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El poema no es lugar de conceptos, sino lugar donde la comunión se da en otro 

plano, en otro tiempo, lejos de la necesidad de explicaciones. La poesía es uno se 

convierte en otro, es la "otra voz". (PAZ, 1990: 131). 

 



 

 

 

 

RESUMO  

 

 

O intuito dessa pesquisa é destacar o trabalho desenvolvido no subprojeto do programa de 

iniciação à docência Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) aos 

alunos de cursos presenciais que se dedicam ao estágio nas escolas públicas e que, quando 

graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública. O ponto de 

partida da discussão que aqui tratamos foi a temática trabalhada pelo citado programa na 

escola Escola Estadual Edelvira de Oliveira sobre a valorização e o reconhecimento do 

próprio lugar e da identidade. A produção poética como reconhecimento do seu lugar dentro 

do espaço escolar, lugar esse no qual, pessoas exercem relações conjuntas e determinantes a 

ponto de pensarmos que o homem é produto do meio, segundo o pensamento determinista 

geográfico de fins do século XIX. Muitas pessoas e lugares continuam a serem estigmatizados 

por influência desse pensamento, o que conduz ao esquecimento e marginalização de muitas 

comunidades. Foi através das escritas poéticas e de registros fotográficos pelos alunos (1°, 2°, 

3° ano) que desenvolvemos o projeto. A intenção foi de o conduzir voltado para o 

desenvolvimento dos alunos de uma consciência de reconhecimento e pertencimento da 

realidade de seu bairro. Dessa forma, contribuindo para despertá-lo de uma visão crítica e 

reflexiva que permita aos educandos adquirirem uma consciência de função que cada um 

deles ocupa lugar onde vivem. Como registro e resultado final do trabalho realizado resultou a 

produção do livro “Passeios poéticos”.        
 

Palavras-chave: Pibid. Lugar. Identidade. Escola. Poética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

El intuito de esta pesquisa es destacar el trabajo desarrollado en lo subproyecto del programa 

de iniciación a  docencia PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) al 

alumnos  del cursos presenciales que se dedican al trabajo en las escuelas públicas y que 

cuando graduados, se comprometen con el ejercicio del magisterio de rede publica. El  punto 

de salida  de la discusión que aquí tratamos fue la temática trabajada por el citado programa 

en la Escuela Estadual  Edelvira de Oliveira sobre la valorización y lo reconocimiento del su 

lugar adentro del espacio de la escuela, lugar ese lo cual, personas ejercen relaciones 

conjuntas e determinantes a punto de pensarnos que el hombre es producto del medio, 

segundo el pensamiento determinista geográfico por los alumnos (1º,2º,3º año) que 

desarrollamos el proyecto. La intención fue la del conducir volviendo para el desarrollo de los 

alumnos de una consciencia de reconocimiento y pertencimiento de la realidad de su colonia. 

De esta forma, contribuyendo para despiértalo de una visión crítica y reflexiva que permita a 

los educandos  adquirieren  una consciencia de función que cada uno de ellos ocupan  lugar 

donde viven. Como registro y el resultado final del trabajo realizado  resultó la producción 

final del libro “Passeios Poéticos”.  
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1. INTRODUÇÃO                                                             

 

O presente estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa prática com base no   

subprojeto interdisciplinar  do PIBID pelos bolsistas da Universidade Estadual de Feira de 

Santana na escola Estadual Edelvira de Oliveira, no  bairro da Queimadinha, tendo como base 

produção de poemas  feitos pelos alunos, através de oficinas planejadas pelos bolsista 

auxiliados pela supervisora do subprojeto do PIBID.  

As produções das escritas foram com base na construção de natureza poética, a qual 

envolveu subjetividade. As inspirações ganharam forma, rima, ritmo, ou seja, características 

próprias de cada um para construção desse processo criativo. O envolvimento e a participação 

dos alunos, bem como o desenvolvimento dos mesmos foram confirmados durante as 

discussões sobre as produções feitas baseada na realidade da comunidade em que vivem, 

onde podemos entender que os alunos de alguma maneira tiveram o reconhecimento de que  

não apenas moram, mas pertencem aquela comunidade. Percebemos também que essa 

vivencia, esse imbricamento, com o bairro em busca de dados para confecção do referido 

trabalho resultou na transformação das posturas inicialmente adotadas pelos alunos  no que se 

refere ao pensamento crítico-reflexivo sobre o espaço geográfico. Disso pôde resultar um 

novo olhar a respeito do bairro e a comunidade onde vivem. Despertando assim não só o 

sentimento de valorização, mas também o de desmistificação do espaço periférico e 

marginalizado do bairro que o representa. 

Através destas, com orientações e conceitos envolvendo as interdisciplinaridades 

desenvolvidas pelos bolsistas de acordo com suas respectivas áreas, onde se deu um pouco de 

saberes da história, das letras e da literatura, direcionamos assim, para a escrita com e criação 

dos poemas elaborados pelos próprios alunos com base do que foi compreendido e visto sobre 

valorização do bairro, do espaço em que vive caracterização do que eles veem como único,  

singular e principalmente o que existe de importante no lugar e o mais relevante a  adquirirem 

uma consciência para essa identidade.  

O lugar foi o próprio bairro, que foi observado, analisado e registrado por meio de 

fotografias, pelos próprios alunos para trabalharem o reconhecimento e a identidade do que 

seriam as marcas culturais povoadas do bairro. Sendo a Queimadinha, lugar onde a escola está 

inserida, um sítio urbano comumente associado pela mídia e pela maior parte da população 
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feirense com espaço de marginalização. Rotulando assim, toda uma história, uma cultura, e as 

identidades presentes e pertencentes. 

O subprojeto do PIBID interdisciplinar foi direcionado aos alunos do ensino médio ( 

1°, 2°, 3° ano) da escola Edelvira de Oliveira teve como finalidade prepara-los para a 

compreensão do conhecimento amplo dos caminhos nos quais estão situados suas moradias. 

Percebemos que através da escrita, uma escrita poética seria possível direcioná-los aos 

caminhos do entendimento, do pertencer, da identidade e principalmente da valorização do 

bairro ao qual pertencem.  

Aos alunos inseridos nesse contexto de aprendizagem, obtivemos trocas de 

conhecimentos adquiridos através das observações dos minicursos, das atividades exercitadas, 

com orientação do supervisor. Tivemos intenção de retratar de forma plural e ao mesmo 

tempo singular cada minicurso com sua especificidade e destacando seu ponto de relevância 

cada uma com seu objetivo específico e com os resultados que pretendiam alcançar.  

Os resultados foram alcançados  através de atividades   ao longo de 9 (nove) meses, 

seguindo um  cronograma conforme demonstrativo abaixo. As atividades desenvolvidas 

proporcionaram conhecimento de história, literatura, arte, capacidade interpretativa, 

compreensão de valores e discernimento da importância que o bairro possui tudo isso, mais a 

vivencia com o espaço em estudo, os registros, as pesquisas, os recursos visuais tais como: 

arquitetura, paisagismo e as formas geométricas que caracterizam o bairro, prepararam os 

alunos para elaboração dos seus poemas transcritos no livro intitulado Passeios Poéticos. 

 

1.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SUBPROJETO 

INTERDISCIPLINAR NO ANO DE 2017* 

Indicador da Atividade Descrição 
sucinta das 
Atividades 

desenvolvidas 
no Subprojeto 

Objetivos das 
atividades 

Resultados 
alcançados 

Total de 
participantes 
(Público  
atendido) 

1.Reunião  geral, 

coordenadores,supervisores e 
bolsistas 

Discussão sobre 
as ações a 
serem 
desenvolvidas 
no projeto Pibid 
UEFS. 

Fortalecer as 
ações a serem 
desenvolvidas 
no projeto 
Pibid UEFS. 

Planejamen
to de ações 
partidas de 
experiência
s, 
mobilizaçõe
s no campo 
(fica Pibid). 
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2.Reunião, coordenador, 

supervisor e bolsistas 
Reunião os 
bolsistas e do 
supervisor para 
estabelecer os 
parâmetros 
para a 
elaboração das 
oficinas em 
acordo com o 
subprojeto. 

Elaboração do 
projeto a ser 
desenvolvido 
na escola em 
2017, a fim de 
fomentar as 
relações entre 
leitura e 
letramento. 

Planejamen
to das 
ações e 
formação 
de grupos 
para a 
pesquisa. 

 

3. Reunião para elaboração das 

oficinas com o coordenador, 
supervisor e bolsistas 

Momento de 
interação com 
os alunos e os 
bolsistas 
através da 
pesquisa 

desenvolvida 
para as 
oficinas. 

Explorar as 
várias 
possibilidades 
de leitura dos 
espaços 
urbanos em 

seus aspectos 
históricos, 
geográficos e 
literários. 

Ampliação 
da prática 
pedagógica 
com 
partilha de 
referências 

entre os 
alunos. 

9pessoas 

4. Cantos poéticos 
 

1. Leitura do 
texto” Cidade  
Grande”, de 
Petrúcio 
Amorim. 
2.Apresentação 
de slides sobre 
imagens da 
cidade.  

Debater com 
os alunos 
sobre poesia e 
cidade. 

Exposição 
sobre 
imagens 
Líricas da 
cidade. 
Interpretaçã
o de 
poemas. 

95 estudantes 

5. Espaço e pertencimento Apresentação 
de vídeos sobre 
identidade, 
espaço e 
pertencimento. 

Desenvolver 
uma 
percepção 
crítica e 
estética do 
indivíduo e do 
espaço. 

Promoção 
de um olhar 
crítico sobre 
o homem e 
o meio que 
o cerca. 

95 estudantes 

6. Poemas e Figuras Explanação 
sobre as figuras 
de linguagens 
nos textos 
poéticos. 

Apresentar os 
recursos 
linguísticos nos 
poemas. 

Análise de 
poemas. 

95 estudantes 

FONTE: Quadro com base no relatório final do subprojeto interdisciplinar do ano de 2017*. 
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2   LUGAR E ESPAÇO 

 

               “O lugar é uma via de referências do indivíduo, que transcende ao 

aspecto puramente locacional, pois assume significados associados à história 
de vida de cada um, num particular momento da história, num determinado 

padrão cultural. Criado pelos seres humanos para os propósitos humanos”. 

(RELPH, 1979; TUAN, 1983, p.151). 

                  

O lugar expressa a intencionalidade do indivíduo, na relação entre as próprias 

intenções e os seus atributos objetivos. É essa relação de intenção do indivíduo com o lugar, 

que lhe confere identidade e significado. Assim, o lugar serve para conferir noção de 

pertencimento ao indivíduo.  

A noção de pertencimento implica em ações objetivadas no sentido de que o indivíduo 

não é passivo nem tampouco alheio às circunstâncias. Ele age e reage de um modo efetivo e 

intencional. Significa uma tomada de consciência sobre sua própria história, na perspectiva de 

sua participação. Tais considerações indicam a importância do lugar para a Ciência 

Geográfica e nesse contexto, sua relevância para a educação escolar.  

Consequentemente, na medida em que a história e o lugar constituem-se base de 

conhecimento crítico e de pertence do indivíduo ele passa a ser  visto dentro de um contexto  

permanente de interação com os membros daquela  comunidade, alem disso entendemos que 

o indivíduo  adquiri consciência da sua condição social, histórica, cultural e de 

desenvolvimento humano. 

Segundo Tuan (1983) 

“Enquanto o lugar tende a ser aquele que nos dá segurança, o espaço é a 

liberdade, estamos essencialmente ligados ao primeiro e desejamos o 

segundo. Para um novo morador, o bairro é a princípio uma confusão de 

imagens; lá fora é um espaço embaçado. Aprender a reconhecer o bairro 

exige a identificação de locais significantes, como igrejas, comércios, praças 

e outros pontos que passaram a ser referenciais ao novo morador”. (TUAN, 

1983, p.196, 197) 

Nesse sentido, num processo de escolarização que esteja minimamente interessado em 

promover o desenvolvimento dos alunos numa perspectiva integral, estudar o lugar, conhecê-

lo, conhecer e entender sua identidade, cria oportunidades para a sua formação humana e 

cidadã.  Permite, ainda, Proporcionar entendimento, condiciona a realização de se fazer 

pertencente e conhecedor daquele espaço, não apenas simples moradores conhecedores de um 
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circulam familiares, e de amizades, mas sob uma visão de como esta constituída, o que faz 

único e importante bairro, o qual a marca de valores local cultural no qual se entende desde o 

nome. 

 

3 IDENTIDADE, LOCAL DA CULTURA 

 

 

Um dos conceitos e definições que se pode entender sobre identidade foi observado e 

destacado pelo autor Home Kha Bhabha, em seu livro Local da cultura. Com base do 

exemplo dado por ele a respeito do processo de identificação visível entre a troca de olhares 

que se deu entre o nativo e o colono. 

“Quando seus olhares se encontram, ele [o colono] verifica com amargura, sempre na 

defensiva que Eles querem tomar nosso lugar. E é verdade, pois não há um nativo que não 

sonhe pelo menos uma vez por dia se ver no lugar do colono. È sempre essa ideia da relação 

do lugar do outro que o desejo colonial é articulado ou: O espaço fantasmático da posse (...), 

portanto, permite o sonho da inversão dos papéis.” 

O trecho destacado do livro, Local da Cultura por Homi  K.. Bhabha, exemplifica a 

inversão de lugares entre o nativo e o colono, e o desejo da troca de papéis sob um olhar 

comparatista, trazendo esse trecho para o estudo em questão podemos  correlacionar com a 

realidade de alguns moradores do bairro no sentido de se colocarem em outro lugar que não 

aquele da sua vivencia, ou seja, sair do seu bairro periférico para um bairro central.  Dentro 

dessa realidade podemos inferir também que esse pensar seja embasado no conceito de 

desvalorização do bairro,  por não desejar permanecer ali pelo fato do bairro ser alvo negativo 

da mídia, por não conhecer  historia e por não conhecer  a importância cultural e comercial da 

comunidade, como também o desejo de sair simplesmente, por não se reconhecerem ser 

daquele lugar, sendo que  a necessidade de estar ali, mas não pertencer a comunidade também 

pese sobre o seu pensar e como escreve o autor Home Kha Bhabha: “ O espaço fantasmático 

da posse (...) portanto,  permite o sonho da inversão de valores”. 

  

  O problema da identidade retorna como um questionamento que persiste da 

representação da imagem. Ela consiste na pessoa que se detém do olhar, das características de 

fora, estereotipada, confrontada por sua diferença, seu outro e com tudo isso impossibilitada 

uma reivindicação ou um total reconhecimento de si, sua comunidade, seu círculo social. “A 

questão da identificação nunca e a firmação de uma identidade pré-datada, nunca uma 
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profecia auto cumpridora é sempre a produção de uma imagem de identidade e a 

transformação do sujeito a respeito daquela imagem”. (HOMI K. BHABHA,1998. p.76) 

Home K. Bhabha (1998) apresenta duas formas tradicionais de representar 

determinados discursos sobre a identidade uma delas é como processo de auto - reflexão  

direcionada  a própria natureza (humana)  e a outra seria com base da visão antropológica  da 

diferença da identidade humana enquanto localizada na divisão natureza na divisão 

natureza\cultura. 

O indivíduo, a partir do ponto de vista biológico de Jean Piagt, age por instinto para 

atender as suas necessidades, processo que o direciona a adaptar-se ao meio. Sob essa 

concepção naturalizante, o ser humano é compreendido como um ser biológico cercado pelo 

meio social que está correlacionado ao meio ambiente. Esse aspecto da concepção 

naturalizante de Piaget de o homem ser compreendido como um ser biológico envolvido pelo 

meio social que corresponde. 

Nesse aspecto, os indivíduos  que convivem nos seus ambiente nativos, são moradores 

e já estão de uma forma ou de outros adaptados. Estão envolvidos socialmente através das 

relações interpessoais  e grupal.  

 

3.1.  IDENTIDADE SOCIAL 

Em oposição a uma visão tradicional, que compreende a identidade social de um 

indivíduo como fixa e contínua, como algo que lhe pertence de modo quase permanente, uma 

corrente de autores tem procurado desenvolver um conceito de identidade como algo fluido, 

multidimensional, dependente do contexto sociocultural das situações nas quais os indivíduos 

se veem envolvidos, e como algo que possui forte componente relacional.  

Os conceitos de identidade pessoal e identidade social são distintos. Segundo Ting-

Toomey (1998), a identidade pessoal refere-se ao modo como o indivíduo define suas 

características próprias, seu autoconceito, geralmente comparando-se com outros indivíduos. 

Já a identidade social refere-se aos conceitos que o indivíduo desenvolve de si mesmo e que 

derivam de sua afiliação em categorias ou grupos, emocionalmente significantes para ele. 

Esse tipo de classificação inclui, entre outras, as identidades por afiliação étnica ou cultural, 

de gênero, de orientação sexual, de classes sociais, de idade ou profissionais. 

Lopes (2001) define o significado de identidade social como sendo construído pela 

ação conjunta de participantes discursivos, em práticas discursivas situadas na história, na 
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cultura e na instituição. O mesmo autor cita algumas características importantes das 

identidades sociais, como se explicitam nos três itens abaixo. 

A sua natureza fragmentada, no sentido de que as pessoas não possuem uma 

identidade social homogênea, como se pudessem ser definidas por sexualidade ou raça, por 

exemplo. 

O fato de as identidades sociais não serem fixas, uma vez que estão sempre se 

construindo e reconstruindo-se no processo social de construção do significado. Portanto, para 

Canclini (1983): 

Sendo a identidade social construída a partir do momento em que os 
indivíduos se vêem como parte de um grupo participativo, as organizações 

sociais representam um grupo muito expressivo na definição da identidade 

social dos seus membros. Daí a necessidade de se estudar a interação deles, 

uma vez que o convívio entre as pessoas pertencentes a esse grupo é intenso 

e significativo. (CANCLINI, 1983. p.283-350) 

 

4.   ESPAÇO ESCOLAR 

 

Pérez Gómez (1998) propõe que entendamos hoje a escola como um espaço de 

"cruzamento de culturas". Tal perspectiva exige que desenvolvamos um novo olhar, uma nova 

postura, e que sejamos capazes de identificar as diferentes culturas que se entrelaçam no 

universo escolar, bem como de reinventar a escola, reconhecendo o que a especifica, 

identifica e distingue de outros espaços de socialização: a "mediação reflexiva" que realiza 

sobre as interações e o impacto que as diferentes culturas exercem continuamente em seu 

universo e seus atores. 

Conforme o autor supracitado, o responsável definitivo da natureza, sentido e 

consistência do que os alunos e alunas aprendem na sua vida escolar é este vivo, fluido e 

complexo cruzamento de culturas que se produz na escola entre as propostas da cultura 

crítica, que se situa nas disciplinas científicas, artística e filosófica; as determinações 

da cultura acadêmica, que se refletem no currículo; as influências da cultura 

social, constituídas pelos valores hegemônicos do cenário social; as pressões cotidianas 

da cultura institucional, presente nos papéis, normas, rotinas e ritos próprios da escola como 

instituição social específica, e as características da cultura experiencial, adquirida por cada 

aluno através da experiência dos intercâmbios espontâneos com seu entorno. (PÉREZ 

GÓMEZ, 1998, p. 17). 
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 Estas formas de culturas descritas por Gómez demonstram o quanto o espaço escolar 

da garantia as interações e propõe formas de conhecimentos entre os alunos e o quanto isso 

pode refletir durante toda a vida do aluno, profissionalmente e humanitariamente, dentro e 

fora da escola, com isso não delimita atitudes e ações, aprende como  se adquire criticidade e 

sensatez nos variados assuntos que envolve não só ele, mas a sociedade em geral, sem criar 

fronteiras que limitam, mas cria pontes de interelações e convívio mútuo com o outro. 

K. Bhabha, (1998) comenta em seu livro O Lugar da Cultura sobre o que destaca 

sobre fronteira, através do exemplo de uma artista Renee Grem, a fronteira se torna o lugar a 

partir do qual algo começa a se fazer presente em um movimento não dissimilar ao da 

articulação ambulante, ambivalente, do além que vem traçando sempre, e sempre de modo 

diferente, a ponte acompanha  os caminhos morosos ou apressados dos homens para lá e para 

cá, de modo que eles possam alcançar outras margens . 

Essas duas passagens dos autores Gomez e Grem, podem representar e caracterizar a 

escola como sendo referência a esta ligação, uma ponte, a ponte não vista como passagem 

para uma simples travessia, mas uma ponte que liga os dois pólos, interligando culturas e 

identidades, mundos que se desenvolvem em um novo olhar, uma nova postura pelos próprios 

alunos, identificando seus espaços de socialização adquirindo um amadurecimento 

espontâneo através da cultura social, cultura crítica e cultura experiencial. 

Pode-se perceber assim como Piaget também compreende o processo educativo. Em 

sua obra Para onde vai a educação? (1973), Piaget afirma que o futuro do ensino deve se 

abrir cada vez mais à interdisciplinaridade e às necessidades do cotidiano e, para isso, o 

ambiente de aprendizagem deve ser organizado com práticas pedagógicas que estimulem o 

espírito de liberdade nos estudantes, de modo que eles possam reconstruir suas verdades.  

A construção do poema abriu espaço para uma nova visão tanto para si (alunos), pois 

essa “nova” realidade veio a tona  pós construção das atividades, atividades essas que fizeram 

com que os alunos se orgulhassem do bairro em que moram,  como para aqueles que 

participaram da apresentação do trabalho. Esse resultado foi concretizado através de algumas 

práticas pedagógicas do tipo: Analise de filme, dinâmica de grupo, leitura em grupo, 

construção de obras literárias, construção, apresentação de paródias e estudos de recursos 

lingüísticos dentre outras. 

 

Durante todo processo de criação houve algumas relutâncias em especifico de uma 

turma, demonstrando desinteresse. Contudo, persistimos no trabalho e por essa razão, 

sentiram a necessidade de desempenhar a escrita. É com base nos quatro pilares da educação 
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que o professor e o aluno se desenvolvem em conjunto no desafio da convivência de 

desenvolver aprendizagens fundamentais com base nas ideias que traz que são fundamentais: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

Segundo Delors, (1996), autor e organizador do relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, intitulado: Educação, um Tesouro 

a descobrir, a prática pedagógica deve preocupar-se em desenvolver quatro aprendizagens 

fundamentais que serão para cada indivíduo os pilares do conhecimento: aprender a 

conhecer indica o interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da 

ignorância; aprender a fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo 

na busca de acertar; aprender a conviver traz o desafio da convivência que apresenta o 

respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento; e, 

finalmente, aprender a ser, que, talvez, seja o mais importante por explicitar o papel do 

cidadão e o objetivo de viver. 

”A tendência para prolongar a escolaridade e o tempo livre deveria levar os 

adultos a apreciar, cada vez mais, as alegrias do conhecimento e da pesquisa 

individual. O aumento dos saberes, que permitem compreender melhor o 

ambiente sob os seus diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade 

intelectual, estimula o sentido crítico e permite compreender o real, mediante 

a aquisição de autonomia a capacidade de discernir”. (DELORS, Jacques 

2012 p.74) 

 

5. PASSEIOS POÉTICOS 

 

A construção de poesias trabalhadas e desenvolvidas em sala durante as atividades pós 

oficinas (oficinas que possibilitou os discernimentos dos alunos para construção dos seus 

textos poéticos na sala de aula). No desenrolar das atividades os alunos já inteirados do como 

proceder passaram a relacionar imagem e escrita de forma intertextual, que de maneira 

coerente através da escrita levaram para o papel os aspectos do lugar, tais como identificação  

e caracterização, desmitificaram  os estereótipos para  uma valorização  do que pertence e se 

destaca no bairro, trazendo assim, uma reflexão mais ampla sobre a  participação deles como  

indivíduos e moradores desse lugar, (Queimadinha). 
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Queimadinha querida 

 

Seu olhar sempre brilha 

Em meio às quebradas 

Seu olhar se destaca 

 

A queimadinha linda 

Quem marcou minha infância 

Todos os dias no pôr do sol 

 

Seu olhar descansa 

Em meio à escuridão 

Moradores na solidão.         

                                                             Sandryele Soares 

A escrita dos poemas pelos alunos revelou uma (re) criação da realidade, dando sentido e voz 

ao que presenciaram, simbolizaram o que perceberam nas entrelinhas do olhar, buscaram dá 

representação maior a imagem capturadas através das lentes dos celulares. Ao longo dessa 

experiência percebe-se que os alunos passaram a valorizar as imagens do cotidiano, aqueles 

vistas  no dia a dia, mas que até então não tinham nenhum importância para eles:  passagem 

rápida ao mercado, a loja, a farmácia, a própria praça, desmistificação do feio. “E o que é o 

feio?”. Com isso, destaca algumas características, as minúcias das formas, e o principal 

ressaltando e dando significância a imagem na poesia (palavra). 

A captura de imagens para serem trabalhadas, os pontos do bairro sob o olhar dos 

alunos em busca do diferente/ belo/ ou a presença de uma marca própria do bairro da 

Queimadinha foram  revelando-se  aos poucos  cada  detalhe do  que poderia ser trabalhado e 

destacado através da poesia, assim dando destaque aos aspectos do que era negado, rejeitado 

por eles próprios e por muito que ali passam e vivem.  

               A linguagem poética desperta surpresas e inquietações libertam ambiguidades e  

contradições, pois, rompe com o nexo entre nome e o objeto nomeado transformando o 

espaço entre um e outro



19 

 

O poeta, ou escritor usa a linguagem para subvertê-la, pois não dispõe de outro meio para 

compor sua poesia a não ser uma linguagem impregnada de conceitos fechados, mas faz a sua 

crítica transformando-a em linguagem poética. 

“(...) A arte não é realidade, mas uma outra realidade; é o espaço das 

possibilidades infinitas, é o espaço de um pacto de recriação dessa realidade, 

mas uma outra realidade; o poema não é lugar de conceitos, mas lugar onde 

a comunição se da em outro plano, em outro tempo, longe da necessidade de 

explicações.a poesia é um torna-se outro, é a “outra voz”. (PAZ, 1990, p. 

131). 

 

GRÁVIDAS SEMENTES 

Sonhos de cachoeira 

Fumaça pelo ar 

Suas águas ferventes 

Faz seu perfume transbordar 

Rebola daqui rebola de lá 

Na hora de cozinhar 

Sabores de amêndoas 

Águas morenas 

De grávidas sementes. 

 

A poesia “Grávidas de sementes”,  que foi criado por uma aluna do 2º ano, foi 

bastante interessante, retrata uma das culturas do bairro: o preparo e comercialização do 

amendoim.   Esse poema se destacou pela maneira como a aluna estruturou a poesia 

considerando sua vivencia com essa realidade, a rotina do preparo, o espaço reservado 

exclusivamente para o cozimento da leguminosa, mas que até então não tinha sido visto com 

tamanho encantamento, muito menos em versos e prosa. 

A sequência da organização dos versos e das estrofes nos remete ao seguimento de 

como é preparado. Primeiro ela destacou o processo de lavagem do amendoim, da limpeza em 

si, no momento da retirada da terra – “cachoeira” – água, o processo do cozimento – “fumaça 

pelo ar” – “suas águas ferventes” – “seu perfume a transbordar”.  
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Percebe-se nitidamente um dos recursos linguísticos que a aluna desenvolveu em seu 

poema, a metáfora, como também deixando claro o jogo de palavras, o uso da estética na 

contextualização da arte em forma de palavras. 

 Nesse poema pode-se ter uma noção da representatividade não só das palavras, mas 

dos movimentos, o movimento circular das mãos, no qual envolve o corpo e todo um 

“rebolado daqui, rebolado de lá” o som e o sentido da frase demonstra isso. O amendoim 

sendo  conduzido pela colher que mexe de um lado para o outro de maneira circular e agitada.  

O poeta Manuel de Barros  revela-nos a sua concepção de poesia e por onde transita 

seu processo de criação. O poeta alinha-se com essa concepção de poesia ao dizer que: 

[...] inspiração é um entusiasmo para o trabalho, um estado anímico favorável a poesia, 

mas não chega por si só a fazer [...] Seria, quando muito material sobre que trabalhe o artista – 

como para o oleiro é o barro. Poeta tem de imprimir sobre esse barro a sua técnica 

escolhendo, provando, cortando as palavras, ate que as coloque a sua feição e ganhe uma 

estrutura própria, com um sentido, um som e um ritmo próprios. Poesia não e feita de 

sentimentos, mas de palavras, palavras, palavras – já se repetiu tanto(BARROS f,1990, p. 

309)O processo de criação da poesia transmite as idéias através de inúmeras moldagens até 

que essa sensibilidade possa ser colocada no papel através das palavras. Considerando a falta 

de técnica e a  falta de conhecimento para elaborar uma poesia,  o momento prático, a busca 

pela informação desenvolveu nos alunos tamanha sensibilidade que os levou a produzir textos 

poéticos através dos constantes erros e de repetição. A dificuldade se fez presente, a relutância 

do escrever quanto aos erros foram constantes, frases como: “eu não sou poeta”, “eu não sei 

escrever poesias, eram frequentes, mas com o passar dos dias vimos que os alunos aos poucos 

foram tendo autonomia e vida própria. E contestando o poeta Manoel de Barros, poesia 

também é feita de sentimentos, afinal quem pode duvidar que nas inúmeras tentativas de 

escrever o que se viu,  registrou e  emocionou não  tinha  sentimento?  

“O poeta articula duplamente a linguagem: a sua e a da comunidade na qual   

se insere ou viveu, No ato de criar, traz à tona a consciência de si e do seu 

meio social; fala de si e é ao mesmo tempo, porta voz de outros que os 

constituem e que convergem para o texto poético.”(Octavio Paz 1982, p. 45), 
 

A lógica poética desperta surpresas e inquietações libertam ambiguidades e 

contradições, pois rompe com o nexo entre nome e objeto nomeado transformando o espaço 

entre um e outro.  Assim, o poeta usa a linguagem para subvertê-la, pois não dispõe de outro 

meio para compor sua poesia, a não ser uma linguagem impregnada de conceitos fechados, 

mas faz a sua critica transformando-a em linguagem poética.   
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Para definir poesia è necessário fazê- la. Ao falar de poesia é sempre através  dela que 

o poeta fala. Segundo ele, para se entender poesia é preciso senti-la e também ver todas as 

coisas a partir dela o poeta Manuel de Barros nos revela a sua concepção de poesia e por onde 

transita o processo de criação, no qual pedras podem significar flor e canto virar sol, ele deixa 

implícita como condição para o fazer poético a criação de uma linguagem particular que 

negue as normas rígidas da linguagem padrão e na qual possa prescindir da distinção entre 

coisas e palavras. 

O texto poético è intransitivo, autônomo e consequentemente não nos informa sobre 

um individuo que existe no mundo empírico, mas na realidade da obra: o ser que existe no 

poema é forma, é letra, é frase. Em resumo, reiterando o que já foi dito, a história de cada um 

não é garantia de poesia, pois esta é uma arte da linguagem e não: [...] o que sabemos (ou 

acreditamos saber) da vida dos autores como se fosse possível conhecer dela a verdadeira 

dedução intima e, aliás, como se as belezas de expressão, a concordância deliciosa, sempre 

providencial, de termos e de sons fossem muito naturais das vicissitudes encantadoras ou 

patéticas de uma existência. Ela sua natureza inacabada, aberta, de não afirmação definitiva, o 

poema está em constante processo de resignificação a leitura. É habitado pelo devir e as 

identidades múltiplas comportam as oposições sem tentar resolve-las, por sua vez é um 

conceito que se encontra em perpetua definição. 

 [...] Vista dos imperativos políticos e culturais dos aborígenes, dos 

romances  sul- africanos  de Richard Rive, Bessie Head, Nadie Gordimer, e 

John Coetzee são documentos de uma sociedade  intelectual dividida  pelos 

efeitos  do apartheid, que convidam a comunidade intelectual internacional a 

meditar sobre os mundos desiguais, assimétricos, que existem em outras 

partes [...]Tal perspectiva permite a autenticação de historias de exploração e 

os desenvolvimentos de estratégias de resistência. No intuito de proliferar 

historias de uma esfera publica emergente. (BHABHA, 1998. p. 24) 

Na citação acima é possível se fazer uma correlação entre a poesia e os escritos dos 

livros que buscam mostrar a historia em seus diversos contextos. Livros esses que registram  

conceitos ideológicos, posicionamento crítico a respeito de movimento social, por exemplo: a 

questão do apartheid. Tais escritos permitem o desenvolvimento de estratégias de resistências 

no intuito de disseminar relatos publicamente. Fazendo uma analogia entre a visão do autor 

acima com a questão tratada nesse trabalho podemos perceber que a perspectiva pode ser 

considerada semelhante, desde quando tanto uma obra quanto a outra tem como intenção o 

registro do feito para divulgação de algo. Se um destaca as injustiças da transformação do 
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racismo em lei, conhecido por apartheid o outro, a poesia, revela, destaca, imprimi 

acontecimentos com base na memória afetiva. 

Liliane Louvel (apud ARBEX, 2006, p. 46) define como “pictural”, isto é, “[…] a 

aparição de uma referencia ás artes visuais no texto literário, sob formas mais ou menos 

explicitas com um valor de citação, produzindo um efeito de metapicturalidade textual”. Esse 

efeito vai intensificar a noção de dialogo que se dá entre arte e literatura; a imagem torna-se 

não mais visual, mas visível no nível da leitura do texto. Essas idas e vindas do texto do autor/ 

leitor e no palco da intertextualidade metapictural.A intertextualidade se designa nesse sentido 

demonstrando que a imagem esta na poesia e a poesia esta dentro da imagem. 

 Textos operados por um texto centralizador (no caso do trabalho elaborado por  

fotografias) irradia sentidos e se transforma numa espécie de rede, de teia de linguagem que 

interliga produto do trabalho literário a outros discursos. Nesse sentido ainda de acordo com 

Barthes, o texto pode ser visto como o mundo de significados.  

O texto poético é intransitivo, autônomo e consequentemente não nos informa sobre 

um individuo que existe no mundo empírico, mas na realidade da obra: o ser. Mas todo 

mundo é feliz e infeliz; e os extremos da alegria, como os da dor, não foram recusados aos 

mais grosseiros e as almas menos cantantes. Sentir não significa tornar sensível – e, menos 

ainda, belamente sensível... (VALERY, 1991, p.171) que existe no poema é forma, é letra, é 

frase. Em resumo, reiterando o que já foi dito, a história de cada um não é garantia de poesia, 

pois esta é uma arte da linguagem e não: 

[...] o que sabemos (ou acreditamos saber) da vida dos autores como se fosse 

possível conhecer dela a verdadeira dedução intima e, aliás, como  se as 

belezas de expressão,a concordância deliciosa, sempre providencial, de 
termos e de sons fossem muito naturais das vicissitudes encantadoras ou 

patéticas de uma existência. (VALERY, 1991, p 176-201.) 

 

 Esta noção nos leva a ideia de poeta artesão que elabora e relabora a linguagem que 

trabalha arduamente nos atos de escolha e combinações que podem levá-los as imagens 

poéticas, ordenando tudo que é espontâneo ou instintivo. Nesse sentido, as imagens 

percebidas no poema podem provocar emoção no leitor, mas não são geradas na emoção, mas 

no pensamento organizado; o que esta no poema não é a representação de um estado 

subjetivo, mas é forma, palavras e todos os elementos disponíveis na linguagem que reunidos 

e organizados de um determinado modo, podem despertar no leitor um estados poético 

conforme na afirmação: [...]“A inspiração é, positivamente falando, uma atribuição gratuita 

feita pelo leitor ao seu poeta: o leitor nos oferece os méritos transcendentes das forças e das 

graças que se desenvolvem nele.” (VALERY, 1991, p. 101)                                                                                
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No momento das escritas dos poemas pelos alunos ficamos em constante avaliação 

apresentando as orientações e analisando o que estava relacionado à escrita, organização em 

versos, a utilização dos recursos linguísticos.A primeira tentativa foi adaptá-los a escrita em 

verso, por estarem acostumados a escrever em prosa muitos tinham essa ideia, correção e 

ordenamento das palavras como também, torná-los inspirados no processo da criação.  

Sobre a preocupação da rima observamos que os mesmos já tinham uma noção desse 

artifício, porém, sabendo que uma poesia necessariamente não se delimita com as sonoridades 

e palavras diversas aleatórias, mas que necessita de organização e a utilização de alguns 

recursos estilísticos, sendo assim, foram preparados o minicurso a respeito de como se 

concretiza tal discurso.  

Para se atingir a linguagem poética, Manoel de Barros, por exemplo, recomenda o uso 

de uma sintaxe solta, mais próxima da língua falada que freqüente infringe regras consagradas 

pela norma linguística. Considera necessário manter-se dentro de uma linguagem coloquial, 

própria da maneira da criança se expressar. Abraçando o pensar de Manoel Barros, buscamos 

fazer com que os alunos fossem os próprios autores dos seus escritos e assim pudesse garantir 

um texto escrito de forma livre, solta, próxima a língua falada dos mesmos. 

Essa liberdade do vocabulário e da sintaxe faz ecos com a primeira fase do nosso 

Modernismo que se consolida posteriormente no direito do poeta escolher, sem restrições os 

vocábulos que desejar como matéria de sua poesia os versos devem ser livres, portanto, não se 

deve preocupar com regras de versificação tradicionais, pois a liberdade métrica é usada como 

recurso de intensificação da produção de sentidos. 

Otávio paz (1991) por outro lado, caracteriza a poesia como lugar de interseção de 

tempos, formas e espaço. Segundo Paz, a arte não afirma, não persegue certezas ou rumos 

pré- definidos, mas dá ênfase ao processo ou percurso, na medida em que se coloca na 

história, típico da modernidade, em favor da valorização do instante do começo em que cada 

agora é um inicia e um fim e passado e futuro torna-se dimensões do presente. Paz define a 

poesia como “a outra voz”: è “[...] memória feita da imagem e esta convertida em voz. A 

outra voz não é a voz alem do túmulo: é a do homem que esta  dormindo no fundo de cada 

homem”. (idem, 1990, p.136) ( grifo do autor).  

Ao fazer esta afirmação, Paz deixa perceber que a poesia é o campo para na 

intertextualidade na medida em que capta as vozes, para criar uma nova significação. A noção 

de intertextualidade leva em conta não só o texto literário, mas todo e qualquer texto, verbal e 

não, sem recorrer aos conceitos tradicionais de autoria, considerando que toda obra literária 

ocorre efetivamente na presença de outros textos.    
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O poema abaixo nos lembra o Hino de Feira, onde foram considerados os aspectos  de 

palavras chaves e nos remete através da sonoridade de seus versos, a uma idéia sobre algo que 

o texto fala. 

Linda por natureza 

Ungida com toda beleza 

Com a graça de uma princesa 

Com teu canto  

Estremece o meu prato. 

A natureza tem pernas  

Mais perfeitos que ninguém 

Os olhos que são  luzernas  

Enxergar muito bem. 

Vestida de fantasia  

Dança no ar  

Luz, vento, relâmpago, tempestade,  

Orquestra a tocar.                        Marlene M. Ferreira  

          A partir da concepção do mundo, compreendemos que ao se apropriar de diferentes 

idéias, imagens e objetos pré-existentes como matéria- prima para o trabalho expressivo, o 

autor ou o escritor extrapola o âmbito da natureza ou da natureza interior para situar-se 

também no campo da cultura do qual ele é elemento integrante. No caso, os efeitos de sentido 

se constroem nesse acordo entre autor e leitor. Foi observada já na escrita uma preocupação 

deles (alunos) em trabalhar o material que seria usado para compor uma poesia de maneira a 

garantir um trabalho que denotasse qualidade, rima, sentimento, coesão, significado e assim o 

leitor pudesse dá asas a imaginação. 

De acordo com as imagens trabalhadas e escolhidas pelos alunos de seus aparelhos 

móveis, mesmo sem estabelecerem uma simetria na organização dimensional, configuração 

de cores em relação às fotografias. As imagens, de acordo com seu repertório atribuem uma 

organização num espaço composicional imaginário, a maior abrangência na apreensão e 

construção de significados fica ai condicionado à memória cultural que produz efeitos de 

leitura que relacionam muitas vezes texto e imagem (artes visuais), num movimento que 
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oscila entre ver e ler, entre o texto verbal e visual. O significado das imagens traz um 

determinado posicionamento ao leitor, não somente centrado na leitura imaginada, poema 

escrito, mas através das letras e das palavras dos próprios poemas, revela sentidos, 

sentimentos, cores e sensações apresentadas nos verso, e na leitura daquele espaço, para quem 

escreve indo mais além para o leitor imaginativo, quem lê imagina as sensações através de 

uma imagem além das letras. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[...] As fronteiras de um livro nunca são bem definidas: por de trás do titulo das 

primeiras linhas e do ultimo ponto final, por trás de sua configuração interna e de 

suas formas autônomas, ele fica preso num sistema de referências a outros livros, 

outros textos, outras frases: é um nó dentro de uma rede.  

                                                                                                                      ( HUTCHEON, Linda., 1999. Pág.167) 

 “Os impactos das ações ou\ e atividades realizadas pelo Pibid, proporcionaram um 

avanço na educação através da produção do conhecimento em rede,  motivando a pesquisa de 

forma interdisciplinar. Estamos participando da cibercultura, movimento social e cultural que 

prima pela educação pela construção e disseminação do conhecimento coletivo e não mais 

pelo individualismo e pela produção de um conhecimento isolacionista. O pibid convalida 

este movimento, a medida que elaboramos projetos que estão articulados  com a realidade 

local, escolar e acadêmica.”A escola e a universidade ficam mais atraentes ao derrubar os 

muros que se separam e, conseqüentemente, tornam-se mais vivas, por ser ponto fomentador 

da produção de pesquisa, primando por um conhecimento que é fruto da diversidade de 

saberes. 

Ao se encerrar um ciclo de pesquisa, sempre restam insuficiências, mas podemos 

assegurar que para nós, futuros profissionais da educação, esse trabalho nos fez perceber que  

na trajetória que envolve o saber, talvez, o mais importante e o resultado visível de um 

trabalho quando ele é feito através de uma ligação afetuosa entre professores, comunidade e 

escola. Acreditamos que esses três pilares firmam os propósitos que formam o ensino. O livro 

“Passeios Poéticos” foi o ponto “final” de um trabalho de autoria dos alunos. Enfim, 

precisamos acreditar que esse trabalho possa ter sido o desencadeador de futuras 

possibilidades, o suscitar de novos horizontes. 
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PEQUENA RUA 

No silencio de uma rua 

A inspiração vem o torno através dos versos  

 Descreve a beleza vista em seu olhar 

Assim diz um poeta 

Que a simplicidade e a inspiração 

Andam lado a lado como um casal de namorados 

   Pensando em uma pequena rua um futuro a criar 

                                                                                 Matheus de Jesus 

   

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fotografia 1. 
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A PRAÇA 

Oh velha praça 

Que o céu resplandece 

Agradável a quem padece 

Desgastada pelo tempo 

Muitos por ali já passaram 

Já tive muitas histórias com choros, sorrisos enfim 

Saudades sente de alguém 

Que por ali se apaixonou 

Respira graciosamente pela cidade 

Um ar puro de amor 

                                                                                             Maiara Oliveira 
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Do chão se nasce a esperança  

De mais um dia ganhar 

Com um caldeirão  

Em busca de quentura 

 Um trabalho quer conquistar. 

 

Rua que alegra  

Aquele por quem passa  

Radiante a luz do sol 

Tão formosa tem a graça. 

 

A cada amanhecer   

Tens o teu trabalho  

Tens o teu defeito  

Mas acima de tudo  

Tens o teu brilho  

Como um  caca ao tesouro  

Procuramos sempre a felicidade  

Na rua Espírito Santo 

Só e triste quem não tem humildade. 

Raquel Neves  
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Fotografia 2. 
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Imagem 3. 

Casa bela 

Casa velha abandonada 

Caída sobre os escombros 

La na beira da estrada. 

  

Quem morreu já foi embora  

Para morar em outra cidade 

Quem conhece seu passado  

Passado hoje ao seu lado  

Senti tristeza e saudade.  
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                                                        Caco de telha no chão  

Em cada parede um rachão  

Janelas e portas quebradas. 

 

Quem conheceu não resisti 

Vendo hoje o quadro triste  

Desta casa abandonada. 

Amanda Silva Cruz 
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