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Considerações Iniciais 

O presente portfólio faz uma abordagem sobre a importância da arte 

e da cultura na educação. Numa linguagem simples e compartilhada com a 

experiência, procurei compartilhar minha vivência como educadora, utilizando a 

arte como meta educativa no meu dia-a-dia.    

A arte surge como uma linguagem natural dos homens e sua relação 

educacional é uma relação de pessoa para pessoa.  O educador de arte que 

ainda não se deu conta da importância da associação do ensino-aprendizagem 

na educação infantil e nas séries iniciais trabalha do pressuposto de que a 

criança, primeiro se desenvolve para depois aprender.                                                                                                                                                                                                           

Dessa forma, percebo que o educador não está comprometido em 

maximizar as potencialidades da criança, pois sua função se resume a cumprir 

o currículo escolar, que, na maioria das vezes não condiz com a realidade da 

educação escolar.   

O objetivo desse meu trabalho é de analisar a arte como instrumento 

pedagógico, que traz uma possibilidade dinâmica de ensino aprendizagem. A 

metodologia que utilizei é bibliográfica de estudos correlatos, seguida de leitura 

e fichamentos, com apoio do material utilizado pelos professores durante todo 

o curso de pós-graduação de Arte-Educação e Cultura Popular que realizei na 

Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro. O trabalho será dividido em dois 

capítulos. O primeiro capítulo irá das aulas ocorridas nos meses de outubro a 

dezembro de 2008 até abril de 2009. O segundo capítulo será das aulas 

ocorridas de maio a dezembro de 2009. 

Descobri através de textos, obras e de exposições, novas idéias e 

várias possibilidades na arte, almejando assim novas possibilidades de vida. 

Este curso não se apoiava em técnicas, mas na responsabilidade de modificar 

a prática do ensino de arte, e o articulando com outras disciplinas, tais como: 

na pedagogia (métodos, etapas, esquemas); com a sociologia (cultura, 

sociedade, épocas); ou ainda com a história da arte (estilos correntes, 

concepções, vertentes) e também com a antropologia (cultura, valores e 

sentidos culturais).      
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Vi que a arte é importante na escola, principalmente porque é 

importante fora dela. Por ser um conhecimento construído pelo homem através 

dos tempos, a arte é um patrimônio cultural da humanidade e todo ser Humano 

tem direito ao acesso a esse saber. 

Diante da pesquisa que realizei na elaboração deste trabalho, pude 

verificar que, tratar a arte como conhecimento é ponto fundamental e, condição 

indispensável para esse enfoque do ensino de arte, que vem sendo trabalhado 

há anos por muitos arte-educadores. Ensinar arte significa articular três 

campos conceituais: a criação/produção, a percepção/análise e o 

conhecimento da produção artístico-estética da humanidade compreendendo-a 

histórica e culturalmente.   

A comunicação entre as pessoas e as leituras de mundo não se dão 

apenas por meio da palavra. Muito do que se sabe sobre o pensamento e o 

sentimento das mais diversas pessoas, povos, países, épocas são 

conhecimentos que se obtém única e exclusivamente por meio de suas 

músicas, teatro, poesia, pintura, dança, cinema, entre outros. 

Percebo também que para se apropriar de uma linguagem, 

entender, interpretar e dar sentido a ela é preciso que se aprenda a operar com 

seus códigos. Do mesmo modo que existe na escola um espaço destinado à 

alfabetização na linguagem das palavras e dos textos orais e escritos, é preciso 

haver cuidado com a alfabetização nas linguagens da arte. 

É por meio delas que poderei compreender o mundo das culturas e 

o eu particular. Assim, mais fronteiras poderei ultrapassar pela compreensão e 

interpretação das formas sensíveis e subjetivas que compõem a humanidade e 

sua multiculturalidade, ou seja, o modo de interação entre grupos étnicos e, em 

sentido amplo, entre culturas. 

O trabalho com a arte na escola é importante, pois, por ser um 

conhecimento que faz parte da história humana, pertence ao patrimônio cultural 

da humanidade, e o direito de acesso de todo ser humano a esse saber deve 

ser preservado. 
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 CAPÍTULO 1 

1.1 Didática do Ensino Superior   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didática é uma reflexão sistemática sobre o processo de ensino-

aprendizagem que acontece na escola e na aula, buscando alternativas para 

os problemas da prática pedagógica (ALVES, 1981).  

Informa ainda que a Didática como reflexão sistemática é o estudo 

das teorias do ensino e da aprendizagem aplicadas ao processo educativo que 

se realiza na escola bem como dos resultados obtidos. 

Várias áreas do conhecimento que pesquisam a desenvolvimento 

humano, tais como: Filosofia, Sociologia, Psicologia, Antropologia, História, 

Política, Teorias da Comunicação, entre outras, estão presentes no estudo da 

Didática. 

Segundo Borges (1992) com esses conhecimentos, ela vai pensar e 

refletir sobre questões relacionadas à escola e à sala de aula. Por exemplo: 

– Como o aluno aprende; 

     PROFESSORA: ADELIANE 

SALES 
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– Como é a atividade do professar em aula; 

– Como os alunos de uma turma se relacionam entre si e com o 

professor; 

– Como o professor ajuda os alunos a aprender; 

– Qual a influência dos governos e da sociedade sobre a instituição; 

– Como organizar o currículo de uma instituição; como desenvolver a 

capacitação de professores; 

– Como motivar os alunos; 

– Como fazer um processo de avaliação e outros. 

1.1.1 A Didática e suas concepções   

 

 

 

 

 

 

 

 

Há muito tempo a Didática vem estudando e pesquisando essas 

questões, organizando e sistematizando conhecimentos e usando-os para 

desenvolver a prática pedagógica nas escolas. Por isso diz-se que ela é, em 

primeiro lugar, uma reflexão sistemática.  

No entanto, a Didática não pretende ficar apenas nas teorias. Ela 

aplica os conhecimentos que produz para resolver problemas e questões que 

surgem no dia-a-dia da escola e do espaço de aula. As teorias se apresentam 

válidas enquanto solucionam problemas da prática pedagógica. Caso contrário, 

a própria realidade questiona a teoria exigindo novos aprofundamentos, 

pesquisas e estudos. Ou seja, as teorias educacionais se desenvolvem em 

confronto com a prática pedagógica, e esta consegue resolver seus problemas 

com as sugestões daquelas (BORGES, 1992).  

PROF: 

ADELIANE E 

DORINHA 
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Gurdsdorf (1987) explica que o aluno cursando a Habilitação 

Específica para o Magistério, certamente está interessado na capacitação para 

desempenhar o trabalho de professor. No trabalho docente, frequentemente se 

é surpreendido por uma série de dúvidas: 

– Como fazer com que os alunos se interessem pela matéria? 

– Como motivar os alunos para que eles estudem? 

– Como resolver os casos dos alunos indisciplinados ou 

descontentes? 

– Como despertar e manter sua atenção? 

– Como avaliar os alunos? 

– Como nos comunicar para que eles nos entendam? 

– O que fazer para que aprendam? 

– Como preparar bem uma aula? 

– Como nos relacionar com os pais dos alunos? 

Essas são algumas das muitas perguntas feitas. Elas são antigas, 

há muito vêm sendo feitas e continuam atuais. 

A Didática realizou pesquisas e estudos sobre essas questões 

apresentando resultados e sugestões. Aos professores cabe verificar se 

respondem as suas indagações. Por exemplo, a Didática oferece sugestões de 

como realizar o planejamento de um curso com a participação dos alunos; 

como envolver co-responsavelmente os alunos nessa atividade levando em 

conta os interesses deles e o programa da matéria a ser ensinada; como 

selecionar assuntos interessantes; como variar as técnicas das aulas a fim de 

que facilitem a participação dos alunos, a aprendizagem e a integração do 

grupo; como fazer a ligação entre a teoria e a prática, entre os conhecimentos 

científicos e a realidade do dia-a-dia do aluno; como fazer para que o processo 

de avaliação deixe de ser apenas amedrontador para o aluno, transformando-

se em um meio ao seu desenvolvimento, e assim por diante. 

Há, porém, questões novas em si mesmas ou nas situações com 

que aparecem e sobre as quais ou já existem estudos feitos ou novas 

pesquisas e experiências estão se desenvolvendo. 
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Segundo Aragão (1998), outro aspecto importante na atividade 

educacional é que ela seja gratificante para professores, que alcance 

resultados positivos com o trabalho, com dedicação, com energias gastas. O 

trabalho docente não pode ser só um peso ou um castigo. E nisto a Didática 

pode colaborar. Como? 

– Colocando ao alcance do professor as pesquisas e os 

conhecimentos produzidos. 

– Incentivando os professores a pesquisarem a novidade dos 

problemas que afetam sua atividade. 

– Criando oportunidades para os professores trocarem entre si e com 

especialistas suas experiências, sucessos ou fracassos. 

– Fazendo com que os alunos se interessem pela matéria e 

aprendam. 

Na modernidade, a palavra educar tem manifestado um equívoco 

proveniente do ser e saber. Mas, a lógica classificatória tem sido de grande 

utilidade na resignação dos sujeitos, legitimidade e idealização na organização 

da sociedade.  

(…) Mas, se entendemos que educar não é domesticar e sim 
desenvolver o ser humano em função dele mesmo, das suas 
potencialidades e de uma sociedade mais justa, é desejável se 
construir uma nova lógica avaliativa. A avaliação classificatória é 
congruente com a estratégia memorística de um conhecimento 
estratificado. Se abraçarmos a concepção da dinamicidade e 
provisoriedade do conhecimento, a avaliação classificatória perde 
sentido (ARAGÃO, 1998, p. 43). 

Na atividade educacional complementada com a arte, propicia a 

oportunidade do aluno analisar e refletir sobre as estruturas artísticas e sobre 

os valores culturais estabelecidos pelo ser humano, culminando na ação 

criadora, representada pelas estruturas artísticas, pelo modo de ver, ouvir, 

encenar e movimentar-se. A linguagem artística pode ser considerada uma 

forma de conhecimento que se dá mediante a capacidade de simbolizar e criar 

um sistema de representação, que deve estar presente em sala de aula, 

inovando e aperfeiçoando os conteúdos curriculares.  
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1.1.2 Vivência na Didática 

 

 

 

 

 

 

A disciplina de Didática do Ensino Superior foi ministrada pela 

facilitadora Adeliane Sales, essa sem dúvida é uma profissional que domina 

bem todos os assuntos abordados, muito dinâmica e divertida. Gostei muito de 

participar das vivências e aprender com as rodas de conversas.  

No primeiro sábado, pela manhã foram lançados alguns desafios, 

em seguida, com alguns slides, apresentou a didática como elemento 

fundamental para a efetividade do processo educacional, refletimos e 

debatemos sobre o papel do professor no ensino superior e a diferenciação 

entre conceitos e teorias didáticas. 

À tarde, expôs a explicação das três dimensões da didática: 

humana, político-social e a técnica.     

– Humana: são as relações pessoais estabelecidas em todos os 

níveis da educação. 

– Político-social: são os elementos que influenciam a transformação 

da sociedade formando o cidadão (membro participante e 

modificador). Nessa dimensão temos três concepções: redendora, 

reprodutora, transformadora. 

– Técnica: é a que define os objetivos é o passo a passo. 

No fim da aula, foram divididos os grupos para apresentação dos 

seminários na próxima aula.  

 Formei um grupo de colegas com Aline, Liliane e James e fizemos 

o nosso seminário. O tema para reflexão foi: “Como a escola desenvolveu sua 

  LILIANE, CRISTIANE E ALINE. 
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função ao longo da história na educação”. Depois fizemos um gráfico sobre a 

relação professor/aluno/conhecimento e relatar de forma criativa o que significa 

ser professor atualmente.    

Para estudar e realizar o trabalho nós nos encontrávamos no local 

de trabalho da Liliane, fazíamos uns slides para o seminário, dividíamos o que 

cada membro da equipe iria falar. Foi quando surgiu a criação de uma pequena 

peça sobre como era a didática no ensino tradicional e a didática através de 

jogos.  

Fui escolhida para representar uma professora que aplica o 

conteúdo, depois outra professora que ensina através de jogos e brincadeiras. 

No momento da escolha fiquei muito preocupada, pois na primeira 

apresentação eu tinha que representar na frente da facilitadora e dos demais 

colegas de sala. 

 O sábado das apresentações chegou, e pela manhã foram 

realizadas mais dinâmicas para a integração do grupo, e depois iniciaram as 

apresentações, e toda a turma estava bem preparada.   

Na nossa apresentação a primeira a falar foi a Aline, depois James 

com os slides. Liliane integrou o grupo com uma dinâmica e uma mensagem 

sobre os termos didáticos, e eu organizei a sala para a apresentação da aula, 

nessa hora deixei a timidez de lado e realizamos uma boa peça, confesso que 

fiquei nervosa, pois todos os olhares estavam ao nosso redor, mas deu tudo 

certo. Levamos jogos e cartazes, e todo esse material facilitou o nosso 

trabalho.  

As outras equipes trouxeram para as apresentações vários tipos de 

jogos educativos, cartazes, músicas, slides, livros, técnicas de ensino, 

mensagens de filósofos e muita dinâmica.    

Aprendi que, como explica Paulo Freire (1996, p. 39): “O educador 

não é o que apenas educa, mas o que enquanto educa, é educado, em diálogo 

com o educando, que ao ser educado, também educa. Ambos assim, se 

tornam sujeitos do processo em que crescem juntos”.      



15 
 

1.2 Pluralismos Culturais nos Processos Educacionais   

 

 

 

 

 

O Brasil não apresenta uma unidade cultural, pois é formado de 

diversas etnias e de imigrantes de diferentes países. As características 

culturais nas regiões brasileiras são bastante diversas, e muitas vezes, 

marcadas pelo preconceito, pela discriminação de valores humanos 

(MORENO, 2001).  

Segundo Moreno (2001) a vinculação dos valores com a educação é 

tema clássico na pedagogia, pois os valores estão incluídos na problemática 

relacionada aos fins da ação educativa. É importante que os professores e as 

escolas conscientizem-se do que estão fazendo em sua prática educativa com 

relação aos valores, e os sistemas educativos precisam responder a essa 

necessidade na perspectiva da educação em valores.   

Os valores humanos são aqueles que fazem o homem ser mais 

homem. O conhecimento humano está condicionado por circunstâncias 

históricas e culturais que determinam boa parte de seus processos. A liberdade 

é um dos valores mais importantes no ser humano e, educação e liberdade 

também são duas palavras que os educadores costumam empregar juntas. O 

ser humano pode ser educado porque é livre e pode ser livre porque foi 

educado.  

A educação em valores requer uma metodologia complexa que leva 
em conta desde os estímulos valorizativos que se oferecem ao 
estudante até a reflexão sobre o ser humano e o seu destino. Uma 
educação nos valores da pessoa, uma educação para a mudança, 
deve ter como principal objetivo a superação de limites e 
condicionamentos impostos pela cultura (MORENO, 2001, p. 114-
115). 

PROFESSOR CLEISON E 

JAMES. 
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A educação em valores deve ser sempre prática, constante, 

permanente e progressiva. Percebo que o desafio é criar um humanismo novo 

para o século XXI, sendo este o grande desafio com que defronta o início do 

terceiro milênio. Aprendi que os seres humanos sentem um anseio de superar 

os bens materiais e conquistar uma felicidade maior desenvolvendo suas 

qualidades pessoais, aspirando uma perfeição mais elevada e alcançá-la, 

sobretudo através da educação e da cultura.  

A cultura não existe em seres humanos genéricos, em situações 
abstratas, mas em homens e mulheres concretos, pertencentes a 
este ou àquele povo, a esta ou àquela classe, em determinado 
território, num regime político A ou B, dentro desta ou daquela 
realidade econômica (VANNUCCHI, 2002, p. 21).  

A cultura é tudo aquilo que não é natureza, mas toda ação humana 

na natureza e com a natureza é cultura. Como exemplo, posso dizer que a 

terra é natureza, mas o plantio é cultura; o mar é natureza, mas a navegação é 

cultura; as árvores são natureza, mas o papel que elas provêm é cultura. 

Portanto, tudo o que é produzido pelo ser humano é cultura. 

Outro ponto que percebo, e que merece esclarecimento é a 

diferença entre cultura e erudição. A cultura denota aprofundamento e 

verticalidade, enquanto a erudição se abre para a horizontalidade e a 

expansão. Sem dúvida, a erudição constitui valor altamente apreciável, mas 

nunca tão precioso e decisivo como a cultura. 

A cultura é problema político, pois não acontece no vazio. Toda 

produção cultural nasce, desenvolve-se e repercute no âmbito social e do 

econômico.  

 

1.2.1 Vivência do Pluralismo Cultural   

 

 

 

 A disciplina de Pluralismo Cultural na Educação foi ministrada 

pelo professor Cleison Rabelo, um dos professores que vem usando seus 

CRISTIANE, PROF: CLEISON E 

ALINE. 



17 
 

conhecimentos sobre arte, na busca de novos educadores de artes. Seu maior 

objetivo foi introduzir aspectos relativos ao processo de formação da sociedade 

contemporânea, o papel da cultura, da diversidade cultural e do 

multiculturalismo, assim como a relação das políticas de inclusão e de exclusão 

a luz da formação da política educacional. Analisou criticamente sobre o 

multiculturalismo e as implicações práticas de uma abordagem cultural no 

contexto educacional.  

 Com todos esses objetivos, o Prof. Rabelo iniciava suas aulas 

com muita alegria e determinação, pois era sua primeira turma de arte-

educação coordenada e formada por ele. Analisamos e estudamos os 

seguintes textos: 

– Arte-Educação e os quatro pilares da educação. 

– Pluralismo Cultural. 

– Educação em valores. 

– Conceituação de cultura entre outros. 

À tarde assistimos a um vídeo e depois debatemos sobre ele. Em 

seguida, abordamos o assunto do seminário, que seria apresentado na próxima 

aula: “Valores e Diferenças”. 

Formei um grupo com Raquel, Rosa, Ticiane, Irandi e Paulo para a 

realização do nosso trabalho. Fizemos uma pesquisa de campo e visitamos 

alguns museus, teatros e praças. Foi uma manhã inteira de visitas, entrando e 

saindo dos lugares, pesquisando e registrando. Assim, ficou concluída a 

pesquisa.  

No sábado seguinte, apresentamos o trabalho, através de slides e 

depois realizamos uma peça teatral sobre uma audiência em um tribunal de 

justiça, onde tinha advogados, juízes e índios. Foi um espetáculo bem 

engraçado. Eu era a advogada de defesa; Paulo, o juiz da audiência. Eu estava 

um pouco insegura, mas correu tudo bem.     



18 
 

 Aprendi que a arte é de todos, quer criando uma prática escolar e 

que seja de fato ou coletiva, e que se abra para uma vida que possa ser 

sempre melhor.  

1.3 Teorias Cognitivas da Aprendizagem  

 

 

 

 

 

Inicialmente, vou esclarecer o conceito de cognição. Cognição é o 

processo através do qual o mundo de significados tem origem. À medida que o 

ser se situa no mundo, estabelece relações de significação, isto é, atribui 

significados à realidade em que se encontra. Esses significados segundo 

Moreira; Masini (2006) não são entidades estáticas, mas pontos de partida para 

a atribuição de outros significados. Tem origem, então, a estrutura cognitiva (os 

primeiros significados), constituindo-se nos pontos básicos de ancoragem dos 

quais derivam outros significados.   

O cognitivismo está preocupado com o processo de compreensão, 

transformação, armazenamento e utilização das informações, no plano da 

cognição. A abordagem cognitivista diferencia a aprendizagem mecânica da 

aprendizagem significativa, conforme sintetiza Barros (2008).  

Aprendizagem mecânica — refere-se à aprendizagem de novas 

informações com pouca ou nenhuma associação com conceitos já existentes 

na estrutura cognitiva. O conhecimento adquirido fica arbitrariamente 

distribuído na estrutura cognitiva, sem se ligar a conceitos específicos. 

Aprendizagem significativa — processa-se quando um novo 

conteúdo (idéias ou informações) relaciona-se com conceitos relevantes, claros 

e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo assim assimilado por ela. Estes 

Professora Adriana e eu. 
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conceitos disponíveis são os pontos de ancoragem para a aprendizagem, e a 

nova noção de aprendizagem significativa, sendo assimilada, servirá de ponto 

de ancoragem para o conteúdo que se seguirá. 

As teorias de Vygotsky e Piaget são, hoje, referências na questão da 

aprendizagem e, o mais interessante, é que essas duas teorias são muito 

antigas na Psicologia. 

Vygotsky produziu toda a sua obra no início do século, pois morreu 

cedo, deixando aos colegas de trabalho a tarefa de completar sua teoria. Hoje, 

anos depois de sua morte, o autor volta à tona com o merecido reconhecimento 

pela sua contribuição à Educação e a Psicologia.  

Para Vygotsky, o desenvolvimento é um processo que se dá de fora 

para dentro. É no processo de ensino-aprendizagem que ocorre a apropriação 

da cultura e o consequente desenvolvimento do indivíduo. A aprendizagem da 

criança inicia-se muito antes de sua entrada na escola, isto porque desde o 

primeiro dia de vida, ela já está exposta aos elementos da cultura e à presença 

do outro, que se torna o mediador entre ela e a cultura. A criança vai 

aprendendo a falar e a gesticular, a nomear objetos, a adquirir informações a 

respeito do mundo que a rodeia, a manusear objetos da cultura; ela vai se 

comportando de acordo com as necessidades e as possibilidades. Em todas 

essas atividades está o outro. Parceiro de todas as horas é ele que lhe diz o 

nome das coisas, a forma certa de se comportar; é ele que lhe explica o 

mundo, que lhe responde aos "porquês", enfim, é o seu grande intérprete do 

mundo. São esses elementos apropriados do mundo exterior que possibilitam o 

desenvolvimento do organismo e a aquisição das capacidades superiores que 

caracterizam o psiquismo humano (PISANI, 1988). 

A escola surgirá, então, como lugar privilegiado para este 

desenvolvimento, pois é o espaço em que o contato com a cultura é feito de 

forma sistemática, intencional e planejada. O desenvolvimento — que só ocorre 

quando situações de aprendizagem o provocam — tem seu ritmo acelerado no 

ambiente escolar. O professor e os colegas formam um conjunto de 



20 
 

mediadores da cultura que possibilita um grande avanço no desenvolvimento 

da criança. 

A criança não possui instrumentos endógenos para o seu 

desenvolvimento. Os mecanismos de desenvolvimento são dependentes dos 

processos de aprendizagem, estes, sim, responsáveis pela emergência de 

características psicológicas tipicamente humanas, que transcendem à 

programação biológica da espécie. O contato e o aprendizado da escrita e das 

operações matemáticas fornecem a base para o desenvolvimento de 

processos internos altamente complexos no pensamento da criança. O 

aprendizado, quando adequadamente organizado, resulta em desenvolvimento 

mental, pondo em movimento processos que seriam impossíveis de acontecer. 

Esses princípios diferenciam-se de visões que pensam o desenvolvimento 

como um processo que antecede à aprendizagem, ou como um processo já 

completo, que a viabiliza (PISANI, 1988). 

A partir destas concepções, vi que Vygotsky construiu o conceito de 

zona de desenvolvimento proximal, referindo-se às potencialidades da criança 

que podem ser desenvolvidas a partir do ensino sistemático. A zona de 

desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real, 

que se costuma determinar através da solução independente de problemas 

pela criança, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado pela solução 

de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros. Este conceito é importante porque nos possibilita delinear o 

futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento. Além 

disso, permite ao professor olhar seu educando de outra perspectiva, bem 

como o trabalho conjunto entre colegas. Aliás, Vygotsky acreditava que a 

noção de zona de desenvolvimento proximal já estava presente no bom senso 

do professor, quando este planejava seu trabalho. 

Diante das afirmativas de Bock (1999) Vygotsky insistia na 

importância de a Educação pensar o desenvolvimento da criança de forma 

prospectiva, e não retrospectiva, como era feito. Sua crítica foi contundente. 

Segundo Vygotsky, a escola pensa a criança e planeja o ensino de forma 

retrospectiva por considerar, como condição para a aprendizagem, o nível de 
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desenvolvimento já conquistado pela criança. No seu entender, a escola 

deveria inverter esse raciocínio e pensar o ensino das possibilidades que o 

aprendizado já obtido traz. O bom ensino é aquele que se volta para as 

funções psicológicas emergentes, potenciais, e pode ser facilmente estimulado 

pelo contato com os colegas que já aprenderam determinado conteúdo. 

A cultura não é pensada por Vygotsky como algo pronto, um sistema 

estático ao qual o indivíduo se submete, mas como uma espécie de palco de 

negociações, em que seus membros estão num estante movimento de 

recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significativos. 

Vale ressaltar os períodos do desenvolvimento humano, divididos 

por Piaget, de acordo com o aparecimento de novas qualidades do 

pensamento, o que, por sua vez, interfere no desenvolvimento global. Cada 

período é caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo consegue fazer 

nessas faixas etárias. Todos os indivíduos passam por todas essas fases ou 

períodos, nessa sequência, porém o início e o término de cada uma delas 

dependem das características biológicas do indivíduo e de fatores 

educacionais, sociais. Portanto, a divisão nessas faixas etárias é uma 

referência, e não uma norma rígida, conforme explica Piaget (1978). 

Período Sensório-Motor (o recém-nascido e o lactente — 
0 a 2 anos) 

A criança conquista, através da percepção e dos movimentos, todo o 

universo que a cerca. Fica evidente neste período que o desenvolvimento físico 

acelerado é o suporte para o aparecimento de novas habilidades. Isto é, o 

desenvolvimento ósseo, muscular e neurológico permite a emergência de 

novos comportamentos, como sentar-se, andar, o que propiciará um domínio 

maior do ambiente. 

Período Pré-Operatório (a 1ª infância — 2 a 7 anos) 

Neste período, o que de mais importante acontece é o aparecimento 

da linguagem, que irá acarretar modificações nos aspectos intelectual, afetivo e 

social da criança. Com o domínio ampliado do mundo, seu interesse pelas 
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diferentes atividades e objetos se multiplica, diferencia e regulariza, isto é, 

torna-se estável, sendo que, a partir desse interesse, surge uma escala de 

valores própria da criança. E a criança passa a avaliar suas próprias ações a 

partir dessa escala. 

Considero de importante neste período, a maturação neurofisiológica 

completa-se, permitindo o desenvolvimento de novas habilidades, como a 

coordenação motora fina — pegar pequenos objetos com as pontas dos dedos, 

segurar o lápis corretamente e conseguir fazer os delicados movimentos 

exigidos pela escrita. 

Período das Operações Concretas (a infância 
propriamente dita — 7 a 11 ou 12 anos) 

O desenvolvimento mental, caracterizado no período anterior pelo 

egocentrismo intelectual e social, é superado neste período pelo início da 

construção lógica, isto é, a capacidade da criança de estabelecer relações que 

permitam a coordenação de pontos de vista diferentes. Estes pontos de vista 

podem referir-se a pessoas diferentes ou à própria criança, que vê um objeto 

ou situação com aspectos diferentes e, mesmo, conflitantes. Ela consegue 

coordenar estes pontos de vista e integrá-los de modo lógico e coerente. No 

plano afetivo, isto significa que ela será capaz de cooperar com os outros, de 

trabalhar em grupo e, ao mesmo tempo, de ter autonomia pessoal. 

Período das Operações Formais (a adolescência – 11 ou 
12 anos em diante) 

Neste período, ocorre a passagem do pensamento concreto para o 

pensamento formal, abstrato, isto é, o adolescente realiza as operações no 

plano das idéias, sem necessitar de manipulação ou referências concretas, 

como liberdade, justiça, e etc. O adolescente domina, progressivamente, a 

capacidade de abstrair e generalizar cria teorias sobre o mundo, principalmente 

sobre aspectos que gostaria de reformular. Isso é possível graças à 

capacidade de reflexão espontânea que, cada vez mais descolada do real, é 

capaz de tirar conclusões de puras hipóteses. 
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Conforme Piaget, a personalidade começa a se formar no final da 

infância, entre 8 e 12 anos, com a organização autônoma das regras, dos 

valores, a afirmação da vontade. Em termos evolutivos, as bases para a 

cognição, de acordo com Piaget, estão prontas por volta dos 11/12 anos de 

idade. Mas o jovem não será considerado preparado, pela sociedade, para 

assumir a posição de um adulto. No caso brasileiro, a maioridade civil é dada 

aos 21 anos, e a maioridade penal aos 18.  

 

1.3.1 Vivência das Teorias Cognitivas da Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 Na disciplina de teorias cognitivas da aprendizagem aprendi 

algumas teorias cognitivas dos principais teóricos da educação, Jean Piaget, 

Visgotsky, Paulo Freire e outros. 

Realizei várias atividades para aprimoramento das teorias 

cognitivas.  A primeira foi uma análise do texto “Pensamento e Linguagem“, 

que foi tirado do livro: 

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Pensamento e Linguagem. Aprendizado e 

Desenvolvimento: um Processo Sócio- Histórico. 4ª ed., São Paulo – SP: 

Scipione, 1997. 

Segundo a autora o estudo da linguagem e do pensamento são 

questões importantíssimas na obra de Vygotsky e não é por menos, as 

interrelações observadas por ele entre o que pensamos e o que falamos cria 

uma teia de conexões “infinitas” ou como diria Hegel (tese, síntese, antítese) 

Dorinha, Aline, eu, James e 

Douglas. 
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são unidas para o aperfeiçoamento humano. Para Vygotsky essa mesma 

comunicação pode ser ela interna ou externa. 

Em seguida a professora Adriana Alencar, realizou uma oficina 

dramática, onde cada grupo escolheu gravuras de revistas ou jornais, depois 

com a figura recortávamos e apresentávamos um pedaço para o restante da 

sala tentassem identificar o significado daquele pedaço. Dentro dessa oficina 

compreendi que, como futura orientadora de ensino, devo intervir para suscitar 

as idéias que os alunos têm sobre o procedimento, para ajudá-los a 

manifestarem o grau de domínio que possuem na execução das atividades 

propostas. 

Para o fechamento desta disciplina, apresentamos seminários que 

falava sobre a vida, as obras, teorias e pensamentos dos teóricos estudados. 

Foi um dia de festa, com muitas criatividades dos grupos, contamos com várias 

fantasias, músicas, danças e teatro. 

 

1.4 Das Teorias e Tendências Pedagógicas à Prática Pedagógica  

 

 

 

 

 

A prática escolar consiste na concretização das condições que 

asseguram a realização do trabalho docente. Para um melhor entendimento 

segue uma síntese das tendências pedagógicas. 

Pedagogia Liberal Tradicional – papel da escola: preparação 

intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade; 

conteúdos: conhecimento e valores sociais acumulados, através dos tempos e 

repassados aos alunos como verdades absolutas; métodos: exposição e 

Shirlene, Cristiane e Diana 
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demonstração verbal da matéria; professor X aluno: autoridade do professor 

que exige atitude receptiva do aluno; aprendizagem: a aprendizagem é 

receptiva e mecânica, sem se considerar as características próprias de cada 

idade; manifestações: nas escolas que adotam filosofias humanistas clássicas 

ou científicas. 

Tendência Liberal Renovadora Progressiva – papel da escola: 

adequar as necessidades individuais ao meio social; conteúdos: estabelecidos 

a partir das experiências vividas pelos alunos frente às situações problemas; 

métodos: experiências, pesquisas e método de solução de problemas; 

professor X aluno:o professor auxiliador no desenvolvimento livre da criança; 

aprendizagem:  baseada na motivação e na estimulação de problemas; 

manifestações: Montessori Decroly, Dewey, Piaget e Lauro de Oliveira Lima. 

Tendência Liberal Renovadora não diretiva (Escola Nova) – papel 

da escola: formação de atitudes; conteúdos: busca dos conhecimentos pelos 

próprios alunos; métodos: baseado na facilitação da aprendizagem; professor 

X aluno: educação centralizada no aluno e o professor é quem garantirá um 

relacionamento de respeito; aprendizagem: aprender é modificar as 

percepções da realidade; manifestações: Carl Rogers, “Sumermerhill” escola 

de A. Neill.   

Tendência Liberal Tecnicista – papel da escola: modeladora do 

comportamento humana através de técnicas específicas; conteúdos: 

informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica; métodos: 

procedimentos e técnicas para a transmissão e recepção de informações; 

professor X aluno: relação objetiva onde o professor transmite informações e 

o aluno vai fixá-la; aprendizagem: baseada no desempenho; manifestações: 

Leis 5.504/68 e 5.692/71. 

Tendência Progressista Libertador – papel da escola: não atua 

em escolas, porém visa levar professores e alunos a atingir um nível de 

consciência da realidade em que vivem na busca da transformação social; 

conteúdos: temas geradores; métodos: grupos de discussão; professor X 
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aluno: relação é de igual para igual; aprendizagem: resolução da situação 

problema; manifestações: Paulo Freire.   

Tendência Progressista Libertária – papel da escola: 

transformação da personalidade num sentido libertário e autogestionário; 

conteúdos: as matérias são colocadas, mas não exigidas; métodos: vivência 

grupal da forma de auto-gestão; professor X aluno: não é diretiva. O professor 

é orientador e os alunos livres; aprendizagem: informal, via grupo; 

manifestações: C. Freinet, Miguel Gonzáles, Arroyo. 

Tendência Progressista “crítico social dos conteúdos ou 

histórico-crítica” – papel da escola: difusão dos conteúdos; conteúdos: 

culturais universais que são incorporados pela humanidade frente à realidade 

social; métodos: parte de uma relação direta da experiência do aluno 

confrontada com o saber sistematizado; professor X aluno: papel do aluno 

como participador e do professor como mediador entre o saber e o aluno; 

aprendizagem: baseadas nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos; 

manifestações: Makarenko, B. Charlot, Suchodoski, Manacorda; G. Snyders e 

Demerval Saviani. 

Percebo que com essas reflexões, talvez possa contribuir para a 

construção de uma educação voltada para o jovem criativo e para a realidade 

do ser humano como um ser social e transformador, pois o objetivo principal da 

educação é criar pessoas com espírito crítico para fazerem coisas novas.  

 

1.4.1 Vivência das Teorias e Tendências 

 Pedagógicas à Prática Pedagógica 

 

 

 

Na disciplina teorias e tendências pedagógicas ministrada pela 

Mestra Clóris Violeta realizei um resumo do texto do capítulo 4 do livro: 

Todo o grupo após a 

apresentação do seminário. 
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Tardif, Maurice. Elementos para uma teoria da prática educativa: 

Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

O autor começa seu discurso apresentado um pequeno esboço de 

sua análise em torno dos “modelos” e das “representações” nas práticas 

educativas, informando também a importância de se analisar tais modelos e 

suas devidas formas de representações. 

Sua análise não se resume propriamente na abordagem das 

“práticas” contemporâneas que envolvem as (teorias, modelos e 

representações). Tardif (2002) faz uma releitura bibliográfica de vários autores 

para exemplificar seu discurso, sejam os “antigos” gregos (Platão, Aristóteles), 

o medievalista (São Tomás de Aquino), e mais próximos de “nossa” realidade 

Weber, Marx e outros. 

A prática educativa, segundo Tardif (2002) é uma das categorias 

fundamentais das ações humanas, tão significativa que chega a ser confundida 

como prática: (política, artística e técnica) ou mesmo técnico-científica, por 

tamanha abrangência social.  

1. Três concepções da prática em educação  

- A educação enquanto arte.  

- A educação enquanto técnica guiada por valores.  

- A educação enquanto interação 

2. Ações e saberes na prática educativa 

 

 Neste momento Tardif (2002) faz um novo quadro onde organiza 

os oito tipos de ação na educação, separado pelos tipos de ação: ação 

tradicional, afetiva, instrumental, estratégico, normativo, dramatúrgico, 

expressivo e comunicacional. Exemplificando cada um e tentando demonstrar 

as possíveis interações entre alguns deles.  
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Aprendi que as Tendências Pedagógicas e a Didática são divididas 

em: 

Quadro síntese das tendências pedagógicas 

Nome da 
Tendência 

Pedagógica 

Papel da 
Escola 

Conteúdos Métodos 
Professor 

x  
aluno 

Aprendi- 
zagem 

Manifestações 

Pedagogia  
Liberal  

Tradicional 

Preparação 
intelectual e 
moral dos 

alunos para 
assumir seu 

papel na 
sociedade. 

São 
conhecimento 

e valores 
sociais 

acumulados 
através dos 
tempos e 

repassados 
aos alunos 

como 
verdades 
absolutas. 

Exposição e 
demonstração 

verbal da 
matéria e / ou 
por meios de 

modelos. 

Autoridade do 
professor que 
exige atitude 
receptiva do 

aluno. 

A 
aprendizagem 
é receptiva e 

mecânica, sem 
se considerar 

as 
características 

próprias de 
cada idade. 

Nas escolas que 
adotam 

filosofias 
humanistas 
clássicas ou 
científicas. 

Tendência  
Liberal 

Renovadora 
Progressiva 

A escola deve 
adequar às 

necessidades 
individuais ao 
meio social. 

Os conteúdos 
são 

estabelecidos 
a partir das 

experiências 
vividas pelos 
alunos frente 
às situações 
problemas. 

Por meio de 
experiências, 
pesquisas e 
método de 
solução de 
problemas. 

O professor é 
auxiliador no 

desenvolvimento 
livre da criança. 

É baseada na 
motivação e na 
estimulação de 

problemas. 

Montessori 
Decroly  
Dewey  
Piaget  

Lauro de oliveira 
Lima 

 Tendência 
Liberal 

Renovadora 
não-diretiva 

(Escola 
Nova) 

Formação de 
atitudes. 

Baseia-se na 
busca dos 

conhecimentos 
pelos próprios 

alunos. 

Método 
baseado na 

facilitação da 
aprendizagem. 

Educação 
centralizada no 

aluno e o 
professor é 

quem garantirá 
um 

relacionamento 
de respeito. 

Aprender é 
modificar as 

percepções da 
realidade. 

Carl Rogers, 
"Sumermerhill" 
escola de A. 

Neill. 

Tendência 
Liberal  

Tecnicista 

É modeladora 
do 

comportamento 
humano 

através de 
técnicas 

específicas. 

São 
informações 
ordenadas 

numa 
seqüência 

lógica e 
psicológica. 

Procedimentos 
e técnicas 

para a 
transmissão e 
recepção de 
informações. 

Relação objetiva 
onde o professor 

transmite 
informações e o 
aluno vai fixá-

las. 

Aprendizagem 
baseada no 

desempenho. 

Leis 5.540/68  
e  

5.692/71. 

  Tendência 
Progressista 
Libertadora 

Não atua em 
escolas, porém 

visa levar 
professores e 

alunos a atingir 
um nível de 

consciência da 
realidade em 
que vivem na 

busca da 
transformação 

social. 

Temas 
geradores. 

Grupos de 
discussão. 

A relação é de 
igual para igual, 

horizontalmente.   

Resolução da 
situação 

problema. 
Paulo Freire. 

Tendência 
Progressista 

Libertária 

Transformação 
da 

personalidade 
num sentido 
libertário e 

autogestionário. 

As matérias 
são colocadas, 

mas não 
exigidas. 

Vivência 
grupal na 

forma de auto-
gestão. 

É não diretiva, o 
professor é 

orientador e os 
alunos livres. 

Aprendizagem 
informal, via 

grupo. 

C. Freinet  
Miguel Gonzales 

Arroyo. 

Tendência Difusão dos Conteúdos O método Papel do aluno Baseadas nas Makarenko 
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Nome da 
Tendência 

Pedagógica 

Papel da 
Escola 

Conteúdos Métodos 
Professor 

x  
aluno 

Aprendi- 
zagem 

Manifestações 

Progressista 
"crítico 
social  
dos 

conteúdos 
ou 

"histórico-
crítica" 

conteúdos. culturais 
universais que 

são 
incorporados 

pela 
humanidade 

frente à 
realidade 

social. 

parte de uma 
relação direta 
da experiência 

do aluno 
confrontada 
com o saber 

sistematizado. 

como 
participador e do 
professor como 

mediador entre o 
saber e o aluno. 

estruturas 
cognitivas já 
estruturadas 
nos alunos. 

B. Charlot 
Suchodoski 
Manacorda 
G. Snyders 
Demerval 
Saviani. 

Fonte: http://www.aol.com.br/professor  

Baseando-se nesse quadro, analisei os aspectos da aprendizagem 

de conceitos, procedimentos e atitudes, relacionadas com oportunidades 

oferecidas pelas tendências pedagógicas de ensino quem implica diferenças 

significativas na forma como os alunos aprenderam e aprendem. 

 

1.5 Metodologia da Pesquisa em Educação 

 

 

 

Ao ler o que os autores escrevem sobre pesquisa, encontrei diversos 

conceitos, a conclusão a que cheguei é que se trata de uma atividade ampla e 

aplicada em todas as ciências, cujo conceito único impossibilita a sua 

compreensão.  

Sabe-se, entretanto, que, quando o leitor conseguir assimilar o que 
significa pesquisar, estará entendendo, e para nós isto é o suficiente. 
De um modo geral, e para não divagar muito, adotamos o seguinte 
conceito: “A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de 
problemas, através do emprego de métodos científicos” (CERVO e 
BERVIAN, 1996, p. 44).  

Para Demo (1995), a atividade básica da ciência é a pesquisa. Esta 

afirmação pode causar estranhamento, porque se tem, muitas vezes, a idéia de 

que a ciência se concentra na atividade de transmitir conhecimento (docência) 

Cristiane e a professora Socorro. 

 

http://www.aol.com.br/professor)
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e de absorvê-lo (discência). Na verdade, tal atividade é subsequente. Antes 

existe o fenômeno fundamental da geração do conhecimento. 

De acordo com Marconi e Lakatos (1990), os critérios para a 

classificação dos tipos de pesquisa variam, e a divisão obedece a interesses, 

condições, campos, metodologia, situações, objetivos, objetos de estudo entre 

outros.  

- Pesquisa Básica, Pura ou Fundamental – É aquela que procura o 

progresso científico, a ampliação de conhecimentos teóricos, sem a 

preocupação de utilizá-los na prática. É a pesquisa formal, tendo em vista 

generalizações, princípios, leis. Tem por meta o conhecimento pelo 

conhecimento.  

- Pesquisa Aplicada – Como o próprio nome indica, caracteriza-se 

por seu interesse prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou 

utilizados, imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na realidade.  

- Pesquisa Teórica – É aquela que monta e desvenda quadros 

teóricos de referência. Não existe pesquisa puramente teórica, porque já seria 

mera especulação, isto é, reflexão aérea, subjetiva, à revelia da realidade, algo 

que um colega cientista não poderia refazer ou controlar.  

- Pesquisa Histórica – “Descreve o que era”. O processo enfoca 

quatro aspectos: investigação, registro, análise e interpretação de fatos 

ocorridos no passado, para, através de generalizações, compreenderem o 

presente e predizer o futuro.  

- Pesquisa Descritiva – “Delineia o que é”. Aborda também quatro 

aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, 

objetivando o seu funcionamento no presente.  

- Pesquisa Experimental – “Descreve o que será”. Ocorre quando há 

controle sobre determinados fatores. A importância encontra-se nas relações 

de causa e efeito.  

- Pesquisa Bibliográfica – Quando utiliza materiais escritos.  
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- Pesquisa Social – Quando visa melhorar a compreensão de ordem, 

de grupos, de instituições sociais e éticas.  

- Pesquisa Tecnológica – Quando objetiva a aplicação dos tipos de 

pesquisa relacionados às necessidades imediatas dos diferentes campos da 

atividade humana.  

- Pesquisa Metodológica – Não se refere diretamente à realidade, 

mas aos instrumentos de captação e manipulação dela. É importante a 

construção metodológica, porque não há amadurecimento científico sem 

amadurecimento metodológico.  

Ao apresentar estes tipos de pesquisa, o professor deverá ilustrar 

cada uma com exemplos atuais e modernos, para que o aluno se situe e 

consiga distinguir as tipologias.  

É preciso que o pesquisador conheça e escolha instrumentos 

adequados, pensando no que pretende coletar e verificar. A observação é uma 

técnica muito utilizada, principalmente porque pode ser associada a outros 

procedimentos, como por exemplo a entrevista.   

A entrevista é uma das técnicas mais simples, conhecidas e 

utilizadas na pesquisa educacional. Há vantagens e desvantagens da 

entrevista em relação ao questionário, pois a entrevista pode ser com pessoas 

analfabetas; a presença do entrevistador permite esclarecer dúvidas; a garantia 

de um número maior de respostas permitindo uma análise quantitativa e 

qualitativa, conforme explica Gil (1987).    

As entrevistas podem ser: 

- informal ou espontânea: é de caráter exploratório e caracteriza-se 

como uma conversa entre pesquisador e respondente para coletar dados 

iniciais; 

- estruturada ou orientada: uma relação de perguntas, aplicada a 

todos os entrevistados, permitindo a realização de uma análise quantitativa; 
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- por pautas ou semi-orientada: o entrevistado, fala sobre tópicos 

relacionados a um tema específico, definidos pelo pesquisador; 

- focalizada ou livre: o pesquisador deve ter um domínio sobre o 

tema, pois deixará o entrevistado falar livremente, fornecendo assim uma 

grande quantidade de dados 

Já a pesquisa com questionário, não há presença do pesquisador, 

fazendo com que o investigado responda por escrito a um formulário entregue 

pessoalmente ou enviado pelo correio. As questões devem ser objetivas e 

claras; abertas ou fechadas. Abertas, quando o respondente, expressa 

livremente suas opiniões ou fechadas quando as opções das respostas são 

dadas e, mistas, quando apresentando uma fusão dos dois tipos.   

Na análise dos dados, Minayo (1993) explica que os pesquisadores 

precisam superar três obstáculos: a ilusão do objeto mostrar-se exatamente 

como é; a preocupação maior com técnicas e métodos e a dificuldade de 

relacionar teorias e conceitos com os dados coletados.  

As técnicas de coleta e de análise de dados são recursos que estão 

à disposição de pesquisador, facilitando o caminho de investigação e 

imprimindo um caráter objetivo ao trabalho. 

 

1.5.1 Vivência na Metodologia da Pesquisa em Educação 

 

A professora Maria do Socorro ministrou a disciplina de Metodologia 

da Pesquisa em Educação onde obteve muita aprendizagem através dos 

métodos de conhecimento, ciência e pesquisa. 

No início da aula a professora fez uma dinâmica, onde todos ficavam 

em círculo (ponta de pé), massageando as costas do colega do lado cantando 

a seguinte música:  
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“o sol é do tamanhão assim 

A menina é do tamanhinho assim 

A roupa é de um tantão assim 

A água é de um tantinho assim”. 

BIS: LAVA, LAVA LAVADEIRA 

 QUANTO MAIS LAVAR, MAIS A ROUPA CHEIRA. 

No segundo tempo, a professora apresentou uns slides com as 

seguintes perguntas: 

 O que é conhecimento? 

 O que é ciência? 

 O que é pesquisa? 

 

Em seguida realizou um debate sobre as perguntas acima, e 

avaliação das respostas, onde obtive muitos esclarecimentos sobre o assunto. 

Depois em círculo, novamente, cantamos uma música para 

finalizarmos o encontro do dia. 

 “MANTRA” 

 É MUITO GOSTOSO 

              ESSE NOSSO ACONCHEGO 

              ESSE NOSSO CHAMEGO 

              ESSA NOSSA ALEGRIA 

              DE SER FELIZ 

 

Aprendi como fazer um trabalho científico, e como fazer uma 

retrospectiva das aulas para que no final, preparar meu portfólio. 
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 CAPÍTULO 2 

2.1 História e Fundamentos Estéticos da Arte-Educação 

 

 

 

 

A Educação através da Arte é um movimento educativo e cultural 

que busca a constituição de um ser humano completo e total, dentro dos 

moldes do pensamento idealista e democrático. A Educação Artística, que foi 

incluída no currículo escolar pela Lei 5692/71, houve uma tentativa de melhoria 

do ensino de Arte na educação escolar, incorporando atividades artísticas no 

processo criativo e criativo dos alunos (FUSARI, 2001). 

A atividade criativa é inerente ao ser humano por suas 

possibilidades de múltiplas combinações de idéias, emoções e produções nas 

diversas áreas de conhecimento. No caso da arte, a atividade criativa 

apresenta singularidades no que diz respeito às combinações, as quais 

precisam ser conhecidas quando se estuda ou se produz.  Percebi que a 

atividade criativa deve estar presente em todos os cursos e estudos escolares, 

mas nos cursos de Arte, ela deve ser vivenciada e estudada de maneira 

específica à arte.  

Desde os primórdios da civilização que a arte ocupa na vida das 

pessoas e da sociedade uma função indispensável, o que a torna essencial na 

humanização.  

Verifiquei que diante das informações de Barbosa (1975), a arte não 

tem importância para o homem somente como instrumento para desenvolver 

Cristiane, Aline e Dorinha. 
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sua criatividade, sua percepção, mas tem importância em si mesma, como 

assunto, como objeto de estudos.  

Desde a infância, tanto as crianças quanto os adultos interagem com 

as manifestações culturais da ambiência e valores, aprendendo a demonstrar o 

prazer e o gosto por imagens, objetos, músicas, movimentos, jogos e 

informações por meio de rádio, televisão cartazes, vídeos entre outros. E 

assim, mesmo sem saber, vamos educando esteticamente, no convívio com as 

pessoas e as coisas. A arte deve compor os conteúdos de estudos nos cursos 

de Arte na escola e mobilizar que diversifiquem e ampliem a formação artística 

e estética dos estudantes.  

Como aponta Ferraz (1999, p. 17): 

As vivências emotivas e cognitivas tanto de fazeres quanto de 
análises do processo artístico nas modalidades artes visuais, música, 
teatro, dança, artes audiovisuais devem abordar os componentes 
“artistas-obras-público-modos de comunicação” e suas maneiras de 
interagir na sociedade. 

Para um bom desenvolvimento nas aulas de arte, o professor 

precisa conhecer as noções e os afazeres artísticos e estéticos dos estudantes 

e verificar em que medida pode auxiliar na diversificação sensível e cognitiva 

dos alunos. Acredito que o trabalho com a arte na escola deve ter uma 

amplitude limitada, mas ainda assim há possibilidade dessa ação educativa ser 

quantitativa e qualitativamente bem feita.  

É o conhecimento em arte e sua elaboração que deve mobilizar o 

cotidiano do caminhar com a formação estética e artística junto às crianças e 

aos jovens na escola. Nos últimos anos, o movimento da Arte-Educação esteve 

preocupado com a educação escolar, observando e contribuindo para efetivar a 

presença da Arte na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394, de 20 de 

dezembro de 1996, estabelece a obrigatoriedade da arte na educação básica, 

ou seja, educação infantil, ensino fundamental e médio: 

Cap. II, Art. 26, 2º parágrafo – O ensino de arte constituirá 
componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 
básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos 
(BRASIL, 1996).  
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É importante redefinir objetivos, conteúdos e métodos do curso de 

Arte na educação escolar, para que deixe de ser considerada apenas atividade 

e passe a uma categoria de disciplina: Arte.  

A formulação de uma proposta de trabalhar a arte na escola exige 

que se esclareçam quais posicionamentos sobre arte e educação escolar estão 

sendo assumidos, pois tais posicionamentos implicam na seleção de linhas 

teórico-metodológicas. 

 

2.1.1 Vivência em História e Fundamentos Estéticos da Arte 

Educação 

 

 

 

 

 

Em História e Fundamentos Estéticos da Arte Educação, a disciplina 

foi ministrada por dois mestres da arte. São eles: profª. Euda Babosa e prof. 

Cleison Rabelo. 

A profª. Euda apresentou os caminhos da arte, em que aprendi 

como arte começou deste a pré-história.  Realizou debates e pesquisas dos 

seguintes tópicos:  

 A ARTE ETERNIZANDO A VIDA. 

 ... E NA BUSCA DAS PARTES PARA SE CHEGAR AO TODO SURGE 

O IDEAL CLÁSSICO.   

 A FÉ REMOVE MONTANHAS E REDIMENSIONA A ARTE. 

 O PODER DA IGREJA FAZ CATIVO O PODER DA CRIAÇÃO. 

 DAS TREVAS FEZ-SE A LUZ... E A ARTE RENASCEU.  

 O HOMEM BUSCA O EQUILÍBRIO, OS OPOSTOS SE ATRAEM E SE 

REPELEM E A ARTE TORNA-SE MAGNÍFICA.      

 

Professora Euda, James e 

Cristiane . 
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 O prof. Cleison ministrou aulas sobre os Fundamentos Estéticos da 

Arte, e nesta disciplina aprendi os conceitos das quatro linguagens da arte: 

Teatro, Música, Dança e Artes-Visuais. 

Durante a aula assisti ao filme “Escola da vida”. 

Realizei um trabalho em tópicos na linguagem poética de cordel, e 

pesquisei tudo sobre cordel, para que eu pudesse realizar o trabalho. Os textos 

falavam sobre: 

 PARA FAZER E PENSAR UMA EDUCAÇÃO ESCOLAR EM ARTE. 

 ARTE NO CURRÍCULO ESCOLAR. 

Aprendi que a arte está em diversas situações do dia-a-dia. Estamos 

cercadas por obras de arte, e que em muitas vezes não damos conta disso. 

Uma volta pela cidade de olhos atentos é suficiente para descobrir onde a arte 

pode estar “escondida”: a disposição de uma vitrine, os arranjos em um jardim, 

a música de um 

 violeiro, as apresentações de danças de rua, as fachadas dos edifícios, além, 

é claro, de museus e galerias.  

O fenômeno artístico apresenta-se na cultura popular, na erudita e 

nos meios de comunicação. Com todas essas manifestações artísticas, 

podemos desenvolver a própria sensibilidade, estimular a imaginação, adquirir 

e cultivar maior senso artístico e estético. Além disso, nossas capacidades são 

ampliadas ao exercitar diferentes sentidos do corpo: o tato, a visão e a audição 

e ao aprimorar os gestos e a linguagem.  
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2.2 Música e Arte-Educação  

 

 

 

 

 

A arte-educação diz respeito, também, às atividades de Música nas 

escolas. Nessa investigação, ficou bastante nítido para mim o forte vínculo 

entre o trabalho do professor de Educação Musical, inclusive no seu trabalho 

artístico, com o suporte corporal: tanto na disciplina de Canto, como em 

Regência, estão presentes exercícios respiratórios, posturais, expressivos. 

Também ficou claro que o corpo não é apenas considerado instrumental 

técnico e, sim, está integrado aos elementos da execução musical. 

As atividades musicais realizadas na escola não visam à formação 

de músicos, mas através da vivência e compreensão da linguagem musical, 

propiciar a abertura de canais sensoriais, facilitando a expressão de emoções, 

ampliando a cultura geral e contribuindo para a formação integral do ser. Como 

explica Bréscia (2003, p. 57): “O aprendizado de música, além de favorecer o 

desenvolvimento afetivo da criança, amplia a atividade cerebral, melhora o 

desempenho escolar dos alunos e contribui para integrar socialmente o 

indivíduo”.   

Para mim ficou fácil perceber as amplas possibilidades de que os 

professores têm para trabalhar com Artes. No entanto, devo colher orientações 

sem esquecer que o trabalho irá se tornar mais rico e interessante, quanto mais 

se procurar formas novas para o enriquecimento e aprimoramento da 

metodologia do ensino em Artes. 

Agirre (2000) explica que, quanto à Arte-educação, é imprescindível 

dar aos alunos as possibilidades de trabalhar com estas linguagens 

contemporâneas da Arte que são as suas, com as quais nasceram e que 

Professor Nertan  cantando. 
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mitificam, por desconhecê-las; e que mitificam como deseja a mídia. A mídia 

sabe que o mito gera desejo, um desejo que só o compreender pode vencer. 

Com as tecnologias da imagem-movimento contemporâneas, os jovens estão, 

definitivamente, envolvidos: fotografia, televisão, vídeo, vídeo-game, diferentes 

softwares para computadores, e as redes de comunicação. Preparar cidadãos, 

para o futuro, significa preparar cidadãos para estarem cada vez mais 

envolvidos por estas, e outras, tecnologias. 

A arte-educação tem um objetivo maior que a formação de 
profissionais dedicados a esta área de conhecimento, no âmbito da 
escola regular busca oferecer aos indivíduos condições para que 
compreenda o que ocorre no plano da expressão e no plano do 
significado ao interagir com as Artes, permitindo sua inserção social 
de maneira mais ampla (AGIRRE, 2000, p. 38). 

Nem sempre a Educação Musical busca a formação do músico 

profissional, muito embora para estes os conhecimentos desta área sejam 

importantes. A Educação Musical no âmbito da escola regular, por exemplo, 

busca musicalizar o indivíduo, ou seja, dar a ele as condições para que 

compreenda o que se passa no plano da expressão e no plano do significado 

quando ouve ou executa música. Musicalizar é dar ao indivíduo as ferramentas 

básicas para a compreensão e utilização da linguagem musical. 

Segundo Gainza (1988) as atividades musicais na escola exercem 

três objetivos preventivos nos aspectos físico, psíquico e mental. Todos os pais 

e educadores devem se convencer de que a música é um inestimável benefício 

para a formação, desenvolvimento e equilíbrio da personalidade da criança e 

adolescente. 

O professor deve estimular os alunos à composição de músicas 

instrumentais e vocais. Deve permitir a exploração livre pelos alunos, depois, à 

medida que vão realizando as improvisações, professor e aluno selecionam o 

material, colocam numa ordem, ensaiam bem para que saibam as letras com 

ritmo e melodia. As músicas podem ser integradas numa peça de teatro, numa 

coreografia, num festival ou num recital ou concerto.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Express%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes
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2.2.1 Vivência em Música e Arte-Educação 

 

 

 

 

 

 

 

A disciplina de música foi ministrada por dois especialistas da área. 

São eles: prof. Nertan Silva Maia e o prof. Emanuel Alves. 

Aprendi que a musicalidade é um processo do conhecimento que se 

dá através de atividades musicais, e que segundo Bréscia (2003) tem como 

objetivo despertar e desenvolver o gosto e o prazer musical, a sensibilidade, a 

criatividade, o senso rítmico e espacial, a percepção auditiva, a imaginação, a 

memória, a concentração, a atenção, a autodisciplina, o respeito ao próximo, a 

socialização e a afetividade, também contribui para uma efetiva consciência 

corporal e sinestésica.  

Foram realizadas reflexões sobre os textos da apostila. 

 A disciplina de dança ficou com o professor Emanuel, que me 

ensinou a fazer uma contagem musical, ou seja, uma música é dividida em 

introdução, parte principal e parte final. Dentro de uma música existem os 

tempos, e que quatro tempos formam um compasso quaternário; oito tempos 

são uma oitava musical e que quatro oitavos musicais formam um bloco 

musical. 

  Para uma dança deve-se ter postura, elegância, condução, ritmo 

e os passos. Essas observações formam os princípios básicos de uma boa 

aprendizagem corporal. 

  Aprendi nesta disciplina a importância da música na sala de aula, 

pois ela contribui para o desenvolvimento da criança, integrando-a no grupo e 

Cristiane, prof. Nertan e 

Aline. 

Luciula, Cris, prof. Emanuel e 

Aline. 
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permitindo sua comunicação através das emoções que a música desperta. 

Mesmo a criança que tem dificuldades em coordenação motora global, 

consegue, através das rodas cantadas e das danças coletivas, a harmonia e 

segurança em sala de aula.  

 

2.3 Arte e Cultura Popular 

 

 

 

 

 

A arte é utilizada como elemento mediador para inserção do aluno 

na ação sócio-educativa. Arte manifesta na sua multiplicidade de formas, 

sentidos, cores e tons, demonstrando a capacidade criativa intrínseca à pessoa 

humana, pois a manifestação do belo, da linguagem, do lúdico, do estético e da 

forma, traduz o que está incrustado no mais íntimo da pessoa e da relação que 

ela estabelece com a natureza (ARAÚJO, 1973).  

Segundo Benjamin (1985) algo totalmente diverso ocorre em relação 

ao povo. Este tem movimento próprio, guardando seus próprios princípios e 

movendo-se de acordo com eles. Ao povo é dado, portanto, formar sua própria 

cultura, reflexo evidente das idéias fundamentais que o movem. A abrangência 

cearense é um recurso para uma melhor compreensão de como se organiza e 

funciona a produção popular.  

Ao contrário da chamada cultura de massa, a cultura popular tem 

suas raízes nas tradições, nos princípios, nos costumes, no modo de ser 

daquele povo. A cultura aparentemente nasce junto com o próprio 

aparecimento do homem. Salienta-se que não existe um consenso sobre uma 

Professor Claudio Henrique 
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definição universal do termo cultura, sendo a cultura frequentemente 

apresentada com vários sentidos oriundo de várias disciplinas. 

Desta forma, cada povo produz uma arte peculiar, reflexo de suas 

específicas qualidades, necessariamente diversa das artes de outros povos. 

Assim, por exemplo, houve uma verdadeira arquitetura colonial brasileira - 

expressão de autêntica cultura de nosso povo, muito diferente da arte de 

escultores de outros povos. Ao sair de seu lugar de origem pelas mãos de 

estudiosos e especialistas do campo artístico, muitos desses objetos ganham 

um novo status e passam a fazer parte de coleções de museus e galerias de 

arte, tornando alguns de seus autores conhecidos e tirando-os do anonimato 

em que costumam trabalhar, conforme explica Araújo (1973). 

Fazer as coisas ficarem mais próximas é um anseio apaixonado do 

homem contemporâneo. Segundo Benjamin (1985, p. 138): “Esse anseio deriva 

do desejo de possuir o objeto, retirá-lo de seu invólucro, superar o caráter único 

da obra de arte, que permanece mergulhado na tradição de uma determinada 

cultura”.  

Criação e tradição caminham lado a lado. Penso, que as artes 

populares são resíduas, de um passado cristalizado, antes místico, que 

histórico, expressões de um universo imóvel destinado a desaparecer diante 

das inexoráveis mudanças sociais contemporâneas, numa aproximação entre o 

popular e o primitivo, conforme explica Canclini (1985). 

Em relação à prática do artesanato, salienta-se, ainda que, muitos 

artesões cederam às pressões de mercado descaracterizando seus produtos e 

sua arte em prol de recursos econômicos necessários a sua sobrevivência. 

Muitos indivíduos que fazem parte das novas gerações não estão tendo mais 

interesse em exercer a atividade, preferindo outras atividades do tipo formais 

em outros setores. Desta forma o artesanato como manifestação popular está 

correndo o risco de se extinguir como a manifestação popular que se conhece.  
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2.3.1 Vivência em Arte e Cultura popular 

 

 

 

 

 

Na disciplina de Arte-Educação e Cultura Popular vi que existem 

vários tipos de cultura:  

 Cultura Acadêmica= Universitário 

 Cultura de Massa= Marshall Mc Luhan 

 Cultura Popular= Povão 

 

Vivenciei uma aula de campo muito interessante, pois visitei a feira 

da Praça da Gentilândia, onde pude observar as barracas, conversar com 

alguns feirantes e ver as condições da estrutura da feira. Sentei no meio da 

praça para relatar tudo o que estava vendo, e que todo esse trabalho também é 

cultura popular. Durante a conversa contei com a presença do prof. Silas da 

Universidade Federal do Ceará, em que trabalha como diretor de imagem, e 

que relatou todo seu trabalho através de fotos e imagens. 

 Após toda essa conversa, almocei com a turma de estudo e depois 

segui com eles para o Dragão do Mar - Centro Cultural de Fortaleza, onde lá 

visitei com o grupo a exposição dos vaqueiros, e vi todos os acessórios que os 

vaqueiros usavam na época. 

Aprendi muito com essa disciplina. Agora identifico o que é arte e 

cultura popular e que no Ceará, está cheio de pontos culturais, só falta melhor 

nos apropriarmos do assunto, e criar o hábito de frequentá-los.  

 

Grupo na feira da Gentilândia. Aline, 

Dorinha, Douglas, Cris e Márcia. 
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2.4 Artes Visuais e Educação 

 

 

 

Nas últimas décadas, a articulação entre artes plásticas e educação 

tem desafiado pesquisadores de vários campos do conhecimento a perseguir 

abordagens teóricas e metodológicas que permitam uma aproximação à 

complexidade de um tema de estudos relativamente recente na universidade e 

já marcado pela sua extinção (KASTRUP, 1997).  

Afinal, deter-se na abordagem das artes plásticas é algo hoje 

incomodo, tanto no campo da arte quanto da educação em arte, frente à 

tendência predominante das novas tecnologias visuais em uma sociedade que 

tem na imagem seu regime de realidade.  

A contribuição das artes plásticas para a educação está justamente 

em mostrar o esforço e a conquista de um corpo em constante transformação, 

que tem que aprender a participar das coisas mundanas pela tomada de 

decisão de iniciar a ação gestual e material que faz aparecer algo que 

configure a captura do agir enquanto execução transformadora e 

transfiguradora do corpo sensível operante capaz de fazer ser o que não é. 

Um Ceará que funde natureza e cultura e que percebe o utilitário, e 

que esteve na origem de tudo, extrapola essa dimensão e se afirma como 

estética.    

A formação do artista plástico, do professor de arte ou do professor 

de educação básica, pressupõe a experiência de explorar e investigar uma 

série de matérias-primas que demandam um extenso conhecimento e uma 

imensa variedade de possibilidades técnicas. Entretanto, de nada serve a 

técnica se dentro dela não estiver uma alternativa que possa adequar-se à 

poética daquele que a projetou.  

                   

Cristiane 
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Na criação artística não há lugar para as idéias ou as metas 

estabelecidas a priori. É a cada momento que a ação se faz. E estas ações são 

movidas por necessidades, numa seqüência de gestos que transformam a 

matéria através de seleções, apropriações, combinações traduzidas e 

permanentemente transfiguradas. 

Cada etapa é revista e refeita, numa lógica da incerteza que se 
manifesta neste movimento de tendência falível, e que abre espaço 
para a intervenção do acaso e para o surgimento de outros gestos. 
Neste sentido, a invenção é criação e também imprevisibilidade e 
indeterminação (KASTRUP, 1997, p. 30). 

Questionar os modos de pensar e agir em educação pode 

desestabilizar, mas também pode promover um confronto necessário para se 

sair do lugar em busca de outros modos de pensar processos de aprendizagem 

na especificidade das linguagens plásticas. 

2.4.1 Vivência em Artes Visuais e Educação 

 

 

 

 

 

O professor Claudio Henrique ministrou mais uma disciplina, essa 

agora foi Artes Visuais. Nesta disciplina, o grande mestre, lançou alguns 

questionamentos sobre a arte e promoveu um grande debate com as seguintes 

perguntas: 

 

 Porque Arte? 

 Interpretar o mundo e a alma do artista. 

 Distorção. 

 Responder as inquietações anteriores.  

 Fuga da realidade. 

 Interação e conhecimento do mundo. 

Aline e Cristiane. 
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 Organizar e compreender suas próprias emoções.  

 Alternativas filosóficas, entre outras. 

 

Com todos esses questionamentos passei a observar melhor as 

interpretações de arte, e ver as imagens com mais detalhes, e que o gosto 

artístico é muito individual, e que não deve ser confundido com leitura de 

imagem. 

Foi uma disciplina importante, pois aprendi o verdadeiro sentido e 

sentimento pela arte. 

Houve uma aula no Centro Dragão do Mar onde vivenciei momentos 

de conhecimentos, através das obras de muitos artistas. 

2.5 Oficinas de Práticas Lúdicas 

 

 

 

 

 

A arte na escola não era concebida como área de conhecimento no 

processo de formação do indivíduo. Mas, hoje em dia, vejo que o ensino de 

arte não trabalha as particularidades das linguagens artísticas, e grande parte 

dos professores ainda não estão preparados para administrar essas aulas de 

maneira adequada. Conforme enfatiza Rodrigues (2000, p. 34): 

As atitudes criativas levam o indivíduo não só a maior independência 
interna e autoconfiança, estimulando-o a desenvolver suas aptidões 
como conhecer suas características individuais e os seus próprios 
limites. Criatividade é a emergência de um produto relacional novo, 
resultante, por um lado, da unicidade do indivíduo e, por outro, dos 
materiais dos eventos de outros indivíduos e das circunstâncias de 
sua vida. 

Dorinha, Cris, professora Iany, 

Aline. 
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A arte-educação permite uma aproximação com a sensibilidade, com 

o belo e com a própria vida, pois comporta valores culturais, sociais e pessoais 

produzidos historicamente.  

A preparação do professor em práticas lúdicas faz do brincar uma 

alternativa pedagógica, refletindo na valorização da ludicidade pelas pessoas 

envolvidas com a educação, no reconhecimento de que o brincar abre uma 

grande possibilidade de diversificação do trabalho de forma global, em sala de 

aula, tanto para os professores quanto para os alunos.  

A ludicidade gera uma ligação muito forte do aluno com todo o 

processo educacional, pois proporciona a aquisição de novos conhecimentos, 

desenvolvendo habilidades agradáveis.  

Segundo Maluf (2003, p. 9), “brincar é para a criança um momento 

mágico. Brincando ela alimenta sua vida interior, liberando assim sua 

capacidade de criar e reinventar o mundo”. 

A educação lúdica também faz uma tentativa de incorporar a arte na 

educação escolar, mas o professor precisa conhecer as tendências que 

influenciaram o ensino e a aprendizagem pela arte ao longo da história para 

poder entender a situação da arte-educação na atuação pedagógica. 

O professor precisa estar disposto à brincadeira e à vivência artística 
porque, mesmo fora da escola, a presença do adulto é, muitas vezes, 
solicitada pela criança. Uma demonstração de se estar aberto ao 
relacionamento, não só nos seus termos – na visão formal –, mas 
também como fruto da necessidade de aproximação do espírito 
infantil, do jogo, da fantasia, liga os diversos mundos percebidos à 
atitude fundamental de um professor imbuído do intuito de educar 
crianças (COLARES, et al., 2001, p. 21).  

Os educadores e pesquisadores Piaget, Vygotsky e Wallon chegam 

a um ponto em comum que é em compreender a importância da transmissão 

cultural dentro da escola, com vivências que valorizem cada lugar, modo, 

pensamento e dando sentido as ações infantis, suas falas e costumes. 

Portanto, é fundamental perceber a organização social de um 

determinado grupo para se analisar a transmissão da cultura. 
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2.5.1 Vivência em Oficinas de Práticas Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 Na Oficina de Práticas Lúdicas verifiquei que a ludicidade é viver 

com prazer e fazer atividades prazerosas, como brincar e jogar. 

Mas, qual a diferença entre brincar e jogar? Brincar é o estado de 

arte, não se envolve em outra atividade, e jogar é quando a regra existe. 

A brinquedoteca é dividida em cantos do brincar: 

1. Canto dos jogos: - Livres 

                               - Regras 

                              - Aleatórios 

2. Canto do faz de conta: casinha, móveis. 

3. Canto de contação de história: - Fantoches 

                                                       - Livros  

 

4. Canto do teatro: - Personagens 

                                 - Histórias  

                                 - Danças   

5. Canto de brincadeiras: Livres, tradicionais   

Cris e seus fantoches. 
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É necessário adquirir um interesse pelas aulas ministradas, pelo 

manuseio das sucatas, venda de bonecos, bichos, fantoches, carros feitos de 

garrafas plásticas, e outros. 

 Todo esse material adquirido pelos alunos para a confecção dos 

brinquedos. 

 Durante as aulas criei e reinventei brinquedos tive uma experiência 

agradável e divertida. Confeccionei um pé de lata, bilboquê, fantoches e um 

porta lápis. Fiquei muito feliz por minhas produções, e até hoje minha filha 

brinca com esses brinquedos confeccionados por mim. 

Aprendi melhor a usar as sucatas para desenvolver a criatividade 

dos meus alunos e também a coordenação motora fina. 

 

2.6 Folclores e Arte-Educação 

 

 

 

 

O folclore é a cultura do popular e torna-se normativa pela tradição. 

O folclore estuda todas as manifestações tradicionais na vida coletiva. O 

folclore pode remeter a valorização do saber popular, do conhecimento 

daquelas camadas sociais elaboram sua própria forma de conhecimento 

democrática, criativa e dinâmica, como explica Araújo (2004).  

Acredito em que o folclore está presente no cotidiano e não apenas 

em manifestações culturais distantes, como o carnaval, as festas juninas, o 

forró, as comidas típicas, que estão elementos que estão presentes nas 

grandes cidades brasileiras. 

Apresentação de uma dança 

flamenga com a participação da 

professora Graça Martins. 
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Trabalhando dessa forma, a escola pode trabalhar a proximidade 

com a cultura popular, relacionando também folclore e identidade, implantar 

projetos interdisciplinares sobre cultura popular, envolvendo disciplinas como 

música, história, ciências com a medicina popular, sociologia entre outras, 

tentando mostrar como a cultura popular e educação formal não são 

incompatíveis e podem caminhar juntas na formação dos educandos 

(ARAÚJO, 2004).    

Ao lado das danças da moda, que se popularizam, são consumidas 

e substituídas no tempo estabelecido pela mídia e de uma grande gama de 

expressões estéticas, existem as expressões folclóricas/ populares, dança por 

espírito lúdico, socializante, extravasamento de alegria, comemoração de 

vitórias, celebração de fatos (ARAÚJO, 2004). 

De natureza socializante, e, executadas por espírito lúdico, 

extravasamento de alegria, comemoração de vitórias, celebração de fatos, 

verifico que continuam a animar as festas de casamento ou simples encontros 

sociais, agregando jovens e velhos. 

Nas comidas, o bobó que é uma comida africana, muito usada na 

Bahia, feita com feijão mulatinho, banana da terra e azeite de dendê; bobó de 

camarão é um prato afro-baiano que leva moqueca de camarão. Os bobós de 

antigamente usavam somente o camarão miúdo e seco; feijoada é uma comida 

africana, que se tornou muito apreciada pelos brasileiros principalmente no Rio 

de Janeiro. 

Na dança posso citar o boi-bumbá no Amazonas; Boi-de-mamãos 

em Santa Catarina e Fatia de reis no Rio de Janeiro; o samba; o batuque; o 

jongo; o frevo; o carimbo; a mazurca; makulelê; afoxés; ciranda; e mais de uma 

centena de títulos.  

Verifico que hoje, os homens dançam por espírito lúdico, 

socializante, extravasamento de alegria, comemoração de vitórias, celebração 

de fatos; dança como expressão estética, arte. Assim é que observo o universo 

da dança no Brasil. Hoje, as expressões folclóricas/populares; danças da 

moda, que se divulgam através dos veículos de comunicação de massa e se 
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popularizam, são consumidas e substituídas no tempo estabelecido pela mídia; 

uma grande gama de expressões estéticas, com jeito brasileiro de ser ou 

sintonizadas com estilos internacionais de dança. 

2.6.1 Vivência em Folclores e Arte-Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 A disciplina de folclore e arte-educação foi ministrada pela 

professora Graça Martins. Nesta disciplina aprendi que, tanto o folclore quanto 

o saber popular são tudo, e que folclore é cultura, mas nem tudo que é popular 

é folclore. Escutei algumas músicas sobre folclore e realizei alguns passos para 

a apresentação de um musical com todo o grupo, essa apresentação foi no 

pátio da faculdade Darci Ribeiro com a presença de outras turmas, e ainda 

ocorreu um escorregão de uma das meninas da peça, foi muito engraçado e 

nossa apresentação foi um sucesso. 

Nesta disciplina vi muito sobre o folclore nordestino e aprendi muito 

com aulas práticas de dança, como a festa de São João, Saci Pererê, Bumba-

meu-boi, capoeira, mula sem cabeça entre outras.    

 

  

 

 

 

Cristiane com leque da 

professora Graça. 
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 Cabe dizer, que as distintas manifestações e elementos culturais 

tanto podem ser conservados em seu formato original, mantendo-se 

inalterados através do tempo, quanto podem ser modificados, renovados ou 

mesmo abandonados, por vezes desaparecendo para sempre. 

 

2.7 Artes Cênicas e Educação    

 

 

 

 

 

O teatro é uma prática cultural de grande complexidade, sendo 

desenvolvida com base no modo tipicamente humano de ser e vir-a-ser, 

conforme explica Japiassu (2007).  

Quando me comunico, faço um gesto ou pronuncio uma palavra, 

essas ações corporais são dirigidas aos interlocutores. E, é nisto que reside a 

essência da teatralidade, ou seja, na intencionalidade semântica dos 

enunciados corporais ou cênicos, no modo de dizer, apoiado na comunicação 

corporal. 

 O teatro na escola deve ser encarado como princípio fundamental 

da comunicação cênica e integrar os conteúdos pragmáticos do ensino de arte, 

no caso o teatro, ao longo de toda a educação básica. A Gênese do teatro 

identifica-se com as mais primitivas modalidades de rituais e cerimoniais, 

conforme Japiassu (2007).  

A teatralidade é muito importante que seja pensada como fenômeno 

que não se limita aos palcos das casas de espetáculo e a teledramaturgia pelo 

ensino da arte que é o teatro. Tanto um espetáculo de um bumba-meu-boi 

quanto de um musical infantil em Hollywood, por exemplo, são manifestações 

Apresentação final  na festa de 

confraternização. 
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cênicas extracotidianas.  Mas, um espetáculo de um gaúcho campeiro, de uma 

baiana de acarajé, uma aeromoça, todas são manifestações cênicas 

cotidianas.  

Como enfatiza Japiassu (2003), a importância do faz-de-conta para 

o desenvolvimento de modos culturais de atuação por parte das pessoas, tem 

sido demonstrada em numerosos estudos realizados pelos estudos da 

psicologia e da pedagogia contemporânea.  

 

2.7.1 Vivência em Artes Cênicas e Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 Na disciplina de artes-cênicas a grande mestra Edneia Gonçalves 

mais conhecida como “Tutti” me apresentou muitas atividades relacionadas ao 

teatro, e que existe uma diversidade de ações em fazer teatro. Veja agora 

algumas ações: 

 Estimula à escrita e a leitura; 

 Compreender a mensagem direta e a subliminar das peças encenadas; 

 Estruturar e aprender os sentimentos, os limites a as possibilidades de 

outras pessoas a partir da representação de personagens; 

 Exercitar muitas competências referentes à percepção do espaço ao se 

construir um cenário.  

 

Com todas essas orientações realizei algumas peças teatrais na 

escola que trabalho com as crianças da educação infantil, na faixa etária de 3 

anos, onde houve a produção de figurinos, cenários, personagens e falas. 

Produção de cartazes e convites para a divulgação da peça.  

Eu e Aline bem caracterizadas. 
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 A apresentação teve como objetivo proporcionar a experiência 

sistemática com a arte teatral, como forma de trabalho com as dimensões 

cognitivas e afetivas, dentro de um contexto artístico que alcance o 

desenvolvimento da teatralidade na infância.  

    Como professora mediadora das crianças, utilizei a contação de histórias, a 

criatividade e autonomia através de jogos de faz de conta nas atividades 

teatrais, com o intuito de envolver as crianças no mundo imaginário da arte. 

  Depois de vivenciar de perto, e participar como narradora de uma 

peça teatral, hoje para mim o teatro, vai além de um espetáculo, pois é um 

mundo fantástico, mágico que possibilita o ator criar e expressar seus 

sentimentos, e de se conhecer melhor. E, para o espectador, a possibilidade de 

analisar a peça, o contexto, fazer comparações com a realidade, e 

principalmente fazer com que as crianças despertem para a arte, tenha o 

prazer e a curiosidade de ir ao teatro. Foi uma experiência maravilhosa. 

 

Considerações Finais 

 

Como a cultura permeia toda a nossa vida, é importante que ela seja 

vivida, e não só discutida. É pela conjugação da experiência e da pesquisa que 

se chega à compreensão, ao respeito às outras culturas ou formas culturais. 

Por isso, é interessante promover o contato com grupos culturais diferentes, 

com práticas culturais diversas e com o universo da arte, principalmente a 

contemporânea. 

 No decorrer do curso verifiquei que todo o currículo escolar é fruto 

de uma cultura, espelha essa cultura e propõe a assimilação dessa cultura. Os 

pontos de vista e as atividades vão ser diferentes, mas é importante 

estabelecer distinções, por exemplo, entre cultura científica, cultura filosófica e 

cultura artística. O que é importante é mostrar a complementaridade de todas 

essas facetas da cultura para a formação plena e integral do ser humano, em 

vez de privilegiar alguns tipos em detrimento de outros. Quem prefere estudar 
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as disciplinas de ciências exatas não é nem mais nem menos inteligente do 

que aquele aluno mais receptivo às artes.  

A Arte possibilita a experiência interdisciplinar e também contribuiu 

para a nossa compreensão totalizante do individuo. A arte aparece em todos os 

povos, de todos os continentes, em todas as épocas, pois a arte é a 

necessidade humana de se expressar, de se comunicar consigo mesmo e 

mostrar seus mundos.  

Ao vivenciar a Arte observei que o indivíduo entra em contato com 

uma manifestação social que se converte em pessoal, dessa maneira, social e 

pessoal se encontram. As artes são produções culturais que precisam ser 

conhecidas e compreendidas pelos alunos, já que é nas culturas que nos 

constituímos como sujeitos humanos. Essa interação, social e pessoal, provoca 

reflexões acerca de si e do outro. 

As atividades artísticas também favorecem para o processo de 

simbolização, pois ao simbolizarem, as crianças entram em contato com a 

fantasia. Nesse mundo imaginário podem sentir como e pelos outros, sendo 

este um fator importante para o desenvolvimento social.  

Entre todas as contribuições que o curso me proporcionou, a que 

mais me chamou atenção foi que a Arte tem a capacidade de dizer melhor e 

mais sobre si, e o processo de expressar conhecimentos, valores e afetos por 

meio de imagens visuais, sons, gestos, movimentos e palavras, e que ajudam 

os alunos a compreenderem melhor os conhecimentos, valores e sentimentos, 

que tentam expressar, conferindo sentidos plenos à atividade que realizam. A 

Arte também proporciona a multiplicidade de linguagens; sentimentos como 

raiva e alegria podem ser simbolizados por sons, imagens, dentre outras 

maneiras 

As produções realizadas após o curso apresentaram grande 

diversidade e criatividade, pois fugiram do padrão estético comum. Com a 

aproximação da Arte descobri uma existência de potencialidades artísticas, 

além de uma maior relação de troca afetiva e de vivências entre os meus 
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alunos. A Arte me incitou para o novo e provocou também uma maior liberdade 

de expressão, deixando assim de lado o medo de comunicação em público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma de arte- educadores 2010 
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