
1

4a EDIÇÃO

Divulgação das experiências dos 
projetos e práticas pedagógicas 
diferenciados nas escolas da 
rede pública estadual de sergipe



Secretaria do Estado de Educação

Belivaldo Chagas
Governador do Estado de Sergipe

Josué Modesto dos Passos Subrinho
Secretário de Estado da Educação

José Everton Siqueira Santos

Clara Luiza Santos Macedo
Coordenadora NUPI

Clara Luiza Santos Macedo

Colaboradores:
Nadja Nayra Alves Monteiro

Carlos Wilker Andrade Rezende

nupi.seed@seed.gov.br

Equi�e ��P�
Clara Luiza Santos Macedo
Coordenadora NUPI

Clara Luiza Santos Macedo��ad�a �a�ra �lves Monteiro�
Carlos �il� er �ndrade �ezende
Editor

Clara Luiza Santos Macedo

�ad�a �a�ra �lves Monteiro�Carlos �il� er �ndrade �ezende
Assesoria cnica

Mario Jorge �liveira Silva
Consultores nessa Edição

Colaboradores nessa edição:
udson Augusto liveira Malta
Wladeyr de Menezes Alve s
Adson de ia Silv a
uiz Ricardo liveira Santos
Givanclio isto Gois
Carlos Aleandre Naciento Aragão

EQUIPE NUPI



4 5

a POESIA INDO À ESCOLA38

6
GEOTECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NO ENSINO BÁSICO

12
FANFICS - A ARTE DA CRIAÇÃO E 
RECRIAÇÃO TEXTUAL EM SALA DE AULA

26
OS CLÁSSICOS LITERÁRIOS COMO 
PROPOSTA INTERDISCIPLINAR PARA 
DISCUSSÃO DE GÊNERO NA ESCOLA

18
O TRABALHO DA PLATAFORMA MOODLE

NAS AULAS DE CIÊNCIAS

331° JOGOS INDÍGENAS



6 7

geocaching, gamificação e redes 
sociais no Colégio Acrísio Cruz

GEOTECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
NO ENSINO BÁSICO:

Judson Augusto Oliveira Malta1 | Mariza Alves Guimarães2 | Miguel Conceição 
Alves dos Santos | Selton Santana dos Santos | Luan Anthony Mattos  | Érik 
Alves Ferreira dos Santos | Heltton Tadeu Mascarenhas Rezende | Ghabriel 
Alves Ferreira dos Santos3 | Gabriella Andrade de Jesus | Lucas da Silva Lima4 | 
Edemir Alves do Nascimento Junior5 | Esdras de Ávila Santos6

1 Professor Dr. em Geografia – Colégio Estadual Acrísio Cruz/SEED – Aracaju – SE 

2 Professora Msc. de Educação Física – Colégio de Aplicação/UFS – Aracaju – SE 

3 Estudante do Colégio Estadual Prof. Acrísio Cruz/SEED – Aracaju  – SE 

4 Estudante do Colégio de Aplicação/UFS – Aracaju  – SE 

5 Estudante do Colégio Estadual Prof. João Costa/SEED – Aracaju  – SE 

6 Estudante de Geografia/UFS – Aracaju  – SE 

RESUMO

As geotecnologias de informação e comunicação (GeoTICs) são ferramentas potentes 
para o ensino. O objetivo do trabalho é discutir e inserir o uso das GeoTICs nas es-

colas participantes da “Rede Geocaçadores: GeoTICs e Ensino” utilizando gamificação, 
caça ao tesouro (Geocahing), jogos virtuais, blog, vlog e redes sociais como ferramentas 
pedagógicas. O método empregado foi pesquisa-ação por meio da elaboração de práticas 
vinculadas ao conteúdo ministrado na sala de aula. Como resultado foram realizadas ati-
vidades de caça ao tesouro nas Escolas parceiras, com o levantamento de dados e acervo 
digital. Essas práticas foram transformadas em postagens no Blog, YouTube e FaceBook. 
O caráter interativo das redes sócias e da gamificação desenvolveram conteúdos, compe-
tências e habilidades dos alunos que resultaram em um despertamento para as potencia-
lidades do uso da ciência e das geotecnologias.
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INTRODUÇÃO

As redes sociais, assim como os jogos, mos-
traram-se nos últimos anos como ferramentas 
sólidas para a comunicação, interação e entrete-
nimento. Sua utilização para fins comerciais, in-
formativos e pessoais é amplamente difundida. 
No entanto, seu uso educacional ainda precisa ser 
ampliado. Em sala de aula há barreiras à utiliza-
ção delas devido empecilhos estruturais e analfa-
betismo digital. O objetivo do trabalho é discutir 
e inserir o uso das geotecnologias de informação 
e comunicação utilizando caça ao tesouro, jogos 
virtuais, blog, vlog e redes sociais como uma fer-
ramenta pedagógica.

O geocaching foi a fonte de inspiração pa-
ra o projeto geocaçadores do conhecimento que 
utiliza as geotecnologias no ensino e começou 
suas atividades em junho de 2013, em Aracaju\
SE (MALTA, 2013; MALTA, 2015). Esse pro-
jeto se expandiu formando uma rede no Colégio 
de Aplicação da UFS e na UFPA em Belém\PA 
(BRITO, 2015; PEREIRA et al., 2014; CAM-
POS et al., 2014), Universidade Estadual do Cen-
tro-Oeste (RUTECKI, et al. 2016), também nas 
escolas estaduais, Camélio Costa, Acrísio Cruz e 
General Siqueira (MALTA et all, 2015).

MATERIAIS E MÉTODOS

O método empregado foi pesquisa-ação por 
meio da elaboração e articulação de vídeos, pos-
tagens e jogos na página do Facebook e para o 
canal no Youtube, denominados “Rede Geocaça-
dores Ensino e Geotecnologias” e no blog “Geo-
grafia, Poesia e Fé”. 

As postagens, caça ao tesouro e vídeos fo-
ram elaborados e estruturados pela equipe Geo-
caçadores por meio de pesquisa, leitura e debate 
nas reuniões semanais ao longo do projeto. Os 
conteúdos foram quase sempre sobre a geografia 
de maneira articulada ao conteúdo que o profes-
sor estava ministrando em sala de aula, em outros 
momentos os bolsistas também puderam esco-
lher quais temas pesquisar.

Os jogos online e aplicativos foram todos 
gratuitos em plataforma Windows ou Android, 

eles foram encontrados a partir de pesquisas na 
internet e indicação dos próprios alunos. 

As séries participantes foram o sexto, nono 
e primeiro ano; e os conteúdos foram: introdução 
a geografia; Conceitos e categorias da geografia; 
Coordenadas; Orientação; Localização; Sistema 
Solar; Continentes; Oceanos; Europa; EUA e Pla-
neta Terra. Durante as práticas os sites puderam 
ser acessados no Laboratório de Informática da 
escola, os integrantes atuaram como monitores e 
o conteúdo continua disponível online para a uti-
lização pública em qualquer ambiente conectado 
através do Blog “Geografia, Poesia e Fé”.

As fotos e práticas do projeto foram divul-
gadas pelo site facebook.com/geocacadores. O 
presente artigo aborda os resultados de práticas 
no Colégio Estadual Prof. Acrísio Cruz.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados se estendem sobre os conteú-
dos criados digitalmente e as práticas realizadas 
em sala e em campo. Nesta seção, abordam-se 
os resultados a partir de cada um dos veículos de 
comunicação (Canal, Blog e Facebook).  

Canal do You Tube – Rede Geocaçadores

O canal do You Tube foi uma ideia e uma de-
manda advinda dos próprios alunos da equipe que 
veem esse canal e desejavam utiliza-lo. Foram 
elaborados e editados 24 vídeos, que demonstram 
práticas pedagógicas do projeto; aplicativos de ce-
lular que podem ser usados para estudar geografia 
e outras coisas; outros sobre agradecimentos, tuto-
riais ou comentários dos alunos. Alguns também 
foram feitos pelo professor.

De modo geral, o canal se tornou im-
portante por trazer ao projeto a experiência 
de uma nova geração, mais conectada e en-
gajada com mídias mais democráticas como 
o you Tube. O Canal Geocaçadores possui mais 
de 200 inscritos e mais de 18.000 vizualizações. 
Os vídeos mais assistidos foram: “Como enviar 
seu endereço ou local pelo whatsapp para o Goo-
gle Maps?” (9,4 mil); “Agradecimento - Post 6 
Super JOGOS de Geografia: Cartografia, Mapas, 
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Coordenadas – Geocaçadores” (2,4 mil); “Como 
encontrar um lugar ou endereço no Google Maps 
e enviar pelo WhatsApp?” (2,2 mil); “Esconder 
tesouros com o aplicativo Status do GPS – Geo-
caçadores” (1 mil).

Blog Geografia, Poesia e Fé

O Blog Geografia Poesia e Fé existe desde 
maio de 2010, sendo inicialmente um Blog pes-
soal do Prof. Judson Malta. Os membros da equi-
pe tiveram o desejo de se inserir como autores 
do Blog e poder produzir conteúdo para interagir 
com seus colegas. Nesse sentido, foram elabo-
radas postagens mensais ou semanais a partir de 
outubro de 2015, mais conectadas ao cotidiano 
da sala de aula. Para isso, houveram mudanças 
na estrutura do Blog e ampliou-se a sua proposta 
para uma abordagem mais profissional.

Desde esse momento foram elaboradas cer-
ca de 50 postagens sobre diversos temas ligados à 
Geografia, Poesia e Fé. O Blog foi mais visitado 
que o Canal, foram mais de 80 comentários, 4500 
compartilhamentos e 65 mil visualizações. 

publicações do blog
          47.244 vizualizações

 1.800 vizualizações

1.422 vizualizações

1270 vizualizações 

1230 vizualizações 

1175 vizualizações 

1140 vizualizações 

1124 vizualizações 

1094 vizualizações 

1037 vizualizações 

Descubra o Mistério da Água no plano Cósmico de Deus em: 
A Dança da Vida: as Águas, o Criador e Nós!

RELEVO - Litosfera, Tipos de Rochas, Planalto, 
Montanha, Planície, intemperismo e Erosão

Resenha: A Vingança da Geografia

Eu, Simples Caneta.

Poesia de Fé - Tudo novo de novo

A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, 
o geógrafo Carlos Walter Porto-Gonçalves

Atmosfera e Questões Socioambientais Atmosféricas: 
efeito estufa, chuvas acidas, aquecimento global

6 Super JOGOS de Geografia: Cartografia, Mapas, Coordenadas   

Jogos e Geografia da Europa: Resumo, Vídeos, Mapas, 
dicas sensacionais para você fechar a prova

Revolução industrial, Capitalismo, Socialismo, modos de
produção, classificação dos países e índices sociais

Página da Rede Geocaçadores no Facebook

A página da Rede Geocaçadores no Facebook 
é o maior ponto de fluxo, interação e divulgação 
do projeto. As estatísticas apresentadas pelo site 
não são muito abrangentes, pois remotam só a um 
mês, mas vale salientar que no cotidiano todas as 
postagens no canal do YouTube, como do Blog e 
práticas de sala de aula convergem para serem di-
vulgadas através da Página Geocaçadores. Nesse 
sentido, salienta-se que não foi possível mensurar 
com exatidão a quantidade de visualizações.

A Página foi criada em julho de 2013, atualmen-
te possui publicações desde o seu início e mais de 
100 no período compreendido pelo artigo. Mais de 
561 curtidas de página. As postagens mais populares 
foram a dos “6 Super jogos sobre Geografia”, a prá-
tica de caça ao tesouro no Parque da Cidade e a foto 
oficial do prêmio de sexto lugar do CIENART 2015.
 
CONCLUSÃO 

O projeto Geocaçadores do Conhecimento pos-
sui 5 anos de realização, durante o ano de 2015 ele 
chegou ao seu pleno desenvolvimento com uma equi-

pe de diversas instituições de ensino (Acrísio, IFS, 
CODAP, UFS, etc); além da contribuição de profes-
sores e voluntários. Esse trabalho em rede e em equi-
pe permitiu ao projeto ampliar a sua abrangência de 
atuação e contemplar não somente o geocaching e as 
geotecnologias em si, mas toda a prática de ensino 
no cotidiano da sala de aula de Geografia. 

Foram criados espaços virtuais de interação 
com os alunos, como o Vlog, o Blog e a Página 
do Facebbok que vieram a articular mais intensa-
mente as práticas de ensino com as Geotecnolo-
gias da Informação e Comunicação. A tendência 
agora é divulgar a inicativa e apoiar parceiros pa-
ra renovar a equipe.
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a arte da criação e recriação
textual em sala de aula

Wlademyr de Menezes Alves
Colégio Estadual Petrônio Portela - Aracaju-SE

RESUMO

Na Grécia antiga, alguns autores usavam o universo mitológico para produzir 
suas peças, criando, assim, uma nova história, ou ainda, outra versão da mesma 
história. Essa prática é muito parecida com o que acontece na fanfiction, ou fan-
fic, história escrita por um fã, envolvendo os cenários, personagens e tramas pre-
viamente desenvolvidos no original. Baseado nesse gênero textual, este trabalho 
apresenta um relato de intervenção pedagógica destinada a alunos do 9º ano do 
C.E. Petrônio Portela em Aracaju-SE. Em termos gerais, a metodologia envolve 
oficinas que visam à leitura, à compreensão crítica e à elaboração de fanfictions. A 
participação dos estudantes nas oficinas de produção de fanfics revelou-se instru-
mental na percepção destes acerca da leitura e produção de texto, além de estimu-
lar o trabalho de forma colaborativa.

Palavras-chave: Letramento; Fanfiction; Leitura; Escrita.

Os gêneros digitais, de acordo com Marcus-
chi (2010, p.18-19), “giram em torno das práticas 
da escrita, mesmo que em associação com outras 
semioses – o diálogo entre verbal e audiovisu-
al é característica típica dos gêneros digitais, da 
mesma forma que a presença dos hiperlinks”. Da 
mesma forma, a escrita interativa em termos de 
sincronia também aparece como característica 
dos gêneros digitais. 

A fanfiction, ou “obra de fã”, não é um gêne-
ro nativo dos ambientes virtuais. Segundo Vargas 
(2015, p. 21-22) “fanfiction é, assim, uma história 
escrita por um fã, envolvendo os cenários, perso-
nagens e tramas previamente desenvolvidos no 
original, sem que exista nenhum intuito de que-
bra de direitos autorais e de lucro envolvidos nes-
sa prática”. O que faz da fanfiction um sistema 
coerente, identificável, é a apropriação de uma 
obra por sua audiência, visando a sua recriação, 
subvertendo ou hibridizando os papeis tradicio-
nais de autor e leitor ou espectador. A existência 
continuada de um coletivo “fãs” que dá sobrevi-
da ao gênero, no entanto, sempre contou com a 
cumplicidade de certos usos institucionalizados 
das tecnologias, principalmente aquelas ligadas 
aos processos de reprodução, difusão e comu-
nicação, permitindo à obra atingir um número 
grande de pessoas que conversam entre si e, ao 
mesmo tempo, promover a recirculação da obra 
no espaço interacional da audiência. Por isso a 
fanfiction pode ser vista, em retrospectiva, co-
mo gênero incipiente após os processos de me-
canização da imprensa, como gênero emergente, 
ou já estabelecido, com as novas tecnologias de 
comunicação do século XX, e como gênero am-
plamente difundido pelas possibilidades da rede 
mundial de computadores. O gênero populari-
zou-se e diversificou-se na sua paisagem adapta-
tiva preferencial: o terreno fértil da interconexão 
digital, em contínua expansão na atualidade, sem 
deixar, por isso, de se apresentar como um siste-
ma estruturalmente determinado:

De fato, hoje podemos encontrar facilmente 
plataformas dedicadas à produção e divulgação 
destes textos, tais como blogs e websites. Não ra-
ro também encontramos dicas de como escrever 
ou sugestões de como associar uma fanfic a ou-
tras semioses. O uso de tal ferramenta justifica-
se pela divulgação e compartilhamento de ideias, 
facilitando a participação do “outro” no processo 
de construção coletiva do conhecimento.

É permeando este cenário, que este trabalho 
almejou que alunos do 9º ano do Ensino Funda-
mental participassem de oficinas de produção de 
textos no gênero fanfiction e, desta forma, viven-
ciem uma forma de produção textual colaborativa 
e multimodal. Através de sessões de leitura e dis-
cussão sobre as fanfictions, foram utilizados ins-
trumentos e técnicas que buscam recuperar senti-
dos ou descrever os fatos relacionados à produção 
textual referenciada, ou seja, durante o processo 
de produção, foram recuperados os contextos de 
interpretação com base nas manifestações linguís-
ticas dos produtores de textos. Todo esse processo 
é a chave de produção de uma fanfic.

Pressupõe-se dessa forma que a participação 
ativa de alunos e professores no planejamento e 
nas ações é de suma importância dada a comple-
xidade do trabalho colaborativo onde seus autores 
buscam uma maneira de experimentação na qual o 
grupo procura mudar alguns aspectos da situação 
de origem (obras literárias, filmes, seriados, etc.). 
A observação e avaliação dessas ações, ao eviden-
ciar os obstáculos encontrados no caminho, mos-
tram um ganho de informação que será captado e 
restituído como elementos de saber.

Os sistemas 
determinados estru-

turalmente são sistemas 
tais que qualquer agente 

que incida sobre eles apenas 
desencadeia neles mudan-

ças estruturais determi-
nadas neles próprios. 
(MATURANA, 2001, 

p. 173)
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA 
TRABALHAR COM FANFICTIONS

Para Schneuwly e Dolz (2011), uma sequ-
ência didática é um conjunto de atividades es-
colares organizadas, de maneira sistemática, em 
torno de um gênero oral ou escrito, é um modo de 
o professor organizar as atividades de ensino em 
função de núcleos temáticos e procedimentais.

Para elaborar uma sequência didática é pos-
sível seguir algumas estratégias didático-meto-
dológicas para embasá-la, entre elas está o Mé-
todo Recepcional descrito por Bordini e Aguiar 
(1988). Este método encontra-se baseado na es-
tética na Estética da Recepção.

A seguir, apresentamos um relato de inter-
venção utilizando uma sequência didática tendo 
como estratégia didática metodológica o Método 
Recepcional. Inicialmente, foram planejadas dez 
aulas para aplicação deste trabalho com as fanfics.

É importante destacar que todas as aulas re-
ferentes ao projeto aconteceram em locais dife-
rentes da sala de aula padrão. Foram utilizados o 
laboratório multimídia para as apresentações de 
vídeos, áudio ou produção textual e o pátio da 
escola para as rodas de leitura e ensaios.

DETERMINAÇÃO DO HORIZONTE DE 
EXPECTATIVAS

A função dessa etapa do planejamento é a 
apresentação da situação na qual são descritas as ta-
refas que vão acontecer durante todo o percurso da 
ação como um todo. Para este momento, foram uti-
lizadas duas aulas. Durante a primeira aula, alguns 
textos previamente pesquisados em sites especiali-
zados em fics foram impressos e disponibilizados 
para a turma. Cada aluno escolheu uma dessas his-
tórias e fez uma leitura. Até este momento, o termo 
fanfiction ainda não havia sido citado.

Durante o período disponibilizado para 
a leitura, foi verificado o que chamava mais a 
atenção do alunado bem como suas reações. Al-
guns comentários foram lançados para instigar a 
curiosidade deles pobre a leitura.

Seguindo o planejamento, foi formado um 
círculo e as histórias foram socializadas focan-
do a percepção de que estas não eram histórias 
originais de seus respectivos cânones e aí foi 
lançado o termo fanfiction. A segunda aula desse 
momento foi justamente para a apresentação de 
fato da arte das fanfics. Para tanto, foram utiliza-
dos alguns vídeos* com produtores desse gênero 

Prof. Wlademyr de Menezes e alunos do 
Colégio Estadual Petrônio Portela

além das próprias falas que destacaram o foco no 
interlocutor, a inserção de termos ligados a esse 
tipo textual e o prazer em ler e escrever.

ATENDIMENTO DO HORIZONTE DE 
EXPECTATIVAS

Para esta fase do planejamento, foram uti-
lizadas três aulas. A primeira aula começou com 
uma seção de dúvidas acerca do gênero fanfiction 
e a relação entre a realidade dos alunos e quem 
lê e escreve este gênero. A seguir, foram apresen-
tados mais alguns exemplos de fics tendo como 
cânones os desenhos, séries, bandas ou filmes su-
geridos pelos alunos durante a aula. O foco de 
tal atividade foi promover cada vez mais o ato 
da leitura desse gênero para que o alunado per-
cebesse algumas peculiaridades do texto como o 
foco no interlocutor e a posição do escritor como 
sujeito da construção textual. Como atividade 
extra, foi solicitado uma pesquisa na internet so-
bre alguma fanfic que tivesse chamado a atenção 
deles. Foram sugeridos dois sites para que eles 
pudessem fazer essa pesquisa: www.fanfics.com.
br e o www.fanfictions.com.br, mas a eles foi da-
da a liberdade de poder fazer essa pesquisa em 
outras fontes. Este texto deveria ser trazido na 
aula seguinte para a leitura em sala.

Na segunda aula dessa etapa, foi apresenta-
do aos alunos um vídeo e alguns detalhes sobre 
a trilogia Divergente**. Após essa apresentação, 
foi formada uma roda de leitura com uma fic cujo 
cânone foi esta série de filmes. Neste momento, 
foram discutidos a ideia da contextualização des-
se gênero além de trazem mais um exemplo da 
relação entre o cânone e o texto não original.

A última aula foi totalmente voltara à apre-
sentação dos textos que os alunos pesquisaram 
fora do horário escolar. Durante a apresentação 
desses textos, alguns questionamentos foram fei-
tos e algumas das respostas dadas pelos alunos 
foram colocadas no mural para reflexões futuras. 
Um tópico que veio à tona foi justamente a de-
pendência aparente do universo das fics com a 
internet. Alguns alunos afirmaram não conseguir 
fazer a pesquisa pois não tinham acesso à rede 
foram do ambiente escolar. Neste momento, al-
gumas colocações foram feitas sobre o surgimen-
to das fanfictions (bem antes da internet) e uma 
reflexão sobre como a sociedade está dependente 

de processos híbridos onde o humano só conse-
gue realizar ações com o auxílio de alguma má-
quina. Para tanto, o conceito de Haraway sobre 
ciborgue foi utilizado para alimentar este debate.

Um ciborgue 
é um organismo 

cibernético, um híbrido 
de máquina e organismo, 
uma criatura de realidade 

social e também uma criatura de 
ficção. Realidade social significa 
relações sociais vividas, significa 

nossa construção política mais 
importante, significa uma 
ficção capaz de mudar o 
mundo. (HARAWAY, 2009, 

pg. 36)

RUPTURA DO HORIZONTE DE 
EXPECTATIVAS

Segundo Bordini e Aguiar (1988), para a 
Estética da Recepção, base do Método Recepcio-
nal, a atividade de leitura deve insistentemente 
desafiar a compreensão do leitor para que, atra-
vés desse trabalho, o horizonte de expectativas 
seja alargado levando o leitor a um outro nível 
de consciência crítica com relação aos seus códi-
gos e suas expectativas habituais. Partindo de tal 
premissa, esta fase do planejamento teve como 
foco outro estilo literário diferente do que estava 
sendo trabalhado até agora: as histórias em qua-
drinhos (HQ’s) e foi dividida em duas aulas.

Na primeira aula, foram disponibilizadas 
várias revistas da Turma da Mônica. Cada aluno 
escolheu uma revista e fez sua leitura individual. 
Durante o período da leitura, foram feitas algu-
mas perguntas comparando o gênero textual que 
eles estavam lendo naquele momento com o que 
havia sido trabalhado antes disso.

Para marcar um canal entre os dois tipos de 
leitura, a segunda aula foi marcada pela apresen-
tação de fanfics cujo cânone era a série Turma 
da Mônica Jovem. No próprio laboratório mul-
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timídia, os alunos pesquisaram sobre fics desse 
cânone e alguns deles foram lidos de forma vo-
luntária. Depois da leitura, foram feitas compa-
rações entre o cânone e os textos ficcionais atra-
vés das perguntas já previstas no planejamento. 
Após esse debate, tópicos sobre a estrutura de 
uma fanfic foram discutidos utilizando todas as 
informações registradas no mural desde o início 
do projeto. Questões como o formato da escrita, 
o prazer pela produção, a contextualização base-
ada nos cânones, o foco no interlocutor, foram o 
mote desse momento e serviram de preparação 
para a produção futura.

QUESTIONAMENTO DE HORIZONTE 
DE EXPECTATIVAS

A penúltima seção do planejamento foi des-
tinada à reflexão. Na aula que foi reservada para 
tal, durante uma roda de conversa no pátio da es-
cola, os momentos anteriores foram comparados, 
foi feita uma relação entre a vivência pessoal dos 
alunos, os conhecimentos escolares e a experi-
ência em conhecer um gênero textual que pos-
sibilita a interação com o leitor e relativamente 
distante da teoria do livro didático.

O final da aula foi reservado para a explica-
ção das atividades de produção de texto que es-
tariam por vir bem como a participação da turma 
no projeto de apresentação literária que acontece 
anualmente no C.E. Petrônio Portela. O “Projeto 
Vozes Literárias” acontece há cinco anos na es-
cola e tem como objetivo a apresentação cultu-

ral de alunos em geral. Apresentações artísticas, 
dança, música e leitura de textos produzidos por 
alunos fazem parte dessa ação.

AMPLIAÇÃO DO HORIZONTE DE 
EXPECTATIVAS

Para esta parte do planejamento, foram re-
servadas duas aulas, inicialmente. Porém, como 
o planejamento foi bem flexível, mais duas aulas 
foram utilizadas para atender todas as demandas 
do projeto.

De acordo com o Método Recepcional, a 
fase de ampliação do horizonte de expectativas 
é o momento onde toda a leitura reflexiva feita 
anteriormente é discutida para que os alunos/
leitores tomem consciência das alterações e 
aquisições obtidas por eles durante todo o pro-
jeto. É nesta fase que a prática de leitura auxilia 
o próximo passo que, no caso deste projeto, é o 
processo de escrita.

Assim, a obra Dom Casmurro, de Machado 
de Assis, foi apresentada através de uma sinopse 
e de um pequeno debate sobre o enredo desse câ-
none. O livro foi disponibilizado para os alunos 
em formato digital(.pdf)*** e os alunos tiveram 
quinze dias para a leitura de toda a obra. 

Uma roda de debate foi formada na segunda 
aula e a relação entre a vida dos leitores, as dificulda-
des encontradas durante a leitura de Dom Casmurro 
e a possibilidade da produção de fanfictions foram 
os tópicos dessa conversa. Após esse momento, o 
professor solicitou que os alunos produzissem as 

Alunos do Colégio Estadual Petrônio Portela durante apresentação do projeto.

fanfics para a apresentação durante o Projeto Vo-
zes. Quinze dias foi o prazo para esta produção e 
os alunos foram orientados a produzir a fic sobre 
o universo que eles fossem fãs, ideia principal da 
arte desse gênero textual. Seguindo a sugestão dos 
alunos, foi proposto que os textos ficcionais fossem 
produzidos em duplas. Durante este tempo de pro-
dução, o professor ofereceu um plantão de auxílio 
para que os alunos se sentissem amparados durante 
esse processo para que o paradigma da “escrita por 
escrita” caísse por terra. Segundo Marcuschi (2010, 
p. 151) “a escola manda escrever, ela não ensina co-
mo escrever, a escola pressupõe uma aprendizagem 
cumulativa e não interativa.”

Na terceira aula, os alunos apresentaram su-
as produções (sete no total) através das leituras 
e a publicação desses textos nos sites sugeridos 
para tal. A próximo tópico foi como estes textos 
seriam apresentados à comunidade escolar du-
rante o Projeto Vozes e, seguindo novamente a 
sugestão dos alunos, foi montado um estande on-
de as obras estavam disponíveis para leitura da 
comunidade. Além dessa ação, outra atividade 
foi sugerida: como muitos gostaram da história 
de Dom Casmurro, foi proposto a criação de uma 
fanfic envolvendo esse cânone e, desse texto, ser 
criado uma encenação, uma outra alternativa no 
universo fanficcional: uma fanart.

Esse processo de aprendizado onde o aluno 
coloca-se como sujeito de toda a produção tem o 
respaldo dos PCNs que sugerem essas ações no 
seguinte aporte:

A ideia, prontamente aceita por todos, ocupou 
mais duas aulas para a construção do texto e ensaios.

No final, os textos produzidos pelos alunos 
foram publicados na web e apresentados à comu-
nidade em formato impresso e, considerando que o 
Método Recepcional propõe novas possibilidades 
através das pesquisas, uma nova proposta foi colo-
cada pelos próprios sujeitos de toda a ação e a fanart 
originária do cânone de Machado de Assis foi apre-
sentada à comunidade durante o Projeto Vozes.
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toda a educação 
comprometida com o 

exercício da cidadania precisa 
criar condições para que o aluno 

possa desenvolver sua competência 
discursiva. Um dos aspectos da 

competência discursiva é o sujeito 
ser capaz de utilizar a língua de modo 

variado, para produzir diferentes 
efeitos de sentido e adequar o 
texto a diferentes situações de 

interlocução oral e escrita. 
(PCNs, 2000, p. 23)
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Resumo 

O presente texto discute sobre a utilização da am-
biente virtual de aprendizagem Moodle, no desen-

volvimento do conteúdo “geração de energia elétrica”, 
num a turma de quinto ano do Ensino Fundamental, da 
Escola Estadual Professora Júlia Teles. O desenvolvi-
mento deste trabalho se deu no âmbito da pesquisa de 
Mestrado do coordenador da escola, a qual trata sobre a 
utilização das tecnologias na prática pedagógica do pro-
fessor, objetivando uma aprendizagem significativa. As 
atividades aconteceram em cinco momentos, no labora-
tório de informática da escola. Os alunos participantes 
puderam vivenciar uma experiência diferente e que pro-
porcionou a compreensão e a importância da geração de 
energia elétrica para sociedade, principalmente quando 
utilizada com consciência, sobretudo ambiental. 

Palavras-Chave: Ensino de Ciências; Anos Inicias; 
Plataforma Moodle; Tecnologias 
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informática da Escola Estadual Professora Júlia 
Teles, na qual sou coordenador, num espaço de 
possibilidades na (re)construção do conhecimen-
to a partir das Tecnologias da Informação e Co-
municação (TIC), demonstrando que é possível 
atrelar práticas inovadoras e mediação do conhe-
cimento, para o alcance de resultados satisfató-
rios na aprendizagem dos nossos alunos. 

O trabalho proporcionou aos estudantes do 
quinto ano do Ensino Fundamental, uma nova 
alternativa no estudo do conteúdo “geração de 
energia elétrica”, a partir do uso do computador e 
da internet, podendo “[...] utilizar as tecnologias 
da informação para estimular o acesso à infor-
mação e à pesquisa individual e coletiva, favore-
cendo processos para aumentar a interação entre 
eles”. (MORAN et al, 2003, p. 97), além de pro-
mover discussões sobre o conteúdo trabalhado, 
interação com os demais colegas, oportunizando 
a busca de novas informações em outros espaços 
virtuais, demonstrando, assim, a autonomia e ca-
pacidade no processo de aprendizagem. 

A utilização da plataforma Moodle se deu 
pela necessidade de aproximar, no contexto es-
colar, o aluno do objeto computador – que não 
está mais distante de sua realidade. A aproxima-
ção com o computador não foi caracterizada ape-
nas como um meio para editar textos ou assistir a 
vídeos, mas para introduzir significado na busca 
de novas informações que não estejam restritas 
apenas a sua escola, a sua cidade ou seu país, mas 
para interpor sua capacidade de se colocar diante 
de questões que tenham relevância no seu coti-
diano, assim como no cotidiano da sociedade. 

Adson de Lima e alunos da Escola Estadual Prof. Julia Teles
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Introducao 

O trabalho em sala de aula, seja em qualquer 
nível de ensino ou área, requer além de um co-
nhecimento aprofundado no conteúdo em ques-
tão, uma forma de trabalho capaz de promover 
melhor interesse e significativo aprendizado para 
o educando. Neste sentido é notório que o qua-
dro, o giz e o livro não são apenas as únicas ferra-
mentas que o professor dispõe para a transmissão 
do conhecimento, tendo em vista que a sociedade 
passa por transformações que dizem respeito a 
novas formas de disseminação da informação e 
comunicação: as tecnológicas. Estas chamam a 
atenção pela capacidade de promover interação 
entre o sujeito e o conteúdo ensinado, possibili-
tando a troca inesgotável de conhecimentos entre 
professor e aluno, ampliando a concepção de que 
o conhecimento não “pertence” apenas ao pro-
fessor. De acordo com Antunes (2009, p. 17), 

O professor moderno não é mais “proprietário” 
exclusivo do conhecimento. O conhecimento se 
constrói na relação do sujeito com o objeto! Exce-
lente mestre é o que sabe transformar informações 
em conhecimentos. Os conteúdos curriculares es-
tão plenos de conhecimentos que nada valem para 
a vida. A agilidade da cibercultura impõe novos co-
nhecimentos a cada dia e, na perspectiva dialética 
da educação, o conhecimento a ser trabalhado não 
possui um fim em si mesmo! 

Nesta perspectiva, as atividades que fize-
ram parte da minha pesquisa de Mestrado (PP-
GECIM/UFAL), caracterizaram o laboratório de 

O desenvolvimento das atividades 

A escolha do conteúdo “geração de energia elétrica”, para 
trabalho na plataforma Moodle com os alunos, além de constar 
no bloco de conteúdos sugeridos pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (área de Ciências Naturais), surgiu diante da proble-
mática que o país tem vivido nos últimos anos, em relação a 
produção de energia elétrica, que foi perceptível em diversos se-
tores da sociedade, principalmente com a forte estiagem que al-
gumas regiões do Brasil tem tido e que influenciam na produção. 

Por estas razões, percebeu-se a importância de se discutir 
um tema presente na vida dos estudantes, de forma que os mes-
mos percebessem todo o processo que de produção e utilização 
da energia elétrica em nossas casas, escolas, hospitais, etc. Neste 
sentido, trabalhar com o auxílio de ferramentas que não se limi-
taram a sala de aula foi oportunizar formas diferentes na busca 
pelo conhecimento e proporcionar “motivações aparentemente 
singelas, como a curiosidade ou o prazer de conhecer são impor-
tantes na busca de conhecimento para o indivíduo que investiga 
a natureza”. (BRASIL, 1997. p 29). 

As atividades foram planejadas e organizadas em tópicos. 
Cada tópico correspondia a uma tema específico do conteúdo: 
o primeiro tópico foi denominado “O mundo visto do espaço 
durante a noite”, cuja finalidade era fazer com que os alunos 
percebessem e identificassem a presença da eletricidade no 
mundo, tendo em vista a sua constante utilização e dependên-
cia, pelo ser humano, nos mais diversos lugares do planeta. 
Neste tópico os alunos tiveram como atividades: um fórum de 
discussão, onde os mesmos foram instigados a discutirem so-
bre importância da eletricidade em nossa vida; realizarem um 
pesquisa de imagens na internet, sobre os objetos que os mesmos 

20
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Adson de Lima e alunos da Escola Estadual Prof. Julia Teles no laboratorio de informática.

Alunos da Escola Estadual Prof. Julia Teles no laboratorio de informática
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conheciam, que funcionam com a energia elétri-
ca. Nesta atividade foi discutido com os alunos 
sobre a importância destes objetos em nosso co-
tidiano, atentando para a presença da eletricidade 
para fazê-lo funcionar. 

O segundo tópico organizado foi “Nós 
usamos... mas pagamos!”, cujo objetivo foi de 
compreender acerca do consumo da energia elé-
trica, atentando para atitudes de economia. Foi 
trabalhado as questões de economia de energia, 
onde cada um colocou as atitudes que tem pa-
ra economizar energia em casa; a importância 
desta economia para o meio ambiente e para a 
sociedade, bem como foi explorado o significa-
do do selo de eficiência energética. Como ativi-
dades, a partir das ferramentas da plataforma, os 
alunos responderam um questionário, composto 
de questões de associação, múltipla escolha e 
subjetiva, que versavam sobre situações colo-
cadas que relacionavam o consumo e o gasto de 
energia elétrica. 

Depois destas discussões, chegou a hora de 
questionar “Mas afinal, de onde vem tanta ener-
gia?”. Este foi o tema do terceiro tópico, que te-
ve como objetivo compreender como se produz 
a energia elétrica, a partir da utilização da água, 
bem como de outros recursos naturais. Os alu-
nos assistiram a um vídeo disponível na internet, 
que trata sobre como é produzida a energia elé-
trica, ressaltando as diversas formas existentes, 
sobretudo com a utilização da água, como maté-
ria-prima. Após a discussão, os alunos criaram, a 
partir da ferramenta Wiki, uma tabela contendo 
as formas de se produzir energia elétrica, as ma-
térias-primas utilizadas, onde e como são produ-
zidas. Nesta construção da tabela, foi perceptível 
a colaboração entre os alunos, havendo sempre 
diálogo e troca de ideias. 

O quarto tópico foi o aprofundamento da 
produção de energia elétrica, a partir da utilização 
da água. “Usinas Hidrelétricas” foi o tema deste 
tópico, que teve como finalidade fazer com os 
alunos reconhecessem a forma mais utilizada de 
produção de energia elétrica, dando ênfase a Usi-
na Hidrelétrica de Xingó, que está situada entre 
os estados de Sergipe e Alagoas, compreendendo 
como o processo é realizado. Antes de conhecer 
melhor a Usina de Xingó, os alunos assistiram 

um vídeo, que também é disponibilizado na in-
ternet, sobre o funcionamento de uma hidrelétri-
ca. O vídeo, bastante objetivo e didático foi uma 
ótima ferramenta neste processo de conhecimen-
to de cada parte que compõe uma hidrelétrica, 
bem como seu processo de planejamento e efeito 
para a região e para o meio ambiente. A atividade 
desenvolvida neste tópico compreendeu em um 
desenho de uma hidrelétrica. Os alunos foram 
orientados a desenharem suas próprias usinas hi-
drelétricas, para que fossem disponibilizadas no 
“Livro-imagem” da turma, para que todos pudes-
sem ver os desenhos uns dos outros, opinando na 
forma como a hidrelétrica foi construída, fazen-
do comparações entre elas. 

O tópico cinco “Estamos quase lá!”, cujo 
título faz referência a proximidade da finaliza-
ção das atividades na plataforma Moodle, obje-
tivou a identificação dos conceitos apreendidos, 
sobre o tema estudado, a partir do entendimento 
próprio. Neste tópico foi aberta uma discussão 
e a seleção de palavras que estiveram presentes 
no conteúdo e no que havia sido visto até o mo-
mento. Estas palavras serviram de base para a 
construção de um Glossário, fermenta disponí-
vel na plataforma, cuja finalidade foi fazer com 
que os alunos dessem as definições, a partir do 
que compreenderam sobre as palavras escolhi-
das. Cada definição foi lançado no glossário, 
sempre havendo colaboração entre os alunos, 
tanto para organização das ideias, bem como di-
gitação correta das palavras. 

“Atividade Final” foi o tema do último tó-
pico. Neste todos os alunos participantes respon-
deram a um questionário, com perguntas de múl-
tipla escolha, associação, verdadeiro ou falso e 
dissertativa. O objetivo desta atividade foi de de-
monstrar os conhecimentos adquiridos, acerca do 
conteúdo trabalhado no AVA Moodle, a partir de 
algumas tipologias de questões. Estas tratavam 
de situações vivenciadas no dia a dia, que envol-
vessem a produção e o consumo da energia elé-
trica pelo homem, bem como do funcionamen-
to de uma usina hidrelétrica. Todas as questões 
tinham seus respectivos resultados apresentados 
ao final do questionário, de forma que o aluno 
visualizasse a resposta correta e errada, com seu 
respectivo feedback. 
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As atividades desenvolvidas na 

plataforma Moodle não buscaram 

erros e acertos, mas perceber que 

através da interação entre o 

aluno e o computador há uma re-

lação de interatividade, deixando 

o processo de aprendizagem mais 

atrativo e prazeroso.

Consideracoes 

Trabalhar com novas possibilidades meto-
dológicas é algo gratificante, pelo fato de haver 
aceitação e envolvimento por parte dos estudan-
tes. Além disso, demonstra a capacidade criati-
va do professor em busca de aperfeiçoamento e 
reflexão de suas práticas pedagógicas. A escola 
como instituição responsável pela (re)construção 
do conhecimento precisa estreitar a relação do 
aluno com o conteúdo. 

O conteúdo, sob a forma de conhecimento, pode ser 
encontrado em qualquer lugar: no livro, na web, na 
TV, no rádio, nos jornais e revistas, no cinema, e 
etc. as novas tecnologias de comunicação colocam 
à disposição das pessoas o acesso rápido e fácil ao 
conhecimento. Diante disso, a Escola já não é a úni-
ca fonte de conhecimento existente no mundo mo-
derno. [...] Cabe a ela, sobretudo, desenvolver nos 
alunos a capacidade de ler, escrever, interpretar, des-
crever, conviver, mediar, refletir, avaliar, comparar, 
analisar, ou seja, tudo aquilo que está posto pela ci-
ência e pela cultura. (SERGIPE, 2011. p. 12)

As atividades desenvolvidas na plataforma 
Moodle não buscaram erros e acertos, mas per-
ceber que através da interação entre o aluno e o 
computador há uma relação de interatividade, 
deixando o processo de aprendizagem mais atra-
tivo e prazeroso, pois aluno, a partir das orienta-
ções do professor, tem autonomia para lidar com 
o conhecimento que lhe foi disponibilizado. E is-
to foi possível de ser visto: após a explicação das 
atividades os alunos de forma autônoma e tendo 
por base os conceitos apreendidos nos momentos 
de discussão, tiveram suas ideias (re)formuladas 
para lidar com as questões que lhe foram coloca-
das durante as atividades. 

Além disso após a conclusão das ativida-
des, os resultados demonstraram avanços na 
compreensão dos alunos sobre os aspectos tra-
balhados. A compreensão destes aspectos foi 
importante na formulação da opinião do indiví-
duo e do desenvolvimento de sua capacidade re-
flexiva, sobretudo diante de um tem importante 
para o ser humano. E
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RESUMO

A discussão de aspectos relacionados à diversidade de gênero, empoderamento feminino 
e respeito ao outro são valores humanos que devem ser praticados e estimulados no 

ambiente escolar e na sociedade. No entanto, é necessário pensar formas de incrementar 
tais práticas de maneira interdisciplinar. Os clássicos literários, nesse contexto, podem ser 
veículos que promovem essa integração. O objetivo do presente estudo é relatar a experiên-
cia docente na inserção dessas obras como veículo para a discussão de gênero no currículo 
escolar. Para tanto, foram realizadas práticas de leitura e teatro nas disciplinas de Atividades 
Integradoras e Língua Portuguesa do Ensino Médio Inovador no Centro de Excelência Dr. 
Milton Dortas, em Simão Dias. Tais práticas puderam aperfeiçoar os conteúdos trabalhados 
em sala de aula. Assim, faz-se necessária a discussão emergente desses aspectos para a for-
mação cidadã crítica.

Palavras-chave: Ensino Médio. Interdisciplinaridade. Práticas Pedagógicas.

como proposta interdisciplinar

Os clássicos

para a discussão de
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INTRODUÇÃO

A escola, enquanto espaço educativo, tem por objetivo a for-
mação crítica e reflexiva do cidadão, devendo ela ser capaz de es-
timular a autonomia discente, valorizando as características locais 
em integração com aspectos emergentes da sociedade. A Educa-
ção, portanto, deve servir como aporte social para o exercício da 
cidadania, discutindo e respeitando as diversidades cultural, étni-
ca, religiosa e sexual. Tal abordagem também abrange a discussão 
de gênero que, assim como todas as outras, configuram-se como 
práticas de Direitos Humanos, realçando e valorizando a presença 
feminina nas parcelas da sociedade, empoderando-a.

Nesse contexto, a inserção da discussão de gênero no currículo 
escolar estabelece parâmetros efetivos para a prática da cidadania, 
estimulando a criticidade, o respeito à diversidade e a exclusão de 
culturas discriminatórias. Para Carvalho e colaboradores (2016), 
deve-se fornecer especial atenção ao currículo escolar, esteja ele 
em atividade ou oculto, visando a construção de valores pauta-
dos na coletividade, ou seja, requerendo “[...] constante e contínua 
intervenção no cotidiano escolar para desconstruir preconceitos, 
dicotomias e assimetrias de gênero e orientação sexual (p. 61)”.

Cabe ressaltar, no entanto, que discutir gênero não é ideolo-
gizar discursos e práticas, e sim fomentar o conhecimento, des-
mistificando termos do senso comum, preconceitos e paradigmas 
construídos ao longo da História, enraizados pelo modo de vida 
antiquado e saudosista de alguns grupos sociais. Assim, confor-
me esclarecem Reis e Eggert (2017), o termo ideologia de gênero 
difunde o preconceito, práticas tradicionais de alguns setores da 
sociedade que tem por objetivo dificultar o “alcance à equidade de 
gênero e à diversidade sexual (p.18)”.

Alunos Pariticipantes do projeto.

As obras literárias que, desse modo, reforçam 
a protagonista presença feminina podem despertar 
nos educandos olhares diferenciados para o papel 
da mulher frente à sociedade, prevalecendo o ca-
ráter atemporal das obras, que se mostram à fren-
te do seu tempo em diversos aspectos. De igual 
forma, a inclusão de práticas interdisciplinares na 
escola inicia novas formas de discussão do saber, 
na tentativa de (re)totalizá-lo, desfragmentando o 
conhecimento assim organizado pela ciência car-
tesiana no processo de disciplinarização.

A interdisciplinaridade, com isso, confi-
gura uma forma de superar a fragmentação do 
conhecimento e incrementar novas atitudes ao 
cotidiano escolar. Em concordância com Fortu-
nato, Confortin e Silva (2013), práticas interdis-
ciplinares propõem um diálogo de saberes, que 
integram as áreas do conhecimento, visualizadas 
nas disciplinas componentes do currículo esco-
lar, fortalecendo e contextualizando o processo 
de ensino-aprendizagem. Assim, o desenvolvi-
mento de práticas dessa natureza, além de forne-
cer subsídios para novas tendências pedagógicas, 
tende a superar modelos tradicionais de ensino.

Baseado nas reflexões acima mencionadas, o 
presente estudo tem por objetivo relatar a experi-
ência docente na utilização dos clássicos literários 
como veículo para a discussão interdisciplinar de 
temáticas relacionadas ao gênero no ambiente esco-
lar. Para tanto, primeiramente foram apresentadas 
as características espaciais, curriculares e metodo-
lógicas do colégio e da disciplina em que foi desen-
volvida a atividade, passando por sua definição e 
objetivos. Em tópicos posteriores, foram elucidadas 
as contribuições da referida atividade para as tur-
mas envolvidas, como também para o âmbito esco-
lar, na perspectiva da sua abrangência em fomentar 
futuras ações de semelhante finalidade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As práticas pedagógicas foco do presente 
estudo foram realizadas no âmbito do Colégio 
Estadual Dr. Milton Dortas (CEMD), hoje Cen-
tro de Excelência, localizado na cidade de Simão 
Dias, Região Centro-Sul do Estado, onde os au-
tores desempenharam suas atividades docentes, 
no ano letivo de 2017. Para melhor efetivação 
dos resultados esperados, foram planejadas eta-
pas com objetivos distintos, a saber:

Atividades Integradoras: Biologia, 
gênero e sexualidade

As Atividades Integradoras, em que a prática 
pedagógica foco do presente estudo se desenvol-
veu, são componente curricular da base diversi-
ficada do Ensino Médio Inovador, modalidade 
ofertada por algumas escolas da Rede Estadual de 
Educação de Sergipe, na qual é incluído o CEMD. 
A proposta curricular da disciplina, no colégio em 
questão, varia de acordo com a série, indo desde 
a iniciação científica do ingressante no Ensino 
Médio a reforços nas áreas de Produção Textual e 
Matemática para os concludentes. Além das Ativi-
dades Integradoras, o currículo do Ensino Médio 
Inovador se diferencia por também ofertar as Ar-
tes Cênicas, ambas com carga horária de 80 horas.

Nessa perspectiva, foram propostas ativida-
des, no âmbito da disciplina, em duas turmas da 
2ª série. O componente curricular em questão, foi 
ministrado por um docente da Biologia e, por es-
se motivo, desde seu planejamento, objetivou in-
serir a discussão do corpo, gênero e sexualidade, 
bem como suas relações com a dinâmica social 
na contemporaneidade, inovando a abordagem 
tradicional das Ciências Biológicas presente nos 
currículos de Ensino Médio. Para isso, primeira-
mente foram discutidos textos acerca da proposta 
central da disciplina, como também foram pro-
feridas palestras (aulas) sobre o corpo humano 
(anatomia e fisiologia) e realizados debates, dis-
cussões e pesquisas sobre o corpo, gênero e se-
xualidade, abrangendo temas que permeassem a 
abordagem interdisciplinar e inserisse discussões 
de difícil abordagem na maioria das escolas, co-
mo cidadania e Educação em Direitos Humanos.

Biologia e Literatura: parâmetros 
interdisciplinares

Na formatação da proposta interdisciplinar, 
além da discussão de textos de outras ciências, 
foram convidadas duas professoras de Língua 
Portuguesa para refletir sobre a inserção de livros 
paradidáticos que se integrassem com a proposta 
original da disciplina e, em reunião, decidiu-se 
que seriam trabalhados os clássicos de José de 
Alencar: Lucíola e Senhora, pois ambos refletem 
o protagonismo e empoderamento feminino, uma 
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vez que as mulheres tratadas nas tramas se di-
ferenciavam do padrão social imposto à época. 
Além disso, as obras forneceram subsídios para 
reflexão/discussão sobre o papel da mulher na 
sociedade, quebrando paradigmas e fazendo com 
que os/as discentes refletissem sobre atitudes 
presentes na sociedade e debatessem formas de 
enfrentar as problemáticas emergentes.

Nesse contexto, nas aulas de Língua Portugue-
sa, foram discutidos os aspectos das obras literárias, 
tais como: a biografia do autor, a escola literária em 
que as obras se encaixavam, o enredo das obras e 
como este poderia ser adaptado para incrementar 
uma peça teatral, ao passo em que na disciplina de 
Atividades Integradoras foram discutidas as ques-
tões das identidades de gênero e ofertado espaço 
para os ensaios técnicos do posterior teatro.

Teatro de grandes obras

Após as etapas mencionadas anteriormen-
te, como forma de finalização da atividade, foi 
sugerida uma peça teatral que explanasse o con-
teúdo trazido nas obras discutidas, as quais fo-
ram adaptadas, pelos discentes, para se encaixar 
nesse tipo de arte. De igual forma, foi discutida 
com os/as discentes a possibilidade de o roteiro 
seguir a forma clássica da obra, trazendo a trama 
e os personagens, ipsis litteris, como também foi 

aberta a oportunidade para que ele fosse adapta-
do, por eles/as, à atualidade, mas com o cuidado 
de não modificar a estrutura da obra, tampouco 
vulgarizar, com preceitos e preconceitos atuais, 
as personagens principais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Num primeiro momento, as palestras (aulas) 
sobre os corpos masculino e feminino, tal qual 
admitem as Ciências Biológicas, se deram de 
maneira tradicional e abordaram aspectos mor-
fológicos e fisiológicos do corpo voltado para 
a reprodução, em que também foram discuti-
dos fundamentos introdutórios, inclusive, das 
consequências da utilização deste corpo para o 
sexo sem prevenção, abrindo espaço para o de-
bate sobre as Infecções Sexualmente Transmis-
síveis (IST). Dessa forma, os alunos puderam 
discutir o funcionamento do corpo e introduzir 
a discussão sobre as diferenciações presentes 
neles e como o conceito de homem e mulher 
evoluiu com o tempo.

A culminância do projeto, que se deu na 
forma de teatro, envolveu toda a turma e foi 
exposta para outra, também da 2ª série do co-
légio, a qual, posteriormente, apresentaria a 
obra “Lucíola”, também de José de Alencar. A 
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turma envolvida com a apresentação organizou 
um cenário em sua própria sala, transforman-
do-a num anfiteatro, com carteiras, cortinas e 
móveis reais e improvisados. No dia da apre-
sentação, os efeitos sonoros ficaram por conta 
de músicas escolhidas pelos próprios alunos, 
que se separaram entre si para organizar os 
diversos papéis característicos de um teatro, 
ainda que amador. Ao início da peça, a histó-
ria de Aurélia, da obra “Senhora”, cativou aos 
espectadores, pois o enredo mostrou-se, apesar 
da idade da obra e da tenra idade dos atores e 
espectadores, completamente conectada à di-
nâmica social contemporânea.

O fato de Aurélia, personagem principal 
da trama, pagar pelo casamento, negociando o 
seu futuro esposo que, por interesse, casa-se 
com ela às cegas, pôde despertar nos especta-
dores a ideia do empoderamento feminino, não 
pautado no poder de comércio, mas pela inicia-
tiva da personagem em assumir seus negócios 
e lutar por seus interesses, que se misturam en-
tre sentimentos de amor e vingança, além da 
necessidade de por à prova sua capacidade de 
manipulação, pois negociara, com uma heran-
ça recebida, seu amor do passado. Nesse as-
pecto, a personagem principal recusa a ordem 
exclusivista e necessária à época, a submissão 
e obediência feminina ao casamento. Confor-
me ensina Borges (2012, p. 293), “a atitude da 

heroína subvertia o estabelecido culturalmente 
e afrontava o poder e a honra masculinos, ao 
recusar o marido aquilo que era socialmente 
considerado seu por direito”.

Nessa perspectiva, o teatro ora apresenta-
do pelos discentes mostrou-se capaz de iniciar 
a discussão sobre papéis masculinos e femi-
ninos na sociedade, em que, ainda hoje, exis-
tem atitudes machistas, discriminatórias e de 
violência contra a mulher. Tais papeis, cultu-
ralmente estabelecidos, tendem a posicionar a 
mulher como sujeito passivo e atrelado a sen-
timentos, enquanto ao homem são atribuídos 
estereótipos de força, poder e impedimento 
de demonstrar sentimentos. O estabelecimen-
to dessa cultura, mantida pela forma como 
as crianças são instruídas, tanto pela família 
quanto pela escola, tal qual discutem Vianna e 
Finco (2009), faz com que “meninos e meninas 
[...] desenvolvam suas potencialidades a fim de 
corresponder às expectativas de um modo sin-
gular e unívoco de masculinidade e de femini-
lidade em nossa sociedade (p. 273)”.

A obra, nesse contexto, trouxe a possibili-
dade de visualização da relação igualitária en-
tre homens e mulheres no matrimônio, fazendo 
com que os educandos pudessem refletir sobre 
aspectos sociais e culturais, mantidos pela or-
dem social vigente, capaz de perpetuar discur-
sos machistas e misóginos, ainda que de forma 

Alunos do projeto durante a apresentação teatral.
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velada. Assim, para além da análise aprofun-
dada do mercado matrimonial, seus impactos 
e as relações de poder por ele exercidas, a 
abordagem desse instrumento literário se faz 
de grande importância para o enriquecimento 
cultural dos educandos, como também para a 
discussão de questões de gênero na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância da discussão sobre respei-
to à diversidade, seja essa de gênero, orienta-
ção sexual ou cultural, de maneira integrada 
às disciplinas insere, no currículo escolar, a 
dimensão interdisciplinar, trazendo à tona as-
suntos de urgente relevância no contexto so-
cial atual. Tais assuntos, por diversas vezes, 
são ocultados pela matriz curricular, que se 
restringe às disciplinas científicas, o que tam-
bém pode limitar as práticas docentes. Dessa 
maneira, utilizar de temas transversais, que 
possam ser abordados por todas as áreas do 
saber científico, pode fortalecer a formação 
crítica dos educandos, voltando-a para a ci-
dadania. Do mesmo modo, é imprescindível o 
esclarecimento de conceitos relacionados ao 
gênero no ambiente escolar, a fim de desmis-
tificar valores erroneamente atribuídos, que 
disseminam preconceito, e legitimar práticas 
referentes ao respeito, cidadania e a verdadei-
ra ciência, esvaindo falácias.

Nessa perspectiva, os clássicos literários 
caracterizam uma maneira de integração entre 
os sujeitos do processo de ensino-aprendiza-
gem, sejam eles docentes ou discentes, esti-
mulando, também, o protagonismo estudantil, 
ao passo em que é destinada uma parcela de 
responsabilidade e confiança na transposição 
da obra para o teatro. Assim, diversas formas 
de se fazer a Educação e de avaliar os momen-
tos de aula são postas em prática, configuran-
do formas de inovação e multiplicidade. 
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RESGATANDO A CULTURA CORPORAL DO ÍNDIO BRASILEIRO

GIVANCÉLIO XISTO GOIS
Escola Estadual Pedro Valadares – Simão Dias/SE

RESUMO

O presente trabalho é um relato de experiência que abordou as diversas 
manifestações da cultura corporal indígena, enfatizando os jogos e brin-

cadeiras, abordando o conteúdo nas dimensões conceituais, procedimentais e 
atitudinais durante as aulas do componente curricular educação física. A rele-
vância do projeto consiste em manter viva a memória da cultura indígena no 
Brasil, evitando o desaparecimento de toda riqueza histórica e cultural que os 
povos indígenas representam para o país. O projeto teve como objetivo resga-
tar e fortalecer as práticas de jogos indígenas, bem como promover o respeito 
mútuo por meio das relações interpessoais entre os estudantes do 1º ao 5º ano. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação física, jogos indígenas e Brasil. 
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 Os indígenas do Brasil pertencem a diferen-
tes grupos étnicos e estão espalhados por todo pa-
ís, sempre em luta para sua sobrevivência física 
e cultural. A diversidade cultural e grupos sociais 
representam a grandiosidade dos povos indíge-
nas no Brasil. Entretanto a trajetória de dificulda-
des dos povos indígenas retrata a disseminação 
de sua cultura. Faz-se necessário cultivar a ideia 
de diversidade, pois os educandos “tem o direito 
de saber que não estão sozinhos no mundo... tem 
o direito de saber que as pessoas são diferentes. 
Que o mundo é plural e a cultura é diversa. Que 
essa diversidade deve ser conhecida, respeitada e 
valorizada” (FREITAS, 2010, p. 161). Podemos 
dizer que a discussão sobre a cultura indígena de-
ve ser objeto de estudo nas escolas e que todos 
os educandos tem o direito, sobretudo, de conhe-
cer, vivenciar e ampliar seus conhecimentos so-
bre os aspectos culturais das etnias indígenas. Os 
elementos da cultura corporal, através dos jogos 
e brincadeiras, são essenciais para o desenvol-
vimento de crianças e adolescentes, sobretudo 
quando os estudantes de apropriam dessa cultura, 
fortalecendo e resgatando esses elementos histó-

ricos e sociais. Contudo, “Para vislumbrar as te-
máticas, como os conteúdos devem ser ensinados 
ao longo da educação básica, é necessário apre-
sentá-los detalhadamente. A brincadeira e o jogo 
são elementos de nossa cultura” (HUIZINGA, 
1992 apud SCARPATO et.al. 2007). O presen-
te trabalho é um relato de experiência que abor-
dou algumas manifestações da cultura corporal 
indígena, enfatizando os jogos e brincadeiras e 
práticas do cotidiano dos índios. A relevância do 
projeto consiste em manter viva a memória da 
cultura indígena no Brasil. O projeto teve como 
objetivo, essencial, o resgate e o fortalecimento 
das práticas culturais inerentes aos jogos indíge-
nas, como também promover o respeito mútuo 
por meio das relações interpessoais envolvendo 
os estudantes do 1º ao 5º ano do ensino funda-
mental. A metodologia utilizada fundamentou-se 
na concepção da cultura corporal, mas especifi-
camente a cultura corporal indígena, promoven-
do o conhecimento consciente e reflexivo através 
dos jogos e brincadeiras presentes na memória 
dos povos indígenas, reconhecendo os seus va-
lores e formas de viver, nos diversos contextos. 

INTRODUÇÃO

Alunos da Escola Estadual Pedro Valadares durante os jogos.

DESENVOLVIMENTO 

O projeto pautou-se numa prática de ação e 
reflexão, que envolveu os jogos e brincadeiras, 
vislumbrando as seguintes dimensões do conhe-
cimento: conceituais, com aulas explicativas e 
vídeo aula sobre elementos da cultura indígena, 
mais especificamente sobre os jogos mundiais 
indígenas. Os aspectos procedimentais aconte-
ceram com as vivências das modalidades e que 
foram abordadas durante a culminância do pro-
jeto, com a realização da primeira edição dos jo-
gos indígenas na escola. Os estudantes do ensi-
no fundamental nível I, do 4º e 5º ano, ainda re-
alizaram pesquisas sobre os jogos e brincadeiras 
da cultura indígena. As dimensões atitudinais se 
fizeram presentes com o momento da realiza-
ção da competição, em caráter de festival, onde 
todos puderam participar colocando em prática 
tudo que fora trabalhado durante o período de 
duas semanas que antecedeu o dia do índio. Os 
estudantes foram organizados em categorias por 
série. Sendo as categorias divididas em: 1º e 2º 
ano (mirim) e 3º ao 5º (infantil). Cada turma foi 
dividida em grupos para que todos pudessem 
participar das competições. As modalidades de-
senvolvidas, em todo processo de construção do 
projeto, foram: Arco e flecha; corrida de tora; 
corrida de 100m; cabo de guerra; arremesso de 
lança e luta corporal (huka-huka). Por se tratar 
de uma competição, de caráter festivo, todos os 
estudantes que participaram das atividades fo-
ram premiados com medalhas.
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Alunos da Escola Estadual Pedro Valadares durante os jogos.

Alunos da Escola Estadual Pedro Valadares durante a entrega de medalhas dos jogos.

 CONCLUSÃO 

Todo trabalho desenvolvido ao longo de duas semanas, 
foi agraciado com um momento ímpar, que foi a culminância 
do projeto, com os jogos indígenas. Perceber a felicidade dos 
estudantes durante o festival nos fez pensar e repensar sobre 
o quanto é necessário propor práticas corporais diferenciadas 
e inovadoras. Os resultados obtidos foram de caráter qualita-
tivo, no que se refere a reflexão dos estudantes sobre, a per-
cepção da importância, em se manter viva a cultura indígena 
no Brasil. Foi possível perceber todo o envolvimento e de-
senvolvimento do conhecimento dos estudantes a respeito das 
modalidades executadas, bem como a sua função no cotidia-
no indígena. Considerando os aspectos quantitativos obser-
vou-se que, em razão da maturidade, os estudantes com idade 
maior se destacaram no resultado final durante as disputas 
das modalidades, obtendo melhores marcas na aferição dos 
resultados individuais em relação aos estudantes mais jovens. 
Observou-se, ao longo das aulas um grande interesse por par-
te dos alunos na construção do conhecimento sobre a cultura 
indígena, buscando participar de maneira ativa das práticas e 
dos estudos em sala. A culminância do projeto com o festival 
atendeu as expectativas, uma vez que além de vivenciarem os 
jogos e brincadeiras todos foram premiados com medalhas. 
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RESUMO 

O projeto “A Poesia indo à Escola” desenvolvido no Centro de Excelência 28 de 
Janeiro, situado no município de Monte Alegre de Sergipe, se propõe em levar a poesia 
até as escolas do alto sertão sergipano, buscando despertar o desenvolvimento de cada 
estudante para este universo que muita das vezes é marginalizado por conta do precon-
ceito machista enraizado na nossa cultura ou por ser de difícil compreensão por conta 
da linguagem literária. Propiciamos um momento de interação entre os estudantes, o 
poeta e a poesia, possibilitando uma análise e reflexão das produções poéticas. Assim, 
selecionamos alguns poetas brasileiros e sergipanos. Com os dados em mãos, montamos 
as apresentações e escolhemos os poemas que são analisados juntamente com o público 
ouvinte das escolas visitadas. 

Carlos Alexandre Nascimento Aragão 
Professor no Colégio Estadual 28 de Janeiro 

Aparecida Vital Aniz dos santos | Ellen Tavares de Santana  
Jamyle Silva Santos | José Pedro Filho | Kauã Alves dos Santos  

Maria Angélica Correia Lima | Maria Eduarda Oliveira Santana  
Maria Izabela Feitosa dos Santos | Maria Lucyelma Freitas de Melo  

Natanael Menezes Dantas de Sá | Rafael de Souza  Sávio Alves bezerra 
Estudantes do Colégio Estadual 28 de Janeiro em monte Alegre de Sergipe

Poesia
INDO A
A

A POESIA NO CHÃO ESCOLAR 

O projeto “A Poesia indo à Escola” vem tor-
nando-se notório desde o ano de 2013 quando este 
foi aprovado no Edital FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 
10/2013, pois acreditávamos que o universo da po-
esia é quase esquecido no espaço escolar, por haver 
uma predominância de outros gêneros textuais, tais 
como: romance, contos, crônicas etc. Assim, cria-se 
um distanciamento entre os estudantes e a poesia. 
Muitos têm a visão de que ela só serve para o mo-
mento da paquera, mas não visualizam que também 
traz em si algumas denúncias sociais, como foi o 
caso da produção poética de Oswald de Andrade. 

Diante da aprovação, convidamos os discentes 
a participarem da nossa ideia. Assim, construímos 
um grupo com vinte (20) participantes. Durante o 
ano de 2014, pesquisamos a vida e obra de seis (6) 
poetas do modernismo: Augusto Frederico Schd-
mit, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Mei-
reles, Guilherme de Almeida, Oswald de Andrade e 
Vinicius de Moraes. Percorremos as escolas do alto 
sertão sergipano levando a poesia modernista para 
o seu chão. 

Percebendo a necessidade da di-
vulgação dos nossos poetas, propomos 
a continuidade desse projeto no Edi-
tal FAPITEC/SE/FUNTEC/CNPq Nº 
02/2015, divulgando os poetas e a po-
esia modernista de Augusto dos Anjos, 
Clarice Lispector, João Cabral de Melo 
Neto, Lêdo Ivo, Manuel Bandeira, Má-
rio de Andrade e Raul Bopp. Hoje, temos 
um grupo de doze (12) estudantes dedi-
cados a esta ação.

Já percorremos alguns municípios, 
tais como: Feira Nova, Monte Alegre de 
Sergipe, Poço Redondo, Nossa Senhora 
da Glória, Canindé de São Francisco, Por-
to da Folha, Gararu, Itabi, Nossa Senhora 
Aparecida e Nossa Senhora de Lourdes, mas 
ainda precisamos alçar voos no sertão sergipano. 
O projeto envolve alunos do Ensino Fundamental 
maior e Ensino Médio do Centro de Excelência 28 
de Janeiro, situado no município de Monte Ale-
gre de Sergipe, cuja coordenação fica a cargo do 
professor de Língua Portuguesa Carlos Alexandre 
Nascimento Aragão. 

Prof. Carlos Alexandre e alunos do Colégio Estadual 28 de Janeiro.
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Diante dessa grandeza, percebemos que tanto 
os estudantes partícipes do projeto, 52 (cinquenta e 
dois) em sua totalidade, quanto os ouvintes são en-
riquecidos com os ensinamentos valiosos e as aná-
lises surpreendentes, servindo para a sua constru-
ção do ensino-aprendizagem e para a desmistifica-
ção de que o universo poético é complicado. Com 
isso, jovens são despertados a produzirem poemas 
e o nosso sertão vibrará com as futuras produções. 

Estes alunos buscaram conhecer a escola lite-
rária Modernismo, a vida e obra de alguns poetas 
modernistas. A partir desse conhecimento monta-
ram o material a ser apresentado nas escolas do alto 
sertão sergipano. O projeto foi financiado pela FA-
PITEC através de Edital de Popularização da Ciên-
cia. Visitamos vinte (20) estabelecimentos de ensi-
no. Nessa trajetória tanto os participantes quanto os 
ouvintes eram atraídos ao universo da poesia seja 
para ler ou rabiscar poemas. Precisamos dar mais 
um passo, conquistando novos participantes. 

Como a produção poética do estado de Sergipe 
é enriquecedora com brilhantes nomes conhecidos 
nacional e internacionalmente, porém desconheci-
da de muitos sergipanos, propomos que em 2017 
o foco do projeto voltasse para a poesia sergipa-
na. Assim, os participantes e ouvintes passaram a 
conhecer os poetas de sua terra, tornando-se mais 
enriquecedor. Além disso, há uma preservação da 
cultura escrita produzida em nosso estado. De iní-
cio, estamos pesquisando a produção dos seguintes 
poetas: Hunald de Alencar, Iara Vieira, Santo Souza 
e Tobias Barreto. Levaremos os poetas sergipanos 
às escolas públicas do nosso sertão sergipano, pro-
curando conquistar novos amantes para o campo da 
poesia seja ao tocante à leitura ou à produção. 

METODOLOGIA

Inicialmente, formamos o grupo e em seguida 
apresentamos os poetas que trabalharemos duran-
te o ano. Em seguida, as equipes são formadas e 
cada uma fica responsável por um poeta. Em se-
guida, fizemos uma triagem do material para que 
não houvesse repetição e todas as informações fos-
sem passadas com fidelidade, pois pensamos em 
uma troca de conhecimento e também em um in-
centivo para os nossos futuros ouvintes criarem 

gosto pela poesia. Ao analisarmos os materiais 
coletados, começamos a construir as apre-

sentações de forma dinâmica e práti-

ca. Essas apresentações são realizadas nas escolas 
públicas e privadas do nosso alto sertão sergipano, 
iniciando pelo Centro de Excelência 28 de janeiro. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

O projeto vem conquistando vários resulta-
dos não só entre interagir com os estudantes das 
escolas visitadas, mas, também, com os compo-
nentes do próprio grupo. Alunos, que participam 
do projeto, vêm conhecendo e entrando cada vez 
mais no mundo não só da poesia, mas da literatu-
ra como um todo. 

O projeto vem revelando talentos, poetas, 
cronistas, ou seja, descobrindo jovens escritores. 
O jovem Rafael de Souza é um desses jovens. Ele 
após adentrar ao projeto, diga-se desde o início, 
sentiu-se atraído pela corrente poética e começou 
a rabiscar alguns versos. Seus rabiscos foram to-
mando notoriedade e o conduziu a concursos lite-
rários como o II Concurso Literário da Loja Ma-
çônica em 2015, sendo finalista e o II Concurso de 
Poesia do Centro de Excelência 28 de Janeiro, 1º 
lugar. Vejamos uma das produções desse jovem: 

Auno do Colégio Estadual 28 de Janeiro durante as apresentações.

MEU EU SEM VOCÊ 

Viciei em seus beijos 
Em suas carícias 
Viciei em você 

E no meu peito 
Essas marcas do seu ser 
Marcas de um amor passageiro 
De um amor traiçoeiro 
De um amor verdadeiro? 

Onde nasce esse sentimento 
Que se chama amor? 
Tem ele a mesma origem 
Da minha platônica dor? 

Talvez esse amor perdido dentro 
De mim 
Nunca, nunca tenha um fim. 

Até a brisa que me toca 
Faz-me lembrar de você 
E a cada novo amanhecer 
A saudade me sufoca 
Amá-la foi fácil, não exigiu sacrifício 
Fazê-la sorrir era meu vício 
Até que veio a tempestade 
E me jogou no abismo 

Hoje sou uma música 
Que ninguém quer ouvir 
Porque só sei falar de amor 
De você e do gosto que 
A vida deixou 

Enfim, sigo o meu caminho 
Arrependido 
Cansado 
Sozinho 
Esperando para ver 
O verdadeiro sol nascer 
Trazendo-me de volta 
O coração que perdi.

Assim, observamos que o projeto vem 
proporcionando novos horizontes para os jo-
vens envolvidos diretamente e também para os 
estudantes das escolas visitadas, pois o diálo-
go entre os próprios estudantes é que movem 
a essência do projeto. A imagem construída 
de um professor ou de uma pessoa adulta pa-
ra apresentar os poetas é desfeita no momento 
em que estudantes assumem esse papel. Nesse 
sentido, os ouvintes percebem que também são 
capazes e podem colaborar com a sua socieda-
de. Ressaltamos que no ano de 2015 nove (9) 
integrantes de um quantitativo de vinte (20) do 
projeto foram aprovados no ENEM, conquis-
tando vagas nas universidades federais do nos-
so país e dois deles obtiveram 960 pontos na 
redação. Em 2016, sete (7) de um número de 
doze (12) participantes conquistaram uma vaga 
na Universidade Federal de Sergipe e na Uni-
versidade Federal de Alagoas e em 2017, três 
integrantes que cursavam a 3ª série do Ensino 
Médio conquistaram seu espaço na Universi-
dade Federal de Sergipe. Dentre essas aprova-
ções, destacamos a do jovem Lucas Messias da 
Costa aprovado em Medicina na UFS. 

Como a produção 
poética do estado de 

Sergipe é enriquecedora com 
brilhantes nomes conhecidos 
nacional e internacionalmente, 
porém desconhecida de muitos 

sergipanos, propomos que 
em 2017 o foco do projeto 

voltasse para a poesia 
sergipana.
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O QUE OS JOVENS PARTICIPANTES 
DIZEM SOBRE O PROJETO?

Buscando fazer uma avaliação do projeto indagamos os 
estudantes participantes com o seguinte questionamento: 

Em que medida este projeto ajudou na sua formação? 

Participante 1: “Me ajudou bastante a crescer 
como pessoa e intelectualmente! Pois aprendi 
muitas coisas me comunicando livremente com 
outras pessoas e analisando as obras junto com os 
meus colegas.” 

Participante 2: “É importante lembrar que fez 
com que nossos olhares se voltassem à pesquisa, 
à análise da obra do poeta, etc. Graças a isso, 
tornamo-nos estudantes mais ativos, etc.” 

Participante 3: “A princípio, como pessoa! Perdi o 
medo de falar em público e aprendi a me relacionar 
em grupo. Além disso, abriu horizontes para outras 
áreas do conhecimento.” 

Participante 4: “Com ele tive conhecimento 
de vários escritores brasileiros, melhorei minha 
dicção, adquirir uma expressiva melhora no quesito 
interpretação de texto e me tornei uma pessoa mais 
comunicativa, além do que, após o projeto, muitos 
ouvintes escritores puderam reforçar suas técnicas 
na produção de poemas.” 

Participante 5: “Na medida em que eu passei 
a mim libertar do medo para ir em busca de cada 
objetivo ,como por exemplo dar mais importância 
para a escrita, para a literatura e também para a 

leitura que são extremamente importantes para a 
profissão que eu quero exercer futuramente.” 

Participante 6: “O projeto em questão me fez 
conhecer profundamente sobre os escritores 
cujas obras seriam apresentadas. Além disso, 
me fez ver, com olhos de professor, a realidade 
do sistema de ensino brasileiro. E principalmente, 
este projeto foi responsável por aprimorar 
~exponencialmente~ bastante a minha oratória e 
presença de palco, melhorando a minha atuação 
como palestrante ( o que, para um jovem, é algo 
muito importante).” 

Participante 7: “A forma como me comunico 
com outras pessoas mudou completamente, falar 
em público já não me causa constrangimento. No 
passado, tinha uma concepção de que poesia se 
resumia a poemas de amor e considerava chato, 
hoje, sei que poesia não se resume apenas a isso. 
Aprendi a analisa-la de forma correta e em outros 
momentos ela está me ajudando bastante, como 
por exemplo, nas provas.”

Participante 8: “Sobretudo o projeto me ajudou a 
amadurecer. Trouxe conhecimento de mundo. Além 
disso, melhorei minha dicção, cada apresentação foi 
uma superação.” 

E

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, concluímos que através 
do projeto os estudantes estão desmistificando o 
universo poético e se inserindo neste mundo que 
outrora era totalmente desconhecido. Além dis-
so, há uma preocupação com a escrita de diver-
sos gêneros textuais, proporcionando aos autores 
prêmios em diversos concursos literários e no in-
gresso em cursos universitários nas universidades 
federais do nosso país. Nesse sentido, enfatizamos 
que é preciso dar oportunidade aos estudantes das 
escolas públicas para que eles possam ter novas 
perspectivas e construam um futuro brilhante.
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Já cansamos de ver uma infinidade de pro-
fessores (desculpem o trocadilho) professarem 
no início do ano que determinados alunos não 
conseguiriam ser aprovados ao final do período 
letivo. Para esses docentes basta um leve olhar 
para a aparência do aluno ou mesmo informa-
ções (muitas vezes na base do achismo, sem 
qualquer profundidade de reflexão) de outros 
professores para que o seu diagnóstico se trans-
forme em uma sentença.

No mesmo sentido, já vimos também vários 
programas e projetos serem rejeitados de imedia-
to por profissionais do magistério sem ao menos 
fazerem uma análise mais apurada da proposta 
apresentada, sendo taxativos em afirmar que tal 
propositura era mais uma forma de direcionar 
a ação do professor para os interesses dos que 
detêm o poder. De certo que tal comportamento 
poderia fazer sentido se ao menos aqueles que 
rechaçam esses escripts tivessem uma contra 
proposta de ação. Mas não é isso o que aconte-
ce, pois, em geral, não se tem qualquer tipo de 

alternativa ao que foi proposto. Vale lembrar-se 
de um caso já citado em nossos escritos de uma 
professora que quis desqualificar um programa 
institucional e quando lhe foi pedido que apre-
sentasse uma alternativa para implantar na escola 
e ela simplesmente disse que não a tinha.

Da mesma forma o pré-julgamento ocorre 
nas reuniões de trabalho, quando colegas nossos 
apresentam suas ideias sobre determinado as-
sunto ou projeto e logo tratamos de apontar tal 
ideia como boa ou ruim, acolhendo a que apre-
senta aspectos positivos e rejeitando a que não 
nos agrada sem esperarmos o aparecimento de 
outras ideias que sejam melhores ou que possam 
se aliar as já existentes, tendo potencial em se 
transformar em uma “super ideia” e nos trazer 
“super resultados”. Isso também ocorre durante 
os cursos de qualificação ou de formação conti-
nuada, na medida em que vamos acompanhando 
o raciocínio do orador ao mesmo tempo em que 
já estamos formulando conceitos em nossa men-
te ou até mesmo já os verbalizando para os que 

CRIATIVIDADE
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estão ao nosso lado, emitindo a nossa opinião e 
consequentemente ajuizando valores ao que está 
sendo dito.

É claro que precisamos ter a nossa opinião, 
formando os nossos próprios conceitos sobre 
a realidade e sobre o que nos dizem, porém é 
preciso compreender o todo. E para isso preci-
samos escutar o que os outros têm a nos dizer 
na sua íntegra, pois corremos o risco de termos 
uma visão parcial do objeto e tirarmos conclu-
sões que sejam incompletas, favorecendo o jul-
gamento depreciativo. Lembremos a metáfora 
dos cegos que estavam apalpando as partes de 
um elefante de forma isolada e posteriormente 
cada um designou o que era o elefante a partir 
da parte que ele tinha tocado. Só para lembra: 
o que pegou na orelha disse que o elefante era 
um grande leque; o que apalpou a tromba acre-
ditou que se tratava de uma grossa mangueira; o 
que tocou a barriga falou que se tratava de uma 
grande bacia; o que tateou o rabo afirmou que 
era uma vassoura e aquele que tinha colocado as 
mãos em uma das patas do animal concluiu que 
o elefante era algo como um poste.

Essas observações nos mostram que a an-
tecipação e a setorização do julgamento reduz a 
nossa capacidade de percepção e, por conseguin-
te, a nossa compreensão das coisas e dos fatos.

Buscando ampliar o nosso entendimento 
sobre essa questão nos valemos dos estudos de 
Alex Osborn apud (Torre, 2008, p. 161 e 162)1. 
Torre se refere à aplicação do brainstormig, que 
traduzindo para o português temos algo como 
“tempestade de ideias”, identificando quatro re-
gras caracterizadas pela abertura do pensamen-
to e que são a chave para o pensamento diver-
gente, e que certamente redunda na reunião de 
uma série de ideias que possam servir de orien-
tação para a solução de problemas, e com isso 
se pode, posteriormente, avaliá-las e melhorar 
as formas. Torre (apud Osborn, 1971, p. 136).

São as regras de Osborn para o brainstor-
mig: Adiamento do julgamento crítico; Soltar as 
rédeas da imaginação; A quantidade aumenta a 
qualidade e, por fim, Combinação e aperfeiçoa-
mento das ideias.

Para efeito das nossas pretensões nesse 
artigo trataremos de ampliar particularmente a 
ideia de adiar o julgamento crítico. Torre (2008, 
p. 162) afirma que o julgamento, na busca da 
melhor solução para um dado problema, não se-

rá esquecido, mas que ele será fundamental em 
um segundo momento. Ele pondera que a crítica 
e a ideação enfraquecem-se quando exercidas 
simultaneamente, e que por isso o pensamen-
to criativo e o valorativo não podem ocorrer ao 
mesmo tempo.

À medida que adiamos o nosso julgamen-
to criamos oportunidades de fortalecermos as 
nossas verdades, mas isso só ocorre se estamos 
abertos a essas experiências, e o que é mais im-
portante, “... nossas convicções provam que as 
coisas são somente como as vemos e não existe 
alternativa para aquilo que nos parece certo”. 
(Maturana, 2001. p. 22)2. É nesse momento que 
precisamos olhar o mundo de uma perspectiva 
acolhedora e agregadora, pois ao nos colocar-
mos como seres que estão em constante trans-
formação é que conseguiremos nos inserir de 
fato no mundo que vive continuamente se trans-
formando.

Em fim, fazer julgamentos em nossas vi-
das sempre será necessário, porém esse deve ser 
o derradeiro passo antes de invocarmos todos 
os pressupostos que nos garantam que de fato 
estamos escolhendo o melhor para nós e para 
as pessoas que podemos alcançar, concomitan-
temente. Portanto, antes de qualquer crítica ou 
decisão, adie o julgamento e considere o con-
texto e todas as possibilidades.

Bom trabalho e sucesso!
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