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Resumo:

O presente artigo descreve a experiência do projeto de extensão- Cultura Afro-Brasileira, Literatura e
Escola, com alunos do ensino fundamental (7° - 8° ano) que participaram do Programa de Extensão Arte
e Cultura da UFRPE. O trabalho pretende expor os resultados obtidos nas oficinas e o quanto a experiência
de atuação dentro de um universo pouco conhecido dos saberes culturais e artísticos tem sido desafiadora.
Objetivando demonstrar que a experiência teatral pode ser um importante ato de diferir à prática da
leitura e da interpretação no processo de ensino–aprendizagem. Pretende-se ainda evidenciar o passo a
passo das atividades realizadas nas oficinas. Entre os resultados parciais dessa produção cultural,
observamos processos de ressignificações da arte teatral e da literatura como instrumentos pedagógicos,
bem como ampliação de senso crítico sobre questões étnico-raciais e maior valorização da identidade
negra entre os participantes. Finalizando com reflexões sobre a importância da inserção de debates e
discussões sobre o ensino da cultura Afro-Brasileira em sala de aula.

Abstract

This article describes the experience of the extension project-Afro-Brazilian Culture, Literature and School,
with elementary school students (7th - 8th grade) participating in the Outreach Program Art and Culture
UFRPE. The work is to present the results obtained in the workshops and how the experience of acting in a
universe of little-known art and cultural knowledge has been challenging. In order to demonstrate that the
theatrical experience can be an important act of deferring to the practice of reading and interpretation in
the process of teaching and learning. Another objective is to show step by step the activities carried out in
the workshops. Among the partial results of this cultural production, we observe processes reinterpretation
of theatrical art and literature as teaching tools, as well as expansion of critical thinking about racial and
ethnic issues greater appreciation of black identity among participants. Ending with reflections on the
importance of inclusion of debates and discussions on the teaching of Afro-Brazilian culture in the
classroom.

INTRODUÇÃO

A escola do século XXI enfrenta grandes mudanças e desafios no mundo contemporâneo. Certamente,
cadernos, lápis e livros deixaram de ser instrumentos didáticos hegemônicos e exclusivos. Nos tempos de
hoje, é imprescindível que os professores façam uso de diversos métodos e meios de ensino, afinal “novos
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ventos trazem mudanças na educação e o professor precisa estar atento a elas e aos novos rumos que
precisará seguir” (Bandeira, 2011, p 33.). Destaca-se, então, a relação entre cultura, arte e literatura,
como componentes de apoio ao professor, em sala da aula.

Neste trabalho, apresentamos as experiências do projeto de extensão universitária - Cultura
Afro-Brasileira, Literatura e Escola, composto dentro do Programa Arte e Cultura[1] da UFRPE. O
projeto foi desenvolvido em março de 2012 e buscou promover reflexões, por meio da arte teatral e
literária, sobre a cultura afro-brasileira e relações étnico-raciais em escola pública da região do agreste
meridional de Pernambuco. A equipe foi composta por uma docente e dois graduandos em Letras da
Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG/UFRPE).

As oficinas foram realizadas na Escola Municipal José Brasileiro Vila Nova, localizada no município de
Garanhuns-PE, com estudantes do ensino fundamental (7°-8º ano). As intervenções aconteciam uma vez
por semana, com frequência de 12 estudantes.

Para fins deste artigo, busca-se apresentar as experiências de produção cultural, via montagem de
amostra literária, com os participantes do projeto, e refletir a importância da promoção de espaços de
discussões sobre relações étnico-raciais na formação escolar de estudantes de escola pública.

O artigo está organizado em três seções. Primeiro, discute-se sobre o ensino de literatura na escola, e em
como essa literatura transforma-se em arte, envolvendo as questões étnicos raciais. Em seguida, são
apresentados os processos metodológicos das oficinas de produção cultural e os resultados parciais do
projeto. Concluímos com reflexões da importância do debate das relações étnico-raciais na escola.

Literatura, Teatro e Relações Étnico-Raciais na Escola

Muito se fala sobre o ensino de literatura em sala de aula, e em como podemos transformar a literatura
em instrumento para o aprendizado de outros temas. Transformar um texto literário em um texto que o
aluno leia e identifique-se tem sido um desafio para educador, principalmente pela grande falta de
estímulo que há nos jovens para a leitura. Geralmente hoje o ensino de literatura nas escolas está mais
atrelado à decodificações de datas e fatos históricos do que as competências linguísticas e literárias que o
texto pode apresentar. Partimos do entendimento de que a literatura deve ser abordada na articulação
com os seus elementos pedagógicos e artísticos.

A Literatura precisa ser encarada como fenômeno artístico, considerada em sua
natureza educativa por excelência, porque traz valores, crenças, idéias, pontos de
vista de seus autores, que podem enriquecer a vida daqueles que a lêem. Não
deve estar presa a modismos pedagógicos e sim ser considerada como uma
atividade prazerosa de conhecimento do ser humano e das diversas funções da
linguagem, dentre elas a função poética, pois retrata e recria as questões
humanas universais, numa linguagem esteticamente trabalhada, transgressora da
rotina cotidiana. (NUNES; DUARTE, 2007)

Dentre as funções das linguagens faladas acima destacamos no nosso trabalho a função poética, a
linguagem sendo esteticamente trabalhada e utilizada como forma de expressão artística. Para que um
texto seja lido e trabalhado não apenas por pretexto, mas que de um texto possamos extrair um trabalho
de interpretação e entendimento do mesmo. Segundo Antunes (2003), o trabalho com a leitura ainda está
centrado em habilidades mecânicas de decodificação da escrita, muitas vezes sem reflexão, sem diálogo
com o texto. Quando há uma atividade de leitura em sala, ela apenas serve de pretexto para atividades
metalingüísticas ou de finalidades meramente avaliativas. O trabalho feito com a literatura no projeto
Cultura Afro-Brasileira, Literatura e Escola abrangeu mais do que o aprendizado automático de textos
que relacionem a cultura Afro-brasileira, seus autores e sua história. O trabalho foi realizado com autores
e poetas escravagistas, contextualizando sempre cada poema ou texto lido com a vivência dos alunos.
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Portanto, as atividades com os textos foram feitas de forma lúdica e interpretativa, os textos ganharam
sentido através do olhar do estudante, de sua interpretação. Através do trabalho com a leitura, iniciamos
as atividades com literatura e arte, e é ai que os preceitos de teatro foram se aderindo ao trabalho, pois
para cada poema trabalhado há uma forma de interpretação diferente por parte dos alunos. Essa
perspectiva permite que a criança e o adolescente vivenciem elementos de uma formação para cidadania:
solidariedade, lealdade, ética. Em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997),
entende-se que o exercício do teatro e da arte na educação pode contribuir para uma formação de
estudantes mais críticos e com uma formação mais integral.

O teatro tem como fundamento a experiência de vida: idéias, conhecimentos e
sentimento. A sua ação é a ordenação desses conteúdos individuais e grupais.
[...] As propostas educacionais devem compreender a atividade teatral como uma
combinação de atividade para o desenvolvimento global do indivíduo, um
processo de socialização consciente e crítico, um exercício de convivência
democrática, uma atividade artística com preocupações de organização estética
que faz parte das culturas humanas (PCNs, 1997, p. 83-84).

Dentro dessa perspectiva teatral acoplamos a temática Afro-brasileira, o que significa que através do
teatro os estudantes refletiram sobre a cultura afro-brasileira, e através de textos e discussões
entenderam mais sobre as relações étnico raciais. O nosso foco foi desestabilizar o racismo dentro do
grupo, fazendo assim com que os participantes se conscientizassem sobre o tema, se preocupando
principalmente com a formação plena dos estudantes na sua diversidade cultural e com as transformações
e mudanças de pensamento que o trabalho com a cultura afro-brasileira pode trazer. Tais mudanças só
poderão ocorrer de forma continua e favorável dentro do ambiente escolar, pois a escola é o ambiente
propicio para tais transformações, como afirma os PCNs, (1997) o grande desafio da escola é investir na
superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural que
compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória particular dos grupos que compõem a
sociedade. Portanto, a escola deve ser local de diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a própria
cultura e respeitando as diferentes expressões culturais. Apesar da Lei 10.639/2003 designar a
obrigatoriedade do ensino de História da África e da cultura Afro-Brasileira nos componentes curriculares e
em toda rede de ensino brasileiro, desde Ensino Fundamental ao Nível de Ensino Superior, sabe-se dos
grandes desafios para implementação efetiva dos estudos sobre cultura afro-brasileira na estrutura
curricular.

Segundo Souza 2012 “A importância da Lei está em garantir o acesso de 51% da população brasileira à
própria história”. E aqui compreendemos que a escola é um dos “instrumento mais eficaz para a superação
da discriminação, do preconceito e do racismo que vitima a comunidade negra por se tratar do espaço
onde são debatidos os conflitos sociais, as ideologias e os princípios coletivos” É Possível reconhecer que
há uma necessidade de profissionais que se proponha a implementação de direitos já garantidos em lei. É
preciso que reconheçamos os grandes desafios dentro da nossa sociedade de ações que promovam
consciência crítica a respeito das contribuições da cultura afro-brasileira para formação da identidade
cultural e intelectual brasileira. Para tanto, o espaço escolar deve ser visualizado como instituição social
fundamental para promoção de educação cultural, para o pluralismo cultural e para diversidade de
saberes:

É preciso insistir sempre que a sociedade brasileira é preconceituosa e
discriminadora em relação à sua população. Em decorrência, o modelo de
educação não tem sido inclusivo, ainda quando permite a entrada de todos na
escola. Todos entram, ou a maioria entra, mas nem todos saem devidamente
escolarizados, aptos a enfrentar a vida como verdadeiros cidadãos. A instituição
escolar precisa desenvolver programas que reconhecendo as diferenças e
respeitando-as, promovam a igualdade de oportunidades para todos, o que se
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traduz pela oferta de escola de qualidade (LOPES, 2008, p.183).

É imprescindível falar sobre a ausência da temática Afro-brasileira no ambiente escolar, sabendo que a
escola, é um lugar de produção de interações e de aceitação da diversidade, podendo assim mobilizar
estratégias discursivas para ressignificar os saberes silenciados e reformar as práticas que desprezam o
passado de um grupo social que contribuiu para a formação da realidade brasileira. (AQUINO, 2004 )
Portanto, atitudes intergrupais mais positivas é o que se espera quando é trabalhado na escola, a
pluralidade cultural, pois os alunos chegam no ambiente escolar com atitudes e pensamentos distorcidos e
equivocados sobre os diferentes grupos culturais. No entanto é preciso que a escola realize um trabalho
ainda mais intenso, sabendo que os discursos que veiculam na sociedade sobre a cultura africana já foram
cristalizados, e tem hoje uma imagem a ser invertida, a do preconceito e racismo. Para AQUINO, a
imagem constrói e representa, a imagem que o discurso social faz do afrodescendente, hoje, não é
diferente dos tempos da escravidão, tendo modificado apenas os mecanismos e as formas de expressá-la,
de modo que o negro é deslocado do lugar de “coisa” para cidadão de segunda categoria, ou seja, um
cidadão marginalizado. Portanto tais discursos funcionam como uma prática que determinam o lugar que o
afrodescendente deve ocupar e falar na sociedade. [...] “O afrodescendente, raramente, constrói o seu
discurso, mas alguém sempre constrói o discurso sobre ele e no lugar dele.” (AQUINO,2004 )

Não pode omitir que ainda acontece com frequência a discriminação racial na escola, sabendo que o
ambiente escolar é formador e conservador de valores. Para transformar a escola em um ambiente
multicultural é preciso que os professores primeiramente se disponham a trabalhar as questões culturais e
sociais, para que assim os estudantes possam desenvolver habilidades necessárias para se tornarem
cidadãos que promovam justiça social não só no ambiente escolar, como em todos os outros espaços
sociais (família, trabalho). Nesse sentido, embasamos nosso trabalho de forma a articular literatura e arte
para promover reflexões críticas sobre a Cultura Afro-brasileira no cotidiano escolar.

O início, a formação do grupo.

Em média a frequência no grupo era de 12 estudantes, com uma distribuição predominante de meninas;
08 e os meninos; 04. Têm idade entre os 12 e os 18. Todos são pertencentes a grupos populares e moram
em regiões de periferias da cidade. Existia predomínio de pardos e negros. Inicialmente foi abordado a
questão das relações étnico-raciais através da leitura de poesias, com a finalidade de sensibilizá-los para o
debate. Colocamos perguntas chaves para mapear os conhecimentos da temática da cultura afro-brasileira
e das relações étnico-raciais na escola: “vocês acham que existe o preconceito de raça”; “como acham que
se dá o preconceito étnico na sociedade hoje”; “o que pode ser feito para combater as discriminações de
raça e desigualdades sociais oriundas dessa desigualdade” Vários foram os relatos de desigualdades de
preconceito. O relato de Lucas (15 anos) demonstrou uma preocupação com o preconceito e a convivência
social: “ainda hoje vejo coisas que não prestam acontecendo com as pessoas só por causa da cor delas
(...); isso é muito ruim para o mundo”.

Na dinâmica dos encontros sempre propúnhamos leituras e oralizações de textos literários, a fim de
incentivar discussões e reflexões sobre as relações étnico-racias. Ora interpretando alguns poemas, ora
declamando-os para desenvolver as competências alusivas à criatividade e espontaneidade dos
estudantes, que em sua maioria relataram está tendo um contato maior com a literatura a partir das
oficinas do projeto. De acordo com os mesmos, a rotina da sala de aula é corrida e nem sempre se há
tempo para debruçar-se sobre um livro de ficção, romance ou poemas. O momento dos encontros se
tornou uma oportunidade de conversar, se expressar e trocar saberes sobre a literatura em consonância
com a cultura afrodescendente, já que trabalhávamos com vários autores negros. Assim como Fernanda
Felisberto afirma em seu ensaio: A África na sala de aula: recuperando a identidade brasileira na historia e
na literatura (TEMPOS DE LUTAS: AS AÇÕES AFIRMATIVAS NO CONTEXTO BRASILEIRO; Brasilia
2006.Org, Nilma Limo Gomes); que “nossa literatura afro-brasileira nos serve como um alicerce para a
construção de uma identidade afro-brasileira autônoma, sem amarras e legendas que legitimem a nossa
permanência ou exclusão ao longo da história desse país (FELISBERTO, p.75)” , o que preparou nosso
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campo de abordagem para um encaminhamento militante dentro da literatura, projetando para o
repertório cultural do aluno itens básicos de como usufruir/aplicar a literatura, no caso os autores
afrodescendentes, em sua vida prática.

Após o mapeamento prévio de suas capacidades de expressão através do texto, da oralidade e da
colocação em um debate, dado tema específico, passamos a trabalhar as competências artísticas oriundas
da performance. Nosso processo de criação se projetou especificamente em duas fases. A primeira é onde
nós mediadores do trabalho, lançamos alguns textos de ‘isca’, para a leitura dos alunos, após apreciação
dos mesmos, eles são, na segunda fase do processo, convidados a criarem a partir de suas próprias
conotações e ressignificações, produções literária que possam ser exibidas aos demais do grupo. Esse
processo de apreciação-criação é demais motivador, pois exercita a capacidade cognitiva de análise do
aluno:

O deslocamento da literatura para a área de leitura, pensando-se na formação de
um aluno leitor, apresenta um aspecto bastante positivo e nos remete, ainda que
implicitamente, à Estética da Recepção, em cujos pressupostos teóricos podem-se
resgatar a importância da contextualização da obra e de seu autor, o momento
histórico de sua aparição e o papel do leitor na concretização da obra. (VIEIRA,
2008, p.452)

E foram vários autores literários colocados em destaque para leitura, buscando uma verdadeira formação
da consciência de leitor, com nomes como: Elisa Lucinda, Hélio de Assis, Oliveira Silveira, Solano Trindade,
Carlos Drummond e Augusto dos Anjos. O trabalho do letramento literário atrelado à produção textual
aberta, dos alunos, serviu para formar uma ‘consciência letrada’ dos mesmos[2]. A partir desse
pensamento é possível pensar o aluno como produtor de seu ‘gosto’ particular, uma preferência definida
sobre o fenômeno da literatura, fazendo que este produza ao mesmo tempo em que investigue leia, e
vice-versa.

Durante as realizações das oficinas, trabalhamos ações que possam introduzir uma visão eficiente e
prática do que é arte, do que é cultura, o que estas podem propiciar na vida destes; no que se diz respeito
ao exercício de cidadania e de manifestação cultural, tornando-os conscientes de seu fazer político na
sociedade, contribuindo para construção do seu ser social e ativo, fazendo a diferença em sua
comunidade, coexistindo em seu meio.

Um trabalho intimista e estimulante: formação e experiência

Desde que iniciamos nosso trabalho na escola, observamos como cresceu o interesse dos jovens pelos
temas propostos nas intervenções, em que todos os participantes; que também convidaram outros alunos
a participar das oficinas. O trabalho foi efetivado de uma forma interdisciplinar por ser realizado em
contra-turno com estes alunos, se configurou uma atividade extra-sala relevante não só para a acepção
dos temas recorrentes das discussões do projeto, das proposições a tratar da questão étnico-racial e da
adoção da literatura e da performance como principais mediadores das ações, mas também para gerar
uma desinibição nos alunos no que diz respeito – apresentações de trabalhos em sala de aula e falar em
público (que é uma preocupação de destaque bem frisada por eles), além de projetar conhecimentos
importantes no que dizem respeito à cultura popular e as questões afirmativas e conhecer mais sobre os
direitos e deveres de cada cidadão componente da sociedade. Destacamos alguns relatos: “depois que
comecei a participar das oficinas perdi mais a vergonha e comecei a apresentar melhor os trabalhos da
escola (Josileide; 15 anos)”; “é legal poder participar desses encontros porque a gente conhece mais gente
e aprende um bocado de coisa legal, aprende a gostar de ler e conhece as culturas dos outros povos (‘Lili’,
13 anos)”.

Aliando nosso trabalho ao constante interesse dos alunos pela descoberta da leitura, como ferramenta de
expansão do conhecimento, procuramos incentivar posturas protagonistas do jogo de aprendizado.
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Debatemos as diversas questões, reconhecendo os estudantes como o centro do processo de
aprendizagem e percebendo que é enfoque nosso estimular estes a praticarem a busca pelo conhecimento,
rumo ao desenvolvimento e amadurecimento de cada um através da resolução de situações dinâmicas em
aula. O pensamento crítico dos educadores nesse sentido se faz muito importante já que este será um
norteador de comportamento dos alunos, sobretudo no modo de pensar, como afirma Paulo Freire (1997);
A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o
fazer e o pensar sobre o fazer. E observando esse segmento direito identificamos que sim, é necessária a
troca entre alunos-professor, abordada de uma forma intimista no nosso caso, como arte-educadores.

Ao captarmos os procedimentos de leitura dos alunos foi possível aliar aos nossos métodos de abordagem
nas intervenções, inserindo majoritariamente a literatura afrodescendente por esta ser um dos nortes que
guiou nosso trabalho; para uma construção da identidade. Assim como diz PAGANINI:

Nessa perspectiva, o estudo das relações culturais na literatura leva em conta
uma discussão entre texto e contexto. Desse modo, o texto como forma de
permanência cultural é, ao mesmo tempo, produtor e produto da cultura. Como
tal, expressa as visões de mundo conflitantes, que se encontram e se chocam,
num amplo diálogo entre umas e outras. Por isso mesmo, a literatura é uma das
dimensões culturais capazes de propiciar condições para o desenvolvimento do
indivíduo. Pode ser instrumento e meio de ensino de muitas áreas do
conhecimento além dela própria (PAGANINI; )

Uma das principais ações do projeto é a produção e organização da I Mostra Literária sobre Cultura
Afro-Brasileira, ocorrida na escola. Esta foi uma ação significativa, colocando os estudantes no campo
central da produção artística a qual sedimentamos no grupo como sensibilização para os estudos e
pesquisas acerca da cultura afrobrasileira assim como da literatura na escola. É importante a compreensão
da arte no currículo escolar na busca de implementação de uma educação centrada na formação humana,
entendendo o educador como mediador dos conhecimentos (CANDA, 2009).

Essa mostra literária serviu de alguma forma, para sensibilizar os outros alunos da escola, que não fazem
parte das oficinas a também procurarem e se interessarem pela literatura. Após a apresentação da
mostra; conseguimos observar o crescimento interativo de autores e leitores comum do jogo literário,
também percebemos que uma interação entre a escola e seu corpo docente /discente.

O formato da apresentação dos alunos na escola foi com base em experimentos de um laboratório de
performance que adotamos como instrumento principal de apresentação dos textos literários, que
funcionou muito bem desde a primeira vez em que o aplicamos, sempre adquirindo para as discussões de
formação de nossos ensaios temas tratados com base nos estudos e pesquisas da cultura afro-brasileira.
Durante os ensaios e os preparos para a montagem da primeira apresentação dos alunos na escola, fomos
aos poucos descobrindo artistas em fase inicial dentro do grupo, como por exemplo um dos alunos que
mostrou suas produções artísticas e se disponibilizou para interação no grupo com textos autorais, ou
como uma das alunas que já tinha uma vontade de desenvolver suas aptidões para o trabalho com
teatro/performance. Nosso seguinte passo com o andamento do projeto foi montar uma mostra literária
que foi levada e apresentada em dois eventos que foram realizados na UFRPE. Durante a montagem desse
trabalho se fez cada vez mais intensa a incorporação de elementos artísticos oriundos dos manifestos não
só literários, como também pedagógicos, já que se andam lado a lado os proponentes itens no âmbito da
arte-educação.

Entendemos que alguns dos itens citados acima como resultados parciais do projeto estão cada vez mais
articulados com os meios de apresentação e recepção dos indivíduos envolvidos com todo o trabalho, e
acreditamos que com o intercâmbio acompanhado das ações estendidas por conectores, escola, alunos,
coordenação do projeto, instituições fomentadoras; atingiremos um bom êxito em nossos resultados
finais.
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Reflexões finais.

A promoção de olhares e práticas multiculturais na escola é um grande desafio. Percebemos que os
debates sobre cultura Afro-brasileira e diversidade cultural, estão instigando práticas e saberes mais
abertos ao pluralismo cultural. Saber o que precisa ser feito e ter vontade para fazer são apenas o início
de uma jornada para preparar nossos alunos, não mais para este mundo que herdamos, mas para um
mundo novo, um mundo deles. Assim deve ser o professor: conhecer seu passado, ter os pés no presente
e olhar para o futuro, deixando para seus alunos as ferramentas que eles irão precisar (BANDEIRA, 2011).
Sendo necessário que enxerguemos o caráter formador da escola como instituição de construção moral,
intelectual, social e política do seu alunado. Nosso projeto buscou andar junto com esses princípios e como
afirma BANDEIRA (2011); a sociedade espera da escola muito mais, algo além de suas proeminências e
constitucionalidades, acreditando em suas possibilidades de ação direta e indireta aos sujeitos dela
participantes, desenvolvendo e estimulando cada vez mais o potencial humano e a capacidade de senso
crítico dos indivíduos.

Acreditamos a partir desta experiência em sala de aula, respaldados por um repertorio bibliográfico e de
uma abordagem do tratamento histórico, sobretudo artístico das heranças étnico-raciais no ambiente
escolar tem legítima importância, já que incorporam parte do legado cultural da sociedade brasileira e que
sem essa parcela constituinte da contribuição da etnia negra seríamos menos profícuos em nosso
repertório social. Contudo é na promoção da igualdade de direitos e do respeito e reconhecimento destes
fatos que se constroem os alicerces básicos das ações do projeto Arte e Cultura na UFRPE, onde a escola
foi nosso principal alvo de trabalho, onde podemos expandir as possibilidades de como aprender e passar
isso para os alunos.
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[1] O Programa Arte e Cultura é um programa de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE), desenvolvido nas três unidades acadêmicas da Instituição (Campus Dois Irmãos Garanhuns e
Serra Talhada). Objetiva-se democratizar saberes e práticas acerca da cultura, da música e arte brasileira
em consonância com as políticas públicas do Programa Identidade e Diversidade Cultural: Brasil Plural do
Ministério da Cultura. Inclui diversos segmentos socialmente vulneráveis como afro-brasileiro, indígena e
nipo-brasileiro, permitindo estudos e discussões dentro e fora da universidade para trocar saberes e
fazeres da cultura popular pernambucana, incluindo discussão das questões: identidade, patrimônio
imaterial, direitos e democracia socioculturais, formação cidadania e religiosidade. O Programa tem o
apoio da PRAE - Pró-Reitoria de Atividades de Extensão da UFRPE e MEC. Foi desenvolvido em Março de
2012, com e teve um ano de duração.

[2] Procurando uma interação através da inclusão digital com os alunos criamos a página virtual das
intervenções encontrada no endereço: http://artecult-uag.blogspot.com.br/.

[i] Aluna do 8º período do curso de Licenciatura em Letras pela Universidade Federal Rural de
Pernambuco, Unidade Acadêmica de Garanhuns. E-mail: gabi.asb@hotmail.com

[ii] Mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, professora na Universidade Federal Rural de
Pernambuco, Unidade Acadêmica de Garanhuns. E-mail: gisellesantos_2@yahoo.com.br
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