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“Aceita um café?”. Depois de explicar a origem africana de diversos pratos típicos brasileiros, 

como a feijoada e a cocada, Matheus, aluno do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Mundo Atual, oferecia um cafezinho aos visitantes da X Feira Cultural organizada pela escola. 

No dia 24 de agosto, o colégio levou literalmente um mundo de cultura para a comunidade 

com o tema “Brasil: suas etnias, cores e valores”. Durante todo o sábado, das 9h às 18h, o 

evento uniu alunos, familiares, professores e funcionários no colégio localizado em 

Guaianases. 

Transformação na sala de aula 

Alunos de todas as séries, desde as crianças do Maternal até os adolescentes do Ensino Médio, 

trabalharam durante todo o mês de agosto na pesquisa e confecção dos materiais expostos. 

Os temas que nortearam a Feira Cultural tratavam da influência que outros povos e países 

tiveram na construção da identidade brasileira. Indígenas, povos europeus como Portugal e 

Itália, africanos, árabes e outras nações da América, como Estados Unidos e México, foram 

retratados nos trabalhos dos estudantes. As salas perderam as características de sala de aula e 

ganharam decorações especiais para receber os visitantes: telas de Pablo Picasso feitas pelas 

próprias crianças do 1ª ano do Ensino Fundamental chamavam a atenção na sala Influência 



Espanhola, onde a aluna Manuela de 6 anos, falava como ninguém sobre a tela “Os 

Apaixonados” do artista espanhol. Já na sala organizada pelo 5º ano, com o tema Influência 

Alemã, a entrada de Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, tomava conta de uma parede 

inteira. Até mesmo uma parreira “brotou” do chão da sala Influência Italiana para representar 

as plantações de uva que vieram para nosso país com os imigrantes; representado pelos 

estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental. 

Segundo a diretora Filomena de Caires, o colégio incentiva os alunos a colocarem a mão na 

massa e eles mesmos confeccionarem todos os objetos apresentados na exposição. “É um 

evento no qual você conhece talentos que às vezes os alunos não demonstram os que você 

menos espera se revelam e é um momento de grande aprendizagem no colégio por meio de 

pesquisas de campo, já que saímos do material didático”, explica D. Filomena, citando o 3º ano 

do Ensino Médio, cujos alunos chegaram a visitar o bairro Liberdade em suas pesquisas sobre a 

Influência Oriental no Brasil. 

Quem visitou a Feira aprendeu a origem do hot dog, descobriu porque o morro carioca tem o 

nome “Pão de Açúcar”, que o Lobisomem na verdade é um personagem vindo da cultura 

Ibero-americana e também os significados das tulipas holandesas. “As flores são o símbolo da 

Holanda”, dizia Luana, de sete anos, para os visitantes que chegavam na exposição referente 

às influências holandesas.  

Todas as salas apresentavam aspectos em comum sobre seus temas: a história dos países e a 

vinda dos imigrantes dessas nações ao Brasil, palavras do idioma estrangeiro que foram 

incorporadas ao nosso português, aspectos da cozinha e do vestuário e tecnologia. Mesmo 

assim, cada série tinha autonomia para trazer mais informações e surpreender o público da 

forma que quisesse. O 8º ano representou a Influência Africana por meio de um navio 

negreiro, maquetes de fazendas e quilombos e máscaras africanas. Na sala Influência Oriental, 

a lousa era usada de um jeito pouco tradicional: os visitantes que iam conhecer sobre artes 

marciais, medicina, mangás e tecnologia da China e Japão podiam jogar por alguns minutos no 

videogame acoplado à lousa digital. Já os países Líbano e Síria foram representados pelos 

alunos do 2º ano do Ensino Médio em uma sala que parecia saída direto da casa de um 

verdadeiro árabe, onde a decoração e os próprios alunos, trajados com roupas típicas, 

mostravam ao vivo e a cores os aspectos culturais desses países. O pastor Alcides Sarkis El 

Atra, de origem libanesa, participou da Feira com uma palestra sobre o país onde seus pais 

nasceram e disse que se sentiu muito feliz de ver sua cultura representada pelos alunos. “Se 

você conhece outra cultura tem a chance de se relacionar melhor com as pessoas dela. 

Imagine quantas vezes não comemos um prato que nem sabemos da onde veio?!”, questiona 

Alcides. 

Segundo os alunos, vários objetos usados na exibição foram conseguidos por meio de 

empréstimos de familiares e amigos dos próprios estudantes e professores, mostrando assim a 

colaboração de toda a comunidade na realização da Feira, desde sua preparação até o evento 

em si, onde pais orgulhosos admiravam os trabalhos dos filhos. “Eu gostei bastante de todos, 

mas o meu preferido é a sala da minha irmã, sobre o México”, diz a dona de casa Luciana 

Santos. Para o cantor Mc Dedê, cuja filha Emily de dois anos estuda no colégio, a Feira foi uma 

oportunidade de aproximar os pais da escola. “A gente que trabalha fora fica sabendo o que a 

filhinha está fazendo, o que está acontecendo na escola. A gente se sente mais seguro de ver 

que tá acontecendo algo tão bom, gera comunicação entre pais, filhos e escola”, afirma ele. 

Novos talentos 



Junto com os objetos e materiais, os alunos tinham um papel de destaque na exposição. Em 

todas as salas, eram eles que apresentavam ao público os aspectos mais importantes de cada 

tema. “Você gostaria de uma explicação?” era a pergunta que os estudantes mais faziam aos 

visitantes. Pequeninos para os quais era preciso agachar para ouvir, adolescentes que 

discutiam política, costumes e história como gente grande, os alunos mostraram que tinham a 

matéria na ponta da língua. “Esqueci a palavra, espera... ah, é manifestação”, disse o aluno 

Lucas, do 8º ano, durante sua explicação, mostrando que mesmo na hora do branco, desistir 

não era uma opção! 

Além de adquirirem mais conhecimento, os estudantes também ampliaram as perspectivas 

sobre seus próprios talentos e vocações. Katharine e Gabrielle, alunas do 9º ano, falavam 

sobre a Disney na exposição da Influência Norte-americana e deixavam evidente a vontade de 

conhecer e quem sabe um dia trabalhar fora do país. Na mesma sala, o estudante Gabriel 

mostrava o protótipo de animação que ele mesmo construiu para falar sobre o cinema 

hollywoodiano. “Deu trabalho, colei errado e tive que fazer de novo”, conta ele, orgulhoso.  

Até mesmo os alunos menores que ainda não leem e escrevem deixaram sua marca no evento. 

No pátio da escola, as exposições sobre a Influência Indígena e Portuguesa foram organizadas 

pelas professoras e alunos do Maternal, Jardim e Pré. De um lado, a floresta, ocas e objetos de 

adorno e caça usado pelos índios; do outro, personagens famosos do nosso folclore feitos com 

materiais recicláveis e a relação deles com nossos ancestrais portugueses, além de uma 

verdadeira padaria portuguesa – cujos pães foram feitos pelos próprios alunos! A professora 

Mariana Moraes, do Pré C, conta que para tratar o tema Influência Portuguesa com os 

pequeninos, geralmente começava com uma história e depois deixava as crianças colocarem a 

mão na massa. Todos os personagens foram feitos com materiais recicláveis, como papelão, 

tampa de garrafa plástica, rolinho de papel higiênico e outros. “É importante trabalhar esse 

tema porque temos muitas influências dos portugueses: roupa, teatro, língua. Temos que 

conhecer da onde viemos!”, afirma Mariana. 

 “...e assim acaba a nossa explicação”, finalizava assim o aluno Gustavo do 7º ano, depois de 

sua explicação sobre a yoga na sala Influência Indiana. Encerramos com o toque do Big Ben 

convidando a todos a tomar o chá das 17h. Assim dessa forma acabou também a X Feira 

Cultural do Colégio Mundo Atual: com sentimento de dever cumprido. 


