a 
sustentabilidade nos setores acadêmicos e administrativos da instituição.  
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Figura 26:  Equipe do Setor de Produtos Artesanais, em produção. 

 

Fonte: acervo do Setor de Produtos Artesanais, 2012.  

 

O NAC participa ativamente do SPA, não somente nas questões burocráticas 

que envolve a gestão, mas também na construção e mediação de processos de 

formação e desenvolvimento da equipe, de maneira especial, com a criação, em 

2010,  do grupo de Teatro Sintonia, dirigido pela atriz e arte-educadora do NAC, 

Nina Mancin.  As oficinas de Teatro têm contribuído para o desenvolvimento do 

grupo e para inserção do tema arte inclusiva na universidade. A figura  27 retrata 

Priscila  Agnes Ferreira e Marcelo Pereira, integrantes do grupo de Teatro 

Sintonia, em apresentação na IV Mostra de Arte Inclusiva, em 2012. 
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Figura 27: Apresentação na IV Mostra de Arte Inclusiva 

 

Fonte: acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2012. 

  

3.2.5.1 Mostra de Arte Inclusiva 

Em 2009, realizamos a 1ª Mostra de Arte Inclusiva (MAI), constituída de 

apresentações de pessoas com deficiência ou grupos artísticos que tivessem em 

seu elenco pessoas com deficiência; com o intuito de atingir os seguintes 

objetivos: inserir a arte inclusiva no espaço universitário; promover o encontro de 

pessoas e grupos que estivessem atuando com esse tema; visibilizar os projetos 

e grupos da região; fortalecer a inserção regional da Metodista em relação ao 

tema da inclusão e acessibilidade; colocar os discentes em contato com outras 

realidades. A 1ª Mostra foi realizada em parceria com a Assessoria Pedagógica 

para Inclusão, sob a coordenação da professora Elizabete Cristina Costa 

Renders e o Fórum de Inclusão da Pessoa com Deficiência, representado por 

Vera Luci Machado Prates da Silva. Teve a participação de três grupos: 

Integrarte Corpo de Dança - grupo da cidade de São Bernardo do Campo(SP), 

formado por bailarinos surdos e ouvintes; Cia Ousadia, grupo de teatro da 

Associação Projeto Cre’r, atuante na cidade de Santo André (SP) e formado por 

pessoas com deficiência intelectual; e grupo Sentir64, projeto da UMESP que visa 

                                                 
64 O grupo Sentir é dirigido pela Profa. Rose Maria e Souza, docente do curso de Educação Física da 
UMESP. É um projeto de extensão aberto para a participação da comunidade externa da UMESP e 
atualmente comporta cerca de 20 participantes. 
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“despertar, através da dança, a eficiência dos participantes e das suas muitas 

possibilidades como qualidade de vida”. (Silva, 2009) Desde então, a Mostra de 

Arte Inclusiva passou a ser realizada anualmente e já foi incorporada no 

cronograma de aula de docentes da UMESP, especialmente do curso de 

Pedagogia. Ao longo desses sete anos, essa ação vem contribuindo para o 

processo de formação educacional, com também para a quebra de preconceitos, 

dentro da perspectiva da música Ser diferente é Normal65, composta por Adilson 

Xavier e Vinicius Castro, que diz: 

Todo mundo tem seu jeito singular 

De ser feliz, de viver e de enxergar 

Se os olhos são maiores ou são orientais 

E daí? Que diferença faz? 

Todo mundo tem que ser especial 

Em oportunidades, em direitos, coisa e tal 

Seja branco, preto, verde, azul ou lilás 

E daí? Que diferença faz? 

Já pensou, tudo sempre igual? 

Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal 

Já pensou, sempre tão igual? 

Tá na hora de ir em frente 

Ser diferente é normal                   

Todo mundo tem seu jeito singular 

De crescer, aparecer e se manifestar 

Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais 

E daí, que diferença faz? 

Todo mundo tem que ser especial 

Em seu sorriso, sua fé e no seu visual 

Se curte tatuagens ou pinturas naturais 

E daí, que diferença faz? 

Já pensou, tudo sempre igual? 

Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal 

Já pensou, tudo sempre igual? 

Tá na hora de ir em frente: 

Ser diferente é normal 

                                                 
65 Música tema da Campanha Ser Diferente é Normal, realizada em 2012 pela ONG Meta Social, para 
promover a inclusão de pessoas com deficiência. 
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3.2.6. Aquarela – solidariedade entre gerações 

Segundo Bauman (2003, p.48), vivemos numa sociedade carente de espaços 

que tragam um sentido de comunidade, de laços que ligam as pessoas entre si, 

ou, como ele afirma, “laços que nos ligam a uma imagem coerente de nós 

mesmos”. Para Bauman, “nenhum agregado de seres humanos é sentido como 

‘comunidade’, a menos que seja ‘bem tecido’ de ‘biografias compartilhadas” que 

possam gerar uma ‘expectativa de interação frequente’.  

Essa expectativa de gerar um espaço de interação e integração, que pudesse 

minimizar a liquidez das relações, que tornam as pessoas cada vez mais 

solitárias, é a motivação do Programa Aquarela que tem como bandeira 

promover a solidariedade entre gerações. O Aquarela - 3ª Idade na 

Universidade,  

É um programa de extensão que promove ações voltadas para 
o reconhecimento, valorização, integração e aproveitamento do 
potencial das pessoas na terceira idade, com o espaço 
universitário e seus agentes. O objetivo é proporcionar a troca 
de conhecimentos e diálogos entre as diferentes gerações e 
aproveitar a sabedoria acumulada das pessoas na terceira idade 
para a universidade e a sociedade. (Metodista/Aquarela, 2015) 

 

A pessoa idosa sofre com a estigmatização e com o preconceito de uma 

sociedade que valoriza o que é rápido e desvaloriza o que é lento, valoriza o 

novo e desvaloriza o velho; e isso não somente para ações e objetos, mas 

também para as pessoas. Nesse sentido, Eclea Bosi (2003) comenta que o 

modelo da sociedade industrial é maléfico para a pessoa idosa, porque não dá 

oportunidade para que seu trabalho tenha continuidade e seja valorizado pelas 

gerações futuras. 

[...] nas sociedade mais estáveis um octogenário pode 
começar a construção de uma casa, a plantação de uma 
horta, pode começar a preparar os canteiros e semear o 
jardim. Seu filho continuará a obra. (BOSI, 2003, p.77) 

 

Nessa perspectiva de valorização da sabedoria acumulada da pessoa idosa, 

como também na compreensão de que, independentemente da idade, somos 
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seres capazes de ensinar e aprender, o Programa Aquarela – 3ª Idade na 

Universidade foi criado para aproximar a troca de conhecimentos entre a 

juventude presente no espaço universitário e as pessoas idosas, que são, 

convidadas a se inserir nesse contexto. 

Criado em 2011, sob a gestão e coordenação do NAC, o Aquarela, que tem esse 

nome para destacar a “mistura” que o programa propõe, oferece cursos livres 

direcionados a pessoas com mais de 60 anos, e também viabiliza que essas 

pessoas participem de disciplinas eletivas, oferecidas pelo Núcleo de Formação 

Cidadã da UMESP, assistindo as aulas juntamente com os discentes da 

universidade. O encontro intergeracional, acontece, na medida em que os 

discentes se aproximam do Programa para atuar como voluntários/as, 

estagiários/as ou para desenvolver projetos de extensão. Em 2015, o Aquarela 

contemplou a participação de mais de 200 pessoas idosas e o envolvimento de 

cerca de 20 jovens. 

Trabalhar na gestão de um Programa como esse tem nos provocado a refletir 

sobre a finitude da vida, pela perda, constante, de pessoas participantes do 

Programa. Porém, mais do que isso, tem nos ensinado que não existe uma 

última fase da vida, e sim, mais uma fase da vida, e que essa fase, apesar das 

dificuldades impostas pelo envelhecimento biológico, pode ser  repleta de bons 

momentos,  encontros saudáveis, diversão e aprendizado.  

A figura 28 contempla a apresentação de participantes da oficina de Dança 

Criativa, ministrada pela professora Rose Maria de Sousa, do curso de Educação 

Física da UMESP e estagiários/as do mesmo curso, no encerramento do ano de 

2014. 
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Figura 28:  Apresentação de participantes da oficina de Dança Criativa 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2014) 

 

As figuras 29, 30 e 31 destacam a integração entre jovens e idosos/as na 

Semana Aquarela, ação realizada em outubro, em lembrança ao Dia Nacional 

da Pessoa Idosa. Os participantes do Aquarela aproveitaram o espaço e 

entregaram panfletos para conscientização dos Direitos da Pessoa Idosa. 

Figura 29: Maria Lango recebe abraço de aluna. 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2014) 
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Figura 30: Semana Aquarela provoca encontro intergeracional. 

 

Fonte: (Acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2014) 

 

Figura 31:  Marino Piovesan entrega panfleto sobre Direitos da Pessoa Idosa. 

 

Fonte: acervo do Núcleo de Arte e Cultura, 2014. 
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3.3  Refletindo... 

Ao refletir sobre minha trajetória na coordenação do NAC, compreendo a 

importância da equipe e das parcerias para a construção e constituição desse 

núcleo, pois entendo que, foi a força de um trabalho coletivo, numa compreensão 

de gestão colaborativa, o que sustentou e permitiu o enraizamento das ações na 

UMESP. Pensando especificamente na gestão, muito do tempo e esforço 

desprendido não foi gerado pela demanda de articulação dos projetos, ações, 

atividades ou espaços, mas especialmente ao gerenciamento de pessoas, o que 

exige trabalhar com as diferenças e subjetividades presentes. No caso da equipe 

do NAC, que envolve artistas na função de arte-educadores/as e agentes 

culturais, foi fundamental aprender a dinâmica de mediar egos, os jeitos de ser 

e fazer de um grupo que está em constante exercício da criatividade, mas que, 

dentro da empresa/universidade também precisa atuar no campo burocrático 

para que as ações sejam concretizadas.  

Para Teixeira Coelho (2011, p.26), “cultura é uma longa conversa”. Entendo que 

essa conversa/diálogo, que é “encontro e não troca de ideias, onde um impõe e 

o outro assimila (FREIRE, 2014), foi fundamental no exercício da gestão do NAC 

e ingrediente principal para o enfrentamento dos desafios presentes no processo 

de constituição da área.  

A dificuldade de verbas e recursos é uma realidade presente e muitas vezes 

desanima a equipe de trabalho; porém, ao resgatar essas memórias, 

compreendo que o resultado positivo de muitas ações realizadas foi resultado de 

um exercício constante de diálogo que, na concepção freireana, é onde faz 

morada o criar e recriar, o fazer e refazer e o pensar verdadeiro, que percebe a 

realidade como processo. (FREIRE, 2014) É no compartilhar das ideias e na 

troca de saberes que, mesmo com uma “equipe enxuta e poucos recursos”, 

pudemos construir uma história de articulação e inserção da arte e da cultura na 

UMESP. 

Ao revisitar essas histórias aqui destacadas, da atuação do NAC, percebo que 

algumas ações e projetos realizados refletem o que me constitui enquanto ser 

individual e coletivo, ou seja, refletem o que trago no meu processo de 
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construção de identidade, relatado no primeiro capítulo; como por exemplo a 

questão da tomada de consciência da minha negritude, que desencadeou a 

inserção do Sou Show Afro; o envolvimento com a Associação de Funcionários 

que provocou a realização do Ócio Criativo e a aproximação com pessoas 

idosas, por meio da Igreja, que permitiu acolher e criar o Programa Aquarela – 

3ª Idade na Universidade.  

Percebo também que, a ideia que se tornou um serviço do NAC – empréstimo 

de violão para discentes – certamente veio da memória do violão esquecido na 

Livraria, fato que me levou a inserção no cenário musical da Metodista. 

Emprestar o violão é mais que prestar um serviço à comunidade, é abertura para 

que a arte esteja presente e se manifeste como caminho possível para um 

reencantamento do eu e do nós dentro de um contexto de formação educativa. 

Na força da palavra/práxis compreendo que o NAC avançou, recriando e 

reconstruindo espaços para o fomento da Arte e da Cultura em diálogo com a 

Educação. Mas apesar das conquistas, ainda são muitos os desafios, para que 

a ação artística esteja inserida como parceira no processo de formação discente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        

Ao revisitar minha trajetória de vida-trabalho, compreendo que o vínculo com a 

comunidade (família, igreja e universidade) teve forte influência na construção 

de sentidos e valores com os quais tenho atuado na gestão do Núcleo de Arte e 

Cultura da Universidade Metodista de São Paulo.   A relevância de uma gestão 

partilhada e colaborativa, onde que cada membro da equipe contribui, dentro de 

seu perfil, de sua formação, de suas especificidades, com a construção de um 

objetivo comum é o discurso de “Dons e Ministérios”, adotado pela Igreja 

Metodista, e por mim interiorizado66, como também, é fruto da vivência em uma 

grande família, o que só é possível, se houver um processo de colaboração e 

ajuda mútua. Já a entrada no mundo laboral pelo caminho da UMESP, manteve 

a segurança que me era proporcionada pelo vínculo tanto com a comunidade –

família, como com a comunidade-igreja; mas a vivência no projeto Bibliografia 

Bíblica Latino-Americana, da Pós-Graduação em Ciências da Religião, foi um 

muro que caiu, em termos de desconstruções de valores e geração de conflitos 

entre segurança e liberdade, revelando uma “comunidade imaginada” 

(BAUMAN, 2003) e me trazendo para a realidade do respeito às diferenças.  

A tomada de consciência da minha identidade negra foi a alavanca que 

desencadeou um caminho (individual e coletivo) rumo à valorização da 

diversidade, humana e cultural, como princípio fundamental da atuação do NAC, 

o que foi sendo constituído, também, ao mirar o que estava sendo realizado em 

termos de políticas públicas de cultura no Brasil, nesse período. 

Enfrentamento de tensões e conflitos é parte do contexto de quem trabalha com 

cultura no entendimento das relações e trocas simbólicas. O contexto interno 

que me levou a assumir a gestão do NAC foi intensamente conflituoso, porém, 

ao revisitar esse contexto, ao longo desses 10 anos de caminhada, compreendo 

que o fruto de um trabalho realizado coletivamente, com foco na valorização “do 

outro” (equipe, parcerias, apoios), superou as resistências e trouxe legitimidade 

                                                 
66 Exercer o dom (vocação) por meio do ministério (serviço) é compreender que as pessoas têm perfis e 
talentos diferentes, que devem ser valorizados e somados na construção de um objetivo (missão) comum. 
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aos processos de inserção de uma ação artístico-cultural comprometida com o 

a formação educacional. Ações isoladas apenas atrasam e dificultam o exercício 

da gestão. 

O cenário da política cultural no Brasil, na gestão Gil e Juca, trouxe uma visão 

mais ampliada para o conceito de cultura, dando destaque para o envolvimento 

e ampliação da participação, o fomento e viabilidade de acesso e especialmente 

o foco na diversidade, dimensões estas que influenciaram a minha maneira de 

compreender a gestão da cultura também na universidade. 

A gestão cultural, dentro de um espaço educacional, deve ser, numa perspectiva 

freireana, “problematizadora” e não “bancária”; as ações culturais devem ser 

articuladas no sentido de fomentar e promover espaços de construção da 

criticidade, para que os/as discentes se percebam como seres construtores/as 

ativos/as e não passivos/as.  A Educação é processo que, como afirma Paulo 

Freire, se refaz na práxis, portanto, “para ser, tem que estar sendo”. (FREIRE, 

2014, p.102) E esse tempo de vida universitária, ‘tempo de estar sendo’ é um 

período fundamental para a quebra de paradigmas, é tempo de construção e 

desconstrução de valores. Nesse sentido, compreendo que a atuação do NAC, 

tem proporcionado, na UMESP, espaços de reflexão, conscientização e fomento 

da arte enquanto linguagem e ação de diálogo entre Educação e Cultura, diálogo 

necessário para que a gestão da cultura seja transformadora e geradora de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, uma ação cultural inserida num 

contexto de formação, tem que ser uma ação cultural educacional.  

Ao pensar sobre as ações e atuação do NAC, percebo que houve o 

desenvolvimento de uma metodologia de trabalho, baseada na perspectiva da 

gestão colaborativa, no respeito às diferenças, na valorização e no enraizamento 

de ações que visam a diversidade cultural e humana, na promoção da integração 

entre comunidade interna e externa, mas também observo que não conseguimos 

articular, ao longo desses anos, uma política cultural na UMESP. Compreendo 

que está presente nas linhas de atuação do NAC, em relatórios e documentos, 

mas não houve uma sistematização enquanto política cultural da universidade, 

o que seria de grande relevância para que a arte e a cultura pudessem ser 
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inseridas como um tema transversal e em maior diálogo com o ensino e a 

pesquisa. 

Por fim, segundo Alberti (LOPEZ, 2008), a memória é resultado de um trabalho 

de organização e de seleção do que é importante para o sentimento de unidade, 

de continuidade e de experiência, isto é, identidade. A memória seleciona o que 

será guardado, transmitido e interpretado. Nesse sentido, destaco que esse 

processo de selecionar e transmitir, ou então revelar e esconder, presente na 

narrativa (auto)biográfica, como também a proximidade com o tema pesquisado, 

me causou um certo desconforto em diversos momentos dessa pesquisa. 

Resgatar algumas memórias foi, para mim, em alguns momentos, motivo de 

resistência,  porque as subjetividades presentes me desafiavam a escolher entre 

desistir ou prosseguir nesse processo de autoformação; no entanto,  o desejo de 

refletir sobre essa práxis, me fez seguir em frente e, ao  ressignificar essa 

trajetória de vida-trabalho, que não se encerra aqui, compreendo uma frase que 

ouvi de José Márcio Barros67: “se as diferenças me ameaçam, se não sei lidar 

com as diferenças, não posso trabalhar com cultura”.  

E nessa perspectiva, pretendo seguir, sabendo que ainda falta muito para que 

ações artístico-culturais sejam realmente inseridas no contexto acadêmico, 

numa dimensão de parceria com o processo pedagógico e de formação 

educacional; mas também, sigo compreendendo que, é trilhando o caminho da 

construção coletiva, do “fazer com”, que poderei encontrar novas possibilidades 

para viabilizar sonhos-projetos, que contemplem o papel relevante da cultura 

para “gerar encantamento”. 

É como diz Raul Seixas, na música Prelúdio: “sonho que se sonha só, é só um 

sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto, é realidade”. 

 

 

 

                                                 
67 Anotação feita no curso de José Márcio Barros sobre Cultura e Promoção da Diversidade realizado em 
2013 no SESC-Santo André/SP. 
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