
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS FEITAS PELOS ALUNOS DO CURSO
TÉCNICO DO COLÉGIO ESTADUAL EDVALDO FERNANDES

JOSELENE GRANJA COSTA

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

RESUMO 
O presente trabalho apresenta reflexões acerca de relatos de experiências construídos pelos alunos do ensino médio
profissionalizante de um colégio público da Bahia, após as suas vivências em diversas apresentações artísticas no
decorrer do ano de 2014. Esta pesquisa, de tipo etnográfica, teve seus dados obtidos por meio de textos produzidos nas
aulas de Língua Portuguesa, com base na análise das relações entre as apresentações artísticas, o empoderamento e a
identidade dos alunos. Possibilitando assim, um maior entendimento no que se refere à presença das manifestações
culturais, como elemento educativo, em diferentes lugares do contexto escolar e de significados atribuídos pelos sujeitos
que conferem sentido ao processo de aprendizagem.
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ABSTRACT
The present work aims to present the reflections about the experience reports constructed by the students of vocational
high school of a public school of Bahia, after their experiences in various artistic performances during the year 2014. This
research, ethnographic, had their data through texts written in Portuguese classes, based on the analysis of the
relationships between artistic performances, empowerment and the identity of the students. Thus enabling a greater
understanding with regard to the presence of cultural manifestations, such as educational element, in different places in
the school context and meanings attributed by the subjects who give meaning to the learning process.
Keywords: Experiences reports. Artistic presentations. Learning.
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Foi realizada uma pesquisa com os alunos do 4º ano do curso técnico do Colégio Estadual Edvaldo Fernandes, no ano
de 2014, durante as aulas de Língua Portuguesa da professora Joselene Granja Costa. A turma foi orientado pela
docente, com auxílio dos bolsistas do PIBID/Letras (sob a supervisão da mesma desde 2012 em atividades
desenvolvidas de iniciação à docência na escola) a planejar e construir um trabalho cultural a ser apresentado em
diversos eventos culturais, dentro e fora da escola. Foram eles: FLICA (Feira Literária de Cachoeira), abertura do ACTA
(Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia), na Reitoria da UFBA (Universidade Federal da Bahia), Sarau de
Poesia do Colégio Estadual Edvaldo Fernandes e o evento anual do Caruru de Letras, no Instituto de Letras da UFBA.
Após as apresentações artísticas dos discentes foi solicitada a produção do gênero textual: relato de experiência. A
partir das atividades de produção escrita e reflexiva dos alunos sobre as suas atuações nos eventos citados e
mobilizados pela manifestação de temáticas sociais diversas, foi realizada uma análise reflexiva desses textos no que
diz respeito à construção da identidade e do empoderamento do sujeito atuante no processo.
O objetivo deste artigo é refletir sobre a participação do sujeito em determinados espaços sociais e como isso pode
influenciar a maneira como ele se sente pertencente na sociedade, sendo necessário compreender as manifestações
culturais, a sua contribuição para o engajamento e interesse no âmbito escolar, fazendo com que o aprendizado se
torne uma atividade rotineira.
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2. MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS NO ÂMBITO ESCOLAR
A educação se constitui de um processo de transformações individuais e sociais. As diversas manifestações artísticas,
como componente educacional, não se resumem, simplesmente, na aquisição de habilidades, mas contribuem para a
aprendizagem de padrões fundamentais de movimentos, quando relacionadas às modalidades e quando oferecem ao
aluno uma relação concreta com o mundo que o rodeia, tendo, assim, um papel fundamental, enquanto conteúdo
pedagógico que privilegiam a cultura intelectual e corporal do sujeito.
A manifestação artística (dança, música, poesia) tem, no seu conteúdo histórico e cultural, um grande arsenal a ser
trabalhado pedagogicamente em qualquer disciplina, em especial na Língua Portuguesa. Posto que, possibilita aos
alunos o conhecimento histórico de um povo, do mundo, da emoção, da imaginação e o desenvolvimento de novos
sentimentos e movimentos, trabalhando, dessa forma, a corporeidade em sua totalidade, além de estimular a
criatividade.
Ressalta-se que, trabalhos artísticos estão relacionados à sua territorialidade e seus costumes. E isso informa nos dá
informações indiretas sobre alunos, sobre a região em que eles se formaram como atividades de recreação, permitindo
ao educador desenvolver a sua prática, enquanto conteúdo de ensino-aprendizagem.
Assim, os professores das disciplinas em geral, sobretudo da Língua Portuguesa, devem ter consciência que as
manifestações artísticas, sejam elas em forma de dança, música, jogral e poesia trazem embutidas a diversidade
cultural dos povos, ensinam o significado de cada movimento, ritmo, recital e não apenas exercitam passos e
coreografias, sem atentar para o acervo cultural contido nessas manifestações. Desse modo, eles estarão contribuindo
para o respeito à diversidade cultural e valorização dos indivíduos, a partir das suas origens.
Assim, entendendo cada instituição escolar como singular, considera-se de suma importância buscar compreender
como esse tipo de apresentação artística vem sendo contemplada no ensino-aprendizagem por meio das perspectivas
dos seus próprios docentes e discentes. Pois dar voz a estes sujeitos (alunos) é a melhor forma de se aproximar dos
significados que atribuem tais manifestações, o que poderá revelar dos possíveis fatores limitantes, no contexto da
cultura escolar.
 
3. EMPODERAMENTO
Sinteticamente, Perkins e Zimmerman (1995) definem o empoderamento como “um construto que liga forças e
competências individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos proativos com políticas e mudanças sociais”.
Trata-se da constituição de organizações e comunidades responsáveis, mediante um processo no qual os indivíduos
que as compõem obtêm controle sobre suas vidas e participam democraticamente no cotidiano de diferentes arranjos
coletivos e compreendem criticamente seu ambiente.
A definição de empoderamento é próxima da noção de autonomia, pois se refere à capacidade de os indivíduos e
grupos poderem decidir sobre as questões que lhes dizem respeito, escolher, enfim entre planos de ações alternativos
em múltiplas esferas – política, econômica, cultural, psicológica, entre outras.
Pode-se, então, pensar o empoderamento como um aspecto teleológico de políticas públicas. Numa perspectiva
emancipatória, empoderar é o processo pelo qual indivíduos, organizações e comunidades captam recursos que lhes
permitam ter voz, visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão. Nesse sentido, equivale aos sujeitos terem
poder de vivenciar criticamente os temas que afetam suas vidas.
A desigualdade social, portanto, desempodera (Friedmann, 1996), retira dos pobres a condição de usufruir
substantivamente os direitos de cidadania. O empoderamento vem-se transformando em categoria analítica e empírica
de diversas áreas – administração, economia, saúde pública – incluindo a sociologia política, além de constituir uma
ferramenta com que governos, organizações da sociedade civil e agências de desenvolvimento buscam transformar a
vida de pessoas e comunidades.
 
4. IDENTIDADE
A convivência do indivíduo em sociedade é conduzida pelas adaptações que se fazem necessárias dentre as diversas
estruturas sociais existentes. Os pulsos individuais podem ser elaborados e moldados através do ambiente social em
que o sujeito está inserido. Da mesma forma, este mesmo ambiente foi elaborado e moldado por indivíduos e suas
particularidades.
Sobre o ponto de vista da sociologia clássica, o indivíduo é visto como parte de uma sociedade (unidade maior) e como
produto do determinismo social. Já na sociologia contemporânea, distante da clássica, o indivíduo ocupa o lugar onde
inclui tanto a sua subjetividade quanto a sua ação construtiva e modificadora do meio em que está inserido
(FRIEDMANN, 1996).
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John Stuart Mill, na obra Liberdade e Utilitarismo, falando dos limites à autoridade da sociedade sobre os indivíduos nos
traz elementos importantes sobre a concepção de indivíduo e sociedade. Ele estabelece uma relação sustentando que
‘‘a individualidade diz respeito à parte da vida que cabe basicamente ao indivíduo’’, já para a sociedade, lhe interessa a
parte de que há respeito à coletividade.
A psicossociologia que estuda as relações que o indivíduo mantém com o meio social, os determinismos sociais e
psíquicos que atuam nessas relações, o modo como essas relações se estruturam e os efeitos dessas interações veem
o indivíduo como ator social, dotado de liberdade e posição dentro do contexto social em que se insere, membro de uma
cultura e como sujeito psíquico com suas particularidades.
Para se compreender como se constitui o social e como o mesmo atua sobre seus membros, devem-se levar em conta
as estruturas psíquicas e as estruturas sociais, visto que “(...) a organização da vida psíquica e o desenrolar da história
individual se edificam a partir de um social que pré-existe ao sujeito e que contribui na construção de seus valores, seus
modelos e mesmo sua vida afetiva” (NASCIUTTI, 1996).
Pode-se então afirmar que a convivência em sociedade é um fator determinante para a formação psicológica e
intelectual dos indivíduos e, estes por sua vez, se moldam de acordo com as experiências consequentes do meio em
que atuam e se articulam socialmente.
 
5. ANÁLISE DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIAS
Com base na produção textual dos relatos de experiência, dos alunos do 4º ano do curso técnico em Informática, do
Colégio Estadual Edvaldo Fernandes, pode-se perceber através das escolhas artísticas representadas na dança,
música e poesia, elementos que questionam o poder político quanto a desigualdade social, o preconceito racial, a
desestabilidade familiar e o quanto estas questões estão diretamente associadas ao cotidiano do alunado. Segundo
Bakhtin, “a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a atividade humana é inesgotável e cada
atividade comporta um repertório de gêneros que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a cada esfera se
desenvolve e fica mais complexa”. A partir das reflexões sobre as especificidades descritas nos relatos faz-se
importante tratar da construção desse sujeito, que é afetado nas relações sociais, tanto pelos problemas que o envolve,
quanto por suas inferências das apresentações artísticas.
A turma analisada, ao escolher a música “Que País é Esse?” do compositor, poeta e cantor Renato Russo, produziu
uma série de questionamentos sobre corrupção, descumprimento e desrespeito à Constituição Brasileira, que provém
da gestão política no país, da pobreza e do desprezo dos representantes políticos pelos menos favorecidos, como
mostra o trecho da música cantada por eles, nas suas apresentações: “nas favelas, no senado, sujeira para todo lado,
ninguém respeita a constituição, mas todos acreditam no futuro da nação!” A partir dessa escolha foi percebido, por
professora e bolsistas do PIBID Letras UFBA, a visão política explícita na canção, que parte da sua autonomia para
articular questionamentos que foram expressos através da música e dos movimentos corporais em espaços
privilegiados, como por exemplo, o espaço da reitoria de uma universidade federal, onde houve uma das suas
apresentações. Mobilizar os alunos para levantar questões políticas fora do ambiente e comunidade escolar oportuniza
uma forma de fortalecer o próprio educando para a sua envergadura sobre determinados temas sociais.
Na declamação da poesia “Me Gritaram Negra” da autora Victória Santa Cruz, que também foi encenada pelo corpo
discente nas diversas apresentações artísticas, percebe-se o reconhecimento do preconceito racial sofrido por grande
maioria da população. Nela abordada anos de luta contra o racismo e a conquista pelo reconhecimento à população
negra.
Na obra Gêneros do Discurso, Bakhtin diz que “a língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a
realizam e é também através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua”. Através desta perspectiva os
alunos apresentaram também “Mulher Brasileira” do autor Benito di Paula, trazendo a representação da mulher na
sociedade brasileira; além do samba como atividade cultural e musical e assim enalteceram as características da
mulher, que em seu círculo social é mãe, filha, tia, sobrinha, esposa e em sua maioria negra.
Na afirmação da identidade, os discentes concluíram com a música: “Modinha para Gabriela”, da cantora Gal Costa. A
partir de todas essas escolhas foi possível notar a posição do sujeito crítico, reflexivo que se constitui politicamente nos
diversos espaços sociais.
Buscando apresentar o discurso dos sujeitos que produziram os relatos, cabe esclarecer que os alunos envolvidos na
construção dos relatos de experiência são da última série do ensino médio, do curso profissionalizante em Informática e
que os trechos dos enunciados dos seus textos revelam a subjetividade produzida através das emoções que eles
sentiram nos ensaios e nas apresentações, mostrando também que eles construíram saberes além da sala de aula.
No fragmento 1, de um trecho de um dos relatos de experiências, observa-se o quanto a atividade foi importante para o
aluno JOÃO, pois segundo ele:
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"Foi uma atividade de grande contribuição para minha vida e dos meus colegas também, pois trabalhou a problemática
de realizar atividades em grupo e expor para um publico grande e desconhecido alem de ampliar meus conhecimentos
sobre literatura, musica e cultura" (JOÃO, 2014).
 
 
É notório o reconhecimento que o aluno afirma ter adquirido sobre literatura, música e cultura.  Deslocar o aluno para os
espaços acadêmicos e culturais, traz a percepção para novos horizontes e não apenas o que a estrutura física da
escola é capaz de proporcionar. Através do deslocamento e experiências diversas, o estudante será capaz de
desenvolver uma percepção crítica reflexiva sobre a noção da construção de determinados valores sociais.
No fragmento 2, pode-se discorrer e ressaltar relevâncias das apresentações vivenciadas, de acordo com trecho do
relato do aluno PEDRO, pois de acordo com ele:
 
"As experiências que pude ver na Reitoria e na FLICA foram muito construtivas. É necessário muita preparação e
dedicação para eventos de suma importância como esses. Para mim, a experiência não começou no dia, começou
através de cada detalhe, enfim. Foi mais gratificante na Reitoria, pois o publico ficou muito cativado com a nossa
apresentação, reagiram aplaudindo de pé, e isso motivou muito. Me senti feliz ao estar realizando essa experiência, e
será algo que ficara marcado para sempre em minha vida" (PEDRO, 2014).
 
O mais importante é que os alunos interagem de forma significativa e participam da elaboração das apresentações,
selecionando cada detalhe, trabalhos e atividades que os identificam e que mais gostam para que lhes sirvam de fator
motivador.
No fragmento 3, afirma-se que a motivação foi um fator importante, de acordo o relato do aluno MARCOS, ele diz que:
 
"Tudo começou quando o professor xxx nos disse que iríamos fazer uma visita a cidade de Cachoeira e São Felix,
porem deveríamos fazer uma apresentação no local, mas antes de irmos participar da FLICA a professora  xxxxx nos
deu a proposta de ir fazer a apresentação na UFBA, onde participamos de algumas palestras, eventos, apresentações
de outros grupos e logo apos fizemos nossa apresentação onde fomos muito bem aplaudidos. Dai dias apos a essa
apresentação fomos a FLICA que é a Feira Literária de Cachoeira, lá fomos visitar alguns lugares históricos como a
casa de cultura e uma fabrica de charutos chamada Daneman, lá um representante nos mostrou todo o processo de
fabricação e armazenamento dos charutos. Quanto a apresentação que fizemos eu não gostei muito pelo fato de não ter
um publico no momento em que apresentávamos, mas foi uma experiência muito boa" (MARCOS, 2014).
 
Além de selecionar e ordenar evidências de aprendizagem do grupo, a manifestação artística, feita pela turma do curso
técnico, também proporcionou identificar questões relacionadas ao modo como os alunos refletem sobre os reais
objetivos do seu papel no grupo, quais deles foram cumpridos e quais não foram alcançados.
No fragmento 4, nota-se o incentivo da apresentação, como discorre a aluna ESTELA:
 
"Foi algo bastante diferente das apresentações na Reitoria pelo fato de que para mim era a primeira vez que fazia parte
daquele local então foi algo intenso e de muito aprendizado e onde adquirir experiências que vou levar para vida toda,
por isso agradeço ao pessoal envolvido e aos colegas que participaram junto comigo das apresentações, e
conseguimos realizar um trabalho bom depois de muitos ensaios e entrega de todos. O FLICA foi algo mais fácil pelo
fato de já termos comparecido em outra ocasião, por isso havia uma confiança maior que se deu por ter essa
experiência, mesmo assim não ficou menos importante por esse motivo. No FLICA tem seu diferencial pelo fato de ser
uma área aberta para todas as pessoas o que torna isso um desafio maior ainda" (ESTELA, 2014).
 
Trabalhar com manifestações culturais incentiva o aluno a buscar e intervir no processo educativo do percurso de
construção do conhecimento até a apresentação. Além do fato dele se sentir seguro, desde quando ele tenha
consciência do que está fazendo e a partir do momento que é orientado a interagir o tempo todo com diversos tipos de
público. O importante é que o professor orientador invista na construção dos saberes culturais para que eles possam
adquirir mais segurança nas apresentações, perdendo o medo de errar e, consequentemente, aprenderem a se
desenvolver mais. Ao participar da abertura do evento na Reitoria, os alunos se sentiram seguros, ao perceber que suas
vozes ganharam poder, para expressar os sentimentos de justiça e luta social, já que os alunos apresentaram
problemáticas que fazem parte dos seus contextos sociais.
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No fragmento 5, pode-se observar no relato do aluno ROBERTO o seguinte trecho:
 
”As musicas apresentadas foram escolhidas por todos os envolvidos na apresentação, foram experiências muito boas
cada um com o seu papel na musica, pais e filhos, eu apresentei o trecho da musica "eu moro na rua não tenho
ninguém" essa parte meu papel eu sai e ficava deitado no chão como a musica fala que "já morou na rua não tem
ninguém, eu moro em qualquer lugar, já morei em tanta casa que nem lembro mais, eu moro com meus pais". Neste
trecho eu irei ao caminho dos meus respectivos pais. E as outras apresentações nos dançamos visitamos a fabrica de
charutos em Cachoeira e outros lugares, nos fomos elogiados pelas apresentações e comportamento, fomos aplaudidos
e isso pode representar que nosso esforço não foi em vão" (ROBERTO, 2014).
 
 
Durante a realização das apresentações pelos foi possível observar o apoio da família, dos colegas e dos professores.
Isso mostra o quanto o apoio para a realização do trabalho em grupo é importante para obtenção de um resultado
favorável na construção do indivíduo, tanto na esfera educacional quanto social. A participação dos pais em um dos
eventos, também foi de grande relevância no projeto. Embora poucos tenham assistido as apresentações de seus filhos,
eles incentivaram a participação e sempre se mostraram atenciosos com a produção deles, o que facilitou e muito o
trabalho.
No fragmento 6, cita-se o trecho do relato da aluna MEIRE, que diz:
 
“Para mim, a experiência não começou no dia. Começou através de cada detalhe, das nossas escolhas das
apresentações, do primeiro ensaio, enfim da nossa apresentação em sala de aula para contarmos o tempo de cada
cena, para sabermos como estava o todo da peça" (MEIRE, 2014).
 
 
De acordo com o trecho acima, pode-se identificar que o sujeito se constrói nas relações sociais através da resolução
de problemas por divergências de opiniões, assim como, na união para o trabalho em grupo durante os ensaios.
Como em 2014 (ano que foram feitos os relatos) foi o último ano desta turma, é certo que essa forma de compartilhar e
tomar consciência da aprendizagem constitui uma novidade para os participantes e para os educadores também, apesar
do hábito de refletir sobre as práticas e intervenções necessárias. Essa necessidade de conscientizar os participantes
sobre o que aprendem e como aprendem, envolvem constantes análises dos reconhecimentos dos erros e acertos de
todos envolvidos nas atividades.
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
         Através das reflexão acerca dos relatos de experiências foi possível notar que a intervenção dos bolsistas do
subprojeto do PIBID Letras UFBA, junto ao Colégio Estadual Edvaldo Fernandes proporcionou aos alunos a
oportunidade de estar presente em um ambiente acadêmico; a produzir e apresentar um trabalho que foi desenvolvido
com dedicação, persistência e excelência, o que contribuiu para uma melhor construção da identidade e do
empoderamento  do estudante do ensino médio e curso profissionalizante, que participou das atividades. Além disso,
houve um estímulo à criatividade e ao trabalho em equipe, o que também foi citado nos relatos analisados como uma
experiência enriquecedora para toda turma.
Diante dos resultados analisados através das produções textuais foi observado que o alunado percebeu a importância
de ser cidadão ativo e capaz de lutar por um mundo mais justo e igualitário, com melhores condições rumo ao mercado
de trabalho.
            Durante a leitura dos relatos de experiência, notou-se também que a cada encontro com a turma envolvida,
surgia uma maior integração. A coleta dos textos possibilitou a descoberta de potenciais até então desconhecidos. Isto
permitiu que o estudante utilizasse sua capacidade para melhorar a sua qualidade de vida, o que, evidentemente,
refletiu na valorização da sua autoestima.
Pode-se verificar que qualquer manifestação artística possibilita uma perspectiva de vida com mais qualidade. Isto foi
possível pela descoberta da identidade favorecida pelo potencial criativo de cada discente, que apontou caminhos para
a socialização, o lazer, o autoconhecimento e a autonomia.
Baseados nos pressupostos teóricos e nos instrumentos utilizados neste trabalho de pesquisa, o presente estudo
permitiu constatar que a dança, a música e a poesia podem promover uma mudança positiva e pessoal, o que
contribuirá para o desenvolvimento artístico de cada indivíduo envolvido no processo.
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