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NUPI/SEED

Tempos difíceis e sombrios, esses que por hora vivemos. 

Dá até vontade de desistir, mas ESPIE só, desistimos não! 

Oi nós aqui de novo! Nossa segunda edição floresceu, 

neste mês de maio. Um mês bastante emblemático no nosso 

imaginário  e cantado em verso e prosa:

“Dai-me vivas! Dai-me palmas!

Exultem todas as almas,

Cheias de um vivo fulgor

Todo o Brasil, congregado,

Saúde o mês consagrado

da Liberdade e do Amor!”

Assim, poetizou Olavo Bilac, o príncipe dos poetas! E 

é com esse fulgor, esse resquício luminoso e esse clarão 

que acreditamos em uma escola pautada na criatividade 

e inovação. Uma escola que busca superar os seus “im-

bróglios do quiprocó” de cada santo dia através de ações 

gestadas por mentes inteligentes: nossos professores. 

Estes sim, são os agentes contaminadores de luminância

 e de brilho nos nossos alunos, tornando-os pontos de luz 

no misterioso mundo do conhecimento.

Não esperávamos algo diferente, mas o que nos chegou foi 

surpreendente. Tudo é muito bom! Foi difícil escolher. Tem 

gente ligada! Tem gente que presta atenção na feira que se 

confIgura no entorno da escola; tem gente que convida os 

alunos a pensarem na saúde através das aulas de educa-

ção física; tem gente que faz aula passeio para conhecer 

de perto as riquezas do nordeste brasileiro; tem gente que 

aproxima a literatura e outras formas do conhecimento 

através das TDICs enfIm... tem gente boa, tem gente que faz! 

Tem fLores de maio em todos os meses do ano enfeitando nosso 

jardim escolar.

E parafraseando Bilac, assim também podemos poetizar:

 Maio vem dar seu recado,

 Prossiga, em danças a função, 

Porque logo vem mais um mês amado,

 O alegre mês do São João. 

EsPIE só, até poesia a gente faz!
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ciências e do meio ambiente, mas também de 
cidadania e sustentabilidade e que visa uma 
aprendizagem que possa ser aplicada no dia a 
dia das meninas e dos meninos.

Palavras-Chave: Compostagem. Resíduos 
Orgânicos. Ensino de Ciências.

1. INTRODUÇÃO

Em vários municípios brasileiros, os efeitos 
negativos que o descarte incorreto de resídu-
os sólidos orgânicos (RSO), oriundos de feiras 
livres, provocam no meio ambiente são enormes. 
Além disso, o cheiro forte e desagradável que 
exala do material em decomposição e o fato da 
atividade ocorrer, semanalmente, torna o pro-
blema uma questão que envolve o ensino/apren-
dizagem de ciências e também, permite refletir 
sobre questões de cidadania e sustentabilidade. 

Sendo assim, buscamos mobilizar os alunos do 
terceiro ano do Ensino Médio, do Colégio Esta-
dual Edélzio Vieira de Melo, no sentido de reco-
lherem e acondicionarem este material (frutas, 
hortaliças e legumes impróprios para o consumo 
humano), que por compostagem se transforma 
em adubo num curto espaço de tempo.

A feira livre que todo início de semana acontece, praticamente, em frente ao Colégio Estadual 
Edélzio Vieira de Melo, no municipio de Capela, promove, além do desconforto no ir e vir da comu-
nidade escolar, o descarte inadequado de uma grande quantidade de frutas, legumes, hortaliças 
e que são considerados impróprios para o consumo humano. Com o objetivo de diminuir o impac-
to da presença destes resíduos sólidos orgânicos (RSO), construímos uma intervenção com os 
alunos para se trabalhar com técnica da compostagem. Espera-se, obter um produto final estável, 
sanitizado, rico em compostos húmicos e cuja utilização no solo não ofereça riscos ao meio am-
biente. A iniciativa é relevante para a comunidade, pois possibilita aos aprendizes reproduzirem o 
conhecimento cientifico adquirido e tratarem seus próprios resíduos, com produção de adubo de 
boa qualidade e sem custo. Portanto, a questão não envolve somente conceitos do ensino de 

G E M
MO

Professor Msc. Jaime Rodrigues da Silva

PARA TRANSFORMAR OS RESÍDUOS SÓLI-
DOS ORGÂNICOS (RSO) ORIUNDOS DE UMA 

FEIRA LIVRE NO INTERIOR SERGIPANO

C P O S T A

Essa parceria 
com PIBID/TEA-
TRO, só veio en-
grandecer ainda 
mais o projeto, 
dando mais qua-
lidade e motiva-
ção aos alunos 
dentro e fora da 
sala de aula.

“

“
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 Como forma de motivar os aprendizes, para 
uma prática cidadã e um ensino contextualizado, 
buscamos utilizar estratégias relacionadas com 
o cotidiano das meninas e dos meninos, para que 
eles não se sintam apenas como espectadores do 
processo educacional. Muito embora, a presença 
destas perspectivas esbarre na mudança de al-
guns paradigmas, que a muito tempo foram con-
solidados pela atuação de alguns professores, que 
insistem em não romper com o ensino tradicional/
tecnicista/racionalista, de decorar fórmulas e re-
produzir conceitos, através de “decorebas” nas 
vésperas das avaliações, por exemplo.

  O uso da compostagem, também permitiu 
trabalhar com a reflexão da problemática Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS), para envolver o alu-
no em atitudes que favoreçam uma prática cidadã 
e a tomada de decisão, em prol de melhorias para 
a sua comunidade.

          
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 O projeto se iniciou com alunas e alunos do 
terceiro ano do ensino médio do Colégio Esta-
dual Edélzio Vieira de Melo, do ano letivo de 2015, 
que participaram de atividades que decorreram 
de apresentação inicial da proposta; capacitação 
e seleção dos sujeitos; levantamento prévio das 
concepções simplistas sobre o tema; aplicação de 
questionário e montagem das composteiras. 

Inicialmente, houve a coleta de dados para ve-
rificar qual o entendimento que os alunos traziam 
sobre a compostagem, ou seja, as concepções pré-
vias (DA SILVA, 2016).  

  O questionário foi constituído de questões 
abertas, sobre o método e suas finalidades, que 
os participantes responderam sem ajuda do pro-

  Ao observar à entrada principal da escola, que 
nas segundas-feiras concentra no seu entorno 
diferentes segmentos da sociedade, entre eles 
destacam-se: feirantes, consumidores, alunos e 
professores, em uma clara manifestação de cos-
tumes, crenças e tradições do povo capelense. 
Mas, que deixa muitas vezes, inconscientemente, 
uma quantidade de RSO que poderia ser transfor-
mada em algo de valor para a comunidade.

A compostagem, simplificadamente, envolve a 
decomposição aeróbia da matéria orgânica, que 
pelo controle da temperatura possibilita obter um 
produto final estável, sanitizado, rico em compos-
tos húmicos e cuja utilização no solo, não oferece 
risco ao meio ambiente. Portanto, à eficiência do 
processo está relacionada a condições ótimas, que 
permitem a multiplicação de microrganismos que 
atuam para transformar os RSO. Segundo, Dores-
-Silva (2013) a compostagem: 

[...] é o processo de transformação biológica de 
materiais orgânicos, tais como palha de arroz, café, 
papel etc., em fertilizantes orgânicos utilizáveis na 
agricultura. Este processo envolve transformações 
de natureza bioquímica, promovidas por milhões 
de microrganismos presentes no próprio material 
ou que nele são adicionados por meio de um pré-
-inóculo, que utilizam a matéria orgânica in natura 
como fonte de energia, nutrientes minerais e car-
bono, promovendo a mineralização de parte do ma-
terial e a humificação de outra parte [...] (p.640).
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fessor. A partir desse ponto, o detalhamento do 
projeto seguiu com a seleção de membros para a 
formação de uma equipe de trabalho, que deveria 
ser composta por alunos de diferentes turnos e 
segmentos da escola, com orientação daqueles 
oriundos do “terceiro ano C” da tarde.

Com uma capacitação orientada pelo profes-
sor, que teve duração de 60 horas e distribuí-
das em dois meses, envolvendo atividades pre-
senciais e a distância, os meninos e as meninas 
obtiveram explicações e colocaram em prática 
o que aprenderam. 

 A escolha do tipo de composteira foi feita 
com a participação da equipe gestora, que avaliou 
custos e disponibilizou os materiais e os recursos 
necessários. O espaço destinado a construção 
e desenvolvimento do projeto, ficou a critério da 
equipe pedagógica que demonstrou interesse em 
montar uma horta e de usar o adubo produzido.

  A coleta dos produtos orgânicos, ocorreu 
em baldes plásticos com tampa (potes de gor-
dura vegetal ou margarina) e que foram oferta-
dos pelo comércio da cidade. 

   Os alunos recolhiam os materiais pela ma-
nhã e à tarde, promoviam a separação e a far-
gamentação. Sobre a supervisão do professor, 
conduziam a compostagem. 

  A formação das leiras foi mesclada com serra-
gem e folhas secas, ambas recolhidas e armazena-
das em um galpão.

          
   O controle da temperatura foi feito de forma 

bem simples, ou seja, com uma barra metálica in-
troduzida na composteira e que pela absorção do 
calor, permitia supor o quanto de aquecimento era 
produzido. Se a dificuldade em tocar a barra fosse 
grande, a leira deveria ser remexida com adição de 
mais material orgânico (úmido) e, posteriormente, 
coberta com forragens/serragem (material seco). 
Optou-se, por utilizar uma perfuração no solo, por 
trazer vantagens como o baixo investimento finan-
ceiro e a facilidade de manutenção e conservação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
 Os RSO, como restos de legumes, frutas, 

hortaliças, além daqueles processados artesa-

nalmente, como farinha de mandioca e milho, por 
exemplo, constitui um recurso que pode repre-
sentar uma carga de adubo a cada três meses, 
aproximadamente. Todo este material é deposi-
tado sem tratamento em lixeiras ou é usado pa-
ra alimentar animais domésticos, como porcos e 
galinhas. Pode-se imaginar, facilmente, o trans-
torno provocado quando este material é descar-
tado na feira, pisoteado e amolecido por líquidos 
derramados ou pela ação da chuva. No fim do 
dia, o cheiro se torna desagradável e lembra o 
alimento destinado a criação de suínos. Trata-
-se, portanto, de uma questão que envolve dife-
rentes problemáticas em segmentos da gestão 
municipal, como a agricultura, o meio ambiente, 
o planejamento e a educação. 

Na gestão dos RSO, a sustentabilidade am-
biental e social se constrói a partir de modelos 
e sistemas integrados, que possibilitem tanto a 
redução dos materiais gerados pela população, 
como a reutilização do descarte e a reciclagem 
dos materiais que possam servir de matéria pri-
ma para a indústria, diminuindo o desperdício e 
promovendo a geração de renda.

3.1. A Compostagem

  Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) cita 
a compostagem, como forma alternativa para 
tratar os resíduos sólidos urbanos (RSU). E, que 
os serviços públicos de limpeza urbana devem im-
plantar sistemas de compostagem para os resí-
duos sólidos orgânicos (RSO), com articulação de 
agentes econômicos e sociais no intuito de uti-
lizar o composto produzido de forma adequada. 

As técnicas atualmente disponíveis para 
compostagem de RSU demonstram que se a 
questão for tratada de forma adequada, acom-
panhada e operada por profissionais qualificados, 
permite transformar um grave problema em uma 
atividade socioeconômica importante, contri-
buindo inclusive na geração de trabalho e renda, 
recuperação de áreas degradadas e na preserva-
ção e conservação dos recursos naturais.

Os resíduos orgânicos compostáveis podem ser 
classificados, simplificadamente, em dois grupos:

a) os castanhos, que contêm maior pro-
porção de carbono em relação ao nitrogênio 
(C/N superior a 30:1), de baixo teor de umida-
de e decomposição lenta. Como, por exem-
plo, a palha, aparas de madeira e serragem, 
aparas de grama seca, folhas secas;

b) os verdes, que têm maior proporção de 
nitrogênio (C/N inferior a 30:1), alto teor de 
umidade e decomposição mais rápida que os 
castanhos. Por exemplo, os restos de cozi-
nha (cascas de batata, legumes, hortaliça, 
restos e cascas de frutos, cascas de frutos 
secos, borras de café, restos de pão, arroz, 
massa, cascas de ovos esmagadas, folhas e 
sacos de chá, cereais e restos de comida co-
zida) e aparas de grama fresca.

 Para que a compostagem seja realizada 
de forma adequada, convém ter maior di-
versidade de resíduos, numa proporção em 
volume aproximadamente igual entre casta-
nhos e verdes. Entretanto a eficiência pode-
rá ser controlada, não somente através do 
monitoramento da temperatura e dos pro-
cedimentos mecânicos, mas também pelas 
proporções de material verde e castanho, 
que podem ser variadas para se aperfeiçoar 
a compostagem.

O foco de nosso trabalho é recolher e 
acondicionar os RSO da feira livre, inicial-
mente, produzindo adubo orgânico para ser 
utilizado na produção de alimentos na horta 
da escola. Após, essa primeira fase a pro-
posta do projeto é ser expandido para reco-
lher os resíduos produzidos nos domicílios 
e criando uma rede de coleta, tratamento e 
produção de adubos. E, finalmente o projeto 
propõe constituir uma cooperativa para co-
mercializar o material produzido.

          
3.2. A transformação do ambiente

A necessidade de criar, novas possibilida-
des de ensino e aprendizagem é urgente. A 
escola que temos hoje, na maioria das vezes, 
reproduz erros do passado, portanto é opor-
tuno construir alternativas. Muito se recla-
ma, entre os educadores, que os discentes 
parecem desconectados do ambiente esco-
lar, mas os docentes pouco fazem no intui-

O foco de nosso 
trabalho é reco-
lher e acondicio-
nar os RSO da 
feira livre, ini-
cialmente, pro-
duzindo adubo 
orgânico para 
ser utilizado na 
produção de ali-
mentos na horta 
da escola. “

“
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escola com adubação obtida pela transformação 
do material compostado.

As meninas e os meninos, que se envolveram 
no projeto, puderam trabalhar temas com relação 
direta de situações do seu dia a dia, pois apesar 
de alguns serem filhos de agricultores não conhe-
ciam a técnica utilizada. Então, o uso do conheci-
mento científico contribuiu para melhorar a visão 
dos aprendizes sobre a reutilização dos RSO.

 Como etapas futuras, temos o intuito de re-
produzir os conhecimentos adquiridos pelos alu-
nos, durante as etapas do projeto, nas comuni-
dades próximas. A proposta é criar oficinas para 
ensinar a técnica e com o tempo, obter o adubo 
a ser utilizado nas hortas de parentes, vizinhos e 
amigos dos alunos.
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to de modificar essa realidade combatendo 
o ensino tradicional/tecnicista/racionalista. 
Segundo, Da Silva (2016), nas escolas:

[…] a rotina de memorizar conteúdos des-
contextualizados da vida do aluno persiste, 
apesar dos professores terem conhecimento 
que após as provas os assuntos desenvol-
vidos por eles, são facilmente esquecidos. 
Esses docentes dificilmente entendem que 
essa postura contribui não só para o desin-
teresse dos estudantes pelo ensino e o es-
tudo, como também agrava a sua frustração 
como profissional da educação. No entanto, 
alguns reconhecem que quando os aprendi-
zes são questionados e desafiados, preferem 
participar das atividades do que receber as 
informações de maneira pronta (p. 2).

Para alguns segmentos da sociedade, o fato 
de um menino/menina cursar o ensino médio é 
“quase que natural”. No entanto, existem grupos 
sociais que o ideal da formação acadêmica não 
faz parte de suas pretensões, ou seja, não se tem 
“cobrança” pela continuidade dos estudos. 

O sentido da escola para o grupo é relacio-
nado à sua integração ao ambiente escolar, 
à sua identificação com os professores e a 
relevância dos assuntos abordados. 

 Nesse contexto, a atração ou rejeição do 
aluno por uma ou por outra disciplina está 
vinculada à sua experiência e aos resultados 
escolares obtidos. O interesse pela a aula en-
volve à atitude do docente, com destaque 
para o modo de ensinar; a paciência e o com-
prometimento com os alunos; a capacidade 
de estimular e dialogar. Pensando assim, a 
construção de um projeto que valorize o con-
tato dos aprendizes com situações reais de 
seu dia a dia, representa uma oportunidade 
deles atuarem como cidadãos e discutirem 
novos rumos para sua comunidade.

4. CONCLUSÃO 
A maior dificuldade encontrada na mon-

tagem do projeto foi conseguir o apoio dos 
outros professores para a montagem de ati-
vidades interdisciplinares, visto que a inter-
venção envolveu conceitos de outras disci-
plinas. Mas, a produção do adubo encontra-se 
em fase de “maturação” e esperamos, ainda 
no ano letivo de 2017, implantar a horta da 
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Relato de uma paixão: a Arte.
O fazer artístico transpira, grita nos corredores do “Costão”, como é carinhosamente chamado por 

todos.  Falar sobre arte na escola, dessa escola, muitas vezes pode se tornar clichê. Mas com já dizia 
um grande poeta amador amigo de minha filha, Júlio Filho, “clichês são sempre honestos”. A honestida-
de da arte se dá nas ações cotidianas que atravessam os seus muros e transformam-se em projetos 
multiculturais e interdisciplinares, cujo fazer artístico liberta, transforma, edifica. Assim, dentro dessa 
perspectiva de ensinar-aprender, numa eterna busca por trazer experiências de vida de cada aluno, 
nasceu o projeto do Festival de Arte.

Quando comecei a lecionar nos idos dos anos 2000, tinha uma ideia fixa que para ser bom professor 
deveria optar pelo modelo tradicional.  Aulas expositivas, explorar ao máximo o livro didático, avalia-
ções orais e escritas, enfim, era dessa forma que imaginava ser desempenhar o oficio de professora. 
Porém, com o passar dos anos eu me sentia cada vez mais insatisfeita. Não entendia bem o porquê 
já que estava correndo tudo do jeito que planejara. Mas a inquietação persistia. O momento da virada 
veio em 2010, quando recém-chegada ao João Costa encontro uma equipe de professores dinâmica e 
receptiva. Agora sim poderia dar asas a imaginação e criar.

Em sua primeira edição, a ideia do festival de arte surgiu como algo isolado, dissociado de outros 
saberes, apesar da intenção latente de somar-se com as demais disciplinas da grade curricular do En-
sino Médio Inovador. Contudo, a despeito de nossos esforços, transformou-se no encerramento das 
disciplinas de Arte e Artes Cênicas. Era arte pela arte apenas.

Por conseguinte, depois de um longo jejum, uma lacuna de aproximadamente cinco anos, o proje-
to ressurgiu, em 2015, com outra roupagem, onde o uso da interdisciplinaridade não poderia ser mais 

III COST
– Festival de Arte do C. E. Professor João Costa

 Professora Stella Regina Cárceres.

ARTE 

Foto: Clara Macedo
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“

de projetos da própria escola, como o pro-
jeto de dança do professor Lula e de fora 
do ambiente escolar como um grupo de 
street dance.

Na terceira edição, optamos por atribuir 
uma temática ao projeto, visando direcionar 
as ações artísticas para o tema escolhido 
que foi “Brasil, mostra a sua Cara!”. Dentro 
dessa perspectiva, os alunos de todo colé-
gio desenvolveram atividades artísticas de 
dança, musica, teatro e desenho exaltando 
essa temática. 

  Para tanto, como todo evento de gran-
de porte e após a experiência positiva da 
segunda edição do festival, fez-se a neces-
sidade um planejamento à altura, principal-
mente no que diz respeito a um espetá-
culo cênico. Dessa forma, juntamente com 
todos os professores de arte, elaboramos 
um cronograma de estudo e apresentações 
que posteriormente foi apresentado aos 
demais professores e alunos. Diante dessa 
proposta, durante o ano letivo de 2016, fize-
mos vários encontros e reuniões com bol-
sistas, na universidade, e posteriormente, 
com alunos da escola, em sala de aula, para 
a escolha dos subtemas, divisão de tarefas, 
ensaios e montagem. Para a sua execução 
utilizamos diversos espaços dentro e fora 
da escola, como o teatro Lourival Baptista, 
que fica ao lado, a sala de dança, a sala de 
artes, biblioteca e pátio, bem como a pró-
pria sala de aula.

 As turmas de artes cênicas, sob minha 
supervisão, juntamente com o PIBID/TEA-
TRO, trabalharam um semestre inteiro no 
aperfeiçoamento da temática escolhida, 
que variou de acordo com os debates e 
intenções de cada turma. Através de ati-
vidades de leitura e interpretação, leitura 
dramática, jogos dramáticos de memoriza-
ção, raciocínio, coordenação motora, voz, 
interação, confiança e expressão corporal 
chegamos a um denominador comum 
sobre que direção tomar em relação às 
apresentações teatrais. A sugestão mais 
bem aceita foi o trabalho com romances 
listados para leitura do ENEM. Dentre eles, 
estudamos Grandes Sertões Veredas de 
Guimarães Rosa, os Sertões de Euclides 
da Cunha, A hora da Estrela de Clarice 
Lispector, entre outros. Com a escolha dos 

ignorado, devido à parceria com o PIBID/TEA-
TRO- UFS (Projeto Institucional de Iniciação a 
Docência da Universidade Federal de Sergipe), 
no qual fui escolhida como supervisora, e a in-
corporação de uma linha de pesquisa voltada 
para cultura popular nordestina. 

Essa parceria com PIBID/TEATRO, só veio en-
grandecer ainda mais o projeto, dando mais quali-
dade e motivação aos alunos dentro e fora da sala 
de aula. Em principio, a intenção era desenvolver 
oficinas no período oposto das turmas do ensi-
no médio inovador do Colégio Estadual Professor 
João Costa. Entretanto, problemas como espaço, 
transporte, alimentação e até vestiário para os 
alunos nos levaram a optar por desenvolver o con-
teúdo da linha de pesquisa do PIBID paralelo ao 
conteúdo sistematizado da disciplina de Arte Cê-
nica, em sala de aula, formando uma ponte entre 
os saberes, a prática teatral exigida pelo projeto e 
a linha de pesquisa abordada. Deste modo, parte 
de minhas turmas da disciplina de Artes Cênicas 
começaram a contar com o auxílio dos bolsistas 
para a execução dos jogos dramáticos, ensaios, 
confecção de adereços cênicos e demais ativida-
des artísticas necessárias para a montagem de 
um espetáculo teatral.

O evento acolheu todos os tipos de arte pro-
duzidos no ambiente escolar das disciplinas de 
Arte e Artes Cênicas, bem como incentivamos os 
professores de outras disciplinas a se utilizarem 
de métodos artísticos para abordarem o conte-
údo programático necessário e posteriormente 
apresentarem no festival. Ainda encontramos um 
pouco de resistência em adotar tal linguagem e 
metodologia por parte de professores e alunos. 
Porém, em relação a primeira edição, houve uma 
maior aceitação da comunidade escolar ao proje-
to como um todo.

Desse jeito fez-se o II COSTARTE – Festival de 
Arte do Colégio Estadual Professor João Costa, 
que além de poder contar com as apresentações 
teatrais, tiveram apresentações de dança e mú-
sica das demais turmas da escola.   Apresenta-
ções estas escolhidas por meio de uma audição 
na intenção de preservar a qualidade pedagógi-
ca do evento, apesar de ser totalmente amador. 
Nesta edição do festival, também tivemos pin-
turas em tela sobre mitologia grega desenvol-
vida pelos alunos da professora de português, 
Valdete e exposição de experimentos de quími-
ca sobre fotografia com os alunos da professora 
Edilse. Tivemos ainda apresentações convidadas 

Essa parceria 
com PIBID/TEA-
TRO, só veio en-
grandecer ainda 
mais o projeto, 
dando mais qua-
lidade e motiva-
ção aos alunos 
dentro e fora da 
sala de aula.

Foto: Clara Macedo
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romances, direcionamos as adaptações 
para o objetivo principal desse projeto que 
sempre foi nortear temáticas que eviden-
ciem os aspectos socioculturais brasilei-
ros através de atividades artísticas com 
abordagem lúdico-pedagógicas.

Algumas modificações foram feitas 
e novas parcerias foram firmadas nesta 
terceira edição. A entrada das professo-
ras de artes Diana, com o a apresentação 
do projeto de reaproveitamento de lixo 
Recicla Costão, e já no final a professora 
Sandy com suas dicas preciosas. Não po-
demos esquecer também da colaboração 
preciosa da professora de arte, Cláudia 
Regina com a exposição de desenhos, 
colagens e pinturas de seus alunos e da 
professora Elisângela que desenvolveu 
um projeto de pintura utilizando a técni-
ca da isogravura (gravura em isopor) bem 
como a indispensável ajuda do PIBID/DAN-
ÇA auxiliando na criação e montagem do 
espetáculo Cocorobó, baseada na obra 
de Euclides da Cunha.

Foto: Clara Macedo
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Seguem considerações de parte de um trabalho de con-
clusão do curso de Mestrado, (PROFLETRAS), que apresen-
tou uma atividade de intervenção realizada com alunos do 
C.E. Profª. Zizinha Guimarães, no município de Laranjeiras. Cha-
ma-se a atenção sobre possibilidades quanto ao uso das Tec-
nologias Digitais da Informação e Comunicação, como um ins-
trumento mediador da prática leitora para a formação crítica 
do leitor a partir da leitura de O Cortiço, de Aluísio Azevedo. 
Portanto, utilizamos um referencial teórico pautado, prin-
cipalmente, nas questões de processos da leitura literária, 
revistos em Annie Rouxel, os aspectos da intertextualidade 
cultural de Carlos Gomes, que entende que a prática cultural 
de leitura pode ser realizada através de uma abordagem he-
terogênea, no texto literário e considerações acerca da me-
diação pedagógica tratada pelo uso de TDIC.

Palavras- chave: EJA. Ensino. Formação do leitor. TDIC. 
Abordagem afro-brasileira

Diante do perfil de alunos que chegam aos bancos escola-
res, na atualidade, fica notório o quanto é necessário criar es-
tratégias atualizadas em sala de aula para a efetivação de um 
ensino mais significativo e de qualidade. Assim, de maneira a 
trazer mais facilmente os discentes para tal atividade, verifi-
camos que os recursos presentes nas Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação podem nos auxiliar na mediação 
do conteúdo e de práticas de leitura.

Segundo José Armando Valente “o computador não é 
mais o instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramen-
ta com a qual o aluno desenvolve uma tarefa por intermédio 
do computador” (VALENTE, 1998, p. 12). Assim, através dessa 
afirmação podemos enfatizar o fato de que o nosso aluno que 
hoje retorna aos bancos, já detém de conhecimentos prévios. 
Esses, muitas vezes, também estão relacionados ao uso de 
algum aparato tecnológico, porém precisam ser lapidados e 
melhor acomodados para que assim estejam relacionados a 
uma efetiva aprendizagem.

Visto dessa maneira, aqui confirma a necessidade de que 
temos que revolucionar as atividades escolares, de maneira 
que seja possível trabalhar numa perspectiva intertextual. 
Entende-se que a relação com os vários tipos de textos com 
o leitor pode ser eficiente, a ponto de fazer com que os ato-
res desse processo sejam capazes de perceber que com a 
utilização de diversos signos, a linguagem textual torna-se 
interativa e não mais estática. 

TDIC e literatura: 
uma proposta de mediação para ampliação do horizonte entre os 

alunos do Zizinha Guimarães/Laranjeiras - SE

Profª Msc. Deise Santos do Nascimento



também o papel do professor, o qual passa de apresentador da informação pa-
ra facilitador no processo ensino-aprendizagem” (VALENTE, 1991, p. 17). Então, 
reconhece-se que as TDIC são aparatos de motivação para alunos e profes-
sores, desde que sua utilização não seja de forma aleatória, mas planejada e 
aceita pelo docente.

Portanto, com o objetivo de formar leitores para textos literários, a ação 
desenvolvida no C.E. Zizinha Guimarães, entre os alunos do 1º ano do turno 

da noite, propõe uma atividade de leitura para o romance O cortiço, de Alu-
ízio Azevedo, mediada também pelo uso de uma TDIC. A princípio, lançamos 

mão do uso de Podcast, por ser uma ferramenta que por explorar a gravação 
de áudio nos dá a possibilidade de registrar as considerações acerca de um 

determinado tema. Ele é “um processo mediático que emerge a partir da 
publicação de arquivos áudio na Internet”, (Primo, 2005, p.17), entende-se que 

essa atividade está pautada na perspectiva crítica do letramento digital, 
pois pode explorar o uso das TDIC a partir das adaptações de textos literá-

rios para o áudio, com respectivos comentários.
Dessa forma, sugere-se que ao ler O cortiço, o aluno seja capaz de fazer um 

debate sobre as questões raciais e produzir um Podcast apresentando suas 
considerações acerca de seu novo olhar para a condição do negro na socie-

dade e principalmente um ponto-de-vista sobre a questão estereotipada da 
sensualidade da mulher negra e da mulata. A leitura literária primou por uma 

abordagem que incluía no processo de interpretação, os intertextos culturais 
que tratam do racismo, dentro da história do Brasil. Esse modelo cultural de 
leitura tem como princípio a realização de uma atividade interdisciplinar que 

objetiva um roteiro de leitura a partir da análise das representações identitá-
rias. Nesse caso, o leitor atualiza para o seu tempo os sentidos das questões 

raciais apresentadas ao longo desse romance de Aluízio Azevedo. 
Essa abordagem de leitura passa pela compreensão do texto, pelo de-

bate e troca de experiência entre os alunos e pela produção de áudios com 
a parte interpretativa dos textos lidos. Dessa forma, a atividade de leitura 
do texto literário abrangerá tanto as perspectivas do letramento literário 

como o uso das tecnologias digitais, pois podemos usar os celulares para as 
gravações e publicar os áudios em redes sociais das quais os alunos façam 
parte. Com isso, pautamos por um processo de recepção do texto literário 

de forma lúdica e dinâmica, respaldado pelo uso das TDIC.
             

         Debate e recepção do texto literário
                                                                                       

                                                                                 O lúdico na aprendizagem

Assim, tento em vista que o Podcast, na educação, pode ser usado “pa-
ra apresentar conceitos, dar feedback, orientações, recomendações, propor 

“

“

O modelo cul-
tural de leitura 
parte do questio-
namento da iden-
tidade hegemô-
nica para incluir a 
alteridade como 
parte da leitura

Para os autores Mary Rangel e Wendel Frei-
re “o uso das tecnologias de modo constru-
tivo e igualitário, pode favorecer interações 
e troca de ideias, numa perspectiva dialógica 
que estimule o pensamento crítico e orien-
te as práticas psicopedagógicas” (RANGEL 
& FREIRE, 2012, p.41). Por isso, para esse novo 
contexto, teremos uma nova abordagem da 
leitura e escrita/ autor e leitor e finalidade dos 
textos. Tudo para atender a Sociedade Digital 
do século XXI e aqui não devemos mais pensar 
que é somente o ambiente escolar o espaço 
mais apropriado para suscitar essa discussão 
e preparar o aluno, uma vez que agora ele já 
frequenta os bancos escolares com conhe-
cimentos que ele antes só aprenderia na es-
cola, tudo por conta do contato dinâmico da 
comunicação digital e virtual.  

Então, deparamo-nos aqui com a aplicação de 
um “modelo cultural de leitura como uma opção 
política de interpretação para dar visibilidade 
às questões identitárias por meio da recepção 
textual.” (GOMES, 2012, p. 168). No entanto, es-
tamos diante de uma ação pedagógica que tem 
como ponto primordial a valorização da prática 
da alteridade e o reconhecimento das diferen-
ças identitárias, nos seus variados contextos, 
a exemplo de questões relacionadas à classe, 
raça, gênero, de sexualidade etc. Para esse de-
bate, o autor coloca ainda que,

O modelo cultural de leitura parte do ques-
tionamento da identidade hegemônica para 
incluir a alteridade como parte da leitura. A va-
lorização do Outro se constitui em uma ferra-
menta interpretativa do texto, pois o perten-
cimento identitário também sugere diferentes 
abordagens sobre exclusão, uma vez que quan-
do pertencemos a um grupo, excluímos outros. 
Isso porque, nas representações sociais, o per-
tencimento é uma opção ora pessoal, ora cole-
tiva. (GOMES, 2012, p. 171).

Dessa forma, surge então o momento de 
se pensar em uma prática pedagógica e con-
sequentemente um método de leitura cultu-
ral, mais eficientes e atuais. O fato é que “se 
modificar as questões da escola, modifica-se 
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Nessa perspectiva, entendemos que o uso 
não somente do Podcast, mas também de ou-
tras ferramentas da TDIC, a exemplo de vídeos, 
em sala de aula, contribuem tanto para a motiva-
ção como para o desenvolvimento da capacida-
de leitora do aluno. Ao envolvermos a utilização 
de ferramentas tecnológicas, sugerimos uma 
atividade lúdica e criativa, que rompa com as ati-
vidades mecânicas de leitura e interpretação do 
texto literário que não despertam o interesse 
dos alunos. As tecnologias interativas possuem 
um papel fundamental no ensino da atualidade. 
Oportunizar o uso delas como ferramentas didá-
tico-pedagógicas é uma possibilidade de tornar 
a escola, vista como instituição milenar, mais 
próxima e atraente para alunos do século XXI, 
oferecendo o letramento digital.

trabalhos, fazer revisões, sínteses, convidar os 
alunos a fazerem uma reflexão, etc.” (CARVALHO, 
2010, p. 04); primamos pelo seu uso nas aulas de 
Leitura como o mediador para o processo de le-
tramento literário e, assim, corroborar com a for-
mação do leitor crítico nas salas de aula, pois para 
a produção do áudio, anteriormente o aluno deve-
rá ler o texto literário e então apropriar-se de sua 
informação, quando interpretá-lo.

Ao permitir que se haja o letramento literário 
entre os alunos matriculados nas turmas notur-
nas, estamos contribuindo com a formação críti-
ca e leitora desses alunos. Uma vez que o letra-
mento literário tem como premissa proporcionar 
a apropriação de novos conteúdos através dos 
textos literários, verifica-se que pode ser pela lei-
tura desses que o conhecimento possa vir a ser 
apreendido e disseminado.  A partir do momento 
em que é possibilitado ao leitor tomar posse de 
um novo conceito, conhecimento ou emoção, ob-
serva-se que esse é um meio que contribui para 
favorecer o crescimento e a formação pessoal 
do “Eu”, leitor. Um exemplo básico, que podemos 
representar aqui, seria a sensação que sentimos 
quando lemos um poema, pois, por meio dele, po-
deremos encontrar palavras para dizer o que não 
conseguíamos expressar antes. Aqui, Rildo Cos-
son coloca que, 

por meio da experiência com a literatura, ob-
temos palavras para dizer o mundo e um mundo 
a ser vivido. Esse mundo é inicialmente do outro, 
posto que toda leitura é diálogo, mas nós o to-
mamos e experienciamos como nosso, rompendo 
os limites espaciais e temporais de nossas vidas. 
(COSSON, 2014, 50-51).

Nesse sentido, considerações como as da pes-
quisadora Annie Rouxel agregam a nossa propos-
ta de prática de leitura, em virtude de ela conside-
rar que a prática docente, na atualidade não deve 
mais permear em atividades formalistas, isto é, 
“trata-se de sair do formalismo – da atividade de 
leitura concebida como lugar de aquisição progra-
mada de saberes – e de transformar a relação dos 
alunos com o texto literário acolhendo suas rela-
ções subjetivas” (ROUXEL, 2014, p. 21).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atuar com alunos da noite para alguns é sinôni-

mo de fim de carreia, pois é iminente a aposenta-
doria, para outros o complemento da carga horá-
ria e ainda há alguns casos que os seus agentes a 
considera como um “trabalho fácil e sossegado”. 

Porém, ter a oportunidade de ser docente com 
um público tão especial é a uma máxima oportu-
nidade que se tem para perceber o quanto uma 
eficiente prática pedagógica pode ser diferencial 
para ressocializar aqueles que por um motivo ou 
outro foram afastados dos bancos escolares e 
que de certa forma são excluídos e estereotipa-
dos no meio educacional.

Na oportunidade, falamos do ensino de Leitura 
Literária, realizado de modo cultural e interdisci-
plinar, ser capaz de dialogar com o leitor e que 
este utilize a subjetividade do texto para aguçar 
o senso crítico, acerca da realidade que o circun-
da; principalmente em questões relacionadas ao 
reconhecimento e valorização de uma cultura que 
tanto é negada e estereotipada.

Contudo, a um público de pouca afinidade e tem-
po para o exercício do ato de ler, talvez pareça ser 
uma ação meio que impossível. Por isso, por meio da 
atividade apresentada, enfatizou-se a questão do 
aproveitamento do conhecimento prévio do leitor 
e de ações contextualizadas para tratar o texto de 
forma significativa, como também contextualizada, 
para que haja a motivação à leitura. 

Diante de tal discussão, só nos resta perceber 
que tudo isso só será concretizado se nossa atu-
ação docente for trabalhada na sala de aula como 
mediadora de um processo de aprendizagem que 
objetiva formar cidadãos conscientes e críticos, 
para que não mais reproduzam discursos precon-
ceituosos e racistas contra os negros.

Tarefa fácil não é. Encontrar subsídios para aca-
lorar a discussão é complicado. Portanto, digamos 
que aqui foi dado o primeiro passo. Sendo assim, 
oportunizar a formação de leitores críticos a partir 
da leitura literária pode ser a saída para minimizar 
muitos problemas sociais, a exemplo do racismo ao 
negro. A linguagem e a subjetividade do texto lite-
rário, em diálogo com outros textos, serão o pas-
saporte para suscitar no leitor a necessidade da 
mudança de mentalidade, tão desejada.

Contudo, ratifica-se mais uma vez que toda e 
quaisquer ações só trarão algum efeito se o processo 
de ensino-aprendizagem ocorrer de forma mediada, di-
nâmica, contextualizada, interessante ao aluno. 

A presente atividade, além de um ampla dis-
cussão de dissertação de Mestrado, gerou um Ca-
derno Pedagógico, disponibilizado na BICEN/UFS.
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LEMBRANÇAS DE SERGIPANOS 
EM PERNAMBUCO:

 FORTALECENDO LAÇOS NO ENSINO MÉDIO INOVADOR E APRENDIZAGEM SIGNIFI-
CATIVA SOBRE PESSOAS AFRICANAS TRAZIDAS PARA O BRASIL

Em outubro de 2016, um grupo de alunos, pais e funcionários cruzaram as fronteiras 
estaduais para tomar parte em um Projeto de Excursão Pedagógica a Pernambuco 
(PEPP) com o objetivo de tratar a importância de povos africanos para a formação 
da identidade do povo brasileiro, tendo em vista que a Lei 10.639/2003 traz a temá-
tica também como prerrogativa para o ensino de Literatura e História. Utilizou-se a 
metodologia de pesquisa qualitativa com o convite on-line a quinze participantes do 
PEPP, dos quais treze confirmaram participar e mais de 50% retornaram o questionário 
com sete questões, cujas respostas foram analisadas com aporte em Freire & Correia 
(2011). Os resultados sinalizam a importância de atividades de extensão para forta-
lecer vividamente conteúdos vistos em sala para aprendizagem significativa, contri-
buindo para o protagonismo juvenil.

Palavras-chave: interdisciplinaridade, Pedagogia de Projetos, excursão pedagógica, 
memórias, Ensino Médio Inovador.

 
Alunos, professores, pais e funcionários no Engenho Massangana, no Cabo de San-

to Agostinho, na manhã do dia 08 de outubro de 2016. Arquivo pessoal.

As visitas nos proporcionaram um maior entendimento de como os povos africa-
nos foram importantes para a formação do povo brasileiro, pois, no museu, vimos que 
tudo era trabalho escravo. Quando não eram as máquinas, mesmo assim os escravos 
ainda tinham que fazer algo manual. Outro ponto bom foi a quantidade de peças que 
tinha no museu, que dava pra entender melhor o que os guias do museu nos expli-
cavam. Outra atividade legal foi a dança da chuva, com a qual aprendemos o ritmo, e 
como fazer. No Engenho Massangana, vimos mais exemplos de trabalho escravo, prin-
cipalmente com a produção do açúcar, também um melhor entendimento da cultura 
religiosa. Quest-06-Niceu

Prof. MSc. Everaldo José Freire
Colégio Estadual Prof. João Costa/Atheneu Sergipense



INTRODUÇÃO
 Inovar e tornar o aprendizado significati-

vo não são tarefas fáceis, pois demandam que o 
professor saia da zona de conforto do local físico 
da sala de aula. Com o objetivo geral de tratar a 
importância de povos africanos para a formação 
da identidade do povo brasileiro, tendo ainda em 
vista que a Lei 10.639/2003 traz a temática tam-
bém como prerrogativa para o ensino de Litera-

tura e História, organizei uma excursão a Per-
nambuco e contei com a participação de alunos 
de séries variadas regularmente matriculados no 
Ensino Médio Inovador do Colégio Estadual Prof. 

João Costa, onde lecionei entre 2005 e 2016. 

METODOLOGIAS
 As metodologias compreendem os ca-

minhos para realizar o Projeto de Excursão Pe-
dagógica a Pernambuco (doravante PEPP/2016): 

a realização em si e a maneira de coletar os 
dados para este relato.

 Em relação à realização, foi feito um 
projeto protocolado na DEA/SEED sob o número 

018.000.37284/2016-2 em 26 de julho de 2016 com 
o apoio da diretora interina, Profª Ana Maria de 

Oliveira Prado e posterior adesão de uma profes-
sora de Língua Portuguesa, Profª Elisângela, uma 
de Geografia, Profª Deuzete e outra de Matemá-

tica, Profª Ana Cláudia. A excursão aconteceu 
três meses depois com o custeio de transporte 
por parte da Secretaria de Estado da Educação 

e às expensas dos participantes no tocante à 
hospedagem e alimentação. Ficamos no Centro 

Histórico de Olinda, num hostel. A opção por 
esta forma de hospedagem é pela acolhida, a 

segurança, a possibilidade de integração e auto-
nomia, além do valor da diária ser bem em conta 

por causa dos quartos compartilhados.
 Após a visita, levando em consideração 

a metodologia de aprendizado baseado em equi-
pes, a ideia era a entrega de relatórios ilustrados 
que seriam disponibilizados num blogue ou seria 
feita uma mídia interativa, que está disponível 
em https://www.youtube.com/watch?v=RgAR-
veZ9Eic. No ano anterior, conforme https://
www.youtube.com/watch?v=78T-k0RwMp8, or-
ganizei uma excursão pedagógica para Salvador. 

Desta forma, estudantes são levados a se tornar 
protagonistas das ações das quais participam e 
se veem refletidos nelas.

Convidei on-line, através do Facebook, 15 parti-
cipantes, aleatoriamente, para que respondessem 
7 itens sobre o PEPP/2016, cujo objeto desta refle-
xão se refere apenas ao primeiro item, tendo em 
vista o espaço de apenas cinco laudas para esta 
divulgação. Após 13 confirmações de colaboração 
voluntária, 07 retornaram os questionários, que 
foram identificados com as iniciais QUEST+#+no-
me. Agradeço, deste modo, em especial a Everton 
(2ªA¹), Bruno (3ªB¹), Ingrid, Pedro, Nathalie (2ªB¹), Ni-
ceu, (2ªA¹) e Dannia (3ªA²) por terem dedicado um 
tempo para colaborar com esta reflexão. Às per-
guntas correspondem tópicos na sessão seguinte 
no formato de resultados que envolvem a meto-
dologia dos projetos (MARTINS, 2007 e SOARES, 
2017), dos estudos críticos do discurso atrelados 
aos estudos culturais (FREIRE e CORREA, 2010), 
de história e memória (HALBWACHS, 2004, FREIRE, 
2010) e africanos (FREIRE, 2007). 

RESULTADOS 
Como foi possível explorar e compreender o te-

ma “importância de povos africanos para a forma-
ção do povo brasileiro”, realizado pelas visitas guia-
das no Museu do Homem do Nordeste, no Engenho 
Massangana, no espaço D. Lindu e no Recife Anti-
go, além da vivência no centro histórico de Olinda?

Saímos de Aracaju e, ao chegar em Recife, 
fomos logo visitar o museu do Homem do Nor-
deste e lá aprendemos muito com o pessoal do 
museu e com que os nossos professores com-
plementavam, Professores esses de Português 
e Geografia. (QUEST01-Everton)

De acordo com Halbwachs (2004, p. 75), “a lem-
brança é em larga medida uma reconstrução do 
passado com a ajuda de dados emprestados do 
presente”, deste modo, as memórias de sete pro-
tagonistas do PEPP vêm à tona como forma de 
lembrança significativa de algo que, pela maneira 
como foi vivenciado, assumo ter se tornado signi-
ficativa para os alunos.

Quest02-Bruno ressaltou a interatividade, pois 
todos os locais que foram visitados contavam 
com conteúdo audiovisual para melhor entendi-
mento dos visitantes, o qual foi lembrado pelo 
Quest04-Pedro, alcunhando-os de recursos au-
diovisuais. No Quest03-Ingrid, ela afirma que isto 
ocorreu vendo que a cultua africana está presente 
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CONSIDERAÇÕES
Os resultados sinalizam a importância de ati-

vidades de extensão para fortalecer vividamente 
conteúdos vistos em sala para aprendizado signi-
ficado, que contribui para o protagonismo juvenil.

Para um ensino médio realmente inovador, a 
saída do ambiente escolar para uma excursão 
pedagógica demonstra muito mais do que uma 
mera atividade de extensão. Sabem por quê? Nas 
memórias de nossos alunos, estão as maneiras 
como eles nos dizem como aprendem mais e me-
lhor objetos de aprendizagem vivenciados ao lon-
go da formação escolar deles. E o que nós, educa-
dores, fazemos com isto?

Agradecimentos especiais à Secretaria de 
Estado da Educação (SEED), pela concessão do 
transporte, à Fundação Joaquim Nabuco, que 
organiza as atividades no Museu do Homem do 
Nordeste e no Engenho Massangana, pelo acesso 
gratuito e programado e ao Hostel Casa dos Ar-
tistas, pela acolhida em Olinda. 

no nosso cotidiano, na culinária, na religião, 
na música e dança, instrumentos musicais.

Para Quest05-Nathalie, a excursão ba-
seou-se em conhecer locais de extrema 
importância para os povos africanos co-
nhecendo sua cultura e a forma que viviam, 
podendo ressaltar a visita ao engenho Mas-
sangana onde todos puderam ver o local e 
a forma que os africanos viviam.

Além da memória de Quest06-Niceu, que 
abre este relato, Quest07-Dânnia disse que 
os povos africanos são um dos alicerces pa-
ra a formação atual do que chamamos hoje 
de brasileiros, sua presença é de extrema im-
portância na construção da cultura também. 
Um assunto comentado desde os primeiros 
anos no fundamental e bastante estudado 
nas salas de aulas. Mas poder desfrutar de 
todas essas questões em locais que man-
têm esse legado e com explicações bem sin-
gelas e compreendida por todos, cada deta-
lhe falado e algumas coisas que não fazíamos 
ideia do que eram é totalmente diferente do 
habitual. Foram visitas que marcaram não 
só a mim, tenho a certeza disso, é entender 
mais a fundo de que fazem parte da gente, 
de que são antepassados. Cada local tocou 
em certo ponto, mas quando são juntadas, 
se tornam complementares, um aprendizado 
além do esperado.

Segundo Martins (2007, pp. 40-41), o pro-
cesso de ensino-aprendizagem deve desen-
volver, dentre outras coisas, “a capacidade 
de argumentar pelo desenvolvimento do 
raciocínio lógico para o qual contribuem al-
gumas disciplinas e formas de estudo”. Não 
há dúvidas de que os projetos participativos 
interdisciplinares são muito eficazes para 
o acesso (FREIRE & CORREA, 2010) a isto, 
conforme todas memórias relatadas aqui.
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Para um ensino 
médio realmente 
inovador, a saí-
da do ambiente 
escolar para uma 
excursão peda-
gógica demons-
tra muito mais 
do que uma 
mera atividade 
de extensão.
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RESUMO

Após conhecermos a produção literária da escritora brasileira Dionísia 
Gonçalves Pinto (1810 – 1885), mais conhecida como Nísia Floresta, que, 
além de vários livros publicados, escreveu, também, um poema épico india-
nista e indigenista, em pleno século XIX, intitulado A lágrima de um Caeté 
(1849), produzimos uma pesquisa científica, de cunho profissional, em nível 
de mestrado, para fortalecer o ensino de Língua Portuguesa, através do 
texto literário, sob o invólucro da temática do “heroísmo épico”. Agora, 
neste capítulo, explanaremos didaticamente os caminhos da nossa meto-
dologia no projeto com poesia ilustrada. 

PALAVRAS-CHAVES: Nísia Floresta, poesia ilustrada, ensino, heroísmo 
épico.

Introdução
Construímos este capítulo para a Revista Espie com o intuito de cons-

truir um debate didático capaz de revelar uma forma lúdica na elaboração 
de aulas de Língua Portuguesa através do texto literário. Para isso, se-
lecionamos a poliglota Nísia Floresta (1810-1885), escritora brasileira, e o 
poema dela “A lágrima de um Caeté” (1849), como corpus possível e sensí-
vel, para o Ensino Fundamental, focalizando a categoria “heroísmo épico” 
em nossas práticas de ensino. Durante o curso de Mestrado Profissional 
em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, entre 2013 e 2015, sob a 
orientação da Prof.ª Dr.ª Christina Bielinski Ramalho, elaboramos um site, 
na internet, como suporte para publicação de obras ilustradas por jovens 
estudantes, no intuito de fomentar uma ação didática perspicaz de estí-
mulo à leitura. 

“A lágrima de um Caeté” (1849), de Nísia Floresta
Com 712 versos, o longo poema “A lágrima de um Caeté” discursa sobre 

um “vulto de um homem”, mais tarde identificado de modo épico como um 
índio Caeté que viveu e que lutou contra a colonização portuguesa, ainda 
nos séculos XV e XVI. Esse índio surge no poema, depois de uma proposição 
nomeada de “Avant-propos” em forma de prosa, às margens do rio pernam-

O poema épico 
“A lágrima de um Caeté”, de Nísia Floresta, em sala de aula  
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bucano Capibaribe: “Lá quando no Ocidente o sol 
havia / Seus raios mergulhado, e a noite triste / 
Denso ebânico véu já começava / Vagarosa a es-
tender por sobre a terra; / Pelas margens do fresco 
Beberibe, / Em seus mais melancólicos lugares, / 
Azados para a dor de quem se apraz / Sobre a dor 
meditar que a Pátria enluta! / Vagava solitário um 
vulto de homem, / De quando em quando ao céu 
levando os olhos / Sobre a terra depois tristes os 
volvendo…” (FLORESTA, 1997, p. 35). 

O texto prossegue com o herói Caeté que es-
tá com sentimentos de vingança contra o invasor 
português. O Caeté segue rumo à luta de modo 
consciente, em busca de se aliar aos inimigos dos 
portugueses, os revolucionários praieiros. Antes de 
isso acontecer, o índio Caeté rememora lembranças 
de nomes de personagens históricos das revolu-
ções que ocorreram, três séculos depois da derrota 
da tribo dos Caetés. O índio, após ouvir o grito de 
guerra “Eia, avante guerreiros!”, seguido de um gran-
de estopim, quando pode ver melhor a cena, depa-
ra-se com o herói morto Nunes Machado (1809-1848) 
, um dos líderes da Revolução Praieira. 

O Caeté, que dignamente chora diante do ami-
go morto, recebe a presença do Gênio do Brasil, 
um personagem bastante enigmático e mitoló-
gico, pertencente ao plano maravilhoso. O Gênio 
quer que ele desista da vingança, argumentan-
do onipotentemente que essa luta não seria a 
mesma luta do Caeté e de seu povo há séculos 
dizimado e que os objetivos dos praieiros eram 
políticos e partidários, diferentes dos seus, con-
tra o invasor luso. Ainda não convencido, o Caeté 
vê sair da cidade, partindo em direção à boca da 
mata, onde ele estava, duas personificadas figu-
ras femininas: a Realidade e a Liberdade. 

Primeiro vem a personagem Realidade, com um 
rosto feio, que causa horror ao Caeté, deixando-o 
receoso e tenta convecê-lo a fugir. Depois surge a 
personagem Liberdade, descrita como uma bela vir-
gem, que o convida à batalha e à vingança. Quando 
o Caeté tendia para aceitar a Liberdade como escu-
deira, a Realidade conseguiu vencê-lo pelo argumen-
to, mostrando ao índio, por meio de palavras, que 
a Liberdade era, na verdade, representante de um 
ilusório caminho, fadado ao insucesso. 
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Enfim, triste, mas principalmente resignado 
por tomar a decisão certa de não se vingar (por 
não haver como se vingar), já que a luta constitui-
rá outra futura derrota, diante do forte poderio 
bélico do opressor português, o canhão contra 
as flechas, o herói Caeté resolve voltar à mata 
e terminar sua trajetória de vida às margens do 
Rio Goiana, em Pernambuco, buscando respostas 
para suas perguntas que, mais uma vez, o revelam 
como um índio protagonista crítico e consciente. 

Nísia Floresta em sala de aula: uma metodolo-
gia de estímulo à leitura

A proposta metodológica, por nós executada, 
exigiu-nos oito horas-aula. Didaticamente, esco-
lhemos executar nossas mediações com ativida-
des de estímulo à leitura de poesia que envolves-
sem uma significativa construção de ilustrações 
interpretativas do poema A lágrima 
de um Caeté, de Nísia Floresta, vi-
sando à divulgação local e nacio-
nal da obra, com ações realizadas, 
através da internet, como se expli-
cará mais adiante. Dividimos a nos-
sa proposta metodológica em três 
momentos didáticos: o primeiro e o 
segundo momento com previsão de 
quatro horas-aulas, sendo duas para 
cada um deles; e o último momento,  
que completou nosso projeto, com 
previsão de quatro horas-aula. Antes 
de iniciarmos esses três momentos, 
revelamos à turma que o poema so-
bre o Caeté é um texto antigo, pu-
blicado em 1849, e escrito sob o véu 
de um pseudônimo (Telesila). 

Selecionadas e organizadas as 
ilustrações, nossa proposta meto-
dológica conseguiu doar à biblio-
teca escolar, do Colégio Estadu-
al Arabela Ribeiro, nosso primeiro 
exemplar (impresso) da obra poéti-
ca ilustrada A lágrima de um Caeté 
(1849), de Nísia Floresta, no ano letivo de 2015, 
por jovens estudantes do nono ano do Nível 
Fundamental. Não foi à toa que, atendendo aos 
preceitos éticos do nosso país e aos princípios 
estabelecidos pela nossa Constituição de 1988, 
atualmente em vigor, optamos, cautelosamen-
te, antes do momento ilustrativo, por consig-
nar ao nosso projeto “Poesia ilustrada 2015” a 
assinatura de um “Termo de autorização” pelos 

responsáveis legais dos estudantes envolvidos, 
a fim de que fossem liberadas as imagens criadas 
em sala de aula para futuras publicações.

Primeiras aulas: conhecimentos prévios
Intitulamos a primeira hora-aula de “Arte de au-

toria feminina: Nísia Floresta”. Nesse momento, a 
turma iniciou o projeto “Poesia ilustrada 2015”, diri-
gindo-se à sala de vídeo no Colégio Estadual Ara-
bela Ribeiro (CEAR). Avisamos à turma que desen-
volveríamos um projeto de ilustração interpretati-
va de um poema, e isso partiria das experiências 
adquiridas dentro do nosso próprio colégio. Sendo 
assim, distribuímos livros de poesias ilustradas, 
encontrados na biblioteca do CEAR e, em posse 
de cinco exemplares do livro Olha o poema na es-
cola (2014), promovemos um debate sobre poesia 
ilustrada. Enquanto os estudantes, dispostos em 
grupos, manuseavam as obras ilustradas, argumen-

távamos que Nísia Floresta 
precisava, atualmente, ser 
lida e relida por outras pesso-
as, seja através de sites, seja 
por meio de nossa biblioteca 
escolar e que poderíamos 
contribuir para essa divulga-
ção, ilustrando o poema lon-
go A lágrima de um Caeté de 
uma maneira interpretativa. 
Com o intuito de reforçar a 
nossa argumentação sobre a 
importância da obra de Nísia 
Floresta, promovemos a ex-
posição de um documentário, 
intitulado de “Nísia Floresta: 
uma mulher à frente de seu 
tempo”, produzido pela TV 
NBR  , com acesso gratuito 
pela internet. 

A leitura do poema A lá-
grima de um caeté ocorreu 
durante duas horas-aula, com 
o auxílio de um texto impres-
so para cada participante do 

projeto “Poesia ilustrada 2015”. A diagramação do 
texto que serviu de base para nossa leitura do poe-
ma (ainda sem ilustrações), em sala de aula, encon-
tra-se disponível em nosso site . E, para executar 
nossa proposta, nessa segunda fase do projeto, 
elaboramos uma diagramação textual, capaz de 
trazer A lágrima de um Caeté, na íntegra, acompa-
nhado de vinte espaços em branco. Esses espaços 
estinaram-se aos apontamentos que puderam ser 

“

“

Com o intuito de 
reforçar a nossa 
argumentação 
sobre a impor-
tância da obra 
de Nísia Floresta, 
promovemos a 
exposição de um 
documentário, 
intitulado de “Ní-
sia Floresta.

ilustração interpretativa do poema es-
colhido e mais duas horas-aula para a 
última sondagem avaliativa: uma “Verifi-
cação de aprendizagem”, disponível no 
site. Didaticamente, interpretamos ser 
conveniente aplicarmos nossa sonda-
gem avaliativa (de aprendizagem), divi-
dindo-a em quatro partes. 

A primeira parte abordou, de modo 
sutil, o conceito de estilo clássico e ro-
mântico, além do conceito de rapsódia. 
O momento é avaliativo, mas também 
de aprendizagem, pois, com os concei-
tos aprendidos (com o mediador) e/ou 
apreendidos (com os diálogos e observa-
ções pessoais dos participantes), con-
seguimos averiguar algumas competên-
cias leitoras individualmente. A segunda 
parte da avaliação elencou uma discus-
são sobre o modo como criamos (e/ou 
confabulamos) as ilustrações do poe-
ma nisiano. Lógico que cada estudante 
apresentou um jeito singular de pensar 
sobre o próprio desenho artístico, antes 
de executá-lo. A terceira parte explorou, 
novamente, a partir de um momento de 
leitura de imagens, provenientes dos de-
senhos realizados, anteriormente, por 
Daniel Luiz Santos Meneses (Danieluiz) , 
a construção de uma resposta pessoal, 
apurando as preferências estéticas dos 
estudantes. Por fim, na quarta e última 
etapa, a “Verificação avaliativa de apren-
dizagem”, solicitamos que alunas e alu-
nos assumissem uma posição crítica so-
bre a questão dos indígenas brasileiros 
na atualidade. 

No final da avaliação, diante dos resul-
tados obtidos, criamos um jogo intitula-

feitos pela turma, durante a execução da leitura em 
voz alta do poema por quem mediou essa ativida-
de  e que serviriam para inspirar as ilustrações fu-
turamente produzidas sobre os versos, estrofes ou 
episódios inteiros do poema nisiano. Estimulamos a 
interação dos alunos da turma, a fim de proporcio-
narmos um debate pluricultural sobre a temática 
do “heroísmo épico” a ser ilustrado. Em certa hora 
da leitura em voz alta pelo mediador, aguçamos o 
meditar, por exemplo,  sobre como seria uma pos-
sível ilustração da personagem “porangaba”, por 
exemplo, que significa, em Tupi-guarani, “esposa”. 

Últimas aulas: avaliando e melhorando o projeto

A última etapa do nosso planejamento exigiu-
-nos quatro horas-aula dedicadas à atividade de 
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do “Pode perguntar”, a fim de aprimorar nosso pro-
jeto, para reforçar ainda mais uma aprendizagem 
dos significados de palavras extraídas da leitura 
de A lágrima de um Caeté. Esse projeto está dis-
ponível em << https://sites.google.com/site/alagri-
madeumcaete/ >>. 

Conclusão
É importante que reconheçamos a existência, na 

historiografia literária brasileira, de muitos (outros) 
nomes que possam enriquecer o cânone literário e, 
consequentemente, dinamizar as atividades didáti-
cas, em laboratórios de informática (ou não), com 
temas polêmicos e com auxílio do texto poético, 
em sala de aula, como uma forma de prática pedagó-
gica que proporcione o estímulo à leitura. 
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RESUMO:  

O presente trabalho é um relato de experiência 
vivido na Escola de Ensino Fundamental Sagrada 
Família do Município de Neópolis/Se, e tem como 
objetivo apresentar a importância da integração 
dos Projetos do Componente Curricular Educa-
ção Física da Educação Básica com a Gestão 
Escolar e a Interdisciplinaridade, com a inclusão 
de crianças e adolescentes através das práticas 
corporais, sejam através de jogos de raciocínio 
como o xadrez, da prática esportiva com o Futsal 
e da conscientização da importância da atividade 
física através das caminhadas orientadas.

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como característica 

um relato de experiência do que foi desenvolvi-
do no período compreendido entre 2013 a 2016, na 
Escola de Ensino Fundamental Sagrada Família, 
localizada no Município de Neópolis-SE, e a impor-

EXPERIÊNCIAS DE 
PROJETOS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
NA ESCOLA

Professor Lúcio Marques Vieira Souza

tância da integração dos Projetos do Componen-
te Curricular Educação Física da Educação Básica 
com a Gestão Escolar e a Interdisciplinaridade. As 
ideias dos projetos surgiram como forma de inclu-
são dos alunos da referida escola com as práticas 
corporais do movimento que vão desde jogos a 
treinamento esportivo. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), n. 9.394/96, a Educação 
Física, integrada à proposta pedagógica da esco-
la, é componente curricular obrigatório da educa-
ção básica.

Dentro do projeto político pedagógico da escola 
a Educação Física tem como objetivo o desenvolvi-
mento integral do indivíduo, pelo processo de ela-
boração e reelaboração do conhecimento. Através 
dos conteúdos, jogos, ginásticas, danças, lutas, 
esportes e saúde, busca-se o desenvolvimento da 
corporeidade e movimento humano, considerando 
sua importância no desenvolvimento do educando. 
Esta premissa contribui para que o mesmo faça 
uma leitura crítica da realidade e se perceba como 

sujeito histórico, agente de transformação, produto 
e produtor desta sociedade. As aulas podem ser te-
óricas, ou seja, em sala de aula, e práticas com ativi-
dades diversas corporais.

Algo de grande importância na Educação Física 
é proporcionar ao aluno a oportunidade de adquirir 
conhecimentos que relacionem o corpo com a vida 
cotidianas, criando condições de trabalhar nas mais 
diversas formas o movimento humano.

As experiências têm revelado êxitos e desafios 
vividos pela Escola de Ensino Fundamental Sagrada 
Família na busca da qualidade da educação. O apoio 
pedagógico permite a concretização da integração 
dos projetos, norteando a organização e o desen-
volvimento de práticas interdisciplinares que propi-
cia o trabalho em equipe, além de contribuir para a 
separação do isolamento dos estudantes, contex-
tualizando-os em interface com os outros.

Atualmente, estão muito disseminados nas es-
colas concepções diversas de projetos, que devem 
enriquecer o currículo tornando os conhecimentos 
mais vividos e desafiadores para os alunos. Entre-
tanto, que os vários projetos em andamento este-
jam articulados ao aprendizado, evitando a fragmen-
tação e a disposição provocadas por iniciativas com 
propostas diferentes e que não se comuniquem en-
tre si. É nesse sentido que deve ser operacionaliza-
da a orientação contida no Projeto Político Peda-
gógico (PPP) com um total envolvimento da equipe 
gestora da escola.

Atitudes de apoio e incentivo pedagógico, tam-
bém fazem parte de uma gestão escolar no pro-
cesso educativo, os projetos promovidos na escola 
são ligados as necessidades de aprendizagem dos 
professores, que, por sua vez, também devem estar 
vinculados às necessidades de aprendizagem dos 
alunos. A fim de contribuir para o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da escola, entende-se que as 
formas de atividades expressivas corporais é uma 
linguagem universal e mobilizadora capaz de ajudar, 
quando bem encaminhada, na superação de precon-
ceitos, problemas de foro íntimo, limitações em prol 
do bem comum sobretudo no caso dos esportes 
coletivos, onde a Escola de Ensino Fundamental Sa-
grada Família busca ampliar o universo cultural e es-
portivo dos alunos, em que a Educação Física entra 
como espaço para reflexões interdisciplinares.

Os projetos interdisciplinares, criados na esco-
la, previstos na proposta pedagógica viabilizam um 
trabalho coletivo, planejado previamente, de modo 
integrado com a comunidade escolar, em que se 
aplica uma metodologia didático – pedagógica per-
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tinente às características dos sujeitos das apren-
dizagens que garanta a permanência, o sucesso e 
a frequência do aluno no ambiente escolar com 
uma formação adequada ao desenvolvimento de 
sua cidadania.

Após as elaborações dos projetos eles foram 
encaminhados para o Departamento de Educação 
Física – DEF da Secretaria de Estado da Educação 
de Sergipe, para apreciação e aprovação de exe-
cução. Para a realização dos projetos houveram 
apoios e parcerias de alguns órgãos, setores e 
pessoas envolvidas tais como: Equipe pedagógi-
ca da Escola / Equipe administrativa da Escola / 
Secretarias Municipais de Educação, Assistência 
Social e Saúde.

PROJETOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Xadrez
Para Tirado (2003), foi com o advento da Re-

nascença que o jogo de xadrez sofre as altera-
ções definitivas, transformando-se em um jogo 
mais fácil. Novos poderes foram dados a algumas 
peças (dama, bispo, peões), nascendo assim o xa-
drez moderno.

Tendo como a ideia central de que o xadrez po-
de ser praticado por pessoas de qualquer idade e 
que um enxadrista (jogador de xadrez) pode co-
meçar a jogar ainda quando criança e seguir jogan-
do até o fim da vida, e outro ponto importante é 
que o xadrez não requer muitos equipamentos e 
grandes espaços para a sua prática, sendo sufi-
ciente apenas um jogo de peças e um tabuleiro, 
surgiu a proposta da Direção da Escola de Ensino 
Fundamenta Sagrada Família da implantação de 
um projeto deste tipo na referida Instituição.

O projeto xadrez na Escola Sagrada Família 
teve como objetivo oportunizar aos alunos uma 
atividade dentro do espaço escolar, que seja atra-
tiva, educativa e inclusiva, melhorando assim a 
qualidade do ensino e da vida dos nossos alunos.

Algumas pesquisas educativas relacionadas 
com o xadrez provam a influência positiva deste 
jogo/esporte sobre seus praticantes. O raciocínio 
lógico e a capacidade de cálculo são estimulados, 
produzindo excelentes resultados no desempe-
nho escolar, com destaque particularmente notá-
vel em casos de física e matemática.

O xadrez é capaz de mostrar consequências de 
atitudes displicentes, que não tenham sido previa-
mente calculadas, por conseguinte, estimular o hábi-

to de refletir antes de agir, além de ensinar a arcar 
com as próprias responsabilidades dos próprios atos.

Metas foram traçadas tais como: ter o maior 
número de adeptos e praticantes e futuramente 
a participação em torneios e campeonatos, co-
mo forma de estímulo e adaptabilidade paras as 
disputas que enfrentarão durantes as suas vidas, 
porém com o intuito das implicações nos aspec-
tos educacionais e de formação de caráter que 
este projeto venha a propiciar para os alunos da 
Escola Sagrada Família.

Para a execução deste projeto foram realizadas 
algumas etapas: 1ª Etapa – Instalação da Sala / 2ª 
Etapa - Formação das turmas / 3ª Etapa – Elabo-
ração do cronograma de atividades  / 4ª Etapa – 
Funcionamento da sala de xadrez  / 5ª Etapa – As 
oficinas de xadrez / 6ª Etapa -  Organização do 
funcionamento do Clube Escolar de Xadrez  / 7ª 
Etapa- Acompanhamento e avaliações / 8ª Etapa 
– Realização de torneios e campeonatos / 9ª Etapa 
– Estudos de novas perspectivas para o xadrez.

No final do ano letivo foram realizados fóruns para 
avaliação e debates do desenvolvimento do projeto.

Futsal
O Projeto de Futsal Categoria “A” da Escola de 

Ensino Fundamental Sagrada Família está inserido 
dentro do Projeto Político Pedagógico, e atua nu-
ma forma de inclusão de crianças e adolescentes 
de 12 a 14 anos para a prática da modalidade es-
portiva Futsal. Para a obtenção das informações 
deste projeto foram realizadas as seguintes ações: 
comunicação oral e escrita para a comunidade es-
colar que haveria um processo seletivo para a parti-
cipação do referido projeto, sendo que os que vies-
sem a ser selecionados deveriam atender algumas 
normas tais como: frequência, rendimento escolar 
e participação nas atividades escolares.

O projeto surgiu com a intenção de ensinar de 
melhorar a qualidade de vida através do esporte, 
conscientizando sobre o respeito, disciplina e morali-
dade, preparando os alunos para a vida e dando-lhes 
condições de conhecer o esporte Futsal e ficar em 
condições de disputar competições a nível local.

Segundo Bracht (1992), através do esporte a 
criança aprende a conviver com vitória e derrota, 
ensina a respeitar as regras do jogo (já que todos 
são iguais perante a lei), ensina a vencer (no jogo 
e na vida) através do esforço pessoal (às vezes 
tem que momentaneamente aliar-se a outro ou 
outros para atingir este objetivo “cooperação 
ou companheirismo”), ensina a competir (já que 

sociedade é extremamente competitiva e isto a 
prepara para vida), desenvolve o respeito pela au-
toridade que é o árbitro ou professor.

O trabalho realizado através do Futsal propor-
ciona ao praticante uma gama de aspectos rela-
cionados à preparação física, aos aspectos sociais, 
no que diz respeito ao trabalho em equipe, e valo-
res morais como onde aprendem que nem sempre 
a vitória será o topo do trabalho, aprendendo que 
a competição será o local de colocar em pratica o 
que aprenderam. Ensinando que não é apenas na 
hora da vitória que se obtém triunfo, que se apren-
de muito com as derrotas.

O Futsal vem acompanha-
do de inúmeros benefícios que 
estão correlacionados com os 
objetivos da Educação Física, 
como o desenvolvimento de 
aspectos psicomotores como 
coordenação, equilíbrio, agilida-
de, lateralidade, força, habilida-
des motoras finas e grossas, 
entre muitos benefícios.  

Este projeto teve como ob-
jetivo contribuir com a educa-
ção e socialização dos jovens 
de uma forma interacionista no 
ambiente escolar e principal-
mente nas aulas de Educação 
Física, além de proporcionar 
aos alunos a oportunidade de 
desenvolver seus talentos e 
potencialidades em grupos, 
que implica num fazer corporal.

O projeto teve a finalidade 
de proporcionar aos mesmos 
um espaço para usufruir do esporte como uma 
prática prazerosa, lúdica e formativa. Evitando as-
sim que os mesmos sofram um desvio de perso-
nalidade, fugindo das drogas e outras atividades 
não construtivas.

Metas anuais foram traçadas tais como: parti-
cipação em 02 (dois) campeonatos, sendo um a 
nível estadual com o objetivo do nível estadual 
ficar entre as 08 (oito) melhores equipes do Es-
tado de Sergipe e o outro a nível regional e ou 
local com o objetivo de ficar entre as 04 (quatro) 
melhores da competição.

Caminhada Saudável
O projeto surgiu após a observação que na 

cidade de Neópolis, no estado de Sergipe, a ca-

minhada é realizada de forma aleatória e sem 
nenhuma orientação. Foi notada também que o 
número de pessoas que praticam a caminhada 
ou qualquer outro tipo de atividade física ainda 
é muito pequena. Desta forma o presente proje-
to se justifica devido a necessidade de incentivar 
a comunidade local a adotar hábitos saudáveis, 
quanto a pratica algum de tipo de atividade física 
e alimentação adequada, começando com a cami-
nhada que é uma atividade fácil de ser praticada 
e de total acesso a todos.

Para Toscano (2013), o homem utiliza seu cor-
po para exercita-se desde muito 
antes de Cristo nascer. Segundo 
o mesmo, desde a idade da pedra 
a atividade física faz parte do co-
tidiano do ser humano. De acordo 
com o autor supracitado, a ativi-
dade física deve ser compreen-
dida como qualquer movimento 
corporal, produzido pelos múscu-
los esqueléticos, que resulta em 
gasto energético maior do que os 
níveis de repouso. 

Entendendo que uma caminha-
da para ter melhores resultados, 
deverá ser orientada e acompa-
nhada para melhorar o rendimen-
to dos seus praticantes. Como 
o ambiente escolar é um espaço 
que deve ser utilizado para a difu-
são de ideias e informações, assim 
começar com este projeto dentro 
da escola, estaria sendo orientan-
dos os nossos alunos e com cer-
teza isso seria repassado para as 

suas famílias de forma mais natural.
O Projeto Caminhada Saudável visa conscien-

tizar a população sobre os benefícios adquiridos a 
curto e longo prazo pela prática de uma caminhada 
saudável, além de mostrar algumas dicas para uma 
boa caminhada. Pois o exercício de caminhar não 
significa simplesmente sair andando sem um prepa-
ro anterior. Tem regras básicas que devem ser ob-
servadas para que os benefícios sejam alcançados. 

Por ser a caminhada uma atividade física sim-
ples de ser executada, a qual requer muito pouco 
em termos de equipamento, bem como, é fácil de 
ser realizada tanto individualmente quanto cole-
tivamente, que foi escolhida como a principal ati-
vidade deste projeto. Dentre as vantagens cita-
das por esta atividade, estão alguns benefícios 

“

“

O projeto surgiu 
após a observa-
ção que na cida-
de de Neópolis, 
no estado de Ser-
gipe, a caminha-
da é realizada de 
forma aleatória 
e sem nenhuma 
orientação.
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nas competições. Então, surge a ideia de avalia-
ções da aptidão física relacionada a saúde, com 
um enfoque nas características somatotípicas. 
Um diagnóstico das reais condições físicas dos 
alunos / atletas diminuirá os estresses naturais 
causados pelo treinamento esportivo.

Para a prática da Caminhada Orientada busca-
-se incentivar a comunidade escolar à prática de 
alguma atividade física de maneira permanente, 
neste caso específico a caminhada, conscien-
tizando os alunos e a comunidade local sobre a 
forma correta de se praticar a caminhada, seus 
benefícios e de uma alimentação adequada para 
a manutenção da saúde. Espera-se: incentivar os 
alunos e a comunidade a adotar hábitos saudá-
veis com a caminhada orientada / Proporcionar 
uma atividade de qualidade e orientação para a 
prática correta / Melhorar a qualidade de vida.
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como a perda ou manutenção de peso, melhora 
na resistência cardiorrespiratória, melhora na 
capacidade cardiovascular e ainda o fortaleci-
mento muscular, principalmente dos membros 
inferiores.

Inicialmente houve uma reunião com a dire-
ção e corpo docente da Escola, logo após com 
os alunos sobre o projeto e a inscrição dos alu-
nos interessados a participar, depois de feita 
uma triagem, onde foi considerada a vida coti-
diana do aluno quanto a prática de atividades 
físicas e hábitos alimentares. Em um segundo 
momento, foram planejadas as ações que fo-
ram realizadas durante a Caminhada Saudável, 
e concomitantemente assuntos multidiscipli-
nares foram abordados, ficando na incumbência 
sobre atividade física, saúde, qualidade de vida, 
alimentação saudável a critério da Disciplina de 
Educação Física. 

Vale destacar que o sucesso de uma pro-
posta como essa exige esforço integrado de 
todos os professores, coordenadores e demais 
profissionais da educação, por meio de méto-
dos interativos, integrados ao currículo, e que 
valorizem a saúde e promovam a cultura da paz. 
Bem como a multidisciplinaridade com o envol-
vimento das outras disciplinas com a interação 
dentro do contexto durante todo o ano letivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de Xadrez proporcionou aos alu-
nos da Escola Sagrada Família a oportunidade 
de conhecer e aprender o jogo e utilizá-lo para 
desenvolver suas habilidades cognitivas. Acre-
dita-se que com a democratização deste jogo e 
a sua popularização no âmbito escolar, foi ofere-
cida aos alunos uma opção de atividade extra-
classe, com a estimulação da criatividade e a 
imaginação dos alunos, a instigação da capaci-
dade para o processo de tomadas de decisões 
com autonomia, além do desenvolvimento da 
atenção e concentração, memória e inteligên-
cia, julgamento e planejamento, vontade de 
vencer, paciência e autocontrole, entre outros 
benefícios.

Já o Projeto de Futsal com o aumento do 
número de participantes no Projeto, devido às 
várias competições que iriam participarmos du-
rante o ano letivo, fez se necessário um traba-
lho mais específico para suportar o desgaste 
com os treinamentos, viagens e jogos diários 

Foto: Clara Macedo
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ENSINO MÉDIO, MUDANÇAS E 
DESAFIOS.

Luana Silva Boamorte de Matos, 
Presidente do Conselho Estadual de Educação 

de Sergipe.

Em Sergipe, a ordem do dia no campo educa-
cional, não diferente do restante do país, é o re-
desenho da ultima etapa da Educação Básica, o 
Ensino Médio. A lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, 
estabelece diretrizes que tomarão corpo nos pró-
ximos anos com as normatizações estabelecidas 
pelos sistemas de ensino. 

Sem dúvidas, este será um dos maiores desafios 
educacionais, nos últimos tempos, postos a socie-
dade, que continua o debate sobre a mudança com 
expectativas e controvérsias, em tempo que con-
sidera o atual modelo de Ensino Médio fracassado, 
distante de atender aos interesses dos jovens.

Por falar em jovens, público objeto do Ensino 
Médio, um estudo realizado pelo Centro Brasilei-
ro de Análise e Planejamento (2013), com o apoio 
da Fundação Victor Civita, revela que para eles a 
escola não é atraente, que a aprendizagem que 
nela se processa não é constante, haja vista o 
escasso tempo de estudo e a falta de espaços e 
oportunidades no ambiente escolar. 

A pesquisa ainda revela que para os jovens, en-
tre 15 e 17 anos, muitas disciplinas que compõem 
a grade curricular não possuem sentido prático, 
pois os inúmeros conteúdos estudados não pos-
suem conexão com a vida. Foi levantado também 
o problema do distanciamento entre as práticas 
pedagógicas e o universo das tecnologias, tão 
habitual para a juventude.

Por sua vez, a publicação “De olho nas metas” 
(2015), que traz indicadores referentes às cinco 
metas do movimento “Todos pela educação” (Uni-
banco), informa que em Sergipe apenas 39,8% dos 
jovens com 19 anos de idade concluíram o Ensino 
Médio, muito distante de 61,6%, meta estabeleci-
da para o Estado. Um dado muito preocupante.

Em resumo, o Novo Ensino Médio, com a pro-
posta de flexibilização de conteúdos, ênfase no 
ensino profissional e fomento a educação em 
tempo integral, partindo das áreas de conheci-

mentos previstos na Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC), ainda em construção, enseja dar 
novo sentido a esta etapa do ensino e torna-la 
interessante, atrativa e capaz de formar cidadãos 
efetivamente ativos. 

Será, então, o seu ordenamento do Ensino Mé-
dio para os próximos anos, com a qualificação do 
tempo escolar e maior integração entre os sabe-
res, uma tarefa imprescindível aos educadores e 
a sociedade em geral, que não podem perder de 
vista a importância de reconhecer e dialogar com 
a juventude e o seu novo jeito de ver o mundo, 
fomentando neste segmento o protagonismo ne-
cessário para que construa sua própria trajetória 
escolar, por conseguinte, que possa estabelecer 
um ou mais projetos de vida a buscar.

Os jovens desejam uma nova escola e o mundo 
precisa de pessoas criativas, que dominem e apli-
quem os resultados do aprendizado, que tenham 
pensamento crítico, que tenham a capacidade 
de lidar com emoções, que possam estabelecer 
comportamentos, que saibam expressar ideias, 
que possam interpretar a vida. 

PROJETO DE PESQUISA “O que pensam os 
jovens de baixa renda sobre a escola”. Junho de 
2013. CEBRAP; Fundação Victor Civita. Coordena-
ção: Haroldo da Gama Torres. Disponível em <ht-
tp://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2012/pdf/
relatorio_jovens_pensam_escola.pdf>. Acesso 
em mar 2017.

RELATÓRIO “De olho nas metas”: Sexto rela-
tório de acompanhamento das 5 Metas do movi-
mento Todos pela Educação. Julho de 2015. Movi-
mento Todos pela Educação. Coordenação geral: 
Mozart Neves Ramos e Viviane Senna. Disponível 
em <https://www.todospelaeducacao.org.br//ar-
quivos/biblioteca/de_olho_nas_metas_2013_141.
pdf>. Acesso em mar 2017.
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Resumo: O LAPE, Laboratório de Produção 
Escrita, foi um projeto pensado para o desenvol-
vimento do protagonismo e da autonomia dis-
cente a partir do trabalho com gêneros textuais. 
Foi desenvolvido de agosto de 2016 a fevereiro 
de 2017, no Colégio Estadual Dom Luciano José 
Cabral Duarte, com quatro turmas de 2º ano do 
Ensino Médio do turno vespertino. O projeto se 
desenvolveu em cinco etapas: 0- sensibilização; 
1- exposição do tema e reflexão sobre tema; 2- 
exposição do gênero textual a ser trabalhado; 3- 
produção textual e 4- exposição da produção fi-
nal. A última etapa aconteceu fracionada em dois 
momentos. O primeiro, com uma intervenção com 
questionários, cartazes e palestra; e o segundo, 
com panfletos, peça teatral e documentário.

A realidade social, e mais especificamente a re-
alidade da escola, apresenta demandas urgentes 
relacionadas ao desenvolvimento da cidadania.  
Nota-se uma necessidade premente de trabalhar 
o protagonismo cidadão e a formação de multipli-
cadores sociais no universo escolar. A educação 
revela-se emancipatória se encarada como práti-
ca educativa capaz de promover responsabilida-
de, autonomia, cidadania e, consequentemente, 
intervenção social.

Assumindo a cidadania como um dos pilares 
de formação do indivíduo na escola, o Laborató-
rio de Produção Escrita, doravante LAPE, propôs 
a construção de cidadania por meio do desen-
volvimento do protagonismo juvenil. Para tanto, 
o trabalho com gênero textual foi escolhido. Tal 
escolha se justifica por ser o estudo de gêneros 

EL A P

 de protagonismo juvenil

 Uma experiência

Profª Mª Renata de Castro
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textuais um meio de desenvolvimento da capa-
cidade de leitura, compreensão e interpretação 
textual, além de promover construção de senti-
do, exposição de ideias e também possibilitar a 
multiplicação do conhecimento gerado. 

Os objetivos traçados foram promover o de-
senvolvimento da participação e autonomia dos 
estudantes na solução de questões reais que en-
volvem a rotina escolar; proporcionar um ambien-
te favorável ao desenvolvimento das capacidades 
comunicativas entre os alunos, e desenvolver ca-
pacidades textuais como forma de ação e inter-
venção no espaço escolar.

O projeto teve início na segunda quinzena do 
mês de agosto de 2016. Para o trabalho de sen-
sibilização e mobilização dos 
alunos convidados – quatro 
turmas de 2º ano do Ensino 
Médio do turno vespertino 
– foi convidado o psicólogo 
social Renê Moura. Com sua 
experiência com jovens, ele 
colaborou para a adesão de 
vários alunos que se sentiram 
impelidos a participar mais da 
dinâmica escolar. É relevan-
te destacar que o projeto 
foi elaborado para acontecer 
em turno contrário e fora da 
carga horária de Língua Por-
tuguesa. Além disso, desde 
o início, os participantes ti-
nham conhecimento de que 
não haveria necessariamente 
uma recompensa em termos 
de nota. Esse fato em si de-
monstra que é possível haver 
sensibilização para um proje-
to sem obrigatoriamente ha-
ver algo material em troca.

O primeiro encontro já foi marcado pela parti-
cipação dos alunos que precisaram discutir sobre 
regras de convivência durante as reuniões. Foi a 
primeira experiência que tiveram com tomada de 
decisões junto a uma professora. Nessa proposta, 
o professor tem a função de mediar e criar espaço 
para que os alunos possam gradativamente de-
senvolver autonomia.

O segundo passo foi fundamental para que eles 
começassem a perceber que naquelas reuniões eles 
tinham voz e todos estavam comprometidos em 
ouvir uns aos outros. Foi feita uma atividade sobre 

o colégio onde estudam, como ele é e como eles 
gostariam que fosse. Foi um momento de euforia 
dos alunos. Eles se sentiram à vontade para fazer 
as mais diversas críticas e imaginar o que seria o 
colégio ideal para eles. Era o momento adequado 
para trabalhar o conceito de participação. Todos os 
problemas pontuados foram devolvidos a eles. Os 
alunos foram solicitados a encontrarem soluções vi-
áveis para tais problemas. Nessa etapa, já não era a 
euforia que tomava conta, mas sim o reconhecimen-
to de que a participação é mais importante e difícil 
que a cobrança sem reflexão. Estavam prontos para 
começar a traçar o próprio plano.

De todos os problemas destacados por eles, 
foram separados aqueles que eles consideravam 

poder ajudar a solucionar. Eles se 
dividiram em grupos e defenderam 
suas ideias, na tentativa de conven-
cer uns aos outros a se dedicarem 
ao problema apresentado. Foi feita 
uma primeira seleção e restaram 
três problemas: violência domésti-
ca, sob o argumento de que afeta a 
vida escolar dos alunos; desigualda-
de de gênero, envolvendo machismo 
e LGBTfobia , partindo do conheci-
mento de que são duas práticas 
muito comuns dentro do colégio; e 
uso de tecnologias nas aulas, visan-
do uma reinvindicação desse mode-
lo de aula. Depois da defesa, todos 
votaram o problema ao qual queriam 
se dedicar. Dos três itens elencados, 
foi escolhido pela maioria do grupo a 
desigualdade de gênero.

A partir da escolha do tema, teve 
início uma série de encontros para 
que todos obtivessem informações 
sobre desigualdade de gênero. Os 
alunos ficaram responsáveis por levar 

tais informações, dados oficiais, pequenos documen-
tários e tudo que pudesse enriquecer o conhecimen-
to sobre o assunto em questão. Foi uma etapa fun-
damental para que muitos refletissem seus próprios 
preconceitos e os entendessem. Nessa etapa já foi 
possível perceber algumas lideranças incipientes.

Concluída a etapa de apreensão de conheci-
mento sobre o problema escolhido, começou a 
etapa de decisão de como intervir no problema 
dentro da escola. Até então, o trabalho com gê-
nero textual estava muito concentrado no desen-
volvimento de capacidades argumentativas, tan-

to na escrita quanto na oralidade. A partir daí, os 
alunos precisaram decidir quais gêneros poderiam 
servir como veículo de intervenção. Escolheram 
sete gêneros: cartaz, palestra, questionário, poe-
ma, peça teatral, panfleto e documentário. Foram 
necessários encontros para a apreensão dos gê-
neros a fim de que eles pudessem produzir cada 
um dos gêneros com clareza de seus objetivos. 

Depois de vários encontros estudando os 
gêneros selecionados, os alunos se dedicaram à 
primeira intervenção no colégio. Esse momento 
envolveu elaboração e aplicação de questionários, 
elaboração de cartazes, criação de uma perfor-
mance de um texto da poeta Mel Duarte e pa-
lestra. Foram aplicados um total de 374 questio-
nários entre os dois turnos. Foram dois questio-
nários, um visava obter informações sobre posi-
cionamentos machistas dentro da escola e outro, 
sobre LGBTfobia. Já os cartazes tinham o objeti-
vo de espalhar pelo colégio dados que provam a 
desigualdade de gênero no mercado de trabalho, 
na execução de tarefas domésticas e na violência 
contra a mulher – dados coletados no site da ONU 
Mulheres. Para palestrar sobre o tema, foi convida-
da a doutora Elza Ferreira, professora do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Ser-
gipe, especialista no assunto. Os alunos produzi-
ram cartazes informativos sobre a palestra que, 
sendo o objetivo uma intervenção no colégio, 
aconteceu tanto no turno da manhã, quanto no 
turno da tarde. A palestra intitulada “Diversidade, 
gênero: uma conversa sobre humano e educação” 
lotou o auditório do colégio e foi muito produtiva. 
Ao final da palestra, quatro alunos apresentaram 
uma performance do poema “Verdade seja dita”.

A segunda intervenção começou a ser elabora-
da na semana seguinte. Os alunos optaram por fa-
zer uma peça teatral que debatesse o machismo e 
um documentário que refletisse a situação dos alu-
nos LGBT+  dentro do colégio. Para dar a eles mais 
propriedade na encenação, o ator convidado Pedro 
Cazoy desenvolveu uma oficina de oito horas. Foi 
uma experiência excelente por ter proporcionado 
o contato dos alunos com algumas técnicas da 
dramaturgia, além de ter favorecido à unidade e 
confiança do grupo. Eles montaram a peça “A cons-
trução do machismo”, em quatro atos, com três 
cenários diferentes e muitos atores em cena. 

Já o documentário foi organizado a partir de qua-
tro perguntas norteadoras. Os dados colhidos nos 
questionários foram aproveitados para elaboração 
das perguntas. Muitos alunos LGBT+ foram convida-

dos, mas apenas três se sentiram confortáveis para 
participar da gravação, dois rapazes e uma moça. Ao 
documentário foi dado o título “Resistir Desistir – a 
luta diária dos estudantes LGBTQI+”. 

Para a divulgação da segunda intervenção 
e encerramento do LAPE, os alunos elaboraram 
um panfleto informativo e distribuíram nos dois 
turnos um total de 400 unidades. A última inter-
venção também aconteceu nos dois turnos e os 
alunos conseguiram mobilizar um grande número 
de estudantes e professores.

O LAPE teve conclusão no fim de fevereiro de 
2017. Os alunos trabalharam arduamente para que 
a peça acontecesse e gerasse uma reflexão nos 
expectadores. Aproveitando o palco do auditó-
rio, providenciaram cortinas – necessárias, já que 
escreveram uma peça em quatro atos – e coxia, 
cenários e figurinos. Em seguida, todos assistiram 
ao documentário, que foi ovacionado pela plateia.

A experiência do LAPE foi, sem dúvida, bas-
tante positiva. A execução do projeto ocorreu de 
acordo com o planejamento em todas as etapas e 
os objetivos foram alcançados. Os alunos tiveram 
um desenvolvimento expressivo na comunicação, 
na expressão de ideias, na defesa de pensamento, 
na tomada de posição e na compreensão de que 
fazem parte da comunidade escolar. Além desse 
sentimento de pertencimento fundamental para 
a construção de uma escola mais democrática, o 
desenvolvimento da autoestima é essencial para 
um melhor rendimento escolar. Os alunos que par-
ticiparam do início ao fim do projeto tiveram um 
aproveitamento superior aos outros na disciplina 
de Língua Portuguesa. Os alunos foram o verdadei-
ro sucesso na realização do LAPE.

Referências
BORDENAVE, Juan E. Díaz. O Que é: Participa-

ção. São Paulo: Brasiliense, 1985.
COSTA, A.C.G.. Protagonismo juvenil: O que é e 

como praticá-lo. Disponível em:http://4pilares.ne-
t:text-cont/costa-protagonismo.htm. Acessado 
em 12/08/2016

GERALDI, João Wanderley (org.). O texto na 
sala de aula. São Paulo: Anglo, 2012.

SILVA, Thais Gama da. Protagonismo na adoles-
cência: a escola como espaço e lugar de desen-
volvimento humano. (Dissertação de mestrado, 
Universidade Federal do Paraná, 2009)

WACHOWICZ, Teresa Cristina. Análise linguísti-
ca nos gêneros textuais. São Paulo: Saraiva, 2012.

“

“

Os objetivos 
traçados foram 
promover o de-
senvolvimento 
da participação 
e autonomia dos 
estudantes na 
solução de ques-
tões reais que 
envolvem a roti-
na escolar
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SÉRIE:
Um dos grandes artistas de todos os tem-

pos, Bob Dylan transformou para sempre a 
música popular americana. Autor de canções 
lendárias como “Like A Rolling Stone”, “Mr. Tam-
bourine Man” e “The Times They Are A-Chan-
ging”, Dylan captou como poucos o espírito 
de sua época. Sem jamais se fixar em fórmulas 
de sucesso ou em demandas mercadológicas, 
experimentou dezenas de caminhos musicais, 
chocou fãs e críticos e ajudou a transformar o 
panorama artístico de seu país. Esta coleção, 
que a Companhia das Letras publicará em dois 
volumes, traz a íntegra de suas letras e dá a 
justa medida de seu talento, merecedor inclusi-
ve do prêmio Nobel de literatura.

Fonte: Companhia das Letras.

Conheça as novidades das nossas escolas estaduais e confira as inicia-
tivas da Secretaria de Estado da Educação tem tomado para melhorar os 
índices educacionais de Sergipe.

Educa+TV é uma iniciativa da Secretaria do Estado da Educação (Seed) 
com a apresentação da jornalista Jéssika Cruz.

Horário(s) de Exibição: SAB: 11:00 às 11:30QUI: 19:30 às 20:00 (Reprise)
E se perder?
Acesse www.youtube.com e procura por Programa Educa Mais TV. Lá tem 

todos os programas para você ficar por dentro!

War and Peace – Guerra e Paz 
(2016).

Série da televisão britânica exi-
bida pela BBC. A obra é baseada na 
sexta parte do livro homônimo de 
Liev Tolstói, que tem como fundo a 
invasão napoleônica de 1812 à Rús-
sia. A série foi escrita por Andrew 
Davies e dirigida por Tom Harper. 
Paul Dano, Lily James e James Nor-
ton interpretam as personagens 
principais.


