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INTRODUÇÃO 

 

“É urgente partir sem medo 
para onde nascem sonhos, 

buscar novas artes de esculpir 
a vida....” 

Armando Arthur  

 

 

 

Ao iniciar esta avaliação formativa do meu          

processo de aprendizagem, fico extremamente  

feliz em poder percorrer novamente todo o  

                                                        percurso que iniciei em 14 de março de 2009, na  

Faculdade Darcy Ribeiro, tentando descrever  

esses momentos preciosos, re-significá-los e 

refletir sobre a minha história acadêmica, buscando filtrar o que foi mais importante, 

que experiências acumulei, no que cresci como ser humano, como futuro arte-

educador e o que posso fazer com o conhecimento adquirido, engavetá-lo ou tentar 

modificar o mundo a começar por mim mesma. 

Fazendo uma auto-reflexão, diria que, eu, particularmente, que não exerço a 

atividade de professora e que me graduei em Letras há mais de 25 anos, quando o 

saber se constituía quase somente num amontoado de informações, numa 

aprendizagem de repetição escrita dos conteúdos transmitidos pelos professores, 

verificar que, atualmente, é possível sim, sermos co-responsáveis por nosso próprio 

conhecimento e que a elaboração de um portfólio é uma iniciativa que nos direciona 

a um processo de contínua reflexão e busca, numa garimpagem do saber, num 

animado laboratório onde se constroem significados a partir de experiências 

acumuladas, o que vem de encontro ao que diz Paulo Freire: ”ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou 

a sua própria construção”. (1996, p.47). 

Percebi inclusive, com muita emoção, que ao ser apresentada a essa nova 

modalidade de avaliação, conhecida como portfólio, aprendi a aguçar todos os meus 

sentidos no propósito de armazenar registros, fotos, anotações, entrevistas, textos, 
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resumos, projetos, trabalhos, leituras, observações e auto-reflexão e me imagino 

pelo resto da vida elaborando um interminável portfólio, repetindo todas estas 

iniciativas em busca do conhecimento. 

Sinto que, inicialmente, o fato de não exercer a atividade do magistério  me 

deixou meio deslocada, em desvantagem algumas vezes, tendo que envidar um 

grande esforço para assimilar os assuntos tratados, sobretudo os temas 

relacionados à educação, mas percebo que gradualmente e cumulativamente fui me 

enriquecendo, graças aos professores e ao meu interesse em buscar conhecimento, 

dentro e fora da Faculdade. 

Neste portfólio, registro o que vivenciei no período letivo, organizando por 

capítulos cada disciplina estudada, num total de 12 matérias, a saber: Das Teorias e 

Tendências Pedagógicas à Prática Pedagógica, Metodologia da Pesquisa em 

Educação, Teorias Cognitivas da Aprendizagem, Fundamentos Estéticos da 

Arte-Educação, Música e Arte-Educação, Pluralismo Cultural nos Processos 

Educacionais, Arte e Cultura Popular, Artes Plásticas e Educação, Oficina de 

Práticas Lúdicas, Folclore e Arte-Educação, Artes Cênicas e Educação, Didática do 

Ensino Superior e Tendências Pedagógicas. Ao escolher a boneca como capa do 

trabalho foi por acreditar como Clarissa Estés “que a boneca representa o espírito 

interior das mulheres: a voz da razão, do conhecimento e da conscientização intima:” 

Destaco como ponto alto dessa Pós-Graduação a excelência dos professores, 

quase todos Mestres em suas disciplinas e com muita competência em seus 

misteres e sou grata á Faculdade Darcy Ribeiro, também, por me ter oportunizado 

conhecer melhor três grandes brasileiros: Darcy Ribeiro, Gilberto Freire e Rubem 

Alves.  
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CAPÍTULO 1 

 

DAS TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS À PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

 “Fale e eu esquecerei; 
Ensine-me,e eu poderei lembrar; 

Envolva-me e eu aprenderei.” 

Benjamim Franklin  

 

Jamais esquecerei a emoção de adentrar a sala de aula da Turma 2 do Curso 

de Pós-Graduação em Arte- Educação e Cultura Popular, da Faculdade Darcy 

Ribeiro. De certa forma, me senti adolescente no meio de tantos jovens estudantes. 

Quando iniciei a Pós-Graduação a turma já havia cumprido algumas matérias que 

repus posteriormente, mas a primeira disciplina que cursei na minha reestréia como 

aprendiz, foi “Das Teorias e Tendências Pedagógicas à Prática Pedagógica”, 

ministrada pela professora Clóris Violeta. Uma disciplina essencial neste curso, já 

que me possibilitou conhecer entre outros assuntos: as práticas, teorias e tendências 

pedagógicas e o papel da didática na formação do educador. 

Por experiência própria, quando os meus filhos estudavam eu ouvia falar num 

tal de método construtivista e eu não entendia muito bem o que significava e as 

respostas que obtive perguntando aos professores ficaram meio confusas na minha 

cabeça, mas agora percebo que o construtivismo não se trata de um método que o 

professor aprende e aplica, mas é uma teoria que embasa uma didática de 

construção de conhecimento e se fundamenta, sobretudo, nas pesquisas de 

desenvolvimento infantil. Tive a oportunidade de conhecer nesta disciplina, algumas 

tendências pedagógicas na prática escolar, com a leitura do texto escrito por 

Dermeval Saviani (1982) (publicado anteriormente na Revista da ANDE, nº 6,1982, 

republicado com algumas alterações) e disponibilizado em sala pela professora e 

que  complementei em casa, com pesquisas em livros, Internet e revistas como a 

Nova Escola, e  o que percebi da leitura do texto mencionado é que a grande 

maioria dos professores não recebe em seus cursos de formação, uma orientação 

voltada para as situações concretas de sala de aula ajudando-os a formar um 

quadro de referencia para orientar sua prática  e para acabar de completar quando 

mal caracterizam a pedagogia tradicional e a pedagogia nova, surgem novas 
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tendências, como a tecnicista e novas teorias como a crítico-reprodutivista, deixando 

o professor cada dia mais confuso porque na verdade, embora muitos tenham na 

cabeça todas as referências para instaurar uma escolanovista, a realidade onde 

atuam, é tradicional e não colabora e falta aos professores o poder de autonomia 

para exercerem suas práticas diferentes.  

E, ainda baseada no texto acima referenciado, do Demerval Saviani, vimos e 

discutimos em equipe as tendências pedagógicas mais firmadas pela prática dos 

professores,com breve explanação dos seus pressupostos teóricos  e 

metodológicos. 

Estas tendências pedagógicas foram classificadas em liberais e progressistas, 

sendo desdobradas ainda em Pedagogia Liberal Tradicional, Tendência Liberal 

Renovadora Progressiva, Tendência Liberal Renovadora não – diretiva (Escola 

Nova), Tendência Liberal Tecnicista, Tendência Progressista Libertadora, Tendência 

Progressista Libertária e Tendência Progressista. Todas elas com seu papel definido 

na escola, com seus conteúdos, com seus métodos, inclusive com sua relação 

própria aluno x professor, sua aprendizagem e manifestações. Gostaria de me 

reportar sobre outro texto estudado em sala, em trabalho de equipe, sob o tema: 

Saberes docentes e formação profissional, da autoria de Maurice Tardif (2002, 

p.150), onde são apresentados elementos de uma teoria da prática educativa, 

utilizando os modelos de ação presentes na prática educativa, como fio condutor da 

reflexão e da análise. Interessante é que o autor faz no texto uma pergunta que 

muitas vezes temos vontade de fazer: O que é a prática educativa? E ele, antes de 

responder nos convida a examinar a nossa tradição cultural e educacional e 

esquematiza identificando três concepções fundamentais da prática educativa 

oriunda da nossa cultura que são:a) a primeira, que associa a prática educativa a 

uma arte; a segunda, a uma técnica guiada por valores; a terceira a uma interação e 

o autor, estranha que a mais antiga, que vem da Grécia Antiga, há mais de 2.500 

anos, possa continuar em vigor até o presente, parecendo até  estar se tornando de 

novo a mais atual. 

Tive a oportunidade de ler sobre os saberes de  educadores e teóricos como 

Jean Piaget (1932), Carlos Cipriano Luckesi (1995), Vygostsky (1933), Demerval 

Saviani (1982), Jacques Delors (2004), Skinner (1968), Rubem Alves (1981), Anísio 

Teixeira (1932), Paulo Freire (1996) e Lauro de Oliveira Lima (1964) e extra classe, 
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por curiosidade, interessei-me por estudar um pouco a respeito dos novos teóricos 

(pensadores) da Educação, como: Edgar Morin (1987), Philippe Perrenoud (2000), 

César Coll (2006), Antonio Nóvoa (2005), Fernando Hernández (1982) e Bernardo 

Toro (1990). Interessante é perceber que cada um deles defende um caminho para 

a educação. 

Edgar Morin, estudioso francês que tem passado a vida discutindo grandes 

temas e publicou em 1977, o primeiro livro da série O Método, no qual inicia sua 

explanação sobre a teoria da complexidade e em 1999, lançou A Cabeça Bem-Feita 

e Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, além de outros três títulos 

sobre educação. Ele defende a incorporação dos problemas cotidianos ao currículo 

e a interligação dos saberes. Critica o ensino fragmentado e faz um alerta, que sem 

uma reforma do pensamento, é impossível aplicar suas idéias. Que todo ser humano 

é reducionista por natureza e, por isso, é preciso esforçar-se para compreender a 

complexidade e combater a simplificação. 

Philippe Perrenoud, sociólogo suíço, é um dos novos autores mais lidos no 

Brasil, com nove títulos lançados em português e um dos motivos do seu sucesso  

é que ele sabe discorrer, de forma clara e explicativa, sobre temas complexos e 

atuais como formação, avaliação, pedagogia diferenciada e desenvolvimento de 

competências. Relaciona no seu livro “Dez novas competências para ensinar”, os 

seguintes direcionamentos:  

 

1)  Organizar e dirigir situações de aprendizagem;  
2)  Administrar a progressão das aprendizagens;  
3)  Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação;  
4)  Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 
5)  Trabalhar em equipe;  
6)  Participar da administração escolar;  
7)  Informar e envolver os pais;  
8)  Utilizar novas tecnologias;  
9)  Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;  

10)  Administrar a própria formação. 

 

O autor faz uma alerta de que essas dez competências não contemplam 

todas as relações que se estabelecem em sala de aula e por isso, o professor 

nunca deve deixar de lado sua sensibilidade e sua afetividade. 

César Coll Salvador, psicólogo e professor da Universidade de Barcelona, foi 

o coordenador da reforma educacional da Espanha (Renovação Pedagógica), em 

1990 e que serviu de modelo para a nossa reforma educacional brasileira nos 
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meados de 1997, inclusive com a participação dele como assessor técnico na 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais e as idéias desse pensador e sua 

equipe, passaram a influenciar toda a nossa rede de ensino e a promover mudanças 

na educação de diversos países. O que ele diz? Que a preparação de um currículo 

precisa satisfazer todos os níveis da escola e o que importa é o que o aluno 

efetivamente aprende, não o conteúdo transmitido pelo professor e que o bom 

funcionamento de um currículo depende não só do professor, mas também dos 

alunos, pais, funcionários, coordenadores e diretores. E prega que o currículo deva 

ser um documento em permanente mudança, sempre revisto, para acompanhar os 

anseios da sociedade em relação à educação de suas crianças, que se modificam 

constantemente e que os PCN deveriam servir como referencia e como elemento de 

reflexão e nunca como currículo obrigatório. 

Antonio Nóvoa, Doutor em Educação e catedrático da Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, autor dos livros: 

Profissão Professor(1995) e Vidas de Professores (1995), prega que o desafio dos 

profissionais da área escolar é manter-se atualizado sobre as novas metodologias 

de ensino e desenvolver práticas pedagógicas eficientes e que considera a busca 

isolada pela atualização bastante difícil e aconselha um vínculo com uma instituição, 

contudo, entendendo que o local de trabalho é o espaço ideal para a formação 

continuada. 

Fernando Hernández é Doutor em Psicologia e professor de História da 

Educação Artística e Psicologia da Arte na Universidade de Barcelona e diz que a 

organização do currículo deve ser feita por projetos de trabalho, com atuação 

conjunta de alunos e professores e que as diferentes fases e atividades que 

compõem um projeto ajudam os estudantes a desenvolver a consciência sobre o 

próprio processo de aprendizagem e que todo projeto precisa estar relacionado com 

os conteúdos, para não perder o foco e considera fundamental estabelecer limites e 

metas para a conclusão do trabalho. 

Bernardo Toro é vice-presidente de relações públicas da Fundação Social, 

entidade civil cuja missão é combater a pobreza na Colômbia e dirige um programa 

de educação social e preside a Confederação Colombiana de ONGs. Ele criou os 

Códigos da Modernidade, que são sete competências mínimas para a participação 

produtiva e a inserção social do ser humano no século XXI e diz que para 
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desenvolvê-los o ensino deve ser contextualizado e que esta contextualização não 

significa utilizar qualquer tema da atualidade, devendo o professor canalizar suas 

energias para assuntos que façam sentido na vida dos alunos. Os referidos códigos 

são os seguintes:  

 

1) Domínio da leitura e da escrita;  
2) Capacidade de fazer cálculos e resolver problemas;  
3) Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e 

situações;  
4) Capacidade de compreender e atuar em seu entorno social;   
5) Receber criticamente os meios de comunicação;  
6) Capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação 

acumulada e 
7) Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo.  

 

Essas competências foram sintetizadas por ele, nos anos 90 e, recentemente, 

ele acrescentou mais uma competência, a oitava, que é criar no estudante uma 

mentalidade internacional porque segundo ele, quando esse jovem chegar à idade 

adulta , seu campo de ação não será mais apenas o bairro ou a cidade, mas o 

mundo. 

As informações acima a respeito dos novos pensadores da educação eu as 

colhi nas Revistas do Professor Nova Escola, de agosto de 2002, num artigo escrito 

por Cristiane Marangon e Eduardo Lima, com o título: Os novos pensadores da 

educação. Não optei por falar sobre os teóricos estudados em classe tendo em vista 

que mais adiante, quando for me reportar à disciplina Teorias Cognitivas da 

Aprendizagem estaremos vendo Piaget, Vygotsky e outros.   

Gostaria de frisar que foi uma disciplina empolgante porque apesar de ser um 

assunto novo e complexo para mim, a Mestra, nos envolvia com tanto carisma e 

competência, fazendo uso constante de atividades ativas, slides, filmes, que afinal, 

entender o Papel da Escola, os Pressupostos da Aprendizagem, as Tendências 

Pedagógicas, as noções sobre a Teoria de Piaget, o Brinquedo no Construtivismo 

Sócio-histórico de Vygotsky, tudo isso, aos poucos, foi sendo absorvido e bem 

assimilado por mim.  

Cursar esta disciplina: Das Teorias Pedagógicas à Prática Pedagógica, me 

enriqueceu muito e percebi o quanto ela é importante, diria até essencial, para ajudar 

na formação, atuação e desenvolvimento dos professores. Foi durante esta disciplina 

que passei a admirar aquele que é considerado o maior pedagogo brasileiro, Paulo 



 

 

 

14 

Freire, mundialmente respeitado e reconhecido pelo seu esforço em educar os mais 

pobres. 

Gostaria de ressaltar o talento e a vocação da Professora Clóris, 

impressionou-me bastante sua competência e satisfação em sala de aula e a maior 

lição que levo desta disciplina é: Ensinar pode ser um ato muito prazeroso. 
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

 

 “Um professor influi para a 
eternidade; 

nunca se pode dizer  
até onde vai sua influência.” 

Henri B. Adams 

 

Na segunda disciplina com o título Metodologia da Pesquisa em Educação, 

ministrada pela professora Maria do Socorro de Sousa, adentramos num passeio por 

um mundo misterioso de definições e conceitos do conhecimento, da ciência, da 

pesquisa e seu papel político, pesquisa em educação, abordagem qualitativa e 

quantitativa, modalidades de pesquisa, obtenção e organização de dados, análise e 

construção de registros, elaboração de trabalho científico, com ênfase na feitura de 

portfólio, numa caminhada de aprendizagem  toda ela  enfeitada com dinâmicas de 

grupo, filmes, vídeos, cantos e mantras, com muita participação dos alunos em 

trabalhos individuais e em grupos. 

Das muitas definições que absorvi nesta disciplina gostaria de mencionar 

algumas baseadas em ALVES (1988), ANDRÉ (2006), MATOS (2002) que julgo 

importantes:  

• Ciência é uma forma sistematizada de ver o mundo; 

• A ciência é a aventura da razão humana que tenta dialogar com os 

dados e os fatos; 

• Ciência é uma coisa entre outras, que empregamos na aventura de 

viver, que é a única coisa que importa; 

• Ciência:  brincadeira que pode dar prazer 

que pode dar saber, 

que pode dar poder; 

• A ciência não é a razão somente porque a razão sozinha faz os 

sistemas muito lógicos nos quais ela se fecha.  
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• A ciência caminha sobre quatro patas, sendo que as duas patas 

dianteiras são a imaginação e a verificação e as duas patas traseiras 

são o racional e o empírico. 

• A história da pesquisa educacional no Brasil é muito curta. Iniciou-se 

no final dos anos 30, com a criação do INEP- Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais 

• No primeiro momento da pesquisa educacional, prevaleciam as idéias 

do escolanovismo, que fundamentado na pedagogia científica, na 

biologia e na psicologia, defendia o ensino centrado no aluno e 

valorizava o aprender a aprender. 

Num momento posterior, na segunda metade dos anos 60 até o começo 

dos 70, os temas mudam e passa a predominar os estudos de natureza 

econômica, incentivados não só pelos órgãos governamentais, mas 

também por fontes externas de financiamento. As soluções apresentadas 

para os problemas educacionais eram basicamente tecnicistas, visando à 

eficácia e eficiência na escolarização de uma porção cada vez maior da 

população. 

• Na década de 70, regulamenta-se a criação de cursos de pós-

graduação e percebe-se um crescimento muito rápido destes cursos. 

• Em 1971, é criado o Departamento de Pesquisas Educacionais da 

Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, que reúne um grupo de 

pesquisadores de alto nível, dando uma contribuição substantiva ao 

desenvolvimento da pesquisa educacional. 

• Nos últimos 20 anos, observa-se um grande crescimento da pesquisa 

na área da educação, onde os temas se ampliam e se diversificam. Se 

nas décadas de 60-70 o interesse dos pesquisadores se localizava nas 

situações controladas de experimentação, do tipo laboratório, nas 

décadas de 80-90 o exame de situações “reais” do cotidiano da escola 

e da sala de aula é que constituíram as principais preocupações do 

pesquisador. 

• Só pesquisa quem tem interesse de conhecer. 

• O objetivo da pesquisa consiste em descobrir respostas para perguntas 

através do emprego de problemas científicos; 
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• A pesquisa propriamente dita quer elucidar elementos novos, propor 

vias de soluções a problemas bem identificados e formulados, com a 

melhor segurança possível; 

• Pesquisa é a atividade básica da ciência na sua indagação e 

construção da realidade. 

• A pesquisa vincula o pensamento e a ação. 

• O que primeiro faz acontecer uma pesquisa é uma pergunta. 

• A pesquisa pode ser Quantitativa e Qualitativa. 

• Conhecimento é a elucidação da realidade. 

• Elucidar significa trazer a luz, iluminar com intensidade. 

• Existem diversos tipos de fontes para coletar dados no ato de 

pesquisar: as de papel, os dados fornecidos por pessoas, as obtidas 

por meios eletrônicos, através da Internet. 

• A Pesquisa bibliográfica á a realizada a partir de um levantamento 

de material com dados já analisados, e publicados por meios 

escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, página de web 

sites, sobre o tema que se deseja conhecer. 

• A Pesquisa documental – Nesse tipo de pesquisa, se trabalha com 

dados que ainda não receberam tratamento analítico e nem foram 

publicados. Encontram-se ainda em seu estado original e por isso 

podem ser reelaborados de acordo com a finalidade da pesquisa e 

criatividade do pesquisador.  

• A Pesquisa de Campo – Muitos autores não fazem referencia à 

denominação pesquisa de campo. Outros, entretanto, utilizam essa 

expressão para caracterizar as investigações em que, além da 

análise bibliográfica, e por vezes documental, os pesquisadores 

coletam dados com as  pessoas, fazendo uso de diversas técnicas.  

• A Pesquisa ex-pos-facto – Esse tipo de pesquisa tem por objeto um 

determinado fenômeno que acontece após a ocorrência de um fato 

identificado pelo pesquisador. 

• Levantamentos – É um tipo de pesquisa útil em estudos 

exploratórios e descritivos. Embora proporcione uma grande 
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quantidade de dados, esses nem sempre são suficientemente 

aprofundados. 

• A Pesquisa com survey – É uma pesquisa de opinião pública que 

coleta dados através de entrevistas, com o objetivo de medir a 

satisfação dos usuários, avaliar o grau de conhecimentos, levantar 

opinião e conhecer comportamento de determinada comunidade. 

• Estudo de caso – Utilizamos esse procedimento ao selecionarmos 

apenas um objeto de pesquisa, obtendo grande quantidade de 

informações sobre o caso escolhido aprofundando seus aspectos. (É 

uma das modalidades de pesquisa mais populares entre os 

investigadores). 

• A Pesquisa participante – caracteriza-se pelo envolvimento e 

identificação do pesquisador com as pessoas pesquisadas. 

• A Pesquisa–ação – Diferencia-se da pesquisa participante, porque 

além da participação do pesquisador, pressupõe uma ação planejada 

que deverá realizar-se no decorrer da sua realização. 

• A Pesquisa etnográfica é uma prática de investigação que, 

inicialmente, foi usada por antropólogos e, depois, por pesquisadores 

de outras áreas das ciências humanas, inclusive da educação. 

• A Pesquisa etnometodológica – Considera que as interações 

estabelecidas com os diversos sujeitos durante a pesquisa devem fazer 

parte da investigação. 

• A Pesquisa com história oral, história de vida e depoimento pessoal – 

Foi durante esta disciplina que tivemos uma das primeiras explanações sobre 

como elaborar um portfólio e a professora nos incentivou a elaborar registros 

escritos dizendo que é uma atitude fundamental , pois o ato de escrever sobre aquilo 

que se aprendeu –ou se ensinou- faz refletir, organiza o pensamento e sintetiza 

idéias de forma consciente e mais profunda, num exercício de apropriação do 

conhecimento e da construção de significações. 

Concluindo o passeio por essa disciplina, gostaria de enfatizar que o que mais 

me surpreendeu nessa matéria foi o respeito da professora para com tudo o que 

falamos, escrevemos ou nos manifestamos, como boa pesquisadora, ela anotava, 

guardava, perguntava e, certamente, com ‘as lamparinas bem acesas”, tecia os fios 
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da pesquisa, sempre com muita seriedade e doçura e para ela devolvo o que nos 

ensinou em classe: ‘Foi muito gostoso, esse nosso aconchego... Esse nosso 

chamego, essa nossa alegria, de ser feliz! 
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CAPÍTULO 3 

 

TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

 

A expressão reta não sonha. 
Não use o traço acostumado.  

[...] 
É preciso desformar o mundo: 

Tirar da natureza as naturalidades. 

Manoel de Barros 

 

Pude, com bastante interesse, ingressar na 3ª disciplina: Teorias Cognitivas 

da Aprendizagem,ministrada pela professora Lílian Queiroz Frossard.  

Começamos inicialmente por conhecer algumas definições como: 

 

• Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância; 

• Educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos; 

• Você não pode ensinar nada a um homem; você pode apenas ajudá-lo 

a encontrar a resposta dentro dele mesmo. 

 

Nesta disciplina travei conhecimento com alguns teóricos  como: Skiinner, 

Kohler, Koffka, Hartmann, Kurt Lewin, John Dewwey, Snygg, Combs e Jean Piajet. 

Já conhecia Jean Piaget de nome e sabia que ele estava ligado a uma  teoria 

desenvolvida por ele, chamada de Epistemologia Genética, mas após esta disciplina, 

passei a compreender que, a  Epistemologia Genética, desenvolvida por Jean 

Piaget, consiste numa combinação das teorias então existentes e para ele, o 

conhecimento é gerado através de uma interação do sujeito com seu meio, a partir 

de estruturas existentes no sujeito. Desse modo, a aquisição de conhecimentos 

depende tanto das estruturas cognitivas do sujeito como da sua relação com o 

objeto. E, do ponto de vista da relação epistemológica, o saber humano, 

considerado na sua origem, não deriva dos objetos e nem do sujeito de maneira 

isolada. O conhecimento seria o resultado de um processo dialético  na medida em 

que para conhecer os objetos o sujeito necessita organizá-los ao mesmo tempo em 

que é organizado, cognitivamente, por eles. E, com base em suas pesquisas, Piaget 
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não aceita a concepção determinista dos fatores externos(mesmo do meio 

social)sobre o sujeito. E ele conclama a quem educa crianças que, se deve estimular 

a criança segundo suas capacidades e habilidades e que se deve tornar o 

aprendizado interessante para a criança e que esta, possui a potencialidade natural 

para aprender e o professor deve estimulá-la de acordo com aquilo que esteja 

pronta e que a escola deve partir dos esquemas de assimilação da criança, 

propondo atividades desafiadoras que provoquem desequilíbrios e reequilibrações 

sucessivas, promovendo a descoberta e a construção do conhecimento. 

Que bom foi desvendar as teorias da aprendizagem e saindo  da 

Epistemologia Genética de Piaget, pude conhecer  a Teoria Histórico-Social de Lev  

Vygotsky, este russo que só recentemente, teve sua obra conhecida e valorizada, 

ele que  pôs em pauta com sua teoria, a discussão do papel do social no 

desenvolvimento mental, afirmando que  o indivíduo deve estar inserido em um 

grupo social para que aprenda o que o seu grupo produz; que o conhecimento surge 

primeiro no grupo, para só depois ser interiorizado. Que a aprendizagem ocorre no 

relacionamento do aluno com o professor e com os outros alunos. Para ele, ainda, o 

que nos torna humanos é a nossa capacidade de utilizar instrumentos simbólicos 

para complementar nossa atividade, que tem bases biológicas e que o 

desenvolvimento e a aprendizagem estão relacionados desde o nascimento da 

criança e que há uma potencialidade no homem que, a partir da relação com o meio, 

é colocada em ação. Vygotsky, com  a sua teoria,  conclama um redimensionamento 

da escola  e do papel do professor, sugerindo que o ensino não pode corresponder 

simplesmente ao desenvolvimento e sim se adiantar a ele, promovendo 

aprendizagens que levem ao desenvolvimento e mais, ainda, que o esquema 

funcional de aprendizado de uma criança não pode ser idêntico ao de uma outra, 

embora possa haver semelhanças em certos estágios de desenvolvimento. E que o 

ensino, representando o meio através do qual o desenvolvimento avança, passa a 

exigir conteúdos socialmente elaborados e uma metodologia adaptada ao contexto 

histórico e cultural. 

Um ponto central na teoria de Vygotsky é o conceito de ZDP (Zona de 

Desenvolvimento Proximal), onde ele afirma que “a aprendizagem acontece no 

intervalo entre o conhecimento real e o conhecimento potencial”. Em outras 
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palavras, a ZDP seria a distância existente entre o que o sujeito já sabe e aquilo que 

ele tem potencialidade de aprender. 

Tive a oportunidade de saber, pela professora Lílian,  que a partir dos anos 

80, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard, liderados pelo 

psicólogo Howard Gardner (1985), psicólogo construtivista, influenciado por Piaget, 

identificou sete tipos de inteligência, a saber: a lógico-matemática, a linguística, a 

espacial, a musical, a cinestésica, a intra-pessoal e a inter-pessoal (Teoria das 

Inteligências Múltiplas) e existem outras, comentadas em sala de aula, como a 

Teoria da Gestalt,  a Teoria de Campo e a Teoria Fenomenológica. 

Elejo como um ponto positivo desta disciplina o fato da professora ter nos 

cadastrado no site: aulalivre.com.br, nos permitindo um acesso que forçosamente 

teríamos que aprender a  buscar  e onde nos possibilitou encontrar textos e slides 

excelentes sobre a matéria em pauta. 

Também enfatizo a felicidade da escolha do conteúdo da apostila ofertada 

nesta disciplina, ela sozinha, mesmo que não tivesse sido apresentado slides, 

textos, filmes (como A Onda), atividades ativas e trabalhos em grupos, ela somente, 

se bem assimilada, já seria uma enorme contribuição ao nosso aprendizado, uma 

vez que apresenta vários textos das teorias de Paulo Freire, Piaget e Vygotsky, 

como são textos soltos sem constar a obra utilizada, optei por não comentá-los, 

embora, seja uns dos quais  terei gosto em reler e apresentá-los às minhas filhas, 

futuras mães, para que entendam um pouco sobre uma educação libertadora, por 

exemplo. 
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CAPÍTULO  4 

 

FUNDAMENTOS ESTÉTICOS DA ARTE-EDUCAÇÃO 

 

“ Um mundo sem arte 
 corre o risco de ser um 

mundo 
  fechado ao amor”. 

João Paulo II 

 

Curiosa como Alice no País das Maravilhas, mergulhei ávida na 4ª disciplina 

intitulada: Fundamentos Estéticos da Arte-Educação, desta vez tendo como 

professores: Euda Barbosa e Cleison Luis Rabelo.  

Antes, porém, fomos brindados com uma palestra do Professor Cláudio 

Henrique Couto do Carmo, sob o tema: Ensino da Arte-Educação no Brasil: Um 

pouco de História. Diria que esta palestra foi um momento ímpar em nosso curso. 

Tivemos a oportunidade de assistir em slides, uma bela apresentação de toda uma 

retrospectiva das primeiras manifestações artísticas no Brasil e no mundo e a 

pergunta inicial do professor nos slides foi:  Por que Arte? E dá as seguintes 

definições, que reproduzo na íntegra: 

 

• Interpretar o mundo e a alma do artista; 

• Distração; 

• Responder a inquietações interiores, reformulando-as e criando novas 
porque um artista é um ser em eterna luta consigo mesmo; 

• Fuga da realidade; 

• Interação e conhecimento com/do mundo; 

• Organizar e compreender suas próprias emoções; 

• Alternativas filosóficas;  

• Arte é para todos e não apenas para uns pouquíssimos, ricos ou que 
“nasceram com o dom”; 

• Todos podem aprender Arte, apreciando e produzindo (uns com mais e 
outros com menos facilidade); 

• Arte é uma fração do conhecimento humano, que tem conteúdos 
próprios. Universalmente está consagrado o direito ao aprendizado. 
Como tal, pode e deve ser ensinada e apreendida, de forma democrática 
e inclusiva; 

• Início das manifestações artísticas visuais: Paleolítico Superior, quando o 
ser humano atingiu uma capacidade intelectual privilegiada (comprovação 
fóssil) – Povos Neanderthais – Pensamento sofisticado, planejamento, 
“sonhar acordado”, pensar e produzir Arte. 

• Principais linguagens visuais tradicionais: pintura, desenho, gravura, 
escultura, fotografia; 
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• Obras de arte expressam emoções de quem as pensou 
(conscientemente ou não), em contato com outras, de quem as está 
fruindo, apreciando; 

• Classicamente buscava-se o belo, o simétrico, o perfeito, o mais próximo 
possível da natureza. Atualmente, ampliaram-se as possibilidades 
estéticas, permitindo o horrível, o amedrontador, o nojento, o duvidoso. 

• Compete ao apreciador e, em especial, ao Arte-educador, repelir 
preconceitos, orientando sobre infinitas possibilidades de fruição 
artística;” 

 

Após essa palestra significante do Professor Cláudio Henrique Couto do Carmo, 

fomos brindados com atividades criativas, como a que a Professora Euda nos propôs, 

ao colocar uma cartolina branca no chão, no centro da sala e ao som da música: A 

Vida, do compositor Gonzaguinha, interpretada pela cantora Zizi Possi, pediu que cada 

aluno desenhasse algo dentro da cartolina enquanto a música tocava e o segredo era 

não parar o traço, onde um finalizava, outro continuava. Num outro momento, já com 

outra música de Gonzaguinha, pediu que recortássemos  os desenhos em pedaços e 

pintássemos com lápis de cor ou giz de cera. Ao final, colamos todos os recortes 

pintados numa cartolina branca, o que resultou  numa linda criação nossa, como 

podemos verificar nas fotos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A professora, num segundo momento, espalhou várias gravuras 

representando a história da arte universal, no chão, e pediu que as organizássemos 

obedecendo a ordem cronológica e assim, brincando, fomos aprendendo a 

diferenciar uma Arte Barroca, de uma Impressionista, de uma Expressionista, fomos 

reconhecendo uma tela de Picasso, de Van Gogh, de Rubens, dos nossos: Tarsila 

do Amaral, Portinari, Aleijadinho e outros e fiquei perplexa ao perceber que após a 

explanação que o professor Cláudio e a Professora Euda fizeram sobre a história da 

arte, desde a  figura do Bisão (nas paredes das cavernas), e a estátua da Vênus de 

Willendorf (símbolo da procriação, da fertilidade), passando pela Idade Antiga, pela 
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Idade Média até chegar aos nossos dias não foi tão difícil reconhecer as gravuras 

das obras expostas, conforme foto abaixo. 

 

 

 

 

 

] 

 

 

 

 

 

Dando continuidade a disciplina, chegou a vez do Professor Cleison que 

iniciou a aula distribuindo uma apostila onde se propõe oferecer uma visão geral dos 

fundamentos estéticos em Educação apresentados por pesquisadores brasileiros e 

mostrar algumas metodologias de pesquisa em memória como exercício para a 

reflexão das práticas profissionais em arte e  a fomentar a reflexão sobre a relação 

teoria e prática no contexto da ação. 

Como se trata de um professor muito criativo, pediu que definíssemos o que a 

gente entendia por: teatro, dança, música e artes-visuais. 

Destaco, o fato de nos ter sido oportunizado o livro, Por que Arte- Educação, 

escrito pelo mestre em  psicologia educacional Francisco Duarte Júnior, (1996), e o 

livro: Arte e Caminhos: Construção e Fruição da autora: Cíntia Maria Honório (2007) 

e ainda dois capítulos dos livros: Metodologia do Ensino de Arte (1999) e A Arte no 

Currículo Escolar (2001), das autoras: Maria Heloísa Correia de Toledo Ferraz e 

Maria Felisminda.de Rezende e Fusari (1999) e foi com base nestes dois últimos 

textos que fizemos um trabalho de casa. 

O professor nos incentivou a frequentar exposições de arte, peças de teatro, 

cinema e por sugestão dele visitei uma exposição que estava acontecendo na 

época, no Centro Cultural Banco do Nordeste, sob o tema: Vestidas de Branco, onde 

o artista Nelson Leirner, com curadoria de Moacir dos Anjos, propõe uma viagem 

pelo mundo do casamento e onde os noivos são macacos. Vide foto a seguir. 
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Esta foi uma disciplina muito especial e que exigiu de nós um envolvimento 

com a arte através de leituras, visitas a museus, peças de teatro, exposições de arte, 

e está nos meus objetivos imediatos aprofundar-me neste tema. 
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CAPÍTULO 5 

 

MÚSICA E ARTE-EDUCAÇÃO 

 

“Eu desço dessa solidão, disparo coisas sobre um chão de giz 
Há meros devaneios tolos a me torturar 

Fotografias recortadas de jornais de folhas amiúde 
Eu vou te jogar num pano de guardar confetes 

Eu vou te jogar num pano de guardar confetes.” 

Zé Ramalho. 

 

 

Música e Arte-Educação é o nome da disciplina ministrada pelos 

professores Emmanuel Alves Carneiro (Dança) e Nertan Dias Silva Maia (Música). 

Aprendi, com o Professor Emmanuel, que a dança é uma atividade inerente à 

natureza do ser humano, que nas cavernas, o homem primitivo já desenhava figuras 

humanas se expressando através da dança e que na Grécia, os filósofos como Platão 

já consideravam a Arte da dança e da música como essenciais para a formação 

integral dos jovens. Que em Esparta, os jovens praticavam ginástica rítmica para 

melhorar sua agilidade e resistência na Arte da Guerra e que os povos sempre 

privilegiaram a dança e toda ação humana envolve a atividade corporal. 

Tomei consciência de que a criança é um ser em constante movimento e 

necessita dessa ação física não somente em função de respostas funcionais, mas 

pelo prazer do exercício, para explorar o meio ambiente, adquirir mobilidade e se 

expressar com liberdade e que a atividade da dança na escola pode desenvolver na 

criança a compreensão de sua capacidade de movimento e maior entendimento de 

como o seu corpo funciona. 

A dança é uma forma de integração e expressão tanto individual quanto coletiva, 

na qual o aluno exercita a atenção e a percepção, a colaboração e a solidariedade. 

Como se trata de uma atividade lúdica, a dança permite a experimentação e a 

criação, no exercício da espontaneidade. 
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Tomei conhecimento nesta disciplina, com a leitura do volume 6 dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que trata sobre Arte, que o professor ao 

planejar as aulas de dança deve considerar os seguintes objetivos: 

 

• O desenvolvimento motor da criança; 

• Observar suas ações físicas e habilidades naturais; 

• Estimular a pesquisa consciente a fim de ampliar o repertório gestual; 

• Capacitar o corpo para o movimento; 

• Dar sentido e organização às suas potencialidades; 

• Estimular o aluno a reconhecer ritmos; 

• Explorar o espaço; 

• Inventar sequências de movimentos; 

• Explorar sua imaginação; 

• Desenvolver seu sentido de forma e linha e 

• Relacionar-se com os outros alunos buscando dar forma e sentido às 
suas pesquisas de movimento. 

 

Em uma experiência em sala, as fotos abaixo demonstram nossa tentativa de 

vivenciar os objetivos acima citados. 

 

 

 

Em uma     

 

 

 

O professor Emmanuel, a partir dessa prática, nos alertou para a importância 

de oferecermos aos alunos, oportunidade para que possam desenvolver o olhar, a 

fruição, a sensibilidade e a capacidade de análise, estabelecendo suas opiniões. E, que 

estejamos atentos à nossa atitude em sala de aula, criando um clima de atenção e 

concentração, não inibindo o aluno e nem deixando-o atuar de maneira indisciplinada, 

estabelecendo regras de uso do espaço e de relacionamento  entre eles, sugerindo o 

uso de roupas adequadas, que permitam maior mobilidade e dando condições para 

que o aluno possa adquirir confiança para explorar movimentos, estimulando a 

inventividade e a coordenação de suas ações com a dos outros. 
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Gostaria de ressaltar que nesta disciplina, também aconteceram atividades 

prazerosas e ensaiamos várias coreografias que poderemos utilizar com os alunos. 

Continuando a disciplina, vimos Música e Arte-Educação, com o Professor 

Nertan Dias Silva Maia, que se propôs na ementa da apostila que ele nos 

disponibilizou:  

 

Descrever a linguagem musical, suas estruturas e formas fazendo 
compreender as especificidades do som, da melodia, da harmonia, do 
ritmo e do timbre. Refletir sobre a capacidade de criação musical através 
de jogos rítmicos e melódicos, analisar o uso da música na sala de aula, 
analisar a linguagem musical como expressão e sua diferença com a 
expressão pela música, entender o processo de desenvolvimento do 
ouvido infantil e seus aspectos hereditários, sociológicos e culturais, 
discutir a educação musical como disciplina parte do currículo e entender 
as dificuldades da área no Brasil.  

 

Muito interessante um artigo que o professor nos forneceu para que com base 

nele, fizéssemos um trabalho para nota da disciplina e cujo título é: A Música e o 

Desenvolvimento da Criança, da Doutora em Educação pela Universidade de São 

Paulo, Monique Andries Nogueira (2003) e que após a leitura pude elaborar o seguinte 

resumo:  

Todos nós adultos carregamos lá dentro do nosso subconsciente um baú  

misterioso, repleto de histórias, lendas e canções que ouvíamos na infância. E é 

incrível como essas canções quando as escutamos hoje, nos remetem àquele 

estágio de nossa vida, no qual “o faz de conta” e a fantasia e os experimentos nos 

assustavam, nos deliciavam e nos faziam amadurecer. 

Desde o útero materno já ouvíamos o pulsar do coração da nossa mãe e 

outros estímulos sonoros, depois, já adultos os passos das pessoas queridas 

chegando ou se afastando de nós, a chuva no telhado, o chocalho dos animais nos 

cercados, um sino de uma igreja distante. 

Já está provado cientificamente que a música influencia no desenvolvimento 

da criança e a apreciação que a criança tem da música se modifica ao longo das 

diferentes fases do seu desenvolvimento neurológico. Na gestação, a partir de dois 

meses, o feto já é sensível a sons exteriores. Aos quatro, pode até reagir à 

determinada composição chutando a barriga da mãe. Até aos quatro anos, a música 

ativa várias áreas sensoriais do cérebro e, não só aquelas ligadas à audição. Uma 

melodia pode despertar associações com a visão e o olfato – um fenômeno 
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conhecido como sinestesia. Dos quatro aos dez anos a música passa a sensibilizar 

mais áreas do cérebro ligadas ao desenvolvimento motor. Ritmos dançantes tornam-

se os preferidos nessa fase. 

Atualmente, nos países de maior tradição no campo da educação infantil, 

como o Japão e os países nórdicos, a música recebe bastante destaque nos 

currículos. Nesses países, o educador tem, na sua graduação profissional, um espaço 

considerável dedicado à sua formação musical, inclusive com a prática de um 

instrumento e aprendizado de um grande número de canções, ao contrário da nossa 

realidade aqui no Brasil, onde o espaço reservado à música, em grande parte dos 

currículos de formação de professores quase que não existe. 

Estudiosos que pesquisaram os efeitos da música no campo afetivo verificaram 

que pessoas que ouviam músicas que lhes causavam profunda emoção, ao escutarem 

estas músicas, tinham acionadas as mesmas partes do cérebro que têm relação com 

estados de euforia, conferindo à música, segundo esses autores, uma grande 

relevância biológica, relacionando-as aos circuitos cerebrais ligados ao prazer. 

Desde a 2ª Guerra Mundial, a música vem sendo utilizada na área da saúde, nos 

hospitais, para auxiliar no controle de ansiedade dos pacientes e na recuperação de 

veteranos de guerra. Atualmente, é cada vez mais comum o uso da  musicoterapia,  

seja para diminuir a dor em pacientes depois de uma cirurgia, em mulheres em trabalho 

de parto, ou até na estimulação de pacientes com dano cerebral. 

As brincadeiras, as advinhas, as canções, as parlendas, que dizem respeito à 

nossa realidade nos inserem em nossa cultura. 

Quando uma criança brinca de roda, ela tem a oportunidade de vivenciar, de 

forma lúdica, situações de perda, de escolha, de decepção, de dúvida, de afirmação. 

Desse modo, assim brincando, ela está amadurecendo, aprendendo a partilhar, a se 

auto-afirmar, a escolher, a ceder, etc. 

As cantigas, assim como as histórias e brincadeiras infantis que nos foram 

transmitidas através de várias gerações, são maneiras inteligentes que a sabedoria 

humana inventou para nos preparar  para a vida adulta. 

Nós, pais e educadores, podemos contribuir e muito para a formação musical 

das crianças. 

Podemos afirmar que, hoje em dia, está ressurgindo uma música brasileira de 

qualidade voltada para o público infantil. Artistas como Zé Renato (produtor do CD 



 

 

 

33 

Forró para as Crianças, 2003) Adriana Calcanhoto (CD e DVD Adriana Partimpim) e 

o grupo Palavra Cantada (selo criado em 1994, por Sandra Peres e Paulo Tatif) são 

uma prova de que se voltou a produzir música de qualidade para as crianças no 

Brasil. 

Enfim, nem tudo está perdido, hoje já existe uma consciência maior dos pais e 

educadores sobre a importância das atividades musicais na escola, uma vez que as 

diversas áreas do conhecimento podem ser estimuladas com a prática da 

musicalização.  

As fotos abaixo mostram a música presente nas aulas dessa disciplina.  
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CAPÍTULO  6 

 

PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS 

 

“Aprender e descobrir aquilo que você já sabe. 
Fazer e demonstrar que você sabe. 

Ensinar e lembrar aos outros 
que eles sabem tanto quanto você. 

Somos todos aprendizes  fazedores, 
educadores, educadoras”.  

 Richard Bach 

 

Essa sexta disciplina veio como um presente do céu, com o título de 

Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais e foi ministrada pelo 

professor e diria mais, pelo excelente educador, Cleison Luis Rabelo. Com um 

conteúdo rico e aulas expositivas e participativas, onde pudemos ter acesso a 

vídeos-documentários, oficinas práticas, estudo de textos e debates e produção 

de paper. 

No conteúdo vimos entre outros assuntos: Os Quatro (04) Pilares da 

Educação; a Pluralidade Cultural; a Educação em Valores; A conceituação de: 

Cultura, Civilização, Erudição e Nacionalidade; também como  estudar a cultura 

brasileira; A cultura brasileira como problema político; A diversidade cultural, 

sempre buscando analisar criticamente sobre o multiculturalismo e as implicações 

práticas de uma abordagem cultural no contexto educacional e procurando refletir 

sobre o convívio dos diferentes grupos sociais (raça e gênero) na escola.  

Debatemos sobre valores, que é um assunto clássico em pedagogia, além 

de ser um dos mais controversos temas do homem e da sociedade atual: a 

fundamentação dos valores morais e a educação moral.  

E aprendemos que um programa de educação em valores exige vários 

elementos: o ideal de promover pessoas conscientes, responsáveis, livres, abertas 

e em comunhão com as demais; promover indivíduos que sejam sujeitos ativos 

da convivência social e voltados para o serviço de todos; que estimule o ideal de 

um ser humano novo, amante da justiça e da paz, que conheça a realidade em 
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que vive, que aprenda a ter uma consciência crítica e que possa contribuir  para  

uma ação transformadora da pessoa e da realidade social. 

Percebemos que existe, hoje, em todas as áreas do saber, uma 

preocupação ética universal, contudo, notamos que, infelizmente, existe também 

uma curiosa ambiguidade entre o discurso ético e a efetiva importância que se dá 

à ética no campo prático. 

Na sociedade em geral, vive-se uma crise de valores. Não se sabe muitas 

vezes conduzir a própria vida. Em conflito entre o capitalismo selvagem, a 

globalização, a dispersão da religiosidade, a falta de perspectivas, o mau 

exemplo dos governantes, a violência, o isolacionismo social, as pessoas se 

fecham em guetos, dentro de suas próprias casas e/ou apartamentos, quando 

sabemos que a vocação do ser humano é para se juntar em tribos, grupos, que 

expressem características e interesses comuns. 

Mais do que nunca se faz urgente aprender a ser. Mais do que nunca a 

educação deve contribuir para o desenvolvimento integral da pessoa: espírito, 

corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade social, 

espiritualidade e a capacidade de cultivar um pensamento reflexivo e crítico.  

Fomos, no decorrer desta disciplina, incentivados principalmente, a 

respeitar o outro, em sua individualidade, em suas opções de vida, sua cor, suas 

crenças e ensinar esse respeito à diversidade aos nossos educandos. 

Assistimos a dois DVDs muito interessantes sobre o assunto, sendo um do 

professor e doutor em Educação, Rafael dos Santos, cujo título é Pluralidade 

Cultural - Diversidade e Condição Humana, ATTA, Paulus-2009, onde são 

discutidos a herança de modelos culturais e dos valores neles contidos e a 

necessidade de semear um novo olhar para a questão da pluralidade. 

Outro DVD que tivemos oportunidade de assistir é de Rubem Alves, Os 

Quatro Pilares, Aprender a Conviver - ATTA, Paulus - 2008, onde o autor, Rubem 

Alves, com base nos quatro pilares da educação para o século XXI, faz uma 

abordagem crítica, discutindo o papel da escola e a impossibilidade de analisá-la 

à parte do mundo e da sociedade. 

Avalio esta disciplina PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS 

EDUCACIONAIS, como umas das que mais me acrescentou como ser humano, 

porque durante as aulas aprendemos sobre valores, sobre respeito ao próximo, 
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construímos várias dinâmicas com a participação de todos os alunos, sempre 

com temas direcionados para a construção da ética, da cidadania, do respeito ao 

meio ambiente, combatendo preconceitos, visando atingir os objetivos da 

pluralidade cultural, repudiando toda e qualquer forma de discriminação baseada 

em diferenças de raça, etnia, classe social, crença religiosa, opção sexual e/ou 

outras características individuais e sociais.  

Na foto abaixo, vemos o Professor Cleison e duas alunas bastante 

concentrados durante a aula. 
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CAPÍTULO 

7 
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CAPÍTULO 7 

 

ARTE E CULTURA POPULAR 

 

 “Não é possível estar dentro da  
civilização e fora da arte”. 

Rui Barbosa  

 

Em agosto de 2009 tive o privilégio de cumprir a Disciplina: Arte e Cultura 

Popular, ministrada pelo Professor e Coordenador do Grupo de Estudo da Rede 

Arte na Escola (UECE), Cláudio Henrique Couto do Carmo. 

Nesta disciplina pude ver enfatizados complexos culturais espontâneos do 

povo brasileiro, como: a linguagem, usos e costumes, superstições, festas, músicas, 

danças, teatro, artesanato e sua importância como processo educativo. 

A aula começou com a definição do que é Cultura, que seria tudo aquilo que o 

ser humano foi capaz de aprender, valorizar e repassar (transmitir) e que a Cultura 

vem desde o começo do mundo e que existem três tipos de Cultura: A Cultura 

Acadêmica, a Cultura de Massa e a Cultura Popular. 

Depois, veio a definição de Arte Popular, que são trabalhos feitos 

artesanalmente e que possuem valor estético (conferido à obra de arte) e ao mesmo 

tempo, representa atividade exercida pelo povo (classe trabalhadora, população 

rural e os pobres de maneira geral). E as políticas culturais oficiais costumam 

promover essa atividade como elemento significativo do folclore nacional e das 

culturas locais e a recente expansão de um marketing cultural do lazer e turismo 

estimula a produção e venda dos chamados produtos “típicos”. 

E muitas vezes somos levados a pensar as artes populares como expressões 

de um universo imóvel e destinado a desaparecer diante das mudanças sociais da 

atualidade, e, no entanto, elas não se extinguem , novas formas de criação e antigos 

segredos do ofício se confundem e se misturam, reelaborando a cada instante a 

expressão  artística, numa tensão permanente entre continuidade e mudança 

(própria da natureza dinâmica das culturas).E aqui coloco um adágio popular  que 

diz: “Cultura popular que não se adapta, morre!”. 
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Há quem julgue a cultura popular como uma arte marginal, pelo contrário, a sua 

vinculação com a sociedade  é antiga e profunda, tem raízes no passado colonial e 

acompanha as transformações sociais, mesmo quando concentrada em pequenos 

núcleos, aparentemente desvinculados dos  grandes centros. 

Gostaria de tornar evidente que nesta disciplina passei a conhecer alguns 

artistas populares brasileiros que, por não terem suas obras mencionadas nos livros 

sobre arte brasileira às vezes passam despercebidos. Poderia citar o escultor cearense 

de Juazeiro do Norte João Cosmo Félix (o Mestre Nino), o Mestre Noza, o Mestre 

Vitalino, o mais famoso dos artesãos nordestinos falecido em 1963 e a Dona Maria do 

Carmo, ceramista na comunidade de Pató, no município de Caridade-CE, que desde os 

nove anos de idade molda o barro e é uma espécie de relíquia do artesanato da região. 

O que aprendi nesta disciplina, o que mudou em minha maneira de pensar com 

relação a Arte e Cultura Popular? Gostaria de responder que, nasci no interior. Minha 

mãe se gabava de cortar e costurar uma roupa de homem desde os doze anos de 

idade. Também confeccionava lindas redes com varandas de crochê e conduzia bilros 

velozes numa almofada gordinha, que ao final, lhe devolvia graciosos bicos de enfeitar 

vestimentas, presos num papel de seda, com espinhos de mandacaru. Minha mãe 

nunca ouvia falar em arte, em criatividade, minha mãe conhecia a necessidade. 

Aqui ou ali, na minha infância, observava pessoas solitárias ou em grupos, 

dando forma a potes e panelas de barro, trançando palhas para chapéus, abanadores, 

peneiras e vassouras. Seus rostos eram suados e pareciam felizes, suas mãos sujas e 

calejadas tinham pressa em moldar, em trançar, em dar uma finalização àquele 

trabalho. Eu percebia que teciam o utilitário, a sobrevivência. 

Cresci com essa imagem na cabeça! Recusava-me a por “a mão na massa”. 

Não aprendi crochê, nem bordado a mão (só na máquina) porque uma prima fazia e eu 

achava bonito. Eu, menina da roça, não conseguia ver futuro no artesanato, ficar míope 

de tanto bordar, com as mãos grossas de tanto moldar o barro, para os outros 

lucrarem? 

Naquele tempo não se ouvia falar em galerias de arte, em turistas, mestres 

artífices, em interesse por produtos típicos ou regionais e embora achando lindo 

aqueles produtos expostos nas feiras, nos mercados, eu acabava associando-os à luta 

do sobreviver. 
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Hoje, com outro entendimento, posso admirar o engenho e a arte do nosso 

povo, sinto orgulho de ser cearense e passei a me interessar pela arte popular, pela 

maravilhosa “viagem” do criar e já não julgo que uma escultura de um mestre Nino 

do Juazeiro ou de um Vitalino de Caruaru, seja uma obra inferior a uma pintura de 

Portinari, por exemplo. São apenas diferentes. 

 

 

 

Nesta foto, o Professor Cláudio, com muito entusiasmo, nos fala sobre Arte. 
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CAPÍTULO 8 

 

ARTES PLÁSTICAS E EDUCAÇÃO 

 

“É na arte que o homem se ultrapassa 
definitivamente.” 

                     Simone de Beauvoir 
                       

 

Com o espírito cheio de inquietação e curiosidade eis que inicio a 

aprendizagem de mais uma disciplina: Artes Plásticas e Educação com o professor 

Cláudio Henrique Couto do Carmo, que começou buscando definir o que seria Arte e 

esclarecendo que as principais linguagens visuais tradicionais são: A Pintura, o 

Desenho, a Gravura, a Escultura e a Fotografia e atualmente, somam-se a Arte 

Postal, a Web Arte, a Performance, as Instalações, os Objetos, o Livro de Artista e  

BodyArt e que as obras de Arte expressam emoções de quem as pensou 

(conscientemente ou não), em contato com outras,de quem as está fruindo, 

apreciando, que classicamente buscava-se o belo, o simétrico, o perfeito, o mais 

próximo possível da natureza, mas que,atualmente, ampliaram-se as possibilidades 

estéticas, permitindo o horrível, o amedrontador, o nojento. Muitas pessoas apreciam 

ver em quadros o que também lhes agradaria ver na realidade, o que é muito natural 

essa preferência pelo que é belo na natureza, mas essa propensão para admirar o 

tema bonito e atraente é suscetível de converter-se num obstáculo, se nos levar a 

rejeitar obras que representem um tema menos sedutor. O problema é que gostos e 

padrões de beleza variam muitíssimo e que não existe maior obstáculo à fruição de 

grandes obras de arte do que a nossa relutância em descartar hábitos e preconceitos.  

O professor Cláudio alertou para algumas habilidades importantíssimas que 

devemos ter numa apreciação visual (Leitura de Imagem): a observação, a 

memorização, a análise (detalhamento) e a síntese, a orientação espacial e o 

sentido de dimensão e pensamento lógico mais o pensamento criativo. 

Também orientou sobre a diferença entre Cor e Tom, que a Cor é uma 

sensação visual capturada pelos olhos e percebida pelo cérebro. Existem as cores 

quentes e as cores frias e o tom ou tonalidade é a gradação de luminosidade sobre 

uma cor. 
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Nesta disciplina, tive a oportunidade de visitar exposições  e ouvir falar sobre 

pintores cearenses como: Raimundo Cela, Estrigas, J. Stélio, Aldemir Martins, Chico da 

Silva, Eduardo Elói, Bandeira, Leonilson, Descartes, Barrica, Mário Barata e outros. 

Fui brindada com a apresentação de um vídeo descrevendo a arte  através dos 

tempos: a Arte grega, Arte Romana, a Arte na Idade Média, Arte Africana, Arte 

Egípcia, Arte japonesa, o Rococó, o Romantismo, o Neoclassicismo, Contemporânea, 

Moderna, Cubista, Dadaísta, Surrealista, Expressionismo, Abstrato,  Impressionista, 

Concreta e sobre a  Arte Cearense, a Pop Arte , a OP Arte , o Pós-modernismo, 

enfim, foi mostrada a arte desde a pré-história até o pós-moderno. 

Ele me surpreendeu ainda mais ao adentrar na sala de aula, trazendo flores, 

folhas, borra de café, colorau, areia colorida, casca de cebola rocha, pedaços de 

beterraba, raspas de lápis de cor, para que todos nós percebêssemos que não 

podemos ser uns professores medíocres, sem criatividade, alegando  não dispor de 

material para trabalhar arte com os alunos e que dispomos de muitas alternativas, basta 

ser criativo e ter boa vontade. E com esse material reciclável aprontamos interessantes 

trabalhos de arte.  

Fez laboratório de como treinar a nossa capacidade de fazer leitura de imagens, 

mostrando quais as habilidades necessárias à sua execução. 

Considero muito proveitosa essa disciplina, tenho procurado manter interesse 

por ela, já comecei a investir tempo e dinheiro em livros sobre Arte e percebo que há 

muito a aprender e estou extremamente motivada, com uma necessidade quase 

orgânica de estudar sobre arte. 

Nesta foto, o Professor Cláudio, no Centro Cultural Dragão do Mar, nos 

deliciando com a visão de uma amostra de fotografias. 
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CAPÍTULO 

9 
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CAPÍTULO 9 

 

OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS 

 

 “È no brincar e somente no brincar  
que o indivíduo, criança ou adulto 

 pode ser criativo e utilizar 
 sua personalidade integral.” 

Winnicott 

 

Ao entrar em sala de aula, fiquei deslumbrada ao me deparar com um baú 

cheio de brinquedos reciclados, várias caixas de objetos interessantes e curiosos 

espalhados pelo centro da sala, uma mala com fantasias, que nos levou a voltar à 

infância e nos sentimos num verdadeiro espaço mágico, é que estávamos iniciando 

a disciplina: Oficina de Práticas Lúdicas, com a Professora Iany Bessa Silva 

Menezes, Pedagoga, Arte-Educadora,com Especialização em Arte-Educação. 

A mestra iniciou com algumas dinâmicas e posteriormente foi introduzindo  

definições como a de que o termo ‘lúdico’ tem a sua origem na palavra “ludus” que 

quer dizer jogo e que a palavra evoluiu levando em consideração as pesquisas em 

motricidade, de modo que deixou de ser considerado apenas o sentido de jogo e 

que o lúdico faz parte da atividade humana e caracteriza-se por ser espontâneo, 

funcional e satisfatório. 

E continuou esclarecendo que o brincar para a criança é um momento de 

imaginação, pois ela vai alimentar a sua vida interior e a sua capacidade de criar e 

proporcionar-lhe a aquisição de novos conhecimentos, desenvolvendo habilidades 

naturalmente agradáveis e que esse brincar é uma necessidade natural que 

favorece o seu desenvolvimento motor, afetivo, social e cognitivo. 

Que o lúdico aplicado à prática pedagógica não apenas contribui para 

aprendizagem da criança, como possibilita ao educador tornar suas aulas mais 

dinâmicas e prazerosas, e que o sentido funcional da educação lúdica estará 

garantida se nós, arte-educadores, estivermos preparados para realizá-lo e estamos 

cursando esta disciplina justamente para estarmos aptos a ser arte-educadores, com 

fundamentação teórica e prática para a compreensão do lúdico, favorecendo que a 

criança possa desenvolver suas potencialidades. Que a gente, precisa estar 
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preparado para fazer do brincar uma alternativa pedagógica, refletindo na 

valorização da ludicidade, no reconhecimento de que no brincar, por ser uma 

característica natural da criança, abre uma grande oportunidade de se diversificar o 

trabalho  dentro da sala de aula, tanto para os professores quanto para os alunos. 

Que a ludicidade favorece um grande elo de ligação do aluno com todo o processo 

educacional e ela nos questiona se enquanto educadores, estamos nos esforçando 

para justamente buscar trabalhar esse potencial criativo das crianças, suas 

brincadeiras,suas expressões artísticas, possibilitando, inclusive, que se trabalhe 

além do cognitivo, a afetividade, a socialização, o respeito á adversidade, os ritmos 

e os movimentos dos corpos e muitas outros capacidades.  

Foi visto também nesta disciplina, o que pensam os teóricos: Piaget, Vygotski, 

Wallon e Piaget.  

Foi-nos oportunizada uma verdadeira oficina lúdica de construção de jogos e 

brinquedos, utilizando materiais alternativos disponíveis, como: garrafas pet, 

copinhos vazios de iogurte, rolos de papel higiênico, caixa de fósforos vazia, caixa 

de pasta de dente, tampinhas de refrigerantes, caixas de ovos, bandejas de isopor, 

materiais esses reciclados com os quais criamos lindos brinquedos como: Bilboquê, 

Resta Um, Jogo das Bolinhas, Pé de Lata, Boliche Matemático, Quadrado Mágico, 

Pega-Varetas, Vai-E-Vem, Loto, Rostos, Bonequinhos de Caixa de Fósforo, 

Fantoches, Pau de Chuva e Monstrinhos divertidos, como os das fotografias abaixo. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada aluno nesta disciplina teve a oportunidade de exercitar e criar 

instrumentos musicais alternativos, dançar, cantar, e dramatizar com fantasias a 

caráter e, sobretudo, a  deixar aflorar a criança que existe em cada um de nós. 
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CAPÍTULO 10 

 

FOLCLORE E ARTE-EDUCAÇÃO 

 

“Senhora dona da casa 
Não queremos seu dinheiro. 

Queremos sua licença 
Pra brincar no seu terreiro”. 

 (Bumba-meu-boi, Eduardo Campos) 

 

Neste capítulo vamos recordar a disciplina estudada  sob  o tema: Folclore e 

Arte-Educação e a mestra escolhida para ministrar essa matéria foi Graça Martins, 

professora de dança flamenca, folclorista e vice-presidente da Associação dos 

bailarinos,Coreógrafos e Professores de Dança do Ceará (Prodança). 

Foi muito interessante e rica esta disciplina porque além de ensaiarmos um 

pouco de dança flamenca, tivemos oportunidade de ver uma apresentação dela 

juntamente com  um casal de bailarinos vestidos a caráter e ao longo da 

abordagem do conteúdo da disciplina, podemos recordar as festas populares 

cearenses, matar a saudade das manifestações do nosso folclore, como o 

Bumba-meu Boi, a dança do Torém, a dança do Côco, o Pau-da-bandeira, a 

Chegada dos Caboclos, a Vaquejada, a dança do Maneiro-Pau, o Maracatu, o 

Pastoril, a Tiração de reis, a dança Caninha Verde, a dança de São Gonçalo, o 

Cordel, o desafio e as Festas Juninas: Santo Antonio,São João e São Pedro, com 

suas fogueiras, foguetórios e compadrios. 

Vimos que no Brasil, a maioria das festas populares tem origem ibérica, 

africana e indígena e aqui no Ceará a nossa formação etnográfica e cultural é mais 

obra do europeu e do índio. Que é através dessas festas tradicionais que as 

comunidades estreitam seus laços e mantêm sua identidade como grupo e que 

existem vários ciclos festivos: O Ciclo Carnavalesco, o Ciclo Mariano, o Ciclo Junino, 

o Ciclo Quaresmático, o Ciclo Folclórico e o Ciclo Natalino. 

Muito interessante, entre outras coisas, foi relembrar um  dos folguedos de 

maior e melhor aceitação entre as classes menos favorecidas cearenses que é O 

Bumba–meu-boi, tradição essa que superando o desinteresse das elites e a 

modernização, continua firme na vocação de divertir o povo. 
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Estudiosos do folclore cearense como Eduardo Campos (1960), relata que:  

 

O boi, antigamente, era folguedo em que avultavam os versos musicados, 
cantados por foliões que se acompanhavam de instrumentos comuns ao 
ambiente. E sempre havia uma dialogada, mas tão pequena, que servia 
apenas para dar seqüência aos números musicais que os brincantes 
entoavam, e auxiliar a interpretação que as figuras desejavam emprestar á 
brincadeira. Já, atualmente, os promotores do folguedo, cujas raízes se 
perdem no tempo, tentando favorecê-lo para maior aceitação, estão 
enriquecendo-o de mais diálogos e é essa fase que oferece ao boi maiores 
possibilidades de penetração em seu público, sempre numeroso. 

 

Tivemos uma explanação sobre Auto que é um tipo de representação teatral, 

gênero dramático originário da Idade Média. Trata-se de uma encenação popular em 

forma teatral, com bailados e cantos, tratando assuntos religiosos ou profanos. 

Aparece nos três grandes ciclos de festas: carnavalesco, junino e natalino. O 

Bumba-meu-boi é considerado um exemplo de Auto. 

Estudamos sobre a origem do Maracatu que está relacionado à chegada dos 

africanos em Portugal no fim da idade média e, que, ao entrar em contato com a 

religião católica, os africanos fizeram associações entre os santos católicos e as 

divindades africanas. Uma delas foi a de Nossa Senhora do Rosário, sendo criada a 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Uma curiosidade é 

que a Santa (Nossa Senhora do Rosário), tem, ao redor do pescoço, um colar de 

rosas(rosário), similar ao colar de Ifá (orixá que previa o futuro), por isso os escravos 

passaram a ser devotos de Nossa Senhora do Rosário e construíam igrejas em 

homenagem à Santa, onde se estabeleciam e uma vez por ano, no dia 07 de 

outubro, dia consagrado à Nossa Senhora do Rosário, eles faziam um ritual de 

coroação do rei e da rainha da Irmandade. 

Esse ritual de coroação teria dado origem a vários autos e danças que se 

incorporaram ao folclore brasileiro, entre eles, o Auto dos Reis do Congo, o Congado 

e o Maracatu. Realmente, o Maracatu é parecido com um ritual: um cortejo com 

musica para a coroação de uma rainha negra. 

Dispomos de pouca documentação sobre a história do Maracatu em 

Fortaleza,antes do século XX, mas estudiosos e pesquisadores do folclore 

concordam que o maracatu cearense teria se originado a partir do ritual de Coroação 

dos Reis do Congo realizado pela Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pretos 

da Capital. O maracatu cearense passou a assumir a formação de um bloco 
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carnavalesco e a desfilar durante os carnavais, a partir de 1937, quando foi criado 

por Raimundo Alves Feitosa (Raimundo Boca-aberta). 

O ritmo do maracatu cearense, atualmente, é lento e semelhante ao auto dos 

congos,cadente, dolente e solene. Pode ter até 150 participantes e todos desfilam 

com o rosto pintado de preto com exceção dos índios. Possui os seguintes 

personagens principais: Porta-Estandarte, Baliza e Lampiões (condutores do 

cortejo)e os cordões: Cordão de negros africanos,  Cordão dos índios  e Cordão das 

Negras, o Balaieiro, os Preto Velhos, a Corte, o Macumbeiro e a Bateria. 

A Professora Graça Martins, no Carnaval deste ano (2010)enviou para o 

nosso e-mail uma mensagem falando sobre  os 50 anos de existência do Maracatu 

Reis de Paus, comemorando 30 títulos e pela sexta vez consecutiva sendo sagrado 

o grande campeão do carnaval cearense. Isto é mais uma prova do quanto esta 

nossa professora vive antenada a tudo o que diz respeito ao folclore cearense. 

Na foto que segue, a professora faz uma demonstração de dança flamenca, 

acompanhada de um casal de dançarinos de sua academia. 
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CAPÍTULO 

11 
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CAPÍTULO 11 

 

ARTES CÊNICAS E EDUCAÇÃO 

 

“... ele então se enterrou em seus livros e 
 passou noites lendo do entardecer 

 ao amanhecer, e dias, do amanhecer ao anoitecer (...) 
 e ele penetrou tão profundamente em sua imaginação 

 que acreditou que toda a fantasia lida era realidade 
 e ... decidiu ... tornar-se cavaleiro errante e 

 viajar ao redor do mundo ...” 

Don Quixote de la Mancha  

 

Neste capítulo vimos Artes Cênicas e Educação com a Professora Maria 

Edneia Gonçalves Quinto (Tutti). Uma disciplina muito esperada e sonhada por mim. 

Levei algumas fantasias, chapéu de bruxa máscaras, para não ser pega de surpresa 

numa eventual oportunidade de ter que participar de alguma peça ou coisa similar. 

A professora nos presenteou com uma apresentação de um trio de jovens 

atores, uma moça (Ana Amália) e dois rapazes, que juntos, formam um grupo teatral 

chamado Vida Cênica e que encenaram para a nossa turma algumas leituras de 

crônicas escolhidas do jornalista e escritor Demitri Túlio, entre elas, A Loira e o 

Taxista. Em minha apreciação achei o grupo excelente e fiquei muito curiosa para 

conhecer logo todas as crônicas escritas por esse jornalista da terra. 

A Ementa apresentada pela professora na apostila que foi distribuída 

informava que “faríamos um estudo sobre algumas modalidades em Artes Cênicas 

com aprofundamento em Teatro e suas relações com as demais linguagens 

artísticas e com a cultura popular como base para uma compreensão estética mais 

ampliada do fazer artístico-educativo centrado numa prática crítica e reflexiva, com o 

objetivo geral de estimular a construção de um espaço coletivo de apreensão 

reflexiva e prática sobre o teatro em sua dimensão artístico-educativa e como 

contribuição singular à formação estética e crítica do(a) educadora) e como objetivos 

específicos, teríamos a oportunidade de analisar alguns fundamentos teórico-

metodológicos do Teatro, suas abordagens pedagógicas numa perspectiva da 

cultura popular, que vivenciaríamos práticas em Teatro e apreciaríamos espetáculos 

teatrais como elementos fundamentais para a formação estética do(a) educador(a).” 
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Apesar do pouco tempo disponibilizado para a disciplina, e esperava muito 

dela, não foi em vão, considero cumprida as propostas da professora, li o conteúdo 

da apostila, fiz os  dois trabalhos de tarefa de casa, assisti a  uma peça de teatro em 

sala de aula e outra num teatro de verdade, procurando perceber o maior número de 

dados, as impressões sobre a peça  e em sala, fizemos criativas tarefas em grupo. 

Quanto ao trabalho com o tema: Por que Teatro na Escola baseado no livro: A 

Linguagem Teatral na Escola do autor: Ricardo Japiassu (2007, p.91), foi uma 

oportunidade de internalizar melhor o conteúdo da apostila e entender conceitos 

como o que refere que a teatralidade encontra-se presente em todas as esferas da 

vida social e, portanto, na Escola também. Que comunicar pressupõe 

intencionalidade por parte de quem comunica e que a comunicação corporal ou 

cênica considera-se muito além do uso consciente das palavras. E, segundo o autor 

Japiassu, o que ele pretendeu passar neste texto, é um convite explícito a estudos e 

pesquisas sobre os múltiplos aspectos da dimensão educativa da teatralidade na 

época atual, portanto, faz-se necessário que cumpramos o que foi proposto por ele. 

Quanto ao outro trabalho, cujo título era: Impressões sobre uma peça de 

teatro, gostaria de transcrever o que escrevi após ter assistido a peça Rasga Coração. 

 

TÍTULO: IMPRESSÕES SOBRE UMA PEÇA DE TEATRO 

 

Fui, domingo, dia 13 de dezembro de 2009, ao Teatro do SESC/SENAC 

Iracema, vizinho ao Centro Cultural Dragão do Mar, às 20h, assistir a última 

apresentação aqui em Fortaleza, da peça de teatro Rasga Coração, sob a direção 

de Dudu Sandroni e sob o patrocínio da Petrobrás, baseada em texto do dramaturgo 

Oduvaldo Vianna Filho e considerado sua obra prima. Confesso que tive um certo 

temor de aventurar-me na noite, apanhei um táxi, porque achei que não haveria 

vagas para estacionar o carro e porque não sabia onde era localizado o teatro. 

Cheguei cedo, comprei logo o ingresso, paguei inteira, R$ 20,00 ( vinte reais) e 

esperei pacientemente por uma hora o início do espetáculo. Procurei ver os folhetos 

que falavam sobre a peça, percebi  que havia muita gente jovem  e, sobretudo, 

amantes do teatro daqui da terrinha como o versátil e talentoso Ricardo Guilherme, 

por exemplo. 
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O que chamou muito a minha atenção foi a singeleza, dizendo melhor, a 

simplicidade do cenário, móveis velhíssimos, casando perfeitamente com as 

músicas, o figurino  e as referências típicas dos anos 30 e 40. 

No elenco, ZéCarlos Machado, Kelzy Ecard, Xando Graça, Alexandre 

Dacosta, Alexandre Mofati, Pedro Rocha, Miriam Roia, Tiago Dávila e Expedito 

Barreira. 

Dentre os personagens poderia citar: Manguary Pistolão, Nena, Lorde 

Bundinha, Camargo Velho, Luca, Camargo Moço, Milena, Castro Cott e Custódio 

Manhães. A personagem Nena (Kelzy Ecard) canta divinamente e é maravilhoso 

ouvi-la interpretar músicas do Catullo da Paixão Cearense. Fiquei perplexa ao 

constatar como a apresentação de uma peça de teatro envolve tantas pessoas com 

variadas funções, como: Diretor(a) Assistente, Direção de Movimento, Cenografia, 

Figurino, Iluminação, Programação Visual, Fotografia, Consultoria Histórica,  

Assistência de Direção, Assistência de Cenografia, Assistência de Figurino, 

Assistência de Iluminação: Cenotécnico, Alfaiataria, Costureira, Adereços de 

figurino, Adereços de figurino e cenário, Produção de Arte do Cenário, Equipe de 

Cenotécnica, Operador de Luz, Operador de Som, Cenotécnico-turnê, Produção 

executiva, Direção de produção e Realização, 

A trilha sonora para esta montagem foi pesquisada por Kelzy Ecard que, com 

Alexandre Dacosta, fez a orientação musical.  

A peça procura mostrar o conflito que acontece dentro de cada geração, na 

percepção diferente de cada uma delas e traçando um paralelo entre três gerações: 

avô, pai e filho, mostrando a luta do personagem central para impor-se diante do 

autoritarismo da Era Vargas. 

Transcrevo o que escreveu o próprio Vianninha, autor, referindo-se a essa 

peça (1974 e estreada em 1979). 

 

Em primeiro lugar Rasga Coração é uma homenagem ao lutador anônimo 
político, aos campeões das lutas populares: preito de gratidão à “velha 
guarda”, geração que me antecedeu, que foi a que politizou em 
profundidade a consciência do país. 

Em segundo lugar, quis fazer uma peça que estudasse as diferenças que 
existem entre o “novo” e o “revolucionário”. O “revolucionário” nem sempre é 
absolutamente novo  e o absolutamente novo nem sempre é revolucionário. 

Rasga Coração é história de Manguary Pistolão, lutador anônimo, que 
depois de quarenta anos de luta por aquilo que ele chama novo, 
revolucionário, vê o filho acusá-lo de conservadorismo, antiguidade, 
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anacronismo. Para investigar essas razões, a peça ilumina quarenta anos 
de nossa vida política mostrando a repetição do conflito de percepção do 
verdadeiramente novo. 

A peça fixa desde o novo antigo (o integralismo) até o novo anárquico(a 
boemia  de 30, o hippie de hoje) que apesar de apresentar soluções 
antigas, percebe, detecta problemas novos que os sistemas revolucionários 
organizados têm dificuldade em absorver, principalmente quando 
atravessam  fases de subestimação da teoria  e criação da consciência 
humana. 

No final, no frigir dos ovos, o revolucionário para mim é o novo, é o velho 
Manguary. Revolucionário seria a luta contra o cotidiano, feita de cotidiano. 
A descoberta do mecanismo mais secreto do cotidiano que só sua vivência 
pode revelar. 

 

Confesso que não percebi a duração da peça, sei que houve um intervalo de 

dez minutos e foi muito gostoso estar num teatro que de tão perto do palco a gente 

se sentia quase interagindo com os atores e personagens. 

Revelo que estou satisfeita em saber que a Petrobrás, exercendo o papel de 

empresa-cidadã, através do Programa BR de Cultura, tem buscado apoiar iniciativas 

de extrema relevância para compreendermos melhor a história da cultura teatral 

brasileira, como essa peça e finalizando deixo que o personagem Manguary Pistolão 

(Custódio Manhães Filho) se defina: 

 

Eu sou um revolucionário, entendeu? Só porque uso terno e gravata e ando 
no ônibus 415 não posso ser revolucionário? Sou um homem comum, isso é 
outra coisa, mas até hoje, meu sangue ferve quando vejo do ônibus as 
crianças na favela, no meio do lixo, como porcos, até hoje choro, choro 
quando vejo cinco operários sentados na calçada, comendo marmitas frias... 
Revolução sou eu!  

 

 

Nas fotos abaixo, somos nós da Pós-Graduação, posando de artistas! 
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CAPÍTULO 12 

 

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

“Perante um obstáculo, 
a linha mais curta  
entre dois pontos 

pode ser a curva.” 

Bertold Brech      

 

Para recordar o que aprendi na disciplina: Didática do Ensino Superior e 

Tendências Pedagógicas, com a Professora Adeliane Sales, escolhi a frase de 

Bertold Brech, acima, dramaturgo e poeta, para iniciar uma análise desta 

disciplina, tendo em vista concluir que esta matéria foi ministrada de modo tão 

original e surpreendente, quanto provavelmente repercutiu a frase deste 

teatrólogo na época. 

Foi gratificante finalizar esta Pós-Graduação tendo como professora uma 

pessoa empolgada, cheia de estímulo, de idéias novas, de dinâmicas inovadoras, 

que mexia a todo instante com o nosso raciocínio lógico e a nossa criatividade. 

Vimos definições e conceitos sobre Didática, seus objetivos, suas 

dimensões, as Correntes Educacionais e as tendências pedagógicas, os antigos 

e os novos paradigmas de ensino-aprendizagem e a situação atual da didática. 

Toda essa conceituação é muito importante, mas o que mais me empolgou foram 

as vivências, as dinâmicas, que nos forçava a manter a atenção e a criatividade 

sempre alerta, como quando pediu que fizéssemos um Acróstico com o nosso 

nome ou quando sugeriu que criássemos uma paródia com um painel de palavras 

que havíamos escrito na lousa. Em todas as aulas a professora trazia uma 

“pegadinha” de raciocínio lógico, nos forçando a pensar. 

Assistimos exposições de slides, sempre com assuntos relacionados à 

disciplina, como é o caso do slide: A Fábula do Sapo Professor (2007), onde 

como numa história de fadas, começa com: Era uma vez uma menina muito 

bonita que andava a passear à beira de uma lago quando viu um sapo junto a 

água. Qual não foi a sua surpresa ao ouvir o bicho falar: 
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– Bom  dia, linda menina. Não tenha medo. Na verdade eu sou um jovem 

professor de física que fui transformado em sapo por uma bruxa malvada. 

– Coitadinho, exclamou a menina. O que posso fazer para ajudar? 

– Bem, se você me beijar, o feitiço é quebrado e eu volto ao normal. Aí 

podemos nos casar e seremos felizes para sempre, estou certo. 

A menina toda contente, meteu o sapo dentro da bolsa e levou-o para casa. 

Mas o tempo passava e beijar o sapo – nada! Este começou a ficar impaciente e 

perguntou: 

– Então, menina, vai me beijar ou não? 

– Nem pensar! Disse a menina. Um sapo falante dá muito mais dinheiro do 

que um marido professor... 

E assim, terminou esta fábula, da qual podemos tirar várias lições: a primeira, 

é que já não se faz mais menina como antigamente e a segunda, é que o salário do 

professor costuma ser tão irrisório que até serve de chacota. 

A professora passou como tarefa de casa, escolher um dos filmes a seguir: 

Clube do Imperador, Escritores da Liberdade, O Triunfo, Treino para a vida e Escola 

da Vida e fazer um trabalho, procurando fazer uma análise sobre os pontos 

fundamentais, a didática utilizada pelo(a) professor(a) personagem do filme, os 

aspectos mais sugestivos e importantes. Aluguei quase todos e os assisti, mas escolhi 

falar sobre Escritores da Liberdade, drama produzido em 2007 por Danny DeVito e 

que trata do desafio da educação em um contexto social problemático. É um filme que 

merece ser visto, sobretudo pela sua ênfase no papel da educação como um 

mecanismo de transformações individuais e comunitárias. 

A gente percebe assistindo o filme, o quanto a educação tem um papel 

indispensável na criação de novas realidades sociais, a partir da conscientização de 

cada ser humano. 
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Esse filme relata uma história baseada na vida real no qual uma professora 

norte-americana passa a ensinar numa escola de periferia, onde a maioria dos 

alunos eram oriundos de famílias desajustadas, mexiam ou traficavam drogas, eram 

alunos tidos como delinqüentes e sem inteligência. 

A professora inicialmente sente-se meio perdida demonstrando timidez e 

tenta ministrar aulas de forma convencional e de acordo com as regras do colégio, 

onde a direção e os professores tinham a política de não discutir os assuntos 

relacionados aos acontecimentos da vida dos alunos e não possibilitando nenhum 

tipo de envolvimento com eles. 

A professora se dedica de corpo e alma e intuitivamente percebe que tem que 

fazer algo mais e começa a repensar a sua prática, buscando iniciar uma possível 

união entre eles como seres humanos. 

E a história da professora G e a de seus alunos começa a mudar quando a 

professora passa o Diário de Anne Frank para eles lerem. Isto porque ela viu 

semelhanças entre a perseguição aos judeus e os jovens alunos, imigrantes 

americanos metidos num caldeirão multicultural, onde o que manda é a lei das 

gangues. E ela os incentiva a ler e escrever sobre suas vidas. A partir daí começa a 

emergir a solidariedade, a tolerância, valores esses esquecidos até pela direção da 

escola. 

Esse filme nos faz pensar porque mergulha em certas questões sociais e 

educacionais e mostra as imperfeições do sistema educacional americano, cheio de 

regras e normas e mais do que isso, mostra a luta e a abnegação de uma professora 

que se doa inteiramente ao seu fazer, como uma professora aprendiz se dispondo a 

ensinar e a aprender sobre mundos tão diferentes do que ela vive. 

Também considero este filme importante porque incentiva os alunos a lerem 

literatura e por mostrar os problemas psico-sócio-culturais que atingem a escola 

contemporânea. 

Mas, sobretudo, admiro na Professora Erin Gruwell, a professora G, a garra 

para superar os obstáculos e ao se sentir desafiada pelo sistema escolar e pelos 

alunos, ela se sente impelida a fazer algo mais. Fazendo uma análise de sua ação 

pedagógica diríamos que é inovadora porque soube despertar a motivação dos 

alunos, fazendo-os expressar seus sentimentos, ler, pensar, escrever e se 

reconhecerem como sujeitos de sua própria história. 
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E como diz Paulo Freire (1996, p.113): “... é escutando que aprendemos a 

falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, 

mesmo que, em certas condições, precise falar com ele”.  

Como a professora Gruwell repensou a sua prática através do ato de escutar, 

consideramos que ela se aproximou de alguns pré-supostos da educação 

Libertadora de Paulo Freire, até porque diz também Paulo Freire: “A prática 

educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio a serviço 

da mudança, ou lamentavelmente, da permanência do hoje”. (FREIRE, 1996,  

p.143,). 

Considero um grande incentivo nesta disciplina, o desafio que a professora 

Adeliane nos propôs, de que nunca deixemos passar um dia sem que aprendamos  

algo novo. Segundo ela, essa atitude faz uma grande diferença na vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término de um curso como esse, suscita em mim algumas interrogações, 

tipo: o que aprendi? O que farei com o conhecimento adquirido? Cresci como ser 

humano? Esse curso ou as disciplinas nele contido mudaram a minha vida? Em que 

sentido? Estou agora, mais reflexiva e capaz de elaborar a minha própria visão do 

mundo? O curso correspondeu às minhas expectativas? A faculdade cumpriu o seu 

papel? Os professores foram competentes? E eu mesma, fiz a minha parte? Fui 

esforçada, criei estratégias para aprender e disposição para continuar aprendendo?  

E em resposta, eu diria que significou muito para mim esta especialização. 

Adquiri conhecimentos novos, requalifiquei outros, tive a satisfação de interagir com 

pessoas interessantes e, ao manter contato com a arte, agucei minha sensibilidade, 

estou mais plena, mais gente, com sonhos e projetos transformadores. 

Tenho a consciência tranqüila de que me esforcei ao máximo durante o curso 

principalmente para elaborar este Portfólio, dispondo de pouco tempo, com outras 

atividades de funcionária pública em horário integral, dona de casa, esposa, mãe e 

avó, mesmo assim, me entreguei inteira a esse curso com muita dedicação. 

Tive excelentes professores, ensinando com competência e satisfação, o que 

para mim foi curioso perceber que, ensinar pode ser um ato muito prazeroso, 

anteriormente eu considerava o professor como um mártir, um sofredor. 

A Faculdade Darcy Ribeiro dentro de suas limitações físicas e financeiras, 

cumpriu a contento, para mim, o que se propôs e nos proporcionou um ambiente 

acolhedor e uma relação educacional humana e envolvente. 

Percebi que na faculdade Darcy Ribeiro há o cuidado de seguir o que prega 

Paulo Freire: “uma escola democrática em que se pratique uma pedagogia da 

pergunta, em que se ensine e se aprenda com a seriedade, mas em que a seriedade 

jamais vire sisudez. Uma escola em que, ao se ensinar necessariamente os 

conteúdos, se ensine também a pensar certo”. (Freire, 1997, p.24) 

E, finalizando, diria que, conforme o que aprendi elaborando este portfólio, eu 

sou a principal responsável pela minha aprendizagem, cabe a mim, pesquisar, 

buscar conhecimentos, amar as nossas raízes, respeitar a diversidade, estar atenta 

a tudo o que se refere à arte, a nossa, principalmente, valorizando-a e vivenciando-a 

sempre que possível. 

 



 

 

 

60 

Considero este portfólio como uma obra aberta, em constante 

aperfeiçoamento e que esta especialização ao invés de terminar aqui, para mim, 

pelo contrário, começa agora, pode parecer estranho o que estou afirmando, mas é 

como me sinto, em plena criação da minha consciência estética, da minha 

cosmovisão, do meu crescimento intelectual e humano. 

Como diz João Francisco Duarte Júnior em seu livro: Por que Arte-Educação? 

“o ato de criação é um ato de rebeldia, que nega o existente para propor o novo”. 

(1953, p.61) e me surpreendo em pleno ato de rebeldia querendo criar o novo, 

querendo ousar. 

Finalizando, faço meus os versos do grande poeta português Fernando 

Pessoa (1934): “Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena”.  
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