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A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac),

realiza no sábado, 10 de setembro, o sétimo encontro do ciclo de debates "Toda escola é

uma casa de cultura". O ciclo desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado da

Educação (Seduc) vem mantendo encontros mensais desde o mês de março e se

prolonga até novembro. O tema de setembro, mês em que se comemoram o Dia da

Independência do Brasil e a Revolução Farroupilha, é o Direito à memória. As atividades

iniciam às 9h pela plataforma Zoom. As inscrições ainda podem ser feitas pelo formulário

online.

O ciclo de debates "Toda escola é uma casa de cultura" trabalha temas relacionados às

programações da Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria de Estado da Educação,

reunindo ministrantes de diferentes áreas, como artistas visuais, musicistas, poetas,

advogadas, historiadores e profissionais da saúde. A multidisciplinaridade do programa

busca contribuir com a instrumentalização do corpo docente, fomentando ações

antirracistas, multiculturais e anticapacitistas, de modo a transformar, cada vez mais, a

sala de aula em uma experiência de inclusão e liberdade.

As atividades são totalmente gratuitas, dirigidas a educadores das redes pública e

privada, mas abertas à participação do público interessado. A programação tem como

objetivo estimular abordagens pedagógicas decoloniais e democráticas, contribuindo para

um esforço coletivo de respeito à realidade social e às mais diversas experiências de vida

dos estudantes, informando, formando e transformando o exercício da cidadania.

Direito à memória

O ambiente escolar ainda costuma reproduzir, enaltecer e ensinar narrativas

hegemônicas. Ou seja, repetindo não apenas os moldes da educação colonial como

também a versão da história pela ótica dos vencedores. Para fomentar mais perspectivas

dissidentes, os convidados do encontro do mês de setembro são o ator e produtor Lau

Graef, realizador do documentário "Intransitivo" (2021), e Vitor Ortiz, idealizador do

Podcast Desapaga Poa.
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Vitor Ortiz é gestor em cultura, pesquisador e escritor. Idealizador do Desapaga POA,

selecionado no edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, da Secretaria da

Cultura (Sedac) e Fundação Marcopolo e realizado com recursos da Lei 14.017 de 2020

(Lei Aldir Blanc).

Lau Graef é artista visual, pesquisador, produtor e ativista autônomo. Pessoa

transmasculina, é graduando em artes visuais pela UERGS Montenegro e tem sua

pesquisa voltada a questões que permeiam gênero e imagem. Co-produziu e co-dirigiu o

filme "Intransitivo: um documentário sobre narrativas trans".

Ciclo de Debates para Educadores "Toda escola é uma casa de cultura"

Encontro 7 – Direito à memória, com Lau Graef e Vitor Ortiz

Quando: 10 de setembro| sábado

Horário: 9h

Inscrições gratuitas pelo link https://forms.gle/YiiozkigmF2SR8dk7

Os inscritos recebem por e-mail o link para participar encontro na plataforma Zoom

https://forms.gle/YiiozkigmF2SR8dk7

