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O presente relato é um dos resultados parciais de um projeto de extensão
realizado pelo autor como prática pedagógica com as turmas do Curso técnico em
Administração do IFRJ Campus São João de Meriti. A princípio, o objetivo do
trabalho era proporcionar aos alunos um aumento do capital cultural por meio de
visitas técnicas a museus, empresas e em uma competição de empreendedorismo
que aconteceu em outro campus. Com um grupo de alunos fizemos uma visita à
Gastromotiva (empreendimento social), à exposição Ex Africa no Centro Cultural
Banco do Brasil e à Maratona Células empreendedoras. Ao final da primeira visita
técnica, que deu origem a esse projeto, dois grupos de alunos sairam da empresa
visitada (localizada no Bairro da Lapa, Rio de Janeiro) para tirar fotos nos Arcos
da Lapa e na escadaria Selarón. Quando retoranaram questionei o porquê da
atitude e obtive como resposta que eles tinham que aproveitar a oportunidade
para ter aquelas fotos. Nos relatórios da visita técnica é possível notar que a
baixada fluminense está muito distante (não só geograficamente falando) dos
pontos turísticos e culturais do Rio de Janeiro. Cada visita técnica alcançava
comportamentos e pontos que não foram previstos no planejamento, e é possivel
notar pelos relatos que ao trabalhar com os alunos nessas visitas o professor não
só constrói pontes, mas também lança uma rede. Apesar de a maioria dos alunos
ser maior de idade, boa parte deles nunca teve acesso ao museu nem a outros
espaços que são comuns para quem visita o Rio de Janeiro ou quem mora no
centro e zona Sul. O professor leva os alunos para conhecer uma exposição
mundialmente famosa e o que chama atenção são as escadas do prédio, os
cofres e as torneiras automáticas. É uma experiência rica em que professores e
alunos estão ensinando e aprendendo.
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Beyond the walls of the school: experiences
outside the classroom that increase students'
cultural capital
Abstract
The present report is one of the partial results of an extension project carried out
by the author as pedagogical practice with the classes of the Technical Course in
Administration of IFRJ Campus São João de Meriti. At the outset, the aim of the
work was to provide students with an increase in cultural capital through technical
visits to museums, companies and in an entrepreneurship competition that took
place on another campus. With a group of students, we visited Gastromotiva
(social enterprise), the Ex Africa exhibition at the Banco do Brazil Cultural Center
and the Entrepreneurial Cells Marathon. At the end of the first technical visit, which
gave rise to this project, two groups of students left the company visited (located in
the neighborhood of Lapa, Rio de Janeiro) to take photos in the Arcos da Lapa and
in the Selarón staircase. When they returned I questioned the reason for the
attitude and got the answer that they had to take the opportunity to have those
photos. In the reports of the technical visit it is possible to note that the Rio de
Janeiro lowland is very distant (not only geographically) from the tourist and
cultural points of Rio de Janeiro. Each technical visit reached behaviors and points
that were not foreseen in the planning, and it is possible to note from the reports
that when working with the students in these visits the teacher not only builds
bridges but launches a network. Although the vast majority of students are of age,
most of them never had access to the museum and other spaces that are common
for visitors to Rio de Janeiro or who live in the center and south. world famous
exhibition and what stands out are the stairs of the building, the coffers and the
automatic taps. It is a rich experience where teachers and students are teaching
and learning.
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