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Objetivos: Promover, através de uma ação conjunta, da PROEXT/UFPE e do
Departamento de História, uma intervenção na comunidade da Escola de Samba
“Gigantes do Samba”, no sentido de permitir à bateria mirim da Escola, um
conhecimento da história e da cultura do samba, base do interesse da Entidade.
Objetivos Específicos:
1. Promover ações, tais como idas a bibliotecas públicas e museus, que contribuam para
aumentar o conhecimento da cultura brasileira e raízes culturais do público alvo;
2. Discutir noções de cidadania com as crianças envolvidas no projeto;
3. Apoiar, na medida do possível, essas crianças a terem um melhor desempenho na
escola, incentivando a leitura e mostrando-lhes uma filmografia referente à temática,
que permita uma discussão sobre a nossa realidade histórica, musical e artística.

Resumo: A Escola de Samba “Gigantes do Samba”, entidade carnavalesca, presente no
carnaval do Recife, desde o ano de 1942, tem, no seu corpo, uma bateria (grupo que vai
à frente dando o ritmo) formada por mais ou menos 40 crianças e adolescentes que,
durante os festejos de Momo, têm grande destaque nas apresentações da Escola. Essa
“bateria-mirim”, como foi dito acima, é composta de crianças e adolescentes que são
oriundas do bairro de Bomba do Hemetério e Água Fria, todas elas matriculadas em
escolas dessas comunidades. No contato com essas crianças, nota-se uma carência
bastante acentuada, no que diz respeito a um conhecimento da história/origem, do
ritmo que está presente nas suas vidas, praticamente durante todo o ano, assim como,
outros aspectos da cultura nacional ou mesmo dos direitos à cidadania. Foi pensando na
possibilidade de ver essa carência, em parte suprida, que o presente projeto foi
pensado. A princípio, propõe-se promover um espaço, onde os integrantes da Escola de
Samba “Gigantes do Samba” e, em particular a sua “bateria mirim”, possam, a partir de
atividades as mais variadas, aprender de forma lúdica a história do samba, ritmo
presente na história nacional, desde os tempos coloniais.

