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O artigo teve o objetivo de analisar o Festival de Leitura, realizado no Colégio Modelo Luiz Eduardo
Magalhães, de Itaberaba-BA, no ano de 2018, como perspectiva de aprendizado, possibilidades e
desafios. Iniciou com análise do Diário Oficial do Estado da Bahia, os PCNs - Parâmetros
Curriculares Nacionais, LDB-Lei de Diretrizes e Base da Educação e as propostas do PCE -
Programa Ciência na Escola para a Educação Básica e Científica da Bahia. Para contextualizar
usou-se obras de Machado (2002), Rangel (2003), Ítalo Calvino (2003), Morin (2006), e outros.
Constatou-se os principais desafios foram a construção do projeto do festival de leitura pelos alunos,
tempo para os ensaios e preparação de toda estrutura cênica e técnica necessária ao evento e a
transformação de cada projeto em momento de aprendizado significativo.
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1 INTRODUÇÃO

Como se sabe a educação escolar formal na Bahia, iniciou com os jesuítas, que por muito tempo
foram responsáveis por ministrar um ensino totalmente influenciado pela cultura e religião europeia.
Aos poucos foi mudando e quando Góes Calmon (1924 a 1928) assume o governo do Estado convida
Anísio Teixeira para ser Inspetor Geral de Ensino, proporcionando uma análise do cenário
educacional da Bahia, surgiu novo tipo de escola, novo horizonte teórico e prático para educação
baiana.

Em 1913, ocorreu uma importante reforma do ensino, a Lei n. 1.006, de 06 de setembro de 1913 teve
o intuito de mais uma vez reformar o ensino público e primário do Estado. O tempo foi passando e as
ideias de Anísio Teixeira foram sendo concretizadas na educação, no ano de 1925 um processo de
modernização desencadeou no estado da Bahia. Anos seguintes a educação foi sendo modificada,
outros governadores estiveram no comando da política baiana, sempre buscando inovação na parte
técnica e estrutural.

A partir do ano de 1998, após o falecimento do deputado federal Luís Eduardo Magalhães, filho do
ex-governador da Bahia e então senador Antônio Carlos Magalhães, naquele período, para atender
parte das questões estruturais da educação, foi decretada a construção de vários colégios
denominados “colégios modelos”, exclusivos para o ensino médio nas principais cidades da Bahia.

A construção dos Colégios Modelos teve início após a publicação oficial nº 7.293 no Diário Oficial
do Estado do dia 05/05/1998, sendo construídos inúmeros prédios em vários municípios em menos
de um ano.

O Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães de Itaberaba foi inaugurado no ano 1999, recebido pela
comunidade com muita expectativa, atender a demanda do ensino médio em todo município, mas,
sobretudo devido à expectativa de um ensino público com qualidade e compromisso, tão sonhado
pelo Governo do Estado da Bahia.

Itaberaba precisava de uma educação diferenciada na educação básica estadual, para isso acontecer
alguns professores tiveram que reinventar, proporcionar abordagens metodológicas interessantes,
saindo da teoria, desenvolvendo atividades com base na dramatização, música, poesia, capoeira e
outras artes que facilitassem a interpretação e contextualização do aprendizado, foi assim que nasceu
o Festival de Leitura do Colégio Modelo.

Levando em consideração os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S), são necessárias para
instigar a ruptura do ensino tradicional da Língua Portuguesa e outras disciplinas, onde a leitura é
fundamental para a construção do sujeito, proporcionando romper com as práticas tradicionais
decorebas que direcionam o ensino como um processo apenas normativo e conceitual.

Nesse sentido vale lembrar as palavras de Paulo Freire (1986), o qual acredita que a leitura ou
literatura em sala de aula, deve ser pensada como processo permanente, para evitar o memorismo.

Pensando dessa forma, os professores da língua portuguesa, do Colégio Modelo Luiz Eduardo
Magalhães de Itaberaba, no ano de 1999 começaram a desenvolver um projeto, tendo como base a
leitura “encenada” dos clássicos da literatura nacional, então, a partir desse ano surge o Festival de
Leitura, que acontece anualmente.

Com base nessa realidade o objetivo desse artigo é analisar a importância do Festival de Leitura do
ano de 2018, do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, de Itaberaba-BA, quanto ao aprendizado,
às possibilidades e desafios.

Metodologicamente, no primeiro momento, para alcançar o objetivo foi feita uma análise do Diário
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Oficial do Estado da Bahia, visando conhecer a origem do Colégio Luiz Eduardo Magalhães,
focando na importância socioeducativa do festival, seus pontos positivos e possibilidades, com uma
análise sistematizada no projeto do Festival de Leitura, focando a história e importância.

No segundo momento foi feito um estudo dos PCN’s, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) para entender os objetivos, visando contextualizar as ações teóricas e práticas do
festival de leitura com a legislação e a educação em Itaberaba e no Brasil.

No terceiro momento se buscou fontes bibliográficas como: Paulo Freire (1979) que conceitua
Leitura e Literatura; Spolin (2001) que fala da importância da dramatização na escola; Vasconcellos
(2006), que discute a educação escolar sistemática e outras fontes que abordam a importância da arte
cênica criadas pelos estudantes da educação básica.

Formalizou-se e contextualizou os dados da pesquisa através da observação direta, onde as
apresentações foram analisadas levando em consideração o envolvimento, interação e a dinâmica de
aprendizado, se entrevistou alguns alunos para dar aporte prático sobre a preparação e apresentação
do Festival de Leitura, possibilidades e desafios. Assim, o artigo está dividido em várias seções.

Iniciou com a introdução que aborda o objetivo do artigo e o percurso metodológico, traz informação
sobre a criação dos colégios modelos na Bahia e especialmente na cidade de Itaberaba.

A segunda seção traz a linha do tempo do festival de leitura. Na terceira seção consta uma
abordagem sobre a forma como foram avaliadas as turmas no Festival de Leitura, em seguida uma
análise sobre a avaliação do projeto do festival de leitura na perspectiva do professor mediador. Na
quinta seção foram discutidas as diversas modalidades de apresentações no festival; seguida das
considerações e referencias.

2 O PROJETO DO FESTIVAL DE LEITURA

A partir do olhar atento dos professores de língua portuguesa, no final do ano de 1999, com a
necessidade de ser formatizado um ensino de qualidade na Educação Básica, contextualizado com os
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNS, os gestores e professores formalizaram o primeiro
Festival de Leitura do Colégio Modelo de Itaberaba, com foco no ensino/aprendizagem. Dessa
forma, aos poucos o projeto foi sendo ajustado de acordo com a realidade da escola, transformado
em evento anual, forma sociointerativa de conhecimento, fundamentada na LDB-Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.

Com base na LDB 9394/96, os conteúdos do festival de leitura são desenvolvidos e estudados de
forma dinâmica, buscando criar formas de contextualizar a realidade social, visando o
desenvolvimento dos alunos.

O projeto do Festival de Leitura passou a ser anual, com dinâmica diferenciada, atualmente as
apresentações que mais se destacarem serão reapresentadas no evento cultural “Transforma Ê” um
projeto do Governo do Estado, executado pela Secretaria de Educação, que acontece anualmente,
com objetivo de promover o protagonismo estudantil, alunos, professores e gestores se mobilizam na
apresentação de projetos nas áreas de arte, esporte, cultura, ciência, inovação e empreendedorismo,
desenvolvidos ao longo do ano, tudo visando o pleno desenvolvimento do cidadão.

O projeto do Festival de Leitura do Colégio Modelo passou a ter um tema específico “Ler é refazer
Leitura de Mundo” com direcionamento de algumas ações para aperfeiçoar o nível de compreensão
da leitura e os procedimentos de produção textual dos alunos da educação básica.

No ano 2000, aconteceu o segundo Festival de Leitura no Colégio Modelo, realizado de forma
coletiva pelos alunos e professores, transformando em momento de leitura, interpretação e ludicidade
na escola. Como diz Neves (2003) cada dia urge a necessidade de “criação de espaços coletivos para
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a ação pedagógica comum, a multiplicidade de linguagens e de novos códigos”.

Momento em que os estudantes passaram a desenvolver atividades lúdicas como teatro, música e
estudo de obras clássicas de vários autores, interpretadas, contextualizadas e encenadas. No ano de
2000, os alunos não eram bonificados com nota, tinham o prazer de apresentar as atividades com
êxito, mesmo sem receber qualquer quantitativo, um processo que era avaliado desde o envolvimento
com o grupo até à criatividade e organização.

Em 2001, despertou interesse em toda rede escolar assistir o evento, professores e alunos de outras
escolas, passaram a assistir as apresentações, as leituras de textos clássicos, tornando o evento belo e
bem apresentado, os alunos de forma lúdica encenavam para o público com dinamismo e simpatia.

Com relação aos textos clássicos, literários, Rangel (2003) afirma que o texto literário é fundamental
para o ensino /aprendizagem da leitura e, principalmente, para a formação do gosto literário, uma
ação que deve acontecer no cotidiano da escola, não apenas em espaços e tempos esporádicos, mas
deve ser incluído diariamente, com o devido destaque cultural e pedagógico.

Alguns autores como Ana Maria Machado (2002), Rangel (2003) e Ítalo Calvino (2003), afirmam
que os livros clássicos exercem uma influência particular, considerados inesquecíveis quando
mimetizados no inconsciente dos estudantes e da sociedade em geral. Para esses autores as obras
clássicas da literatura, ao se tornarem inesquecíveis ficarão imortalizadas, visto que possuem
características e temas capazes de romper a fronteira do tempo, da idade e do espaço, geralmente
trazem abordagens que agradam um grande número de pessoas de idades e épocas diferentes.

Com esse intuito, o Festival de Leitura do Colégio Modelo aos poucos foi tomando dimensão
municipal, intermunicipal e até mesmo estadual, pois a Secretaria Estadual de Educação (SEC)
passou a fornecer subsídios tecnológicos e de pessoas para cada dia melhorar o evento.

Tornou-se importante o evento, considerado uma atração educativa e científica para parte da
população de Itaberaba, que despertou o interesse em assistir para conhecer. Os professores das
escolas públicas e privadas passaram a cobrar dos alunos atividades sobre o festival de leitura do
Colégio Modelo de Itaberaba, tudo que foi visto durante a visita, os alunos passaram a fazer
relatórios, redações e textos contando sobre as atrações do festival de leitura.

A partir do desenvolvimento do festival de leitura, com a aceitação dos estudantes e da sociedade em
geral, iniciou-se um processo de conscientização dos alunos do colégio pela arte em geral, construída
a partir da leitura dos clássicos, da cultura local, da globalização e outros elementos influenciadores
da arte. De acordo com os basilares do Festival de Leitura, a arte pode ser considerada um meio de
desenvolvimento intelectual dos estudantes, além disso, a apresentação de palco, dramatização, e a
ludicidade contribuem no desenvolvimento intelectual e social do ser humano.

A dramatização é ainda uma forma de buscar meios de introduzir o aluno no universo da arte e da
literatura, não com a finalidade de torná-lo um ator, mas, proporcionar a interação, entre outros
elementos envolvidos no processo, assim como instigar a criatividade, sensibilidade, crescimento
cultural e linguístico corporal. Para Spolin (2001), dramatização em sala de aula como prática de
libertação e estímulo para o crescimento e desenvolvimento das pessoas.

No momento da dramatização a espontaneidade é liberada, e a pessoa como um todo é física,
intelectual e intuitivamente despertada. Isto causa estimulação suficiente para que o aluno transcenda
a si mesmo - ele é libertado para penetrar no ambiente, explorar, aventurar e enfrentar sem medo
todos os perigos (SPOLIN, 2001, p. 4).

Com base nas palavras do autor, o aluno do Colégio Modelo, ao participar do Festival de Leitura, ao
apresentar uma peça teatral, musical, dançar, estará de forma espontânea desenvolvendo a
inteligência e outras aptidões que poderá ajudar na formação intelectual e social.
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Entende-se que o teatro, há muito tempo é um aliado da educação, na antiguidade, os filósofos
acreditavam em uma prática pedagógica que fosse articulada ao jogo, teatro e educação.

Segundo Courtney (1980), na filosofia de Platão, Aristóteles, Sêneca e Horácio traz a arte como base
para toda a educação natural. Conforme Platão, a educação deveria se basear no jogo; para ele “as
crianças, devem participar de todas as formas lícitas de jogo, pois se elas não se encontram cercadas
de tal atmosfera, jamais crescerão para serem educados e virtuosos cidadãos”. Levando em
consideração a abordagem filosófica, a arte e a educação se completam, propõem a criança e
adolescente uma forma natural de aprender.

Em 2007, por questões técnicas e da política administrativa do Colégio, não houve o festival de
leitura, causando certa repercussão. Assim professores, gestores e líderes de turmas reuniram-se para
estudar possibilidades de novo formato para o evento, se pensou, então, na participação de todas as
áreas de ensino, sendo atribuídos valores quantitativos.

A partir do ano de 2008, os alunos que participaram do evento passaram a ter uma nota quantitativa,
com isso o projeto passou a ter outra dinâmica, aumentou o interesse e compromisso por parte dos
professores, estudantes e sociedade em geral, nova forma de interação da escola e a sociedade
itaberabense.

Conforme os PCN’s (BRASIL, 2001), na maioria das vezes o aprendizado depende do compromisso
do professor em aceitar contribuições e sugestões dos alunos, levando em consideração a realidade
de cada um, mesmo quando as propostas e sugestões apresentadas estão incorretas por parte do
grupo, é fundamental assegurar a participação dos estudantes no processo de aprendizado.

Dessa forma, levando em consideração os PCNs, o professor deve analisar as contribuições dos
alunos, certas ou erradas, buscar sempre transformar a realidade, fazer a mediação das ações para o
êxito do projeto Festival de Leitura.

Para os professores e alunos, o Festival de Leitura do Colégio Modelo é um mecanismo de
transformação social, uma oficina de talentos onde os alunos inspirados revelam seu lado artístico,
forma de estimular, interagir, e de intervir, proporcionando em aprendizagem significativa.

Com base em Vasconcellos (2006), a educação escolar sistemática e intencional, processo de
interação com a realidade, onde o ser humano, baseado no trabalho e no conhecimento coletivo pode
ajudar na transformação da realidade social, propondo uma nova leitura de mundo com foco na
formação da cidadania.

Para que isso aconteça o projeto do Festival de Leitura traz como base a descrição de várias etapas,
desde a escolha do professor mediador para cada turma, seguido da elaboração do pré-projeto com a
definição das atividades de forma sistematizada, todas as ações são devidamente acompanhadas pelo
professor mediador, que tem a função de informar a turma sobre a importância do trabalho, em
seguida o projeto elaborado por cada turma passa por análise e aprovação da gestão do Colégio,
levando em consideração a realidade local, a ética e o compromisso com a formação dos educandos.
Após a sensibilização da turma, ensaios, treinos, discussões com várias oficinas e abordagens
teatrais, literárias, musicais, fílmicas, coreográficas, fotográficas e outras, contextualizando algumas
obras da literatura nacional.

O Festival de Leitura do Colégio Modelo, possui entre suas especificidades, articular as suas ações
de outros projetos como Face, Prove, Ave, Tal, Dance, Feste, Ciência Escola e Festa Literária da
Rede Estadual (aniversário de Castro Alves), todos ligados a Secretaria de Educação do Estado da
Bahia-SEC, visando experimentar as diversas linguagens como práticas das aventuras do patrimônio
e cultura do Brasil.
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Dessa forma, o Festival de Leitura do Colégio Modelo de Itaberaba, torna-se importante para a
formação dos estudantes, a partir das diversas abordagens, levando em consideração o caráter
educativo.

Para Marques (2007) os PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais, cita a dança na educação como
conteúdo estruturante das áreas de conhecimento de Arte e Educação Física. Levando em
consideração os PCN’s (1998), os projetos desenvolvidos pelos estudantes no Festival de Leitura,
com abordagens que envolvem peça teatral, musical, ou dança, é um tipo de manifestação artística,
da cultura e de conhecimento.

A partir de 2012, o Festival de Leitura do Colégio Modelo passou a ter uma visão especial da
Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), com a criação do Programa Ciência na Escola
(PCE), que visa levar aos envolvidos com a educação novos mecanismos de assimilação conceitual e
metodológica para ensino da educação científica.

Com base na Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), o PCE- Programa Ciência na Escola
é uma ação estruturante da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, por meio do Instituto Anísio
Teixeira que visa fortalecer o processo de Educação Científica para professores e estudantes da
Educação Básica, em especial do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. A intenção é favorecer a
construção de uma escola produtora de conhecimento educacional e socialmente referenciada, que se
debruce sobre a realidade ambiental da Bahia e sobre a consolidação dos saberes das ciências
naturais e do saber cartográfico, à luz da história e cultura de nosso Estado.

Segundo a Secretaria de Educação do Estado da Bahia-SEC, para o atendimento da sua perspectiva
formativa, o Ciência na Escola atua em duas frentes de trabalho: promove a formação do professor
sobre sua própria prática, como vetor de transformação e aprimoramento da ação docente, e, fomenta
a construção de projetos de investigação conduzidos por estudantes da Educação Básica, sob
orientação de seus professores.

De acordo com a SEC, a missão da Ciência na Escola é promover a Educação Científica por meio de
uma tecnologia educacional própria que possibilita a formação do estudante crítico, criativo,
autônomo e capaz de protagonizar o seu processo de aprendizagem, em situações de contextos, com
vistas à transformação social da realidade em que se encontra inserido, e o objetivo geral é Promover
a Educação Científica para professores e estudantes das escolas públicas estaduais da Bahia.

Com isso, o Festival de Leitura passou a ser observado com mais critérios pela SEC-BA, através do
PCE, fornecendo subsídios para melhorar a formação do ensino.

O PCE (2012) é uma ação estruturante da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, através do
Instituto Anísio Teixeira com foco no fortalecimento da Educação Científica para professores e
estudantes da Educação Básica, a partir das atividades como, peças teatrais, musicas, poesias,
parodias e outras ações desenvolvidas pelos alunos juntamente com o acompanhamento teórico e
metodológico dos professores.

O Festival de Leitura do Colégio Modelo no ano de 2018 ocorreu com exemplar participação de
todos os professores da escola, elevando o nível do Festival de leitura, bem como a conscientização
de parte dos estudantes em apresentar-se cada vez melhor, envolvendo toda escola nos três turnos,
tem proporcionado o surgimento de novos músicos, compositores, poetas, atores e atrizes, o evento
atualmente tem a duração de uma semana.

Em 2018, o evento aconteceu nos dias 18 a 21 de setembro, iniciou com algumas palestras; peça
teatral sobre o Feminismo, com tema: flores agradam, mas prefiro o respeito; Musical – Sociedade e
meio ambiente; Dias de Luta - Discurso de Rock, década de 1980; Itaberaba: Passado Presente e
Futuro; Chaves contra as drogas e outros. Toda apresentação cultural do festival, teve o momento de
apresentação, onde cada turma desempenhou o seu papel com êxito.
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3 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS TURMAS NO FESTIVAL DE LEITURA 2018

Na educação, de forma geral, a avaliação de desempenho é focada na maioria das vezes em
competências e habilidades adquiridas pelos estudantes. No Festival de Leitura do Colégio Modelo o
processo não foi diferente, para isso usou-se como referências algumas teorias da didática.

Com base em Morin (2006), a avaliação do desempenho escolar deve ser focada no desenvolvimento
de competências e habilidades, em alguns casos professores classificam como um processo onde
deve haver o fenômeno da interação.

A interação é um dos processos típicos do Festival de Leitura, que de acordo com Morin (2006), a
complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações,
determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico.

A Culminância do Festival tem relação direta com o envolvimento dos alunos nas atividades, a
contribuição individual na produção do grupo, coerência com a proposta e orientação, pertinência das
informações, criatividade, organização e qualidade. Todo processo tem relação com o ensino da sala
de aula, conteúdo discutido diariamente pelos professores de todas as disciplinas e o conhecimento
adquirido fora da escola, onde juntos formam a estrutura dos trabalhos apresentados.

3.1 TRABALHOS APRESENTADOS NO FESTIVAL DE LEITURA NA PERSPECTIVA DO
PROFESSOR MEDIADOR E ALUNOS

No festival de leitura do Colégio Modelo, cada professor é transformado em mediador, entende-se
que o professor mediador deve ser o interlocutor no processo de construção das ações no projeto de
festival desenvolvido por cada turma, o mediador deve promover situações de diálogo de forma a
colaborar com a produção artística, cultural e científica que acontece na escola. Tem ainda a
responsabilidade de amenização dos problemas e conflitos entre os alunos, relacionados a toda
construção das atividades como peças teatrais, música, folclore e outras abordagens culturais
desenvolvidas pelas turmas do colégio.

Para Freire (1979), a ação do professor é base para uma boa formação e contribui para a construção
de uma sociedade intelectual, para isso é fundamental que o docente tenha a consciência,
compromisso e responsabilidade, para entender a necessidade de aprender a aprender e aprender ao
ensinar.

Levando em consideração as palavras do autor, no festival de leitura o professor tem a
responsabilidade de trabalhar textos, leituras, ludicidade, desenvolver juntamente com os alunos,
etapas que possa proporcionar o aprendizado contínuo.

Ao construir um texto, ensaiar a parte lúdica para apresentação no palco do festival, professor e
aluno estará desenvolvendo etapas de ensino e aprendizado, conforme a realidade de cada um.

A culminância do Festival de Leitura levou em consideração pontos como nível de compreensão
leitora dos alunos, nível de produção textual, a interdisciplinaridade, desenvolvimento, criatividade,
autonomia, e ainda o envolvimento dos professores das diversas áreas, da 1ª, 2ª e 3ª séries. E ainda a
participação da comunidade escolar e a sociedade.

Foram avaliadas as ações prévias das apresentações, programações itinerantes, definições e estrutura
das apresentações, estrutura e organização dos estandes; avaliadas também a satisfação dos
visitantes, a performance dos alunos no palco, o comportamento, comprometimento e envolvimento
das equipes, levando em consideração a realidade do evento, a turma e estrutura do colégio.
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Para dar maior fundamentação a nossa pesquisa se questionou de forma aleatória alunos sobre
possibilidades e desafios no desenvolvimento do evento, a resposta foi surpreendente:

90 por cento dos respondentes informou que o festival tem como ponto positivo o poder de
proporcionar ao aluno demonstrar seus conhecimentos, expressões, criatividade e talentos, valorizar
a capacidade artística e cultural, instigar a produção cientifica.

Afirmaram ainda com o projeto há a perspectiva de intervenção social, capaz de melhorar a formação
intelectual, cultural e de aprendizado dos alunos, professores e da sociedade em geral.

4 MODALIDADES DAS APRESENTAÇÕES

4.1 MÚSICA

A música sendo desenvolvida nas aulas de forma pontual, ou na escola de forma ampla, como é o
caso do Festival de Leitura do Colégio Modelo de Itaberaba, torna-se uma linguagem que desperta
aos alunos à questão da criticidade desenvolvida em cada tema, tem ainda a função de prazer
estético, expressão musical, diversão, socialização e comunicação.

Na educação a música é discutida nos PCNs, na perspectiva da subjetividade e valorização, pensando
na compreensão do mundo simbólico, contextualizando com as relações sociais contemporâneas.
Para isso, é necessário interpretar cada letra de música, explorar ainda todas que são apresentadas no
evento e, se possível o professor levar para sala de aula, como forma de instigar a reflexão e
aprendizagem.

A música, desperta a criatividade do estudante, propicia a expressão de várias formas, dependendo da
maneira como ela é colocada. Nesse sentido o professor mediador do Festival, ao acompanhar uma
determinada turma, deve deixar que o aluno invente, crie, cante da forma que ele sentir. Sabe-se que
não há turma homogênea, mas sim, heterogêneo, portanto, o tipo de música que cada um se
identificar depende da bagagem cultural que ela possui.

Para Romanelli (2009), a música: é uma linguagem comum a todos os seres humanos e assume
diversos papéis na sociedade, como função de prazer estético, expressão musical, diversão,
socialização e comunicação.

Dessa forma pode-se afirmar que a música é uma das linguagens da arte, usada como estratégia de
ensino aprendizagem, uma forma descontextualizar fatos e momentos significativos na educação e na
vida como um todo.

4.2 TEATRO

O teatro sempre teve importância fundamental na sociedade, independente de nível social, intelectual
ou financeiro do ser humano. Cabe à escola, em todos os níveis, conscientizar os estudantes à prática
das atividades de palco. No Festival de Leitura os entrevistados informaram que a peça de teatro que
mais chamou a atenção foi sobre o feminismo na contemporaneidade com o título “Flores agradam,
mais prefiro o respeito”, tema fundamental para reflexão da necessidade de respeito à mulher.

Como a comunicação é um processo social indispensável à vida do ser humano, nesse evento as
apresentações cênicas tornaram-se vital para o desenvolvimento do Festival de leitura.

Como diz Vygotsky (1999) “a arte é o social em nós”, o autor fortalece o pensamento dos
idealizadores do Festival de Leitura do Colégio Modelo, quando é citado que o evento tem como
foco a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática.
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O teatro ao ser levado para sala de aula poderá preparar o aluno para enfrentar os diversos meios
artísticos, assumir papeis importantes na arte e nos outros setores da sociedade, pode-se dizer “um
ensaio par a vida em sociedade. ”

É dentro dessa visão que o teatro tem a sua função estética, catártica, questionadora, transformadora,
política e social uma forma do ser humano expressar seus sentimentos, geralmente começa “na
escola. ”

4.3 PALESTRAS

As palestras apresentadas no Festival tiveram foco em valores, sociais, humano e meio ambiente,
muito importante para os estudantes em formação. Sabe-se que a informação, comunicação,
determinação e superação são fatores fundamentais para qualquer biografia profissional,
principalmente na atualidade, onde toda a sociedade, frente à globalização encontra-se ávida pela
construção ou aprimoramento de conhecimentos.

Para os alunos entrevistados a palestra sobre animais, meio ambiente e discriminação social, teve um
diferencial, provocar reflexão entre os alunos e professores, tentar mostrar que existem diferenças e
precisamos dialogar sobre a educação em vários sentidos e realidades, suas particularidades, crenças
e valores.

4.4 DOCUMENTÁRIOS

Para os entrevistados, os documentários apresentados em forma de reportagens deram uma dinâmica
diferenciada ao festival, suficiente para chamar a atenção dos estudantes e professores sobre diversas
realidades. Conforme Ramos (2008), a reportagem é uma narrativa que mostra asserções sobre o
mundo, é uma forma dos estudantes mostrarem o que está acontecendo no nosso entorno.

Sabe-se que o documentário pode representar uma determinada visão de mundo, mas não
necessariamente tem um compromisso com o que legitima verdade, mesmo porque seria difícil
considerar o que seria verdade para uma pessoa e não para outra, mas pode-se afirmar que os
documentários apresentados no Festival de Leitura do Colégio Modelo, foram verdadeiros e
contextualizavam realidade de vida dos estudantes.

4.5 DANÇA E COREOGRAFIA

Nesse festival inúmeras apresentações dos alunos na forma de dança, onde seu uso na educação, não
é apenas aquisição de habilidades, vai além, pode contribuir para o aprimoramento da capacidade
básica de aptidão, que envolve padrões fundamentais do movimento do corpo humano,
aprimoramento de potencialidades do corpo, consequentemente melhorar a relação do ser humano
com o mundo.

A dança pode ser usada como prática pedagógica, favorecer a criatividade e ajudar no processo de
construção do conhecimento.

Conforme Oser e Baeriswyl (2001) existem três componentes básicos do processo de ensino e
aprendizagem através das coreografias, “uma coreografia externa e superficial, outra coreografia
interna e profunda que consiste nas operações mentais que ocorrem dentro dos sujeitos e finalmente
as respostas atitudinais aprendidas. ”

Dessa forma, pode-se afirmar que a coreografia vai além dos passos de dança, é um processo de
transformação social, é a criatividade que, atrelada a outras ferramentas poderá ajudar o estudante a
alcançar seu objetivo.

5 CONSIDERAÇÕES
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Esse artigo analisou o aprendizado proporcionado pelo Festival de Leitura do Colégio Modelo Luiz
Eduardo Magalhães em Itaberaba-BA, realizado no ano de 2018, as perspectivas de aprendizado,
possibilidades e desafios.

Constatou-se que o festival teve várias perspectivas dentre eles, a interação escola, gestão,
professores e alunos com a efetiva participação da sociedade de Itaberaba. Possibilitando que os
estudantes demonstrassem seus conhecimentos, expressões, criatividade e talentos, valorizar a
capacidade artística e cultural, instigar a produção cientifica e outros

Constatou-se ainda viabilidade de intervenção social, capaz de melhorar a formação intelectual,
cultural e de ensino aprendizado dos alunos, professores e da sociedade em geral

Além disso, com a pesquisa, ficou claro que o Colégio Modelo tem boa relação com as outras
escolas instaladas na cidade, forte interação com estudantes e professores de várias instituições
educacionais de Itaberaba.

Outro ponto proveitoso é o contato da Gestão do Colégio Modelo de Itaberaba com a Secretaria de
Educação do Estado, através do Núcleo Territorial de Educação-NTE 14 e a interação do PCE com
as ações em prol da melhoria da educação básica, considerando o Festival de Leitura como um
evento científico, que contribuem para o desenvolvimento intelectual do cidadão.

Dessa forma ficou claro que o festival de Leitura do Colégio Modelo de Itaberaba pode ser
considerado uma ação de intervenção social, capaz de melhorar a formação intelectual, cultural e de
aprendizado dos alunos, professores e da sociedade em geral, com desafios que desde a elaboração
do projeto, tempo para ensaios e preparação de toda estrutura cênica e técnica necessária ao evento,
visando transformar cada projeto em momento de aprendizado significativo. Neste sentido precisa
que o Festival continue sendo de relevante aprendizado, e a prática educativa seja concretizada,
elevada além do contexto escolar.
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