
                         

Oficina de danças POPulares
Entre os meses de março e dezembro, o Programa AABB Comu-

nidade Franca (SP) realizará oficina de Danças Brasileiras, com aulas  
teóricas e práticas. O projeto é realizado em parceria com o Programa e 
a Secretaria de Ação Social do município. Com iniciativa interdisciplinar 
e contextualizada, a oficina abre espaço para vivências, como o contato 
com instrumentos musicais usados nas manifestações de cultura popu-
lar, lições de passos, ritmos e cantos das coreografias – em dinâmicas  
reais –, além da oportunidade de conhecer melhor o contexto histórico, 
geográfico e social dessas manifestações. 

Com a primeira aula realizada no dia 20 de maio, a oficina atende, 
durante o ano, 80 jovens (de seis a 14 anos), nos períodos da manhã 
e da tarde. 

Entretanto, essa não é a primeira iniciativa do AABB Comunidade 
Franca. Em parceria com o Projeto Sementes do Amanhã, a Associação 
promoveu oficina de Danças Populares pelo Centro Cultural Cangoma. 
Na ocasião, meninos e meninas conheceram melhor a dança chamada 
jongo e aprenderam a manusear instrumentos musicais, como a timba 
e o tambor. As crianças e os adolescentes demonstraram habilidade 
ao dançar jongo, como relatou a educadora Maria Arlete Sienna. 

assédiO sexual em debate
O Programa AABB Comunidade Nova Cruz (RN) prestou 

homenagem especial às mães, no dia 6 de maio. Durante o 
evento, foi realizado um debate sobre os avanços sociais a 
partir da vigência da Lei Maria da Penha – que visa comba-
ter a violência contra a mulher. 

Outra iniciativa da Associação foi participar do Projeto 
18 de maio. A data é especial por ser comemorado o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes (lei nº 9.970/00). Durante o even-
to, realizado entre os dias 11 e 18 de maio, foram colocados 
em debate diversos temas polêmicos, como assédio sexual, 
violência e drogas. A programação também foi composta 
por gincanas educativas, panfletagens, práticas desportivas 
nas modalidades de futebol, handebol, natação e vôlei de 
praia. Na abertura do evento, foi reservado um espaço para 
apresentação cultural do Programa AABB Comunidade. 

gaúchOs exPÕem talentOs
Um momento especial de resgate da autoestima e da 

cidadania. Foi o que proporcionou a exposição dos traba-
lhos manuais de crianças e adolescentes nas oficinas do 
Programa Integração AABB Comunidade São Borja (RS),  
no dia 4 de abril. 

Integrantes da Feira Solidária – uma parceria entre o 
Programa e a administração local – não esconderam a emoção 
diante de habilidades e talentos exibidos pelos educandos. 
Para produzir as peças, foram utilizados diversas técnicas e 
materiais variados, como papel, plástico, tecido, vidro e ferro. 

sarau valOriza cultura
Danças populares, corais, poesias, contos, teatros, 

roda de viola, interpretações musicais. Foram muitas as 
atrações do I Sarau do AABB Comunidade Picos (PI), 
que reuniu parceiros, colaboradores e familiares de 
crianças e adolescentes participantes do Programa. 
Sob coordenação dos educadores, o evento incluiu 
recitais de grandes poetisas brasileiras, como Cecília  
Meireles e Cora Coralina. 

Para a educadora social Elielma Luz, o sarau é uma 
atividade de grande valor cultural que vinha caindo 
no esquecimento do brasileiro. Segundo Elielma,  
o evento é uma oportunidade única para despertar 
novamente o gosto pela leitura, escrita, representa-
ção, música e valorizar a participação popular. Para a 
comunidade, o Sarau contribuiu para elevar a auto-
estima e resgatar a cultura local e nacional. 

A seguir, uma produção do I Sarau: a poesia da 
aluna Joyci Íris Batista, 14 anos:

No AABB, tristeza não há,
Pois só para a alegria,
Lá tem lugar;

Todos os educandos têm brilho
No olhar,
E trazem no peito o desejo
De seus sonhos realizar;

Lá aprendemos que o respeito, o amor
Honestidade e sinceridade
São os melhores elementos que há
Para cidadãos de bem a gente se formar;

A dedicação de nossos educadores, 
Dá orgulho de se ver,
Trabalham cada dia mais,
Para ver, o nosso futuro,
A gente escrever;

No AABB tem atividade de montão,
Futebol, caratê, dança e violão,
A cada aula uma emoção
O AABB Comunidade não quero deixar
Sou tão feliz depois que de lá,
Estou a participar.
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A educação é um elemento fundamen-
tal para o desenvolvimento sustentável de 
qualquer país, porém, no Brasil, vem sendo 
sistematicamente atropelada por interesses 
político-partidários. O Programa AABB Co-
munidade tem sofrido com esse problema, 
principalmente com relação à descontinui-
dade decorrente da injustificada substituição 
de coordenadores e educadores do curso. 
Essa interrupção tem ocorrido por motivos 
de afinidades políticas a cada troca de admi-
nistração municipal.

Ao acontecer essa prática, o Programa não 
tem prejuízos apenas com questões operacio-
nais e financeiras, mas principalmente com 
perdas emocionais dos educandos. Proble-
mas esses que não podem ser contabilizados. 
No decorrer das atividades, é estabelecida 
uma relação de confiança entre educando 
e educador e, ao interromper essa relação,  
é posto em risco o processo de aprendizagem 
de inúmeras crianças e adolescentes.

Uma proposta para solucionar esse pro-
blema foi a inserção na Cláusula décima 
quinta, alínea g, onde consta “manter, quando 
substituir educadores, pelo menos 50% do 
quadro inicial”. 

Além disso, seria importante a criação de 
políticas públicas que fortaleçam o Progra-
ma. Nesta edição, apresentamos também a 
Pesquisa sobre Formação Inicial e Educação 
Continuada a Distância, que conferem a ex-
pectativa do educador com relação a temas 
que devem ser trabalhados no processo edu-
cativo. Também mostramos diversas ações 
realizadas em várias cidades do país, confira!
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a POesia e O Prazer de ler
O esforço conjunto do Programa AABB Comunidade 

Catanduva (SP) resultou na publicação de um livro de po-
esias: A poesia e o prazer de ler. Com a participação de 31 
educandos – com idade entre sete e 13 anos – a ação in-
centivou muitos a revelar seu talento na arte de escrever. 

Para a coordenadora Patrícia Coldezina Pinotti, o livro 
é resultado do projeto Leitura de Poesias, desenvolvido 
pela educadora Luciene de Lima Rodrigues Cerejo, cujo 
maior mérito é despertar nos educandos o gosto pela lei-
tura de poesias, a busca do saber, o desenvolvimento do 
imaginário, da sensibilidade e da capacidade de reflexão 
sobre a realidade. 

Os temas abordados pelos estudantes foram varia-
dos, desde as peripécias de uma bailarina até valores 
universais, como a liberdade e o amor.

Educadores apostam em atividade complementar para a 
formação do senso crítico dos educandos. Com esse intuito, 
foi criado o projeto Aulas-Passeio, promovido pelo AABB 
Comunidade Ponta Grossa (PR).

Para este ano, a programação está completa. Serão  
realizados passeios de trem, visitas ao AABB Comunidade 
Dois Vizinhos (PR) e a escolas de informática. 

Na avaliação da coordenadora Maria Lúcia P. Ferreira de 
Lima, a iniciativa é de grande importância para a formação 
do educando, no sentido de torná-lo um cidadão com maior 
capacidade crítica e de reflexão, além de aliar autoconhe-

direitOs sOciais em fOcO  
Um lugar de apoio para crianças e adolescentes em situa-

ção de risco social. Assim foi definida a importância do Progra-
ma AABB Comunidade para a cidade de Coromandel (MG), 
durante o 1º Fórum da Criança e Adolescente da cidade que 
integra a Ação Multiplicadora – VI Encontro de Educadores. 

O evento permitiu a troca de informações, visando aper-
feiçoar a postura dos educadores frente aos educandos.  
A maior visibilidade do papel do Programa foi possível graças 
às parcerias firmadas entre as instituições locais.

Um dos méritos do Fórum foi a capacidade de mobilizar as 
instituições do setor educacional em torno de um projeto 
comum, que valorize a integração crescente de crianças 
e adolescentes com a comunidade. A participação expressiva 
da sociedade local reforçou uma imagem institucional  
positiva do Programa AABB Comunidade.

cimento com qualidade de vida, em um ambiente de 
entretenimento. Além do lazer, as Aulas-Passeio servem 
como material de apoio para o desenvolvimento de 
trabalhos escolares.

Um bom exemplo dos benefícios dessa iniciativa foi 
a oportunidade que os educandos tiveram de conhecer 
obras do premiado artista Frans Krajcberg. Esse passeio 
permitiu uma reflexão mais profunda sobre as relações 
do homem com a natureza, arte e meio ambiente. Na visão  
da coordenadora, a arte é um poderoso estímulo no 
processo de aprendizagem.

aulas-PassEIO rEfOrçam sEnsO crítIcO
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Programa de Formação Continuada a Distância MÓDULO A – 2009.

a importância das Políticas Públicas como Garantia de metas 
do milênio: um olhar socioeducativo – autor Silvestre Rodrigues 
da Silva. O texto consta no módulo, apenas não está no índice.

errata: 
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carlos, letícia, lahra, Wálery,

aaBB comunidade carlos chagas (mG)

maria de fátima,
aaBB comunidade Picos (PI)

| site dO PrOgrama 

Solicitamos a todos os educadores que 

acompanhem as notícias e publicações  

e verifiquem regularmente a agenda de 

eventos, bem como o site do Programa:  

www.aabbcomunidade.org.br.

| trabalhOs Para  
    PublicaçãO 

Envie para a FENABB relatos, fotos ou dese-

nhos para o endereço SDS, Ed. Boulevard 

Center, 3º andar, CEP 70.391-900, Brasília (DF) 

ou para o e-mail fenabb@fenabb.org.br. 

| fOrmaçãO cOntinuada  
   a distância 

Em 2009, serão três módulos e o primei-

ro foi enviado no mês de maio. Se houver 

necessidade de ampliar o prazo, entre em 

contato com o NTC, conforme endereço:  

rua Ministro de Godoi, 1.181 – Perdizes (SP),

CEP: 05.015-001 – e-mail: ntc@pucsp.br 

Tel.: (11) 3862 5891

| senha de acessO aO site

Os educadores que ainda não têm se-

nha de acesso ao conteúdo restrito do 

portal devem entrar em contato com o 

presidente da AABB e solicitar seu ca-

dastro. A senha será enviada automa-

ticamente para o e-mail informado no 

cadastramento.

“É PrEcIsO EntEndEr a rEalIdadE Para mOdIfIcá-la”      
PaulO freire

exPOsiçãO 
Educandos do AABB Comunidade  
São Borja (RS) exibem talentos 

leitura 
Publicação de livro de poesias atrai  
interesse de educandos em Catanduva (SP) 

vitória,aaBB comunidade Pau dos ferros (rn)

Queremos prestar nossos agradecimentos aos 
educadores que passaram pelo Programa e que 
tão bem desenvolveram esta bela tarefa de ensinar 
e aprender. Isso é algo complicado, devido ao risco 
de esquecer alguém. Por esse motivo, antecipada-
mente, pedimos desculpas.

Paulo Freire nos ensinou o caminho para a forma-
ção da consciência, na sua forma política. Ensinou-nos 
que “estar no mundo e com o mundo” é não somente 
aprender a ler a realidade, mas propor-se a modi-
ficá-la, já que alteramo-nos na medida da mudança 
que provocamos. Freire acreditava que “o mundo  
não é, o mundo está sendo”.

Por isso, queremos falar do sentimento de ale-
gria que a lembrança de alguém que nos é muito 
querido(a) nos traz, em contrapartida com a dor 
de sua ausência, as boas lembranças de seu tra-

balho, de camaradagem, de companheirismo e de 
respeito nos seus diferentes papéis, que interferem 
e modificam o próprio processo de aprendizagem. 
Processo esse continuado por outros grandes edu-
cadores e educadoras que seguem se dedicando e 
fortalecendo esse Programa, que, aos poucos, vem 
transformando a realidade de cada canto do país 
onde funciona. 

Antônio Folli, João Adillo, Sayonara, Márcia 
Emília, Maria Creusa, Maria Gorette Freire, Rita 
de Cácia, Carmem Eliete, Marister Pavan, Rociana 
Barreto, Lucinei Bergami e Maria Rosilma. Alguns 
exemplos que representam os muitos nomes de 
valorosos educadores que contribuíram conosco, 
exercendo a função de coordenar o Programa por 
alguns anos, e a todos eles estendem-se nossos  
sinceros agradecimentos.

A influência da política na educação brasileira é um 
assunto que está sendo bastante debatido entre os  
responsáveis pelo Programa AABB Comunidade. Atual-
mente, a maior preocupação é com a descontinuidade 
do Programa, por motivos político-partidários. 

A maior parte dos convênios é contratada pelas 
prefeituras, seguidas dos Estados, União e 3º Setor. Ao 
tomar posse, a nova administração municipal, além de 
desconsiderar todas as ações da gestão anterior, subs-
titui o coordenador e os educadores do Programa. Essa 
prática compromete a qualidade do trabalho desenvolvi-
do, sem contar os prejuízos operacionais e financeiros. 

Esse comportamento é contestado pelo gerente de 
Educação e Cultura da Fundação Banco do Brasil, Mar-
cos Fadanelli Ramos. Na sua avaliação, o novo adminis-
trador não precisa trocar o coordenador e os educadores, 
pois a linha do Programa é a mesma a ser seguida, 
independente da vontade política de qualquer Prefei-
tura. Para ministrar o Programa, os educadores fazem 
cursos de formação inicial e de formação continuada.

Fadanelli chama atenção para os prejuízos causados 
com a descontinuidade do Programa. Os educandos ficam 
desmotivados com essa interrupção. Após muitos anos de 
trabalho em conjunto, cria-se uma ligação afetiva entre 
educandos e educadores. Com essa influência política, de 
uma hora para outra, esses educadores são substituídos por 
“afinidades políticas” do momento. Com isso, as crianças 

QuEstõEs POlítIcas x aaBB cOmunIdadE
e os adolescentes param de frequentar o Programa. 

Segundo o gerente, o AABB Comunidade é resultado 
de uma construção coletiva da FENABB, Fundação Banco 
do Brasil (instituidores) e Núcleo de Trabalhos Comuni-
tários (NTC) da PUC/SP – Capacitação de educadores.  
“O Programa tem um viés político ideológico não partidário, 
mas transformador da consciência cidadã”, define. 

Embora admita o direito do novo administrador de 
imprimir uma determinada linha de trabalho de seu 
interesse, Fadanelli lembra que o Programa AABB 
Comunidade já tem sua própria linha, que se baseia na 
busca da transformação social: “É o que chamamos de 
pedagogia dos direitos”. 

“Quando [os educadores] vão embora, a relação 
[com os educandos] se rompe e se perde continuidade 
na formação das crianças”. Para o bom funcionamento, 
deve ser mantida, pelo menos, metade dos educadores, 
para preservar a cultura, a memória e as experiências 
acumuladas. Mesmo assim, ele acredita ser mais oportuno 
que essa troca ocorra de maneira gradual.  

O impacto pedagógico está relacionado diretamente 
com a proposta do Programa, uma vez que os novos pro-
fissionais precisarão absorver a proposta pedagógica. Na 
questão financeira, a interrupção requer necessidade de 
reinvestir em recursos para formação dos novos educado-
res. Por último, há o impacto emocional, devido à perda dos 
laços afetivos, muito marcante para os adolescentes.
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Como evitar que interesses político-partidários  
comprometam a qualidade do aprendizado 


